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ΘΕΜΑ:

Οδηγίες

για

ζσγκεκριμένες

περιπηώζεις

για

ηην

ειδική

ειζθορά

αλληλεγγύης ζηα θσζικά πρόζωπα, ηην έκηακηη ειζθορά ζε ανηικειμενικές
δαπάνες και ηο ηέλος επιηηδεύμαηος.
Με αθνξκή ηα εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί ζηελ ππεξεζία καο, ζαο θνηλνπνηνύκε
νδεγίεο γηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί πξνο νξζή θαη νκνηόκνξθε εθαξκνγή
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3986/2011.
Α. Δηδηθή εηζθνξά αιιειεγγύεο (άξζξν 29)
1.

Οη πξνϋπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνύληαη γηα λα απαιιαγεί έλαο άλεξγνο από

ηελ θαηαβνιή ηεο εηδηθήο εηζθνξάο, είλαη νη εμήο :
α) Να είλαη εγγεγξακκέλνο ζην κεηξών ησλ καθξνρξόληα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ ή λα
ιακβάλεη επίδνκα αλεξγίαο από ηνλ ελ ιόγσ νξγαληζκό θαη όρη από άιια ηακεία (πρ.
ΝΑΣ). ε θακία άιιε πεξίπησζε δελ έρεη ηελ απαιιαγή. Οη πξνϋπνζέζεηο απηέο πξέπεη λα
ζπληξέρνπλ ζην πξόζσπό ηνπ θαηά ηελ 31/08/2011, εκεξνκελία έθδνζεο ησλ πξώησλ
εθθαζαξηζηηθώλ ζεκεησκάησλ, γηα λα ππάξρεη έλα ζεκείν αλαθνξάο, θνηλό γηα όινπο ηνπο
θνξνινγνύκελνπο. Ο θνξνινγνύκελνο δύλαηαη λα ππνβάιιεη αίηεζε ζηε Γ.Ο.Τ. γηα
δηαγξαθή ηεο εηζθνξάο πνπ βεβαηώζεθε κεηά ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο επηδόηεζεο
αλεξγίαο από ηνλ ΟΑΔΓ, εθόζνλ πξνθύπηεη από απηή όηη ε επηδόηεζε ηνπ έρεη αξρίζεη
ηνπιάρηζηνλ από 31/08/2011.
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β) Να κελ έρεη θαηά ηελ ρξήζε 2011 πξαγκαηηθά εηζνδήκαηα άιιεο πεγήο, έζησ θαη
κηθξνύ πνζνύ, γεγνλόο πνπ ην δειώλεη ππεύζπλα ν θνξνινγνύκελνο θαη είλαη δπλαηόλ λα
ειεγρζεί θαηά ηελ ππνβνιή ηεο θνξνινγηθήο ηνπ δήισζεο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2012.
ηελ έλλνηα ηνπ πξαγκαηηθνύ εηζνδήκαηνο δελ πεξηιακβάλνληαη ηεθκαξηά εηζνδήκαηα.
Γηα ηελ εμαίξεζε ησλ αλέξγσλ δελ εμεηάδνληαη ηα εηζνδήκαηα ηεο ρξήζεο 2010.
Δπηζεκαίλεηαη όηη απαιιάζζεηαη κόλν ε επηδόηεζε αλεξγίαο από ηνλ ΟΑΔΓ θαη όρη
άιιεο εηδηθέο επηδνηήζεηο, αθόκε θη αλ θαηαβάιινληαη από ηνλ ΟΑΔΓ, ή από άιια Σακεία
θαη Οξγαληζκνύο.
2.

