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ΘΕΜΑ:  Τπαγωγή ςτισ διατάξεισ τησ περ. ςτ’ τησ παραγράφου 2 του άρθρου 12 του 

ν.4172/2013 του επαγγζλματοσ του βιβλιοθηκονόμου-αρχειονόμου. 

χετικά με το πιο πάνω κζμα, ςασ γνωρίηουμε τα ακόλουκα: 

1. Με τισ διατάξεισ του πρϊτου εδαφίου τθσ περίπτωςθσ ςτ’ τθσ παρ.2 του άρκρου 12 

του ν.4172/2013 (εφεξισ ΚΦΕ) όπωσ αυτζσ ιςχφουν, ορίηεται, ότι για τουσ ςκοποφσ του 

Κ.Φ.Ε., εργαςιακι ςχζςθ υφίςταται όταν ζνα φυςικό πρόςωπο παρζχει υπθρεςίεσ βάςει 

ζγγραφων ςυμβάςεων παροχισ υπθρεςιϊν ι ςυμβάςεων ζργου, με φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα ι νομικζσ οντότθτεσ τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ι, εφόςον 

υπερβαίνουν τον αρικμό αυτόν, ποςοςτό 75% του ακακάριςτου ειςοδιματοσ από 

επιχειρθματικι δραςτθριότθτα προζρχεται από ζνα (1) από τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα 

ι νομικζσ οντότθτεσ που λαμβάνουν τισ εν λόγω υπθρεςίεσ και εφόςον δεν ζχει τθν 

εμπορικι ιδιότθτα, οφτε διατθρεί επαγγελματικι εγκατάςταςθ που είναι διαφορετικι από 

τθν κατοικία του. Θ διάταξθ του προθγοφμενου εδαφίου δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ 

που ο φορολογοφμενοσ αποκτά ειςόδθμα από μιςκωτι εργαςία, ςφμφωνα με μία από τισ 

περιπτϊςεισ α’ ζωσ ε’ του παρόντοσ άρκρου. 
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2. Επίςθσ, όπωσ διευκρινίςτθκε με τθν ΠΟΛ.1047/2015 εγκφκλιό μασ, ςφμφωνα με τα 

αναφερόμενα ςτθν ΠΟΛ.1120/25.4.2014, δεν υπάγονται ςτθν ανωτζρω διάταξθ οι αμοιβζσ, 

αντιπροςϊπων, πρακτόρων, μεςιτϊν, κ.λπ. από αμοιβζσ ι προμικειεσ για τθ ςφναψθ 

ςφμβαςθσ προμικειασ από αλλοδαπά εργοςτάςια ι αλλοδαποφσ οίκουσ οποιαςδιποτε 

φφςθσ υλικοφ, μεταφορζων, μεςιτϊν, πρακτόρων, διαμεςολαβθτϊν, εκτελωνιςτϊν, 

διαφθμιςτϊν, επιχειριςεων που ζχουν ςαν αντικείμενο αςφαλιςτικζσ δραςτθριότθτεσ 

(αςφαλιςτικοί πράκτορεσ, μεςίτεσ αςφαλίςεων, αςφαλιςτικοί ςφμβουλοι κ.τ.λ.), αμοιβζσ 

για υπθρεςίεσ φαςόν, προϊκθςθσ προϊόντων και γενικά οι αμοιβζσ που με τον 

ν.2238/1994 χαρακτθρίηονταν ωσ ειςόδθμα από εμπορικζσ επιχειριςεισ.  

3. Περαιτζρω, και προκειμζνου για τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ περ. ςτϋ τθσ 

παρ.2 του άρκρου 12 του ΚΦΕ, κεωρείται ότι δεν ζχουν τθν εμπορικι ιδιότθτα και ςυνεπϊσ 

υπάγονται ςτθν ανωτζρω διάταξθ, εφόςον βζβαια ςυντρζχουν και οι λοιπζσ προχποκζςεισ 

αυτισ, οι αμοιβζσ που καταβάλλονται εξαιτίασ παροχισ υπθρεςιϊν ςτισ οποίεσ προζχει το 

ςτοιχείο τθσ ςυμβουλισ ι τθσ επιςτθμονικισ, καλλιτεχνικισ και πνευματικισ δθμιουργίασ, 

δθλαδι επαγγζλματα που με τισ καταργθκείςεσ διατάξεισ του ν. 2238/1994, 

χαρακτθρίηονταν ωσ ελευκζρια επαγγζλματα. Θ διοίκθςθ ζχει υποδείξει ενδεικτικά 

περιπτϊςεισ αμοιβϊν που μποροφν να τφχουν εφαρμογισ των διατάξεων τθσ περ. ςτ’ τθσ 

παρ. 2 του άρκρου 12 του ΚΦΕ με τθν ΠΟΛ. 1047/2015, το ζγγραφο ΔΕΑΦ 1112676 ΕΞ 2018 

(ΑΔΑ: Ψ72Θ46ΜΠ3Η-ΒΔΕ), αλλά και το ζγγραφο ΔΕΑΦ 1115232 ΕΞ 2018 (ΑΔΑ: 

6Μ646ΜΠ3Η-ΞΡ). Περιπτϊςεισ τζτοιων αμοιβϊν που δεν ζχουν τθν ζννοια τθσ εμπορικισ 

ιδιότθτασ είναι οι αμοιβζσ μεταξφ άλλων και του βιβλιοκθκονόμου/αρχειονόμου. 

