
Σε απάντηση της επιστολής 
σας, αναφορικά με το θέμα, 
σας γνωρίζουμε ότι, σύμφω-

να με την περίπτωση (5) της υποπα-
ραγράφου Α7 του πρώτου άρθρου 
του ν.4152/2013, για τον υπολογι-
σμό του ΕΕΤΑ λαμβάνονται υπόψη 
το εμβαδό της δομημένης επιφά-
νειας, το ύψος της τιμής ζώνης και 
η παλαιότητα του ακινήτου, όπως 
αυτά αναγράφονται στη βάση πλη-
ροφοριών του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. σύμφω-
να με τα οποία υπολογίζεται κατά 
την 1η Μαΐου 2013 το τέλος ακί-
νητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) της παρ. 
1 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 
(Α'62).

Με την ίδια διάταξη προβλεπόταν 
η υποχρέωση των δήμων όλης της 
χώρας να ελέγξουν αν, στις κατα-
στάσεις που αποστέλλονται στο 
ΔΕΔΔΗΕ, περιλαμβάνονται τα τε-

Διορθώσεις τετραγωνικών μέτρων στους 
λογαριασμούς της Δ.Ε.Η.

τραγωνικά μέτρα κάθε ακινήτου και 
αν αποτυπώνονται οι ορθές τιμές 
ζώνης, όπως ισχύουν για τον υπο-
λογισμό της αντικειμενικής αξίας 
των ακινήτων και, σε περίπτωση 
λάθους, να προβούν σε διόρθωσή 
τους με την αποστολή των νέων 
στοιχείων στο ΔΕΔΔΗΕ μέχρι την 
31η Μαΐου 2013.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι εκδό-
θηκε η ΠΟΛ.1080/19.3.2014 (ΦΕΚ 
750 Β') απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα Δημοσίων Εσόδων, με την 
οποία θεραπεύονται συγκεκριμένες 
περιπτώσεις λαθών ΕΕΤΑ από υπαι-
τιότητα των Δήμων, με τις οριζόμε-
νες σε αυτήν προϋποθέσεις.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Μαρία Η. Μενούνου
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- ΠΟΛ. 1104/9.4.2014 
Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα 
από μισθωτή εργασία και συντάξεις 
και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύ-
ης του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011 
από τους υπόχρεους. 

- ΠΟΛ.1095/4.4.2014 
Τρόπος και διαδικασία απόδειξης 
της δωρεάν διάθεσης αγαθών από 
επιχειρήσεις προς ευπαθείς κοινω-
νικά ομάδες, μέσω φορέων φιλαν-
θρωπικού ή κοινωφελούς σκοπού 
προκειμένου οι πράξεις αυτές να μην 
θεωρούνται ως παραδόσεις αγαθών 
κατά την έννοια της παραγράφου 2 
του άρθρου 7 του κώδικα ΦΠΑ

- ΠΟΛ.1092/3.4.2014 
Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 
30 παρ. 4 του ν.δ.356/1974 (ΚΕΔΕ) 
περί περιορισμού κατασχέσεων στα 
χέρια τρίτων

- Αρ. πρωτ.: Δ12A 1058454 ΕΞ 
8.4.2014 
Φορολογική μεταχείριση των αμοι-
βών που λαμβάνουν μέλη Δ.Σ. ανω-
νύμων εταιρειών

- Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1059943 ΕΞ 
10.4.2014 
Φορολογική μεταχείριση εισπρα-
κτέων ποσών μετά τη λύση ομόρ-
ρυθμης εταιρείας



Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα 
από Μισθωτή Εργασία και συντάξεις

