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ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του
άρθρου 29 του ν.3986/2011 στα εισοδήµατα από µισθούς, ηµεροµίσθια,
συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους
από 1-1-2013 και µετά µε βάση τη νέα φορολογική κλίµακα µισθωτών –
συνταξιούχων όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις του ν.4110/2013
(ΦΕΚ Α΄17/23.1.2013) που ψηφίστηκε στη Βουλή.

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.

Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.4110/2013 (ΦΕΚ

Α΄17/23.1.2013) «Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, ρυθµίσεις θεµάτων
αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών και λοιπές διατάξεις» που ψηφίστηκε
στη Βουλή,

αντικαταστάθηκε το άρθρο 9 του ΚΦΕ. Με τις διατάξεις της

περίπτωσης α΄ της παρ.1 του άρθρου 9 του ΚΦΕ όπως ισχύει ορίζεται, ότι το
εισόδηµα από µισθούς, συντάξεις και µισθούς µε έκδοση τιµολογίου ή
απόδειξης για παροχή υπηρεσιών υποβάλλεται σε φόρο σύµφωνα µε την
ακόλουθη κλίµακα:
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ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Κλιµάκιο
εισοδήµατος
(ευρώ)

Φορολογικός
συντελεστής
%

Φόρος
κλιµακίου
(ευρώ)

25.000
17.000
Υπερβάλλον

22
32
42

5.500
5.440

2.

Σύνολο Εισοδήµατος
(ευρώ)
25.000

Σύνολο
Φόρου
(ευρώ)
5.500

42.000

10.940

Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 9 του ΚΦΕ όπως ισχύει ορίζεται,

ότι ο φόρος που προκύπτει µε βάση την κλίµακα των µισθωτών και
συνταξιούχων της προηγούµενης παραγράφου µειώνεται:
α) Για εισόδηµα µέχρι και είκοσι µία χιλιάδες (21.000) ευρώ κατά δύο χιλιάδες
εκατό (2.100) ευρώ. Εφόσον ο φόρος που προκύπτει είναι µικρότερος των
δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ το ποσό µείωσης περιορίζεται στο ποσό του
φόρου.
β) Για εισόδηµα πάνω από είκοσι µία (21.000) ευρώ το ποσό µείωσης της
περίπτωσης α΄ περιορίζεται κατά εκατό (100) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ
εισοδήµατος και µέχρι εξαντλήσεως του ποσού των δύο χιλιάδων εκατό
(2.100) ευρώ.
3.

Με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ.1 του άρθρου 57 του ΚΦΕ

όπως ισχύουν µετά την αντικατάστασή τους από τις διατάξεις της παρ.15 του
άρθρου 6 του ανωτέρω νόµου ορίζεται, ότι στο εισόδηµα από µισθωτές
υπηρεσίες ο φόρος παρακρατείται από εκείνον, που απασχολεί κατά σύστηµα
έµµισθο ή ηµεροµίσθιο προσωπικό είτε καταβάλλει συντάξεις, επιχορηγήσεις
και κάθε άλλη παροχή. Η παρακράτηση ενεργείται κατά την καταβολή και ο
φόρος υπολογίζεται µε βάση την κλίµακα µισθωτών – συνταξιούχων της
παραγράφου 1 και την παράγραφο 2 του άρθρου 9, στους αµειβόµενους µε
µηνιαίο µισθό, τους συνταξιούχους και τους αµειβόµενους µε ηµεροµίσθιο, οι
οποίοι παρέχουν υπηρεσίες µε σχέση µίσθωσης εργασίας πάνω από ένα έτος
στον ίδιο εργοδότη ή µε σχέση µίσθωσης εργασίας αορίστου χρόνου, µετά
από προηγούµενη αναγωγή του µισθού ή της σύνταξης ή του ηµεροµισθίου ή
της αµοιβής που ορίζεται µε άλλη βάση, σε ετήσιο καθαρό εισόδηµα.
4.

Με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 15 της

υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου 1 του ν.4093/2012
2

(ΦΕΚ Α΄222) ορίζεται, ότι το αφορολόγητο ποσό της παρ.2 του άρθρου 9 του
ν.2238/1994 (όπως το άρθρο 9 είχε τεθεί µε τις διατάξεις του ν.4024/2011)
αντικαθίσταται από το προβλεπόµενο σε αυτή την υποπαράγραφο επίδοµα
από 1ης Ιανουαρίου 2013.
5.

Με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ.1 του άρθρου 28 του

ανωτέρω νόµου ορίζεται, ότι οι διατάξεις του άρθρου 1 και της παρ.15 του
άρθρου 6 αυτού του νόµου έχουν εφαρµογή για τα εισοδήµατα που
αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγµατοποιούνται κατά περίπτωση, από το
οικονοµικό έτος 2014 (χρήση 2013) και µετά.
6.

Ενόψει των ανωτέρω, ο υπολογισµός του φόρου που πρέπει να

παρακρατείται από 1ης Ιανουαρίου 2013, κατά την καταβολή µισθών,
ηµεροµισθίων, συντάξεων και λοιπών παροχών θα γίνεται σύµφωνα µε όσα
ορίζονται από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 57. Για την παρακράτηση
της περ.α΄ της παρ.1 του άρθρου 57 θα ληφθεί υπόψη η ανωτέρω
φορολογική κλίµακα µισθωτών - συνταξιούχων του άρθρου 9 του ΚΦΕ καθώς
και οι µειώσεις φόρου της παρ.2 του άρθρου 9.
Για διευκόλυνση παρατίθεται κατωτέρω ενδεικτικός πίνακας µε τον
υπολογισµό του τελικού φόρου (µετά τη µείωση της παρ.2 του άρθρου 9) που
αντιστοιχεί σε ετήσιο καθαρό εισόδηµα (βάσει αναγωγής) και για εισόδηµα (σε
ευρώ) µέχρι 43.000.
Ετήσιο καθαρό εισόδηµα
(βάσει αναγωγής)

5.000
18.000
18.500
21.000
21.200
21.500
21.900
22.000
22.600
23.000
24.000
25.000
25.300
26.000
27.000
28.000
29.000
30.000
31.000

