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ΘΕΜΑ: Απόδνζε ηωλ πνζώλ πνπ παξαθξαηνύληαη ζηα εηζνδήκαηα
από κηζζωηέο ππεξεζίεο έλαληη ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγύεο ηνπ
άξζξνπ 29 ηνπ λ.3986/2011 κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζόδνπ
επηθνηλωλίαο θαη θαηά ηηο ρξήζεηο 2012 κέρξη θαη 2014.
ρεηηθά κε ην αλσηέξσ ζέκα, ζαο πιεξνθνξνύκε ηα εμήο:
1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ.4024/2011
πξνζηέζεθαλ λέεο παξάγξαθνη 6,7,8 θαη 9 ζην άξζξν 29 ηνπ λ.3986/2011.
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.3986/2011 όπσο ηζρύεη
νξίδεηαη, όηη ζην εηζόδεκα από κηζζσηέο ππεξεζίεο πνπ απνθηνύλ νη
ακεηβόκελνη κε κεληαίν κηζζό, νη ζπληαμηνύρνη από θνξείο θύξηαο αζθάιηζεο,
νη ακεηβόκελνη κε εκεξνκίζζην νη νπνίνη παξέρνπλ ππεξεζίεο κε ζρέζε
κίζζσζεο εξγαζίαο πάλσ από έλα έηνο ζηνλ ίδην εξγνδόηε ή κε ζρέζε
κίζζσζεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξόλνπ, νη αμησκαηηθνί θαη ην θαηώηεξν
πιήξσκα ηνπ εκπνξηθνύ λαπηηθνύ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε εκπνξηθά
πινία θαη κε εμαίξεζε ην εηζόδεκα ηεο πεξίπησζεο ζ΄ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ
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άξζξνπ 6 ηνπ ΚΦΔ, δηελεξγείηαη παξαθξάηεζε από ηνπο εξγνδόηεο ή από
ηνπο θνξείο πνπ θαηαβάιινπλ θύξηεο ζπληάμεηο έλαληη ηεο εηδηθήο εηζθνξάο
αιιειεγγύεο ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. Η παξαθξάηεζε δηελεξγείηαη θαηά ηελ
θαηαβνιή θαη ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή κεηά από πξνεγνύκελε αλαγσγή
ηνπ κηζζνύ ή ηεο ζύληαμεο ή ηνπ εκεξνκηζζίνπ ή ηεο ακνηβήο πνπ νξίδεηαη κε
άιιε βάζε, ζε εηήζην θαζαξό εηζόδεκα πνπ νξίδεηαη από ηελ παξάγξαθν 3
ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.3986/2011. Γηα ηελ απόδνζε ηωλ πνζώλ απηώλ πνπ
παξαθξαηήζεθαλ εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηωλ παξαγξάθωλ 1,2 θαη 4
ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ ΚΦΕ, όπωο ηζρύνπλ.
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.7 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.3986/2011 όπσο ηζρύεη
νξίδεηαη, όηη ηα αλσηέξσ εθαξκόδνληαη γηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηώληαη από
1.1.2012 κέρξη θαη 31.12.2014.
2. ηα

πνζά

πνπ

παξαθξαηνύληαη

έλαληη

ηεο

εηδηθήο

εηζθνξάο

αιιειεγγύεο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.3986/2011 θαη γηα ηηο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο
2012 έσο θαη 2014, δύλαληαη λα θαηαινγηζζνύλ ηα πνζνζηά πξόζζεησλ
θόξσλ πνπ νξίδνληαη θαη γηα ηνπο παξαθξαηνύκελνπο θόξνπο ζύκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2523/1997.
3. ύκθσλα κε ην αξ. πξση. νηθ. 2/85484/0020/28.11.2011 έγγξαθν ηεο
20

εο

Γ/λζεο Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γεληθνύ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, ηα

