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Πιεξνθνξίεο: Β. Γηνβά
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ΘΕΜΑ: Διεσκρινίζεις ως προς ηην επιβολή ηης ειδικής ειζθοράς αλληλεγγύης και
ηοσ ηέλοσς επιηηδεύμαηος, οικονομικού έηοσς 2013.
Με αθνξκή ηελ έλαξμε ηεο ππνβνιήο ησλ δειώζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθώλ
πξνζώπσλ, δίδνληαη νη θαησηέξσ δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή ηεο εηδηθήο
εηζθνξάο αιιειεγγύεο θαη ηνπ ηέινπο επηηεδεύκαηνο γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2013:
ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ
1. Ζ εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγύεο επηβάιιεηαη, ζύκθσλα κε ηελ παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ
29 ηνπ λ. 3986/2011, ζε όια ηα εηζνδήκαηα, αθόκε θαη ηα απαιιαζζόκελα, εθηόο από ηηο
εμαηξέζεηο πνπ ξεηά νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν απηή.
Όζα από ηα επηδόκαηα – βνεζήκαηα απνηεινύλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΦΔ
εηζόδεκα, αθόκε θη αλ απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο, δειώλνληαη ππνρξεσηηθά ζηνλ
θσδηθό 659-660 ηεο δήισζεο (έληππν Δ1) κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξ. 6 ηνπ
άξζξνπ 62 ηνπ ΚΦΔ, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ λ.4110/2013 θαη ζπλεπώο ππόθεηληαη
ζηελ εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγύεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη όηη, ζύκθσλα κε ηηο πθηζηάκελεο
δηαηάμεηο ηνπ ΚΦΔ, ζπγθεθξηκέλα ηελ παξαγξ. 5 ηνπ άξζξνπ 6, απνηεινύλ εηζόδεκα
απαιιαζζόκελν ηεο θνξνινγίαο νη ζπληάμεηο αλαπήξσλ πνιέκνπ, ην εμσηδξπκαηηθό
επίδνκα, ε ηζόβηα ζύληαμε, ην επίδνκα πνιύηεθλσλ, ην ΔΚΑ, ην επίδνκα επηθίλδπλεο
εξγαζίαο.
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Αληίζεηα, όζα επηδόκαηα – βνεζήκαηα δελ θέξνπλ ηα απαξαίηεηα γεληθά ελλνηνινγηθά