Φόρος
(βάσει κλίµακας
µισθωτών –
συνταξιούχων)
1.100
3.960
4.070
4.620
4.664
4.730
4.818
4.840
4.972
5.060
5.280
5.500
5.596
5.820
6.140
6.460
6.780
7.100
7.420

3

Τελικός φόρος
(µετά τη µείωση της
παρ.2 του άρθρου 9)
0 (1.100-1.100)
1.860 (3.960-2.100)
1.970 (4.070-2.100)
2.520 (4.620-2.100)
2.564 (4.664-2.100)
2.730 (4.730-2.000)
2.818 (4.818-2.000)
2.840 (4.840-2.000)
3.072 (4.972-1.900)
3.160 (5.060-1.900)
3.480 (5.280-1.800)
3.800 (5.500-1.700)
3.896 (5.596-1.700)
4.220 (5.820-1.600)
4.640 (6.140-1.500)
5.060 (6.460-1.400)
5.480 (6.780-1.300)
5.900 (7.100-1.200)
6.320 (7.420-1.100)

32.000
32.499
32.500
32.999
33.000
34.000
35.000
36.000
37.000
38.000
39.000
40.000
41.000
41.300
41.500
41.900
42.000
42.700
43.000

7.740
7.899,68
7.900
8.059,68
8.060
8.380
8.700
9.020
9.340
9.660
9.980
10.300
10.620
10.716
10.780
10.908
10.940
11.234
11.360

6.740 (7.740-1.000)
6.899,68 (7.899,68-1.000)
7.000 (7.900-900)
7.159,68 (8.059,68-900)
7.160 (8.060-900)
7.580 (8.380-800)
8.000 (8.700-700)
8.420 (9.020-600)
8.840 (9.340-500)
9.260 (9.660-400)
9.680 (9.980-300)
10.100 (10.300-200)
10.520 (10.620-100)
10.616 (10.716-100)
10.780 (10.780-0)
10.908 (10.908-0)
10.940 (10.940-0)
11.234 (11.234-0)
11.360 (11.360-0)

∆ιευκρινίζεται, ότι για εισοδήµατα που υπερβαίνουν τις 21.000, 22.000,
23.000, 24.000, …, 41.000, όταν η διαφορά των εισοδηµάτων αυτών από το
προηγούµενο σε ακέραιο αριθµό εισόδηµα σε χιλιάδες ευρώ (21.000, 22.000,
23.000, 24.000, …, 41.000) είναι από 500 ευρώ και άνω, τότε ο περιορισµός
της περ.β΄ της παρ.2 του άρθρου 9 καταλαµβάνει και τα 100 ευρώ του
επόµενου σε ακέραιο αριθµό εισοδήµατος σε χιλιάδες ευρώ, ενώ όταν η
ανωτέρω διαφορά είναι κάτω των 500 ευρώ, τότε ο περιορισµός της περ.β΄
της παρ.2 του άρθρου 9 καταλαµβάνει και τα 100 ευρώ του προηγούµενου σε
ακέραιο αριθµό εισοδήµατος σε χιλιάδες ευρώ.
7.
Περαιτέρω, σας παρέχουµε και τις ακόλουθες οδηγίες:

Α.

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

ΦΟΡΟΥ

ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΟΥΣ

ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟ, ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ (από
φορείς