4. Σο επάγγελμα του βιβλιοκθκονόμου/αρχειονόμου κατά κφριο λόγο μεριμνά για τθν 

οργάνωςθ και τθ ςυντιρθςθ του ζντυπου και μθ ζντυπου υλικοφ μιασ βιβλιοκικθσ ι ενόσ 

αρχείου με ςυςτθματικό τρόπο. Θ προςφερόμενθ υπθρεςία από τον βιβλιοκθκονόμο 

εμπεριζχει το ςτοιχείο τθσ επιςτιμθσ, κακϊσ γίνεται με τθν χριςθ επιςτθμονικϊν 

εργαλείων και μοντζλων, που περιλαμβάνουν μεταξφ άλλων τθν εφαρμογι ςυςτθμάτων 

καταλογογράφθςθσ και ταξινόμθςθσ, αλλά και το ςτοιχείο τθσ ςυμβουλισ κατά τθν 

εξυπθρζτθςθ του κοινοφ που αναηθτά πλθροφορίεσ ςτθν βιβλιοκικθ ι το αρχείο. 

5. τθν Εκνικι Ονοματολογία Οικονομικϊν Δραςτθριοτιτων (Κ.Α.Δ.) οι ωσ άνω 

παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ βιβλιοκθκονόμων και αρχειοφυλάκων, αντιςτοιχοφν ςτθν 

υποκατθγορία –CPA 91.01.11 και 91.01.12.  

6. Κατόπιν των ανωτζρω, τα ειςοδιματα που αποκτοφν οι βιβλιοκθκονόμοι που 

εντάςςονται ςτουσ ωσ άνω Κ.Α.Δ φορολογοφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ περ. ςτ’ τθσ 
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παρ.2 του άρκρου 12 του ν.4172/2013 εφόςον βζβαια ςυγκεντρϊνουν όλεσ τισ άλλεσ 

προχποκζςεισ που ορίηονται ρθτά ςτο νόμο.  

7. Σζλοσ, επιςθμαίνεται ότι για τθ ςυγκεκριμζνθ παροχι υπθρεςιϊν ςτθν καταβολι 

αμοιβϊν παρακρατείται φόροσ με ςυντελεςτι 20% κατά τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ δ’ 

τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 64 του ν.4172/2013 και τθν ΠΟΛ.1120/2014 εγκφκλιο μασ. 

        

 

                                                                                           Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΣΗ Α.Α.Δ.Ε. 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Πίνακασ Γ’ 

2. Διεφκυνςθ τρατθγικισ Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ (με τθν παράκλθςθ ανάρτθςθσ 

ςτο site και τθν θλεκτρονικι βιβλιοκικθ τθσ Α.Α.Δ.Ε.) 

3. Διεφκυνςθ Επιχειρθςιακϊν Διαδικαςιϊν 

4. Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Φορολογικϊν Εφαρμογϊν 

5.         Γραφείο κασ Γενικισ Διευκφντριασ  Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 

 

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Γραφείο Τπουργοφ Οικονομικϊν 

2. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικϊν 

3. Γραφείο Γενικισ Γραμματζωσ Φορολογικισ Πολιτικισ και Δθμόςιασ Περιουςίασ 

4. Επιχειρθςιακι Διεφκυνςθ ΔΟΕ Αττικισ 

5. Επιχειρθςιακι Διεφκυνςθ ΔΟΕ Μακεδονίασ 

6. Πίνακασ Α’ (εκτόσ αρικμϊν 2, 3) 

7. Πίνακεσ Β’, Θ’, Θ’, Ι’, ΙΑ’, ΙΘ’, Κ’ 

8. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΘ ΕΠΙΘΕΩΡΘΘ» 

9. Ζνωςθ Ελλινων Βιβλιοκθκονόμων και Επιςτθμόνων Πλθροφόρθςθσ 

(eebep@eebep.gr)  

 

ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1.  Γραφείο κ. Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων  

2.  Γραφείο Γενικισ Δ/ντριασ Φορολογικισ Διοίκθςθσ  

3.  Γραφεία Γενικϊν Δ/ντϊν 

4.  Δ/νςθ Εφαρμογισ Άμεςθσ Φορολογίασ - Σμιματα Αϋ - Βϋ - Γϋ 

5.  Δ/νςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ τθσ Α.Α.Δ.Ε. 

6.  Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ 
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