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εηζνδήκαηνο, δίδνληαη σο θνηλσληθή παξνρή γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαη
θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ εηδηθώλ δαπαλώλ ζηηο νπνίεο ππνβάιινληαη εππαζείο νκάδεο
θνξνινγνύκελσλ, δίδνληαη ρσξίο αληάιιαγκα παξνρήο εξγαζίαο, ρσξίο λα απνηεινύλ
θαξπό πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, δελ αλαγξάθνληαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θσδηθό ηεο
δήισζεο θαη ζπλεπώο δελ ηίζεηαη ζέκα επηβνιήο εηζθνξάο. Παξαδείγκαηα επηδνκάησλ
πνπ ζύκθσλα κε ηελ ζέζε ηεο Γηνίθεζεο δελ απνηεινύλ εηζόδεκα, είλαη ην δηαηξνθηθό
επίδνκα, ην επίδνκα ηπθιόηεηαο, ην επίδνκα ηνθεηνύ, ηα επηδόκαηα ινπηξνζεξαπείαο,
εηζπεπζνζεξαπείαο, αεξνζεξαπείαο, ελεζνζεξαπείαο θιπ.
2. Τπελζπκίδεηαη όηη, από ηνλ πίλαθα 6 ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο
νηθνλνκηθνύ έηνπο 2013, νη θσδηθνί πνπ ιακβάλνληαη ππόςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ
εηζνδήκαηνο επί ηνπ νπνίνπ ζα ππνινγίδεηαη ε εηδηθή εηζθνξά, είλαη απηνί πνπ
δηεπθξηλίζηεθαλ κε ηελ ΠΟΛ. 1223/2011, δειαδή 659-660,661-662,431-432,433-434,305306.
3. Όζνλ αθνξά ζηηο εμαηξέζεηο, θαη΄ εθαξκνγή ηεο παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.
3986/2011 θαη πξνθεηκέλνπ λα απαιιαγεί έλαο άλεξγνο από ηελ επηβνιή ηεο εηδηθήο
εηζθνξάο αιιειεγγύεο, γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2013, νη πξνϋπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα
πιεξνύληαη αζξνηζηηθά, είλαη νη εμήο :
α) Να ιακβάλεη επίδνκα αλεξγίαο από ηνλ ΟΑΔΓ, ή λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζην
κεηξών ησλ αλέξγσλ ηνπ ελ ιόγσ νξγαληζκνύ γηα ηνπιάρηζηνλ δώδεθα (12)
ζπλερόκελνπο κήλεο, νύησο ώζηε λα ραξαθηεξίδεηαη καθξνρξόληα άλεξγνο. Οη
πξνϋπνζέζεηο απηέο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζην πξόζσπό ηνπ θαηά ηελ 30/04/2013, γηα
λα ππάξρεη θαη γηα ην ηξέρνλ νηθνλνκηθό έηνο έλα ζεκείν αλαθνξάο, θνηλό γηα όινπο ηνπο
θνξνινγνύκελνπο. πλεπώο καθξνρξόληα άλεξγνο, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λόκνπ θαηά ην
νηθνλνκηθό έηνο 2013, λνείηαη απηόο πνπ είλαη ζπλερόκελα εγγεγξακκέλνο ζηνλ ΟΑΔΓ,
ηνπιάρηζηνλ από 30/04/2012 εσο θαη 30/4/2013.
β) Να κελ έρεη θαηά ην ρξόλν ηεο βεβαίσζεο ηεο εηζθνξάο πξαγκαηηθά εηζνδήκαηα,
γεγνλόο πνπ ην δειώλεη ππεύζπλα ν θνξνινγνύκελνο, καδί κε ηελ αίηεζε απαιιαγήο ηνπ
από ηελ εηζθνξά πνπ ζα ππνβάιιεη ζηε Γ.Ο.Τ. (κεηά ηε ιήςε ηνπ εθθαζαξηζηηθνύ
ζεκεηώκαηνο) θαη ζα ειεγρζεί θαηά ηελ ππνβνιή ηεο θνξνινγηθήο ηνπ δήισζεο θαηά ην
επόκελν νηθνλνκηθό έηνο. Γηεπθξηλίδεηαη όηη, πξαγκαηηθά εηζνδήκαηα ελλννύληαη ηα
εηζνδήκαηα άιιεο πεγήο εθηόο από απηά πνπ πξνέξρνληαη από κηζζσηέο ππεξεζίεο Σ΄
πεγήο, δειαδή ηα εηζνδήκαηα Α΄, Γ, Γ΄, Δ΄ θαη Ε΄ πεγήο, δηόηη ελλνείηαη όηη ππάξρεη ην
ελδερόκελν, θνξνινγνύκελνο κηζζσηόο ππάιιεινο λα εξγάζηεθε θαηά έλα ρξνληθό
δηάζηεκα κέζα ζην έηνο 2013, λα δηαθόπεθε ελ ζπλερεία ε εξγαζηαθή ηνπ ζρέζε θαη θαηά
ηελ 30/04/2013 λα είρε ήδε αξρίζεη λα ιακβάλεη επίδνκα αλεξγίαο, ζπλεπώο θαη λα
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απαιιάζζεηαη από ηελ εηζθνξά. ηελ έλλνηα ηνπ πξαγκαηηθνύ εηζνδήκαηνο, γηα ηηο
αλάγθεο εθαξκνγήο απηήο ηεο εμαίξεζεο, δελ πεξηιακβάλνληαη ηα αληηθεηκεληθά
εηζνδήκαηα πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηε ζπλνιηθή εηήζηα δαπάλε δηαβίσζεο θαη ηελ
εηήζηα δαπάλε απόθηεζεο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ.
4. Πεξαηηέξσ, ππελζπκίδεηαη όηη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 29
ηνπ λ. 3986/2011, όπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ παξαγξ 5β ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.