κύριας

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ,

ασφάλισης)
ΟΙ

ΟΠΟΙΟΙ

ΚΑΙ

ΤΟΥΣ

ΠΑΡΕΧΟΥΝ

ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΕ

ΜΕ

ΣΧΕΣΗ

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΣΤΟΝ Ι∆ΙΟ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ Ή
ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
Οι εκκαθαριστές µισθοδοσίας θα προσδιορίσουν, το µηνιαίο καθαρό εισόδηµα
κάθε δικαιούχου αφαιρώντας από το ακαθάριστο ποσό του µισθού ή της
σύνταξης ή της οποιασδήποτε καταβαλλόµενης παροχής µόνο τα ποσά των
νόµιµων κρατήσεων για υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές, που για την
καταβολή τους βαρύνεται ο µισθωτός ή ο συνταξιούχος.
∆ιευκρινίζεται ότι ο φόρος εισοδήµατος δεν εµπίπτει στην έννοια των
κρατήσεων που βαρύνουν το δικαιούχο και συνεπώς δεν εκπίπτει από το
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ακαθάριστο ποσό του µηνιαίου ή του ετήσιου εισοδήµατος του µισθωτού ή
του συνταξιούχου.
Στην έννοια του µηνιαίου καθαρού εισοδήµατος περιλαµβάνεται η σύνταξη, ο
µισθός και οποιεσδήποτε άλλες αµοιβές της ίδιας περιόδου (υπερωρίες,
επίδοµα παραγωγής, πριµ παρουσίας, προσαύξηση για απασχόληση
νυκτερινή – Κυριακών – αργιών κτλ.), που συνεντέλλονται (δηλαδή
συνεκκαθαρίζονται) µαζί, σε µία µισθοδοτική κατάσταση µε το µισθό.
Στη συνέχεια οι εκκαθαριστές µισθοδοσίας κάθε µήνα θα διενεργούν αναγωγή
του µηνιαίου καθαρού εισοδήµατος µε βάση τις πραγµατικές καταβαλλόµενες
αποδοχές προκειµένου να προσδιορισθεί το συνολικό ετήσιο καθαρό
εισόδηµα κάθε δικαιούχου.
Ο υπολογισµός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήµατος θα γίνεται µε
πολλαπλασιασµό του καθαρού µηνιαίου ποσού του µισθού ή της σύνταξης ή
της οποιασδήποτε άλλης παροχής που εµπίπτει στην έννοια του µισθού,
όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, επί 12 µηνιαίους µισθούς, συν καταβαλλόµενο
σε εκείνους που το δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και
επίδοµα αδείας.
Με τον ίδιο τρόπο θα προσδιοριστεί το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδηµα του
οικείου έτους κατά το µήνα Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο κτλ.
Σηµειώνεται ότι, αν στο µισθωτό καταβάλλεται και κάποια άλλη πρόσθετη
παροχή (π.χ. ένας µηνιαίος µισθός ως επίδοµα ισολογισµού κτλ.) για τον
υπολογισµό του ετήσιου συνολικού εισοδήµατος θα προστίθεται και η παροχή
αυτή.
∆ιευκρινίζεται ότι, όταν καταβάλλεται στο µισθωτό οποιοδήποτε έκτακτο
εφάπαξ ποσό µε εξαίρεση τις υπερωρίες που καταβάλλονται τακτικά ή
έκτακτα (π.χ. πριµ παραγωγικότητας, αναδροµικά προηγούµενων µηνών του
ίδιου έτους κτλ.) και συνεντέλλεται µε τις µηνιαίες αποδοχές, αυτό το εφάπαξ
καταβαλλόµενο ποσό δεν θα συναθροιστεί µε τις µηνιαίες αποδοχές,
προκειµένου να γίνει αναγωγή των µηνιαίων αποδοχών σε ετήσιο καθαρό
εισόδηµα, αλλά θα συναθροιστεί µε το συνολικό ετήσιο ποσό που
προσδιορίζεται µε βάση τις µηνιαίες αποδοχές του συγκεκριµένου µήνα. Στην
περίπτωση αυτή ο επιπλέον φόρος που θα προκύψει λόγω της προσθήκης
αυτού του ποσού θα παρακρατηθεί στο µήνα που καταβλήθηκε αυτό το ποσό.
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Περαιτέρω, όταν κατά την καταβολή του µηνιαίου ποσού του µισθού ή της
σύνταξης έχουµε µεταβολή π.χ. λόγω αύξησης των αποδοχών, υπερωριών
κτλ. που συνεντέλλονται (συνεκκαθαρίζονται) µε τις µηνιαίες αποδοχές (ή
µεταβολή λόγω αλλαγής της φορολογικής κλίµακας σε σύγκριση µε
προηγούµενες µηνιαίες καταβολές), παρέχεται η ευχέρεια ο προσδιορισµός
του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήµατος κατά τον υπόψη µήνα να γίνεται
µε πολλαπλασιασµό του καθαρού µηνιαίου καταβαλλόµενου ποσού του
µισθού ή της σύνταξης του µήνα αυτού επί τον αριθµό των υπόλοιπων µηνών
συν τυχόν δώρο κτλ. µέχρι τη λήξη του οικείου έτους, συναθροίζοντας στο
ποσό αυτό και το ποσό των αποδοχών που έχουν ήδη καταβληθεί. Με βάση
το νέο ετήσιο καθαρό εισόδηµα, όπως αυτό διαµορφώθηκε µετά τη µεταβολή,
θα υπολογισθεί ο ετήσιος παρακρατούµενος φόρος από τον οποίο θα
αφαιρεθεί ο φόρος που ήδη παρακρατήθηκε τους προηγούµενους µήνες και
το υπόλοιπο ποσό του φόρου θα διαιρεθεί µε τον αριθµό των υπόλοιπων
µηνών, προκειµένου να βρεθεί ο φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί το
συγκεκριµένο µήνα.
Προκειµένου για νεοδιορισθέντες υπαλλήλους ή νέους συνταξιούχους, ο
προσδιορισµός του ετήσιου καθαρού εισοδήµατος θα γίνεται µε βάση τα
δεδοµένα του µήνα έναρξης της εργασίας ή καταβολής της σύνταξης, όπως
αναλύθηκε πιο πάνω, επί 12 µηνιαίους µισθούς, συν καταβαλλόµενο σε
εκείνους που το δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και επίδοµα
αδείας.
Το ποσό του φόρου που αναλογεί βάσει της φορολογικής κλίµακας µισθωτών
– συνταξιούχων και των µειώσεων φόρου της παρ.2 του άρθρου 9 θα µειωθεί
κατά ποσοστό 1,5% και το υπόλοιπο αποτελεί το φόρο που πρέπει να
παρακρατηθεί σε ετήσια βάση. Το ένα δέκατο τέταρτο (1/14) ή το ένα
δωδέκατο (1/12) του ποσού αυτού (ανάλογα µε το αν καταβάλλονται ή όχι
δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόµατος αδείας), αποτελεί το φόρο που
παρακρατείται κάθε µήνα από τον υπόχρεο εργοδότη, κατά την καταβολή των
µισθών ή των συντάξεων.
Το ένα δέκατο τέταρτο (1/14) του ποσού αυτού πρέπει να παρακρατείται και
από το ποσό που καταβάλλεται σε εκείνους που το δικαιούνται, ως δώρο
Χριστουγέννων. Το µισό του φόρου που αναλογεί στο µηνιαίο καθαρό
εισόδηµα, δηλαδή το ένα εικοστό όγδοο (1/28) του ετήσιου φόρου, αποτελεί
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το φόρο που αναλογεί στο ποσό που καταβάλλεται σε εκείνους που το
δικαιούνται, ως δώρο Πάσχα ή ως επίδοµα αδείας.
Σηµειώνεται ότι κατά τον υπολογισµό του παρακρατούµενου φόρου µισθωτών
υπηρεσιών, τα ποσά που προκύπτουν θα στρογγυλοποιούνται στο δεύτερο
δεκαδικό ψηφίο π.χ. αν προκύψει ποσό 14,3876 ευρώ θα παρακρατείται
ποσό 14,39 ευρώ ή αν προκύψει ποσό 14,2237 θα παρακρατείται ποσό 14,22
ευρώ. ∆ηλαδή, ισχύει ο κανόνας στρογγυλοποίησης του κανονισµού 1103/97
της Ε.Ε.
Β.

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

ΦΟΡΟΥ

ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΟΥΣ

ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ, ΕΦΟΣΟΝ Η ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
Στους αµειβόµενους µε ηµεροµίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες
ορισµένου χρόνου, αλλά διάρκειας µικρότερης από ένα έτος, το ποσό της
παρακράτησης υπολογίζεται µε την εφαρµογή συντελεστή στο ακαθάριστο
ποσό του ηµεροµισθίου, ο οποίος ορίζεται σε τρία τοις εκατό (3%) στο σύνολο
του ηµεροµισθίου πάνω από το ποσό που ορίζεται από τις διατάξεις της περ.
β΄ της παρ. 1 του άρθρου 57 του ΚΦΕ (24 ευρώ). Συνεπώς, αν το ακαθάριστο
ποσό του ηµεροµισθίου είναι µικρότερο από το ανωτέρω προβλεπόµενο
ποσό δεν θα γίνεται παρακράτηση του φόρου.
Τονίζεται ότι, αν στον ηµεροµίσθιο εργάτη καταβάλλονται και πρόσθετες
αµοιβές (π.χ. υπερωρίες, επίδοµα παραγωγής κτλ.), ο ανωτέρω συντελεστής
παρακράτησης θα υπολογίζεται µε βάση το ποσό του µέσου ηµεροµισθίου
της περιόδου που καταβάλλονται οι πρόσθετες αµοιβές.