Οι υπόχρεοι της παραγράφου 1 του άρθρου 
59 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) που κατα-
βάλλουν εισόδημα για μισθωτή εργασία και 
συντάξεις, όπως αυτή ορίζεται με τις διατά-
ξεις των άρθρων 12 και 13 του ίδιου νόμου, 
προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου ως 
ακολούθως: 
α)Στους αμειβόμενους με μηνιαίο εισόδημα 
από μισθωτή εργασία και συντάξεις συμπε-
ριλαμβανομένων και των εφάπαξ παροχών 
που συνεντέλλονται με τις τακτικές αποδο-
χές, στους 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, στις συντάξεις 
ή άλλες παροχές παρόμοιας φύσης, που 
καταβάλλονται από ταμεία επικουρικά, με-
τοχικά, αρωγής ή αλληλοβοήθειας, με βάση 
την κλίμακα του άρθρου 15 και τις μειώσεις 
φόρου του άρθρου 16 του ίδιου νόμου μετά 
από προηγούμενη αναγωγή του μηνιαίου 
εισοδήματος σε ετήσιο, ως ακολούθως:

Οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας προσδιορί-
ζουν, το μηνιαίο καθαρό εισόδημα κάθε 
δικαιούχου αφαιρώντας από το ακαθάρι-
στο 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 μισθω-
τός ή ο συνταξιούχος.
Στην έννοια του μηνιαίου καθαρού εισοδή-
ματος περιλαμβάνονται οι αποδοχές που 
συνεντέλλονται (δηλαδή συνεκκαθαρίζο-
νται) μαζί, σε μία μισθοδοτική κατάσταση.
Οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας κάθε μήνα 
διενεργούν αναγωγή του μηνιαίου καθα-
ρού εισοδήματος με βάση τις πραγματικές 
καταβαλλόμενες αποδοχές προκειμένου να 
προσδιορισθεί το συνολικό ετήσιο καθαρό 
εισόδημα κάθε δικαιούχου.
Ο υπολογισμός του συνολικού ετήσιου κα-
θαρού εισοδήματος γίνεται με πολλαπλα-
σιασμό των καθαρών μηνιαίων αποδοχών 
επί 12 ή επί 14 όταν καταβάλλονται δώρα 
Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα αδείας 
τα οποία αθροιστικά λαμβανόμενα ισοδυ-
ναμούν με δύο μισθούς.
Το ποσό του φόρου που αναλογεί βάσει της 
φορολογικής κλίμακας του άρθρου 15 και 
των μειώσεων φόρου του άρθρου 16 μειώ-
νεται κατά ποσοστό 1,5% και το υπόλοιπο 
αποτελεί το φόρο που πρέπει να παρακρα-

τείται σε ετήσια βάση. Το ένα δέκατο τέ-
ταρτο (1/14) ή το ένα δωδέκατο (1/12) του 
ποσού αυτού (ανάλογα με το αν καταβάλλο-
νται 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. 
Η παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφο-
ράς αλληλεγγύης εφαρμόζεται στο μηνι-
αίο καθαρό εισόδημα και υπολογίζεται με 
συντελεστή που αντιστοιχεί στο ετήσιο 
καθαρό εισόδημα όπως αυτό προκύπτει 
μετά την προηγουμένη αναγωγή των μηνι-
αίων αποδοχών σε ετήσιες, σύμφωνα με τα 
ανωτέρω. 
β)Στο φορολογητέο εισόδημα από μισθω-
τή εργασία που αποκτούν οι αξιωματικοί 
και το κατώτερο πλήρωμα που υπηρετεί 
σε πλοία του εμπορικού ναυτικού με τους 
συντελεστές της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 15 του αυτού νόμου. Στα εισοδήματα 
αυτής της περίπτωσης επίσης διενεργείται 
παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης.
Ο φόρος που παρακρατείται μειώνεται κατά 
ποσοστό ενάμισι τοις εκατό (1,5) κατά την 
παρακράτησή του. 
γ) Στα εισοδήματα που καταβάλλονται ανα-
δρομικά με βάση νόμο ή δικαστική απόφα-
ση ή συλλογική σύμβαση, ή καθυστερημέ-
να με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) 
στο καταβαλλόμενο φορολογητέο εισόδη-
μα. Στα εισοδήματα αυτής της περίπτωσης 
δεν διενεργείται παρακράτηση έναντι της 
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. 
δ) Στις ανείσπρακτες δεδουλευμένες απο-
δοχές που εισπράττει καθυστερημένα ο 
δικαιούχος εισοδήματος από μισθωτή ερ-
γασία σε φορολογικό έτος μεταγενέστερο, 
με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο 
καταβαλλόμενο φορολογητέο εισόδημα. 
Στα  εισοδήματα αυτής της περίπτωσης δεν 
διενεργείται παρακράτηση έναντι της ειδι-
κής εισφοράς αλληλεγγύης.