Δηδηθά ν θνξνινγνύκελνο πνπ δηέθνςε ηελ εξγαζία ηνπ γηα λα εθπιεξώζεη ηελ

ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία, εμαηξείηαη ηεο εηζθνξάο αιιειεγγύεο, θαζ’ όζνλ εθπιεξώλεη ηελ
ππνρξέσζε ηνπ πξνο ηελ πνιηηεία, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη θαηά ηνλ ρξόλν ηεο βεβαίσζεο
δελ έρεη πξαγκαηηθά εηζνδήκαηα.
3. ύκθσλα κε ην άξζξν 29 ηνπ παξαπάλσ λόκνπ, εμαηξνύληαη θαη δελ πξνζκεηξνύληαη
ζην ζπλνιηθό εηζόδεκα, ηα εηζνδήκαηα ηεο πεξηπη. ζ΄ ηεο παξαγξ. 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ
ΚΦΔ. Γελ εμαηξείηαη ην εμσηδξπκαηηθό επίδνκα ηεο πεξηπη. ε΄ ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ.
Δηδηθά γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.3986/2011, ε εμαίξεζε επεθηείλεηαη θαη
ζηα πξόζσπα πνπ παξνπζηάδνπλ βαξηέο θηλεηηθέο αλαπεξίεο πνζνζηνύ θαη νγδόληα ηνηο
εθαηό (80%), αλεμαξηήησο πεγήο εηζνδήκαηνο. Γηα ηελ απαιιαγή απηή ζα επαθνινπζήζεη
λνκνζεηηθή ξύζκηζε.
Πεξαηηέξσ, εμαηξνύληαη θαη ηα εηζνδήκαηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 14 θαη ηεο
πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζ. 45 ηνπ ΚΦΔ.
Ζ εηζθνξά επηβάιιεηαη κε ηνλ ζπληειεζηή πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζό πνπ απνκέλεη
κεηά από ηελ αθαίξεζε ηνπ παξαπάλσ εηζνδήκαηνο ηεο πεξηπη.ζ΄ πνπ δελ πξνζκεηξάηαη.
4.

ρεηηθά κε ηελ ζύγθξηζε ησλ απνδνρώλ Γεληθνύ Γξακκαηέα Τπνπξγείνπ κε ηηο πάζεο

θύζεο απνδνρέο θαη πξόζζεηεο ακνηβέο ή απνιαβέο ησλ πξνζώπσλ ηεο πεξίπησζεο ε΄
ηεο παξαγξ. 3 ηνπ άξζξνπ 29, ζηα νπνία επηβάιιεηαη εηδηθή εηζθνξά κε ζπληειεζηή πέληε
ηνηο εθαηό (5%), ιακβάλεηαη ππόςε σο κηζζόο Γεληθνύ Γξακκαηέα Τπνπξγείνπ όπσο
απηόο νξίζηεθε κε ην 2/35981/0022-28/5/2010 έγγξαθν ηεο Γ22- Γ/λζεο Μηζζνινγίνπ,
δειαδή πνζό 5.856,08 επξώ. Οη απνδνρέο θαη ακνηβέο ησλ ππόρξεσλ ηεο πεξίπησζεο
απηήο, όπσο ησλ Βνπιεπηώλ, Τπνπξγώλ, Τθππνπξγώλ, Γεκάξρσλ, Πεξηθεξεηαξρώλ θιπ.
είλαη απηέο πνπ πξνθύπηνπλ κεηά ηνλ ζπλππνινγηζκό θαη ησλ θσδηθώλ 659 - 660 ηεο
θνξνινγηθήο ηνπο δήισζεο.
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Οη θσδηθνί ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2011, ηνπ πίλαθα