Γ.

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΑΜΟΙΒΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ,

ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ,

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΤΛ.
Στις καθαρές αµοιβές για υπερωριακή εργασία, επιχορηγήσεις, επιδόµατα,
καθώς και στις κάθε άλλου είδους, πρόσθετες αµοιβές ή παροχές, οι οποίες
καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα και δεν συνεντέλλονται

µε τις τακτικές

αποδοχές, εφόσον αυτές θεωρούνται εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, ο
παρακρατούµενος φόρος υπολογίζεται µε συντελεστή 20% στο συνολικό
καθαρό ποσό, όσο και αν είναι αυτό. Ειδικά, σε περίπτωση που ωροµίσθιοι
καθηγητές απασχολούνται ταυτόχρονα σε πολλούς εργοδότες,
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µε σχέση

εξαρτηµένης εργασίας, όπως συµβαίνει σε καθηγητές που απασχολούνται
ταυτόχρονα σε διάφορα φροντιστήρια, οι εργοδότες εκτός από εκείνον που
καταβάλλει τις µεγαλύτερες αποδοχές, θα παρακρατούν φόρο µε συντελεστή
10%.

∆.

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

ΦΟΡΟΥ

ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΕ

ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ.
Στα εισοδήµατα που καταβάλλονται αναδροµικά, όπως αυτά αναφέρονται στο
άρθρο 46 του ΚΦΕ, ο φόρος που παρακρατείται υπολογίζεται µε συντελεστή
είκοσι τοις εκατό (20%) στο καταβαλλόµενο ποσό.

Ε.

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

ΦΟΡΟΥ

ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΕ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΤΛ.
Ο υπολογισµός του παρακρατούµενου φόρου, στο καθαρό ποσό των
συντάξεων ή άλλων παροχών που καταβάλλονται από ταµεία επικουρικά,
µετοχικά, αρωγής ή αλληλοβοηθείας, διενεργείται ως ακολούθως:
α)

Με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) αν το καθαρό ποσό της

παροχής δεν υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ ετησίως.
β)

Με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) αν το καθαρό ποσό της

παροχής υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ και µέχρι
τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) ευρώ ετησίως.
γ)

Με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αν το καθαρό ποσό της

παροχής υπερβαίνει τα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) ευρώ ετησίως.

ΣΤ.

ΛΟΙΠΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ.

1.

Ο φόρος που παρακρατείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της

παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ΚΦΕ, µειώνεται κατά ποσοστό 1,5%
κατά την παρακράτησή του.
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2.

Το αφορολόγητο ποσό της παρ.2 του άρθρου 9 του ν.2238/1994

(όπως το άρθρο 9 είχε τεθεί µε τις διατάξεις του ν.4024/2011) αντικαθίσταται
από τη χορήγηση «ενιαίου επιδόµατος στήριξης τέκνων» και συνεπώς κατά
την παρακράτηση που διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.α΄ της
παρ.1 του άρθρου 57 δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 7
(πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογούµενους).
3.

Η µείωση του ποσού του φόρου κατά διακόσια (200) ευρώ που

προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 9 του ΚΦΕ όπως ισχύει,
δεν λαµβάνεται υπόψη κατά την παρακράτηση φόρου µισθωτών υπηρεσιών.
Η µείωση αυτή θα υπολογιστεί κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων
φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων των δικαιούχων.
4.

Με τις διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 45

του ΚΦΕ όπως αυτό προστέθηκε µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του
νέου

νόµου

ορίζεται,

ότι

ως

εισόδηµα

από

µισθωτές

υπηρεσίες,

αφαιρουµένων των ασφαλιστικών εισφορών, θεωρείται το εισόδηµα από
ατοµική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελµα, εφόσον
συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ.2 του
άρθρου 1 του ίδιου νόµου. Ενόψει των ανωτέρω διευκρινίζεται, ότι οι
προϋποθέσεις αυτές δεν αλλάζουν την πηγή προέλευσης του εισοδήµατος και
απλώς κρίνουν την κλίµακα (µισθωτών ή µη µισθωτών που προβλέπεται από
τις διατάξεις του νέου νόµου) σύµφωνα µε την οποία θα φορολογηθεί το
εκάστοτε εισόδηµα κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων.
Συνεπώς, για την παρακράτηση στα εισοδήµατα από ατοµική επιχείρηση
παροχής υπηρεσιών ή από ελευθέριο επάγγελµα, ακόµα και αν για αυτά τα
εισοδήµατα κριθεί ότι φορολογούνται µε την κλίµακα των µισθωτών,
εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις (άρθρα 55, 58 του ΚΦΕ).
5.

Με τις διατάξεις της περ.στ΄

της παρ.1 του άρθρου 57 του ΚΦΕ

ορίζεται, ότι ειδικά για τις αµοιβές που αποκτούν οι

αξιωµατικοί και το

κατώτερο πλήρωµα του εµπορικού ναυτικού για τις υπηρεσίες που παρέχουν
σε εµπορικά πλοία, η παρακράτηση διενεργείται σύµφωνα µε τους
αναλογικούς συντελεστές που προβλέπονται στο άρθρο 9. Με τις διατάξεις
της παρ.8 του άρθρου 9 του ΚΦΕ όπως ισχύει ορίζεται, ότι ο φόρος στις
αµοιβές που αποκτούν τα ανωτέρω πρόσωπα, υπολογίζεται µε αναλογικό
συντελεστή 15% (από 6% που εφαρµοζόταν µε τις προϊσχύουσες διατάξεις
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του άρθρου 9) για τους αξιωµατικούς και 10% (από 3% που εφαρµοζόταν µε
τις προϊσχύουσες διατάξεις του άρθρου 9) για το κατώτερο πλήρωµα στις
αµοιβές που αποκτώνται από το ηµερολογιακό έτος 2013 και επόµενα.
Συνεπώς, ο υπολογισµός του φόρου που πρέπει να παρακρατείται από 1ης
Ιανουαρίου 2013, κατά την καταβολή αµοιβών στα εν λόγω πρόσωπα θα
γίνεται σύµφωνα µε τους νέους συντελεστές. Ο οφειλόµενος επιπλέον φόρος
που τυχόν προκύψει εξαιτίας του ότι πριν την έκδοση της παρούσας διαταγής
παρακρατήθηκε φόρος στις αµοιβές αυτές µε τους παλιούς συντελεστές, θα
βεβαιωθεί σε βάρος των δικαιούχων µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος
οικ. έτους 2014 (χρήση 2013).
6.