4024/11, εμαηξνύληαη από ηελ επηβνιή ηεο εηζθνξάο, γηα όια ηνπο ηα εηζνδήκαηα, νη
θηλεηηθά αλάπεξνη κε πνζνζηό αλαπεξίαο από νγδόληα ηνηο εθαηό (80%) θαη άλσ,
ζπλεπώο θαη όζνη έρνπλ βαξηά θηλεηηθή αλαπεξία 80% αθξηβώο. εκεηώλεηαη όηη, ηα άηνκα
κε θηλεηηθή αλαπεξία 80% αθξηβώο, εμαηξνύληαη κόλν από ηελ εηζθνξά θαη όρη από ηελ
επηβνιή ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο. Σν γεγνλόο απηό πξέπεη λα δειώλεηαη ππεύζπλα, από
ηνλ ίδην ηνλ θνξνινγνύκελν, ζηελ πεξίπησζε 19 ηνπ πίλαθα 2 ηεο πξώηεο ζειίδαο ηεο
δήισζεο (έληππν Δ1) ζηνπο θσδηθνύο 913-914.
5. Σνλίδεηαη όηη, ηα εηζνδήκαηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 14 (ε απνδεκίσζε ιόγσ
ιύζεο εξγαζηαθήο ζρέζεο) θαη ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ
ΚΦΔ (ηα εθάπαμ ησλ ηακείσλ πξόλνηαο & ησλ αζθαιηζηηθώλ νξγαληζκώλ), όπσο επίζεο
θαη νη

ακνηβέο ππαιιήισλ ηεο Δ.Δ. γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ

Πξσηνθόιινπ πεξί Πξνλνκίσλ θαη Αζπιηώλ ηεο Δ.Δ, δειώλνληαη ζηνπο θσδηθνύο 657-658
ηνπ Πίλαθα 6 ηεο δήισζεο, πξνθεηκέλνπ θαηά ηελ εθθαζάξηζε λα κελ ππνινγηζηεί εηζθνξά
γηα απηά.
ΣΕΛΟ ΕΠΙΣΗΔΕΤΜΑΣΟ

1. ύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο ΠΟΛ. 1167/ 2-8-11, κε ηελ νπνία
ξπζκίζηεθαλ ηα ζέκαηα γηα ηε βεβαίσζε θαη είζπξαμε ηνπ ηέινπο επηηεδεύκαηνο, ν
ππνινγηζκόο ηνπ ηέινπο επηηεδεύκαηνο γίλεηαη κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ηεξνύληαη ζην
Μεηξών.
Δπνκέλσο, ην ηέινο επηηεδεύκαηνο θαη γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2013 (ρξήζε 2012) ζα
επηβιεζεί ζε όζνπο επηηεδεπκαηίεο, θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, άζθεζαλ δξαζηεξηόηεηα
κέζα ζηελ δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 2012 θαη ε ΓΓΠ ζα βεβαηώζεη ηα πνζά κε βάζε ηα
ζηνηρεία πνπ ηεξνύληαη ζην Μεηξών. πλεπώο, ε κε άζθεζε δξαζηεξηόηεηαο
αλαγλσξίδεηαη, όπσο θαη θαηά ην νηθνλνκηθό έηνο 2012, κόλν κε ππνβιεζείζα δήισζε
δηαθνπήο εξγαζηώλ ζηελ Γ.Ο.Τ., αθόκε θη αλ απηή ππνβιήζεθε εθπξόζεζκα.
Γηεπθξηλίδεηαη όηη, ε εκεξνκελία ηεο δηαθνπήο εξγαζηώλ είλαη κία θαη κνλαδηθή
(θαηαιεθηηθή),

δελ ηξνπνπνηείηαη

θαη

νη

θνξνινγνύκελνη

δελ δύλαληαη

λα

ηελ

αληηθαηαζηήζνπλ κε κηα πξνγελέζηεξε νύησο ώζηε λα απαιιαρζνύλ από ηελ θαηαβνιή
ηνπ ηέινπο επηηεδεύκαηνο.
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2. Με ηελ ηξνπνπνίεζε πνπ επήιζε ζην άξζξν 31 ηνπ λ. 3986/2011 κε ηηο δηαηάμεηο ηεο

παξαγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 4110/2013, από ην νηθνλνκηθό έηνο 2013 θαη κεηά,
απμάλεηαη ην ηέινο επηηεδεύκαηνο σο εμήο:
α) Γηα λνκηθά πξόζσπα πνπ αζθνύλ εκπνξηθή επηρείξεζε θαη έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε
ηνπξηζηηθνύο ηόπνπο θαη ζε πόιεηο ή ρσξηά κε πιεζπζκό έσο δηαθόζηεο ρηιηάδεο (200.000)
θαηνίθνπο, ζε νθηαθόζηα (800) επξώ εηεζίσο.
β) Γηα λνκηθά πξόζσπα πνπ αζθνύλ εκπνξηθή επηρείξεζε θαη έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε
πόιεηο κε πιεζπζκό πάλσ από δηαθόζηεο ρηιηάδεο (200.000) θαηνίθνπο, ζε ρίιηα (1.000)
επξώ εηεζίσο.
γ) Γηα αηνκηθέο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο, ζε εμαθόζηα
πελήληα (650) επξώ εηεζίσο.
δ) Γηα θάζε ππνθαηάζηεκα ζε εμαθόζηα (600) επξώ εηεζίσο.
Ζ αύμεζε απηή δελ ηζρύεη γηα ηηο Αζηηθέο κε Κεξδνζθνπηθέο Δηαηξίεο ηεο παξαγξάθνπ 4
ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Φ.Δ., θαζώο θαη γηα ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ ην εηζόδεκά ηνπο
πξνέξρεηαη από αηνκηθή επηρείξεζε παξνρήο ππεξεζηώλ ή ειεπζέξην επάγγεικα θαη
έρνπλ έγγξαθε ζύκβαζε κε κέρξη ηξία (3) θπζηθά ή/ θαη λνκηθά πξόζσπα, ή ην εβδνκήληα
πέληε ηνηο εθαηό (75%) ησλ αθαζάξηζησλ εζόδσλ ηνπο πξνέξρεηαη από έλα (1) θπζηθό ή/
θαη λνκηθό πξόζσπν. Γηα απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ ηα πνζά ηνπ
ηέινπο επηηεδεύκαηνο όπσο επηβιήζεθαλ θαηά ην νηθνλνκηθό έηνο 2012. Ζ ππαγσγή ζηελ
παξαπάλσ πεξίπησζε δειώλεηαη ππεύζπλα, από ηνλ ίδην ηνλ θνξνινγνύκελν, ζηελ
πεξίπησζε 11 ηνπ Πίλαθα 2 ηεο πξώηεο ζειίδαο ηεο δήισζεο (έληππν Δ1) ζηνπο
θσδηθνύο 019-020 θαη δύλαηαη λα ειεγρζεί από ηελ Γ.Ο.Τ. εκεηώλεηαη όηη, ζύκθσλα κε
ηελ παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4110/2013, ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ πιεξνύλ απηέο
ηηο πξνϋπνζέζεηο, από ην νηθνλνκηθό έηνο 2014 θαη κεηά ζα θνξνινγνύληαη κε ηελ θιίκαθα
ησλ κηζζσηώλ, ρσξίο λα δηθαηνύληαη ηελ έθπησζε ησλ δαπαλώλ ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ
Κ.Φ.Δ.
3. Τπελζπκίδεηαη όηη, ζύκθσλα κε ηελ παξαγξ. 3 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 3986/2011,
εμαηξνύληαη από ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηέινπο επηηεδεύκαηνο νη επηρεηξήζεηο, θπζηθά
ή λνκηθά πξόζσπα, θαη νη ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο πνπ αζθνύλ ηελ δξαζηεξηόηεηά ηνπο
απνθιεηζηηθά ζε ρσξηά, όπσο πξνβιέπνληαλ πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ ζρεδίνπ
«Καπνδίζηξηαο», κε πιεζπζκό σο πεληαθόζηνπο θαηνίθνπο θαη λεζηά εώο 3.100
θαηνίθνπο, εθηόο θη αλ είλαη ηνπξηζηηθνί ηόπνη. Με ηελ ΑΤΟ – ΠΟΛ. 1167/2011 νξίζηεθε γηα
ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ πιεζπζκνύ λα ιακβάλεηαη ππόςε ε απνγξαθή ηνπ 2001 θαη σο
ηνπξηζηηθνί ηόπνη λα ζεσξνύληαη απηνί πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ΠΓ 899/76 όπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ 664/77. Από ηελ δηνίθεζε, έρεη ήδε γίλεη δεθηό όηη, ζα ιεθζεί
ππόςε ν πιεζπζκόο ησλ ρσξηώλ ηα νπνία απνηεινύζαλ, πξηλ από εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ
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«Καπνδίζηξηαο» (λ. 2539/1997), απηνηειή λνκηθά πξόζσπα, δειαδή θνηλόηεηεο. πλεπώο
αλ θάπνην ρσξηό δελ απνηεινύζε, θαηά ην εμεηαδόκελν ρξνληθό δηάζηεκα, από κόλν ηνπ
θνηλόηεηα θαη άλεθε δηνηθεηηθά ζε άιιε θνηλόηεηα ή ζε θάπνην δήκν, ιακβάλεηαη ππόςε γηα
ηελ απαιιαγή από ην ηέινο επηηεδεύκαηνο, ν πιεζπζκόο ηεο θνηλόηεηαο (ή αληίζηνηρα ηνπ
δήκνπ) πνπ ππαγόηαλ.