6, πνπ ιακβάλνληαη ππόςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ εηζνδήκαηνο επί ηνπ νπνίνπ ζα
ππνινγίδεηαη ε εηδηθή εηζθνξά, είλαη 659-660,661-662,431-432,433-434,305-306.
Δθηόο από ηα ξεηά θαηνλνκαδόκελα πνζά ηνπ λ. 3986/2011 θαη ηεο ΠΟΛ.1167/2011
Τπνπξγηθήο Απόθαζεο, θαλέλα άιιν πνζό δελ εμαηξείηαη από ηελ εηδηθή εηζθνξά, αθνύ
απηή επηβάιιεηαη ζε όια ηα εηζνδήκαηα, αθόκε θαη ηα απαιιαζζόκελα.
Δπηζεκαίλεηαη όηη δελ εμαηξνύληαη νύηε ηα εθάπαμ πνζά θνηλσληθήο ελίζρπζεο πνπ
θαηαβιήζεθαλ, ειεύζεξα θόξνπ, από ηνλ ΟΑΔΓ ζε απνιπόκελνπο ηεο Οιπκπηαθήο
Αεξνπνξίαο θαη άιισλ Οξγαληζκώλ, δηόηη απηά δελ απνηεινύλ πνζά απνδεκηώζεσλ ηνπ
άξζξνπ 14 ηνπ ΚΦΔ.
Β. Έθηαθηε εηζθνξά ζε αληηθεηκεληθέο δαπάλεο (άξζξν 30)
1. Με ην Γ12Α1136024ΔΞ2011-27/9/2011 έγγξαθό καο, έγηλε δεθηό όηη γηα ηα ΔΗΥ
απηνθίλεηα πνπ αγνξάζηεθαλ από ηνλ ΟΓΓΤ, σο έηνο πξώηεο θπθινθνξίαο ηνπο ζηελ
Διιάδα ζεσξείηαη απηό πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ άδεηα θπθινθνξίαο πνπ ρνξεγήζεθε κεηά
ηελ κεηαβίβαζή ηνπο από ηνλ ΟΓΓΤ.
2. Πεξαηηέξσ, ζηελ πεξίπησζε εηαηξηώλ (Ο.Δ., Δ.Δ., θνηλνπξαμίεο, ΔΠΔ, Α.Δ.) όπνπ ε
αληηθεηκεληθή δαπάλε ησλ ΔΗΥ πνπ έρνπλ ζηελ θπξηόηεηα ή θαηνρή ηνπο επηκεξίδεηαη
κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπο, ζύκθσλα κε ηα όζα νξίδνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ
Κ.Φ.Δ., όηαλ ππάξρεη απηνθίλεην ή απηνθίλεηα άλσ ησλ 1.929 θ.εθ. θαη κε παιαηόηεηα
θάησ ησλ 10 εηώλ από ην έηνο πξώηεο θπθινθνξίαο ηνπο ζηελ Διιάδα, ε έθηαθηε εηζθνξά
ππνινγίδεηαη ρσξηζηά γηα θαζέλα από απηά ηα απηνθίλεηα θαη ζηε ζπλέρεηα επηκεξίδεηαη
κεηαμύ ησλ κειώλ αλάινγα κε ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ εηαηξία όηαλ πξόθεηηαη
γηα Ο.Δ., Δ.Δ., θνηλνπξαμίεο θαη ΔΠΔ θαη ηζνκεξώο κεηαμύ ησλ δηεπζπλόλησλ θαη
εληεηαικέλσλ ζπκβνύισλ, δηνηθεηώλ θαη πξνέδξσλ όηαλ πξόθεηηαη γηα Α.Δ.
Γ. Σέινο επηηεδεύκαηνο (άξζξν 31)
1. ύκθσλα κε ηελ ΠΟΛ.1167/2011 Τπνπξγηθή Απόθαζε, γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2011, ην
ηέινο επηηεδεύκαηνο ζα ππνινγηζηεί γηα ηνπο επηηεδεπκαηίεο θπζηθά πξόζσπα κε βάζε ηα
δεισζέληα εηζνδήκαηα Γ΄ θαη Ε΄ πεγήο, θαζώο θαη γηα λνκηθά πξόζσπα, ηα νπνία έρνπλ
ππνβάιεη δειώζεηο Φ.Δ. γηα έλα ηνπιάρηζηνλ από ηα ηξία ηειεπηαία νηθνλνκηθά έηε,
εθόζνλ πιεξνύλ ηηο ινηπέο απαηηνύκελεο πξνϋπνζέζεηο.
2.ύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ.3986/2011, εμαηξνύληαη κόλν νη