Σε περίπτωση πολλαπλής απασχόλησης ο εργαζόµενος µε δήλωσή

του στους εργοδότες στους οποίους απασχολείται πρέπει να επιλέγει την
κύρια απασχόλησή του µε κριτήριο το µεγαλύτερο ποσό αποδοχών που του
καταβάλλεται και η παρακράτηση φόρου που θα διενεργεί ο εργοδότης θα
γίνεται µε βάση τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 57 του ΚΦΕ.
Οι εργοδότες που καταβάλλουν τις µικρότερες αποδοχές, θα πρέπει να
διενεργούν παρακράτηση φόρου µε βάση τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ΚΦΕ, θεωρουµένων των αποδοχών αυτών
ως πρόσθετων αµοιβών, δηλαδή µε συντελεστή φόρου 20%.
7.

Ακόµα, µε τις διατάξεις της περ.θ΄ της παρ.5 του άρθρου 6 του ΚΦΕ

απαλλάσσονται από τη φορολογία οι µισθοί, συντάξεις και η πάγια αντιµισθία
που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε
πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, σε ποσοστό που
υπερβαίνει το 80%.
Συνεπώς, κατά την καταβολή µισθών, συντάξεων και πάγιας αντιµισθίας
στους πιο πάνω δικαιούχους, δεν θα παρακρατείται φόρος εισοδήµατος.
8.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι, για το επιπλέον ετήσιο τεκµαρτό εισόδηµα

από µισθωτές υπηρεσίες το οποίο αποκτάται από απασχολούµενους στην
επιχείρηση σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.γ΄ (παροχή κατοικίας σε στελέχη
και υπαλλήλους της επιχείρησης) και της περ.στ΄ (παροχή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου
σε στελέχη της επιχείρησης) της παρ.1 του άρθρου 45 του ΚΦΕ δεν
διενεργείται παρακράτηση Φ.Μ.Υ. καθόσον δεν λαµβάνει χώρα καταβολή
εισοδήµατος.
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9.

Περαιτέρω, σηµειώνεται ότι, µε την παράγραφο 1 του άρθρου 45 του

ΚΦΕ, µεταξύ άλλων ορίζεται, ότι εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες θεωρείται
και το εισόδηµα που αποκτούν οι δικηγόροι ως πάγια αντιµισθία για παροχή
νοµικών υπηρεσιών, καθώς και το εισόδηµα που αποκτούν οι ξεναγοί οι
οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 1545/1985.
Συνεπώς, κατά την καταβολή στους δικαιούχους των εισοδηµάτων αυτής της
κατηγορίας

έχουν

εφαρµογή

όσα

αναφέρθηκαν

πιο

πάνω

για

την

παρακράτηση φόρου µισθωτών υπηρεσιών.
10.

Ακόµα, διευκρινίζεται ότι όταν το εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες

καταβάλλεται ελεύθερο φόρου, εισόδηµα που υπόκειται σε φόρο είναι εκείνο
από το οποίο, αν αφαιρεθεί ο φόρος που του αναλογεί, προκύπτει το χωρίς
φόρο ποσό που καταβάλλεται στο δικαιούχο.

ΙΙ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 29 ΤΟΥ Ν.3986/2011 ΣΤΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1.

Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 42 του ν.4024/2011

προστέθηκαν νέοι παράγραφοι 6,7,8 και 9 στο άρθρο 29 του ν.3986/2011.
Με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 29 του ν.3986/2011 όπως ισχύει
ορίζεται, ότι στο εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες που αποκτούν οι
αµειβόµενοι µε µηνιαίο µισθό, οι συνταξιούχοι από φορείς κύριας ασφάλισης,
οι αµειβόµενοι µε ηµεροµίσθιο οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες µε σχέση
µίσθωσης εργασίας πάνω από ένα έτος στον ίδιο εργοδότη ή µε σχέση
µίσθωσης εργασίας αορίστου χρόνου, οι αξιωµατικοί και το κατώτερο
πλήρωµα του εµπορικού ναυτικού που παρέχουν υπηρεσίες σε εµπορικά
πλοία και µε εξαίρεση το εισόδηµα της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 5
του άρθρου 6 του ΚΦΕ, διενεργείται παρακράτηση από τους εργοδότες ή
από τους φορείς που καταβάλλουν κύριες συντάξεις έναντι της ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης του ίδιου άρθρου. Η παρακράτηση διενεργείται κατά
την καταβολή και υπολογίζεται µε συντελεστή µετά από προηγούµενη
αναγωγή του µισθού ή της σύνταξης ή του ηµεροµισθίου ή της αµοιβής που
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ορίζεται µε άλλη βάση, σε ετήσιο καθαρό εισόδηµα που ορίζεται από την
παράγραφο 3 του άρθρου 29 του ν.3986/2011. Για την απόδοση των ποσών
αυτών που παρακρατήθηκαν εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων
1,2 και 4 του άρθρου 59 του ΚΦΕ, όπως ισχύουν.
Με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 29 του ν.3986/2011 όπως ισχύει
ορίζεται, ότι τα ανωτέρω εφαρµόζονται για εισοδήµατα που αποκτώνται από
1.1.2012 µέχρι και 31.12.2014.
Με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 29 του ν.3986/2011 όπως ισχύει
ορίζεται, ότι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων του
παρόντος άρθρου δεν αφαιρείται από το συνολικό εισόδηµα ή από το φόρο
της κλίµακας του άρθρου 9 του ΚΦΕ.
2.