έζνδα πνπ εηζπξάηηνληαη από ηελ επηβνιή ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγύεο
ζηα θπζηθά πξόζσπα (άξζξν 29 ηνπ λ.3986/2011) εκθαλίδνληαη ζηνλ ΚΑΕ
0891 ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ, αλεμάξηεηα από ηνλ ηξόπν είζπξαμήο
ηνπο. Δηδηθόηεξα, ζηνλ σο άλσ ΚΑΔ εκθαλίδνληαη ηα έζνδα από ηελ εηζθνξά
είηε απηά πξνθύπηνπλ κεηά ηελ νίθνζελ βεβαίσζε ηνπ πνζνύ από ηελ νηθεία
Γ.Ο.Τ., θαη θαηαβάιινληαη εθάπαμ ή ζε κεληαίεο δόζεηο, είηε παξαθξαηνύληαη
από ηνπο εξγνδόηεο ή ηνπο θνξείο πνπ θαηαβάιινπλ θύξηεο ζπληάμεηο, ζην
εηζόδεκα από κηζζσηέο ππεξεζίεο πνπ απνθηνύλ ηα πξόζσπα πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.3986/2011 όπσο ηζρύεη.
4. Με ηελ ΠΟΛ.1033/18.2.2011 Α.Τ.Ο. δόζεθαλ νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ
ππνβνιή ηεο Πξνζσξηλήο Γήισζεο Φόξνπ Μηζζσηώλ Τπεξεζηώλ θαη
απόδνζεο ηνπ θόξνπ κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζόδνπ επηθνηλσλίαο ή ζηε
Γ.Ο.Τ., θαηά πεξίπησζε θαη θαηά ηηο ρξήζεηο 2010 θαη 2011.
5. Δλόςεη ησλ αλσηέξσ ζαο γλσξίδνπκε, όηη ζηελ εθαξκνγή πνπ ππάξρεη
ζην δηθηπαθό ηόπν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ
(Γ.Γ.Π..) www.gsis.gr θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή θαη
απόδνζε ησλ αξρηθώλ εκπξόζεζκσλ θαη εθπξόζεζκσλ πξνζσξηλώλ
δειώζεσλ γηα ην έηνο

2012 θαη έπεηηα ζηελ θαηεγνξία εηζνδήκαηνο από

κηζζσηέο ππεξεζίεο πεξηιακβάλνληαη πεδία πνπ αθνξνύλ:
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ηηο αθαζάξηζηεο ακνηβέο πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί ζην πξνεγνύκελν
εκεξνινγηαθό δίκελν (ή κήλα)



ηα πνζά ηνπ ΦΜΤ πνπ παξαθξαηήζεθαλ
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αιιειεγγύεο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.3986/2011


ηνλ ηπρόλ πξόζζεην θόξν εθπξνζέζκνπ πνπ επηβάιιεηαη επί ηνπ
ζπλνιηθνύ αζξνίζκαηνο ησλ πνζώλ Φ.Μ.Τ. πνπ παξαθξαηήζεθαλ θαη
ησλ πνζώλ πνπ παξαθξαηήζεθαλ έλαληη ηεο αλσηέξσ εηδηθήο
εηζθνξάο.