πεξηπηώζεηο αηνκηθώλ επηρεηξήζεσλ (όρη ε άζθεζε ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο), εθόζνλ γηα
ηνλ επηηεδεπκαηία ππνιείπνληαη ηξία έηε από ην έηνο ζπληαμηνδόηεζήο ηνπ. Ωο έηνο
ζπληαμηνδόηεζεο λνείηαη ην 65ν έηνο ηεο ειηθίαο. Από ηελ ππεξεζία καο δηεπθξηλίζηεθε, κε
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ην έγγξαθν Γ12Α1137025ΔΞ2011/30.09.2011 θαη ζρεηηθά κε ηνλ ππνινγηζκό ηεο ειηθίαο,
λα εμαηξνύληαη όζνη γελλήζεθαλ πξηλ από ηελ 1/1/49.
Δπίζεο, όζνλ αθνξά ηελ εμαίξεζε ησλ ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ θαη ησλ αηνκηθώλ
εκπνξηθώλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηα πέληε πξώηα έηε από ηελ πξώηε ηνπο έλαξμε,
δηεπθξηλίδεηαη όηη ε πξώηε έλαξμε πξέπεη λα είλαη κεηά ηελ 1/1/06. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν
επηηεδεπκαηίαο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ζην παξειζόλ θη άιιε έλαξμε, δελ εμαηξείηαη, αθόκε
θη αλ ηε ζπγθεθξηκέλε έλαξμε ηελ έρεη δηαθόςεη.
3. Σέινο, επηζεκαίλεηαη όηη ζηελ πην πάλσ ζρεηηθή Τπνπξγηθή Απόθαζε, έρεη νξηζηεί πνηεο
πεξηνρέο είλαη ηνπξηζηηθνί ηόπνη θαη πσο εμεπξίζθεηαη ν πξαγκαηηθόο πιεζπζκόο.
Γ. Λνηπέο νδεγίεο
1. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ ππόρξενπ, νη θιεξνλόκνη ηνπ επζύλνληαη γηα ηελ θαηαβνιή
ηνπ πνζνύ ηεο εηζθνξάο, αλάινγα κε ην πνζνζηό ηεο θιεξνλνκηθήο ηνπο κεξίδαο.
2. ε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο ηνπ Δθθαζαξηζηηθνύ εκεηώκαηνο Δηζθνξώλ θαη Σέινπο
Δπηηεδεύκαηνο λ.3986/2011, ν θνξνινγνύκελνο κπνξεί λα αζθήζεη θαηά ηνπ ζεκεηώκαηνο
απηνύ, κόλν πξνζθπγή ελώπηνλ ηνπ αξκόδηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ, ρσξίο όκσο λα
αλαζηέιιεηαη ε θαηαβνιή ηνπ βεβαησζέληνο πνζνύ.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

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

Γξ. θ. Τπνπξγνύ

2.

Γξ. θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ

3.

Γξ .θ. Γ. Γξακκαηέα

4.

Γξ. θ. Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγίαο (2)

5.

Γξ.θ.θ. Γ. Γ/ληώλ

6.

Γ.Γ.Π.. – Γξαθείν θ. Δηδηθνύ Γξακκαηέα, Γ30 – Γ31 –Γ32 (από 5
αληίγξαθα)

7.

Όιεο ηηο Φνξνινγηθέο Γ/λζεηο, Σκήκαηα θαη Αλεμάξηεηα Γξαθεία

8.

ΓΛΚ – Γ22

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. Γ/ληε Γ12

14.

Γ/λζε Δπηζεώξεζεο Τπεξεζηώλ

15.

Γ/λζε Δίζπξαμεο Γεκόζησλ Δζόδσλ – Γ16 (5)
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