Με τις διατάξεις της περ.β΄ της παρ.5 του άρθρου 38 του ν.4024/2011

αντικαταστάθηκε το τρίτο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 29 του ν.3986/2011.
Με τις διατάξεις του νέου αυτού εδαφίου ορίζεται, ότι εξαιρούνται (από την
ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011) και δεν
προσµετρώνται τα εισοδήµατα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί,
καθώς και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες
σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, τα εισοδήµατα της
παρ.1 του άρθρου 14 (αποζηµιώσεις απολυοµένων) και της περίπτωσης γ΄
της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του ΚΦΕ (εφάπαξ παροχή από τα ταµεία
προνοίας και άλλους ασφαλιστικούς οργανισµούς, εφάπαξ δηµοσίων
υπαλλήλων κλπ.).
3.

Με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 83 του

ΚΦΕ όπως αυτό προστέθηκε µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 42 του
ν.4024/2011 ορίζεται, ότι ειδικά για τις διαχειριστικές χρήσεις 2012 έως και
2014 στην ίδια βεβαίωση αναγράφονται και τα παρακρατούµενα ποσά της
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
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4.

Ενόψει των ανωτέρω, από 1ης Ιανουαρίου 2013 και κατά την

καταβολή του µισθού ή της σύνταξης ή του ηµεροµισθίου ή της αµοιβής που
ορίζεται µε άλλη βάση θα διενεργείται παρακράτηση από τους εργοδότες ή
από τους φορείς που καταβάλλουν κύριες συντάξεις έναντι της ειδικής
εισφοράς

αλληλεγγύης

του

άρθρου

29

του

ν.3986/2011

η

οποία

υπολογίζεται µε συντελεστή µετά από προηγούµενη αναγωγή σε ετήσιο
καθαρό εισόδηµα ως εξής:
α) Με συντελεστή ένα τοις εκατό (1%) για ετήσιο καθαρό εισόδηµα από
δώδεκα χιλιάδες ένα (12.001) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.
β) Με συντελεστή δύο τοις εκατό (2%) για ετήσιο καθαρό εισόδηµα από
είκοσι χιλιάδες ένα (20.001) ευρώ έως και πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.
γ) Με συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) για ετήσιο καθαρό εισόδηµα από
πενήντα χιλιάδες ένα (50.001) ευρώ έως και εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.
δ) Με συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%) για ετήσιο καθαρό εισόδηµα
από εκατό χιλιάδες ένα (100.001) ευρώ και άνω.
5.

Οι εκκαθαριστές µισθοδοσίας θα προσδιορίσουν, το µηνιαίο καθαρό

εισόδηµα κάθε δικαιούχου αφαιρώντας από το ακαθάριστο ποσό του µισθού
ή της σύνταξης ή άλλης παροχής µόνο τα ποσά των νόµιµων κρατήσεων για
υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές, που για την καταβολή τους βαρύνεται
ο µισθωτός ή ο συνταξιούχος. ∆ιευκρινίζεται επίσης ότι από το ανωτέρω
ακαθάριστο ποσό δεν αφαιρείται ο παρακρατούµενος ΦΜΥ.
Στην έννοια του µηνιαίου καθαρού εισοδήµατος περιλαµβάνεται η σύνταξη, ο
µισθός και οποιεσδήποτε άλλες αµοιβές της ίδιας περιόδου (υπερωρίες,
επίδοµα παραγωγής, πριµ παρουσίας, προσαύξηση για απασχόληση
νυκτερινή – Κυριακών – αργιών κτλ.), που συνεντέλλονται (δηλαδή
συνεκκαθαρίζονται) µαζί, σε µία µισθοδοτική κατάσταση µε το µισθό.
Στη συνέχεια οι εκκαθαριστές µισθοδοσίας κάθε µήνα θα διενεργούν
αναγωγή του µηνιαίου καθαρού εισοδήµατος µε βάση τις πραγµατικές
καταβαλλόµενες αποδοχές προκειµένου να προσδιορισθεί το συνολικό
ετήσιο καθαρό εισόδηµα κάθε δικαιούχου.
Ο υπολογισµός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήµατος θα γίνεται µε
πολλαπλασιασµό του καθαρού µηνιαίου ποσού του µισθού ή της σύνταξης ή
της οποιασδήποτε άλλης παροχής που εµπίπτει στην έννοια του µισθού,
όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, επί 12 µηνιαίους µισθούς, συν καταβαλλόµενο
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σε εκείνους που το δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και
επίδοµα αδείας.
Με τον ίδιο τρόπο θα προσδιοριστεί το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδηµα
του οικείου έτους κατά το µήνα Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο κτλ.
Σηµειώνεται ότι, αν στο µισθωτό καταβάλλεται και κάποια άλλη πρόσθετη
παροχή (π.χ. ένας µηνιαίος µισθός ως επίδοµα ισολογισµού κτλ.) για τον
υπολογισµό του ετήσιου συνολικού εισοδήµατος θα προστίθεται και η
παροχή αυτή.
Όσον αφορά τακτικά ή έκτακτα εφάπαξ καταβαλλόµενα ποσά που
συνεντέλλονται µε τις τακτικές αποδοχές, προκειµένου να υπολογισθεί ο
συντελεστής παρακράτησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου
29 του ν.3986/2011 που θα εφαρµοσθεί στα ποσά αυτά, στο ετήσιο καθαρό
εισόδηµα που προσδιορίζεται µε αναγωγή των αποδοχών του µήνα στον
οποίο καταβάλλονται τα εφάπαξ ποσά επί 12 (ή επί 12 συν δώρα), θα
προστίθενται και τα ποσά αυτά.
Ο ανωτέρω υπολογισµός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήµατος
εφαρµόζεται και για νεοδιορισθέντες υπαλλήλους ή νέους συνταξιούχους µε
βάση τα δεδοµένα του µήνα έναρξης της εργασίας ή καταβολής της
σύνταξης.
6.
i.