4. Δπίζεο, εμαηξνύληαη ηεο θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο επηηεδεύκαηνο νη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο
θαη νη ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο θαηά ηα πέληε πξώηα ρξόληα ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπο,
όπνπ γηα ην νηθνλνκηθό 2013 δηεπθξηλίδεηαη όηη είλαη ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ έθαλαλ
έλαξμε γηα πξώηε θνξά κεηά ηελ 01/01/2008 θαη όζνη αζθνύλ αηνκηθή εκπνξηθή
επηρείξεζε θαη είλαη άλσ ησλ εμήληα δύν εηώλ (62), όπνπ γηα ην νηθνλνκηθό 2013 είλαη ηα
πξόζσπα πνπ γελλήζεθαλ κέρξη ηελ 31/12/1950. Σν γεγνλόο απηό πξέπεη λα δειώλεηαη
ππεύζπλα, από ηνλ ίδην ηνλ θνξνινγνύκελν, ζηελ πεξίπησζε 12 ηνπ Πίλαθα 2 ηεο πξώηεο
ζειίδαο ηεο δήισζεο (έληππν Δ1) ζηνπο θσδηθνύο 027-028.

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ

ΘΕΟΥΑΡΗ ΘΕΟΥΑΡΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Ι. ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
Απνδέθηεο πηλάθσλ Α΄ σο θαη ΚΒ΄
ΙΙ.ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.

Γξ. θ. Τπνπξγνύ

2.

Γξ. θ. Τθππνπξγνύ

3.

Γξ .θ. Γ. Γξακκαηέα Γεκόζησλ Δζόδσλ

4.

Γξ. θ. Αλαπιεξσηή Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγίαο (2)

5.

Γξ.θ.θ. Γ. Γ/ληώλ

6.

Γ.Γ.Π.., Γ30 – Γ31 –Γ32 (από 5
αληίγξαθα)

7.

Όιεο ηηο Φνξνινγηθέο Γ/λζεηο, Σκήκαηα θαη Αλεμάξηεηα Γξαθεία

8.

ΓΛΚ – Γ22
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ΑΔΑ: ΒΕΖΑΗ-ΟΕΘ

9.

Δηδηθό Ννκηθό Γξαθείν Φνξνινγίαο

10.

Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ

11.

Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ

12.

Γ/λζε Φνξνι. Δηζνδήκαηνο (Γ12) – Σκήκαηα Α΄ (20), Β΄(10), Γ΄(5)

13.

Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Γ/ληε Γ12

14.

Γ/λζε Δπηζεώξεζεο Τπεξεζηώλ

15.

Γ/λζε Πνιηηηθήο Δηζπξάμεσλ (5)
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