ην

γεληθό

ζύλνιν

(άζξνηζκα

ησλ

αλσηέξσ

πνζώλ

πνπ

παξαθξαηήζεθαλ καδί κε ηνλ ηπρόλ πξόζζεην θόξν εθπξνζέζκνπ)
Σα δύν ηειεπηαία πεδία ππνινγίδνληαη απηόκαηα από ηελ εθαξκνγή.
6. Οη επηρεηξήζεηο πνπ θαηαβάιινπλ ακνηβέο ζε αμησκαηηθνύο θαη ζε
θαηώηεξν πιήξσκα ηνπ εκπνξηθνύ λαπηηθνύ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε
εκπνξηθά πινία ππνρξενύληαη λα ππνβάιινπλ ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ. δειώζεηο
αλά εμάκελν θαη γηα ηηο νπνίεο κόλν ζα εθδίδεηαη δηπιόηππν είζπξαμεο από
ηα Οίθνζελ - Γειώζεηο ηνπ Τπνζπζηήκαηνο Δζόδσλ, ζην Δίδνο Φόξνπ 1182,
ζηνπο ΚΑΔ 0113 πνπ ζα αλαγξάθνληαη ηα πνζά ηνπ παξαθξαηεζέληα θόξνπ
θαη ζην 0891 ε παξαθξάηεζε ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγύεο ηνπ άξζξνπ
29 ηνπ λ.3986/2011. Οη δειώζεηο απηέο ζα θαηαρσξνύληαη ζε ρεηξόγξαθν
βηβιίν κέρξη λα πινπνηεζεί ε κεραλνγξαθηθή ηνπο ππνζηήξημε.
7. Καηά ηα ινηπά εμαθνινπζνύλ λα εθαξκόδνληαη ηα όζα αλαθέξνληαη
ζηελ ΠΟΛ.1033/18.2.2011 Α.Τ.Ο.
8. Γηεπθξηλίδεηαη, όηη ζηηο ακνηβέο ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο γ΄
ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ ΚΦΔ (θαζαξέο ακνηβέο γηα
ππεξσξηαθή εξγαζία, επηρνξεγήζεηο, επηδόκαηα θαη θάζε άιινπ είδνπο
πξόζζεηεο ακνηβέο ή παξνρέο, νη νπνίεο θαηαβάιινληαη ηαθηηθά ή έθηαθηα θαη
δελ ζπλεληέιινληαη κε ηηο ηαθηηθέο απνδνρέο θαη γηα ηηο νπνίεο νξίδεηαη
παξαθξάηεζε ΦΜΤ κε ζπληειεζηή 20%), δελ δηελεξγείηαη παξαθξάηεζε
έλαληη ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγύεο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.3986/2011.
Όζνλ αθνξά ηαθηηθά ή έθηαθηα εθάπαμ θαηαβαιιόκελα πνζά πνπ
ζπλεληέιινληαη κε ηηο ηαθηηθέο απνδνρέο, όπσο έρεη δηεπθξηληζζεί θαη κε ηελ
ΠΟΛ.1246/7.12.2011 δηαηαγή, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζζεί ν ζπληειεζηήο
παξαθξάηεζεο ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγύεο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ
λ.3986/2011 πνπ ζα εθαξκνζζεί ζηα πνζά απηά, ζην εηήζην θαζαξό
εηζόδεκα πνπ πξνζδηνξίδεηαη κε αλαγσγή ησλ απνδνρώλ ηνπ κήλα ζηνλ
νπνίν θαηαβάιινληαη ηα εθάπαμ πνζά επί 12 ή επί 14, ζα πξνζηίζεληαη θαη ηα
πνζά απηά.
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9. Δπίζεο, όπσο έρεη γίλεη δεθηό κε ηελ ΠΟΛ.1246/7.12.2011 εγθύθιην θαη
όζνλ αθνξά ηηο πεξηπηώζεηο α΄ - ζη΄ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηεο εγθπθιίνπ απηήο
δηεπθξηλίδεηαη, όηη νη εθθαζαξηζηέο κηζζνδνζίαο ζα ππνινγίζνπλ ηνλ ΦΜΤ πνπ
πξέπεη λα παξαθξαηείηαη από 1.1.2012 κε βάζε ηα αθνξνιόγεηα πνζά ηνπ
πξώηνπ θιηκαθίνπ ηεο θιίκαθαο πνπ αλαθέξνληαη ζε θάζε κία από ηηο
πεξηπηώζεηο απηέο ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηηο ηπρόλ πξνζαπμήζεηο ησλ
αθνξνινγήησλ απηώλ πνζώλ ιόγσ ύπαξμεο ηέθλσλ πνπ βαξύλνπλ ηνπο
θνξνινγνύκελνπο ησλ αλσηέξσ πεξηπηώζεσλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ
παξαθξαηνύκελνπ ΦΜΤ ηα αλσηέξσ αθνξνιόγεηα πνζά ζα εμαθνινπζήζνπλ
λα ηζρύνπλ γηα νιόθιεξε ηε ρξήζε ηνπ 2012 αλεμάξηεηα από ην απνηέιεζκα
ηεο αλαγσγήο ησλ κεληαίσλ θαζαξώλ απνδνρώλ ζε εηήζηεο θαζόζνλ, ε
ππέξβαζε ηνπ εηζνδεκαηηθνύ νξίνπ ησλ ελληά ρηιηάδσλ (9.000) επξώ θαη ν
πεξηνξηζκόο ηνπ πνζνύ ηνπ θόξνπ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηεο
ΠΟΛ.1246/7.12.2011 εγθπθιίνπ αθνξνύλ ηελ εθθαζάξηζε ηεο θνξνινγηθήο
δήισζεο από ηε Γ.Γ.Π.. θαη όρη ηελ παξαθξάηεζε ηνπ ΦΜΤ.
10. Σέινο, όζνλ αθνξά ηηο απνδνρέο ησλ κηζζσηώλ πνπ θαηαβιήζεθαλ
ζηε ρξήζε ηνπ 2011 (1.1 - 31.12.2011) εμαηηίαο ησλ δηαδνρηθώλ αιιαγώλ ηνπ
αθνξνινγήηνπ νξίνπ ηνπ πξώηνπ θιηκαθίνπ ηεο θιίκαθαο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ
ΚΦΔ κέζα ζηελ ίδηα ρξήζε (από 12.000 επξώ ζε 8.000 επξώ θαη από 8.000
επξώ ζε 5.000 επξώ), νη ππόρξενη ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ
ΚΦΔ δύλαηαη λα κελ θαηαβάιινπλ εθάπαμ κε ηελ ππνβνιή ηεο δήιωζεο
πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο ίδηεο δηαηάμεηο (νξηζηηθή δήιωζε – Ε7) ηε
δηαθνξά κεηαμύ ηνπ θόξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε ζηηο απνδνρέο ηωλ
αλωηέξω κηζζωηώλ θαη ηνπ θόξνπ πνπ νθείιεηαη κε βάζε ηελ θιίκαθα
ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ΚΦΕ όπσο απηή ςεθίζηεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
λ.4024/2011. Η δηαθνξά απηή ζα ηαθηνπνηεζεί κε ηελ εθθαζάξηζε από ηε
Γ.Γ.Π.. ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο ηνπ νηθ. έηνπο 2012 (ρξήζε 2011) ησλ
αλσηέξσ κηζζσηώλ.
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