Περαιτέρω, σας παρέχουµε και τις ακόλουθες οδηγίες:
Το ποσό που παρακρατείται σύµφωνα µε τα ανωτέρω έναντι της

ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 δεν
µειώνεται κατά ποσοστό 1,5% κατά την παρακράτησή του.
ii. Όσα αναφέρθηκαν παραπάνω για την παρακράτηση έναντι της ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 έχουν εφαρµογή και
στο εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες που αποκτούν οι δικηγόροι ως πάγια
αντιµισθία για την παροχή νοµικών υπηρεσιών, οι ξεναγοί που υπάγονται
στις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.1545/1985 καθώς και οι αξιωµατικοί και
το κατώτερο πλήρωµα εµπορικού ναυτικού που παρέχουν υπηρεσίες σε
εµπορικά πλοία.
iii. Σε

περίπτωση

πολλαπλής απασχόλησης του εργαζόµενου σε

διαφορετικούς εργοδότες, ο κάθε εργοδότης θα διενεργεί παρακράτηση
έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και µε βάση τις αποδοχές που πράγµατι
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καταβάλλει στον εργαζόµενο χωρίς να λαµβάνει υπόψη τις αποδοχές που
καταβάλλονται στον ίδιο εργαζόµενο και από άλλους εργοδότες.
iv. Στις καθαρές αποδοχές του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, του Προέδρου
και των Αντιπροέδρων της Βουλής, των Βουλευτών, του Προέδρου και των
Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, των Υπουργών, των Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών, των Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων
Υπουργείων, των Γενικών Γραµµατέων των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων,
των Περιφερειαρχών, των Ευρωβουλευτών, των ∆ηµάρχων και των
προσώπων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ.3 του άρθρου 56 του
Συντάγµατος διενεργείται παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 κατά την καταβολή µε
συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%).
v. ∆εν

διενεργείται

παρακράτηση

έναντι

της

ειδικής

εισφοράς

αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Στα εισοδήµατα της παρ.1 του άρθρου 14 του ΚΦΕ (αποζηµιώσεις
απολυοµένων).
• Στους µισθούς, συντάξεις και πάγια αντιµισθία που χορηγούνται σε
πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που
παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις
εκατό (80%) και άνω.
• Στα εισοδήµατα της περ.γ΄ της παρ.4 του άρθρου 45 του ΚΦΕ (παροχή
που καταβάλλεται εφάπαξ από τα ταµεία προνοίας

και τους άλλους

ασφαλιστικούς οργανισµούς, εφάπαξ δηµοσίων υπαλλήλων κλπ.).
• Στους αµειβόµενους µε ηµεροµίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες
ορισµένου χρόνου αλλά διάρκειας µικρότερης από ένα έτος.
• Στα

εισοδήµατα

που

καταβάλλονται

αναδροµικά

όπως

αυτά

αναφέρονται στο άρθρο 46 του ΚΦΕ.
• Στο καθαρό ποσό των συντάξεων ή άλλων παροχών παρόµοιας
φύσης, που καταβάλλονται από ταµεία επικουρικά, µετοχικά, αρωγής ή
αλληλοβοήθειας.
• Στο επιπλέον ετήσιο τεκµαρτό εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες το
οποίο αποκτάται από απασχολούµενους στην επιχείρηση σύµφωνα µε τις
διατάξεις της περ.γ΄ (παροχή κατοικίας σε στελέχη και υπαλλήλους της
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επιχείρησης) και της περ.στ΄ (παροχή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου σε στελέχη της
επιχείρησης) της παρ.1 του άρθρου 45 του ΚΦΕ καθόσον στις περιπτώσεις
αυτές δεν λαµβάνει χώρα καταβολή εισοδήµατος.
• Στις αµοιβές του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 57 του ΚΦΕ (καθαρές αµοιβές για υπερωριακή εργασία,
επιχορηγήσεις, επιδόµατα και κάθε άλλου είδους πρόσθετες αµοιβές ή
παροχές, οι οποίες καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα και δεν συνεντέλλονται
µε τις τακτικές αποδοχές και για τις οποίες ορίζεται παρακράτηση ΦΜΥ µε
συντελεστή 20%).
• Στα εισοδήµατα από ατοµική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή από
ελευθέριο επάγγελµα για τα οποία συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις
της παρ.2 του άρθρου 1 του νέου νόµου.
7.

Με την ΠΟΛ.1246/7.12.2011 είχε διευκρινιστεί, ότι στις ετήσιες

βεβαιώσεις αποδοχών που θα χορηγηθούν στους εργαζόµενους από τις
επιχειρήσεις στις οποίες απασχολήθηκαν ως µισθωτοί και θα αφορούν τα
εισοδήµατα της διαχειριστικής χρήσης του 2012, θα αναγραφούν σε
ξεχωριστή στήλη, πέραν του παρακρατηθέντος και αναλογούντος ΦΜΥ, και
τα ποσά που παρακρατήθηκαν σύµφωνα µε τα ανωτέρω έναντι της ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011. Βάσει των
βεβαιώσεων αυτών, τα παρακρατηθέντα ποσά της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 θα δηλωθούν επίσης στις
δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος που θα υποβάλλουν οι φορολογούµενοι
στο οικονοµικό έτος 2013 (διαχειριστική χρήση έτους 2012), προκειµένου να
συµψηφιστούν µε τα συνολικά οφειλόµενα ποσά της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης του ίδιου άρθρου και νόµου που προκύπτει από τα ετήσια
συνολικά καθαρά ατοµικά τους εισοδήµατα του ίδιου έτους.
Κατ’ ανάλογη εφαρµογή µε τα ανωτέρω, στις ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών
που θα χορηγηθούν στους εργαζόµενους από τις επιχειρήσεις στις οποίες
απασχολήθηκαν ως µισθωτοί και θα αφορούν τα εισοδήµατα της
διαχειριστικής χρήσης του 2013, θα αναγραφούν και τα ποσά που
παρακρατήθηκαν έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29
του ν.3986/2011, ώστε να δηλωθούν από τους φορολογούµενους στις
δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2014 (χρήση 2013) και να
συµψηφισθούν µε τα συνολικά οφειλόµενα ποσά της εν λόγω ειδικής
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εισφοράς που προκύπτει από τα ετήσια συνολικά καθαρά ατοµικά τους
εισοδήµατα του ίδιου έτους.

ΙΙΙ. ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ

α) Έστω ότι µισθωτός του ∆ηµοσίου λαµβάνει για παράδειγµα καθαρές
µηνιαίες αποδοχές 1.650 ευρώ (σταθερές για όλους τους µήνες του 2013).
Ετήσιο καθαρό εισόδηµα: 12*1.650=19.800 ευρώ
Ετήσιος φόρος (βάσει κλίµακας και βάσει των µειώσεων της παρ.2 του
άρθρου 9): 4.356-2.100=2.256 ευρώ
Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης: 2.256*1,5%=33,84 ευρώ
Φόρος

που

πρέπει

να

παρακρατείται

κάθε

µήνα:2.256-

33,84=2.222,16/12=185,18 ευρώ
Μηνιαία παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου
29 του ν.3986/2011
Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδηµα: 12*1.650=19.800 (1%)
Συνεπώς, 1.650*1%=16,50 ευρώ

β) Έστω ότι µισθωτός του ιδιωτικού τοµέα λαµβάνει για παράδειγµα καθαρές
µηνιαίες αποδοχές 1.650 ευρώ (σταθερές για όλους τους µήνες του 2013),
το ∆εκέµβριο καθαρό δώρο Χριστουγέννων 1.650 ευρώ, τον Απρίλιο καθαρό
δώρο Πάσχα 825 ευρώ και τον Ιούλιο καθαρό επίδοµα αδείας 825 ευρώ.
Ετήσιο καθαρό εισόδηµα: 14*1.650=23.100 ευρώ
Ετήσιος φόρος (βάσει κλίµακας και βάσει των µειώσεων της παρ.2 του
άρθρου 9): 5.082-1.900=3.182 ευρώ
Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης: 3.182*1,5%=47,73 ευρώ
Φόρος

που

πρέπει

να

παρακρατείται

κάθε

µήνα:3.182-

47,73=3.134,27/14=223,88 ευρώ
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου
Χριστουγέννων:3.134,27/14=223,88 ευρώ
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου
Πάσχα:3.134,27/28=111,94 ευρώ
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Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του επιδόµατος
αδείας:3.134,27/28=111,94 ευρώ
Ποσά που πρέπει να παρακρατηθούν έναντι της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011
Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδηµα: 14*1.650=23.100 (2%)
Συνεπώς:
Παρακράτηση κατά την καταβολή του µηνιαίου µισθού,1.650*2%=33ευρώ
Παρακράτηση κατά την καταβολή δώρου Χριστουγέννων,1.650*2%=33ευρώ
Παρακράτηση κατά την καταβολή δώρου Πάσχα,825*2%=16,50ευρώ
Παρακράτηση κατά την καταβολή επιδόµατος αδείας,825*2%=16,50ευρώ

γ) Έστω ότι ο µισθωτός της προηγούµενης περίπτωσης (β) λαµβάνει κατά το
µήνα Σεπτέµβριο του 2013 ένα έκτακτο εφάπαξ ποσό 3.000 ευρώ το οποίο
συνεντέλλεται µε τις τακτικές αποδοχές.
Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδηµα: 14*1.650=23.100+3.000=26.100ευρώ
Ετήσιος φόρος (βάσει κλίµακας και βάσει των µειώσεων της παρ.2 του
άρθρου 9): 5.852-1.600=4.252 ευρώ
Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης: 4.252*1,5%=63,78 ευρώ
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί, πέραν της µηνιαίας παρακράτησης
ΦΜΥ του µήνα Σεπτεµβρίου, κατά την καταβολή του έκτακτου εφάπαξ
ποσού: 4.252-63,78=4.188,22-(223,88*14)=1.053,90 ευρώ
Ποσό έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του
ν.3986/2011 που πρέπει να παρακρατηθεί, πέραν της µηνιαίας
παρακράτησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του ίδιου άρθρου και
νόµου του µήνα Σεπτεµβρίου, κατά την καταβολή του έκτακτου εφάπαξ
ποσού
Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδηµα:14*1.650=23.100+3.000=26.100 (2%)
Συνεπώς, 3.000*2%=60 ευρώ

Σηµειώνεται ότι κατά τον υπολογισµό του παρακρατούµενου φόρου
µισθωτών υπηρεσιών και της παρακράτησης έναντι της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011, τα ποσά που προκύπτουν θα
στρογγυλοποιούνται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο π.χ. αν προκύψει ποσό
14,3876 ευρώ θα παρακρατείται ποσό 14,39 ευρώ ή αν προκύψει ποσό
18

14,2237 θα παρακρατείται ποσό 14,22 ευρώ. ∆ηλαδή, ισχύει ο κανόνας
στρογγυλοποίησης του κανονισµού 1103/97 της Ε.Ε.

Παρακαλούµε όπως η διαταγή αυτή, µε τη φροντίδα των αρµόδιων
υπηρεσιών και διευθύνσεων των Υπουργείων και των Νοµαρχιών, να
κοινοποιηθεί σε όλους τους εκκαθαριστές µισθοδοσίας, ώστε η
παρακράτηση του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του
άρθρου 29 του ν.3986/2011 να γίνεται κανονικά από αυτούς.
Ακριβές αντίγραφο

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο Προϊστάµενος της Γραµµατείας

Γ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο κ. Υπουργού Οικονοµικών
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού Οικονοµικών (κ. Γ. Μαυραγάνη)
3. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Γενικού ∆ιευθυντή Φορολογίας
4. Γραφείο κ. κ. Γενικών ∆ιευθυντών
5. Όλες τις ∆/νσεις, Τµήµατα και Ανεξάρτητα Γραφεία
6. ∆/νση Επιθεώρησης Υπηρεσιών
7. Γραφείο Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων (20)
8. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών (5)
9. ∆ιεύθυνση Φορολογίας Εισοδήµατος (∆12) – Τµήµατα Α’(20), Β’(5), Γ’(5)
10. Γραφείο Αναπληρωτή ∆/ντή ∆12(1)
11. Γραφείο ∆/ντή Οικονοµικών Υπηρεσιών (∆5) της Γεν.∆.∆.Υ
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