Άρθρο 2
Παρακράτηση φόρου κατά την πληρωμή 
κάθε εφάπαξ αποζημίωσης που παρέχεται 
από οποιονδήποτε φορέα και για οποιον-
δήποτε λόγο διακοπής της σχέσεως εργα-
σίας ή άλλης σύμβασης με εξάντληση της 
φορολογικής υποχρέωσης 
Οι υπόχρεοι της παραγράφου 1 του άρθρου 
59 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) που κα-
ταβάλλουν κάθε εφάπαξ αποζημίωση που 
παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για 
οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσεως 

εργασίας ή άλλης σύμβασης, η οποία συν-
δέει το φορέα με τον δικαιούχο της αποζη-
μίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου, 
προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου με 
βάση την κλίμακα αυτής της παραγράφου 
αυτού του άρθρου και νόμου με εξάντληση 
της φορολογικής υποχρέωσης
των δικαιούχων.

Άρθρο 3
Παρακράτηση φόρου στο ασφάλισμα που 
καταβάλλεται στο πλαίσιο ομαδικών ασφα-
λιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων με 
εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης
Οι υπόχρεοι σε παρακράτηση φόρου του 
άρθρου 61 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) 
που προβαίνουν σε πληρωμές ασφαλίσμα-
τος με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης 
ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του 
ίδιου νόμου σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 64 αυτού του νόμου και της παρα-
γράφου 4 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου 
προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου, ως 
ακολούθως: 
α) Στο καθαρό ποσό του ασφαλίσματος που 
καταβάλλεται με τη μορφή περιοδικά κατα-
βαλλόμενης παροχής με συντελεστή δεκα-
πέντε τοις εκατό (15%).
β) Στο καθαρό ποσό του ασφαλίσματος 
που καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι του ποσού 
των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ, με 
συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) και για 
τα ποσά που υπερβαίνουν τις σαράντα χι-
λιάδες (40.000) ευρώ, με συντελεστή είκοσι 
τοις εκατό (20%).
Οι συντελεστές των προηγούμενων εδαφί-
ων της περίπτωσης αυτής αυξάνονται κατά 
πενήντα τοις εκατό (50%) σε περίπτωση 
είσπραξης από τον δικαιούχο ποσού πρόω-
ρης εξαγοράς. Με την παρακράτηση αυτή 
εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των 
δικαιούχων.

Άρθρο 4
Ισχύς της απόφασης
Η παρούσα απόφαση ισχύει από το φορο-
λογικό έτος 2014 για εισοδήματα από μι-
σθωτή εργασία και συντάξεις που καταβάλ-
λονται από 1.1.2014 και μετά. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΠΟΛ. 1104/9.4.2014 
Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και στην ειδική 

εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011 από τους υπόχρεους. 
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Καθορίζεται ο τρόπος και η δι-
αδικασία της απόδειξης της 
δωρεάν διάθεσης αγαθών 

από επιχειρήσεις προς ευπαθείς 
κοινωνικά ομάδες, μέσω φορέων 
φιλανθρωπικού ή κοινωφελούς 
σκοπού, προκειμένου οι πράξεις 
αυτές να μην θεωρούνται ως φορο-
λογητέες παραδόσεις αγαθών κατά 
την έννοια της παραγράφου 2 του 
άρθρου 7 του κώδικα ΦΠΑ, ως ακο-
λούθως:

Άρθρο 1
Όροι και προϋποθέσεις

1. Οι δωρητές να είναι επιχειρήσεις 
υποκείμενες στον ΦΠΑ.

2. Οι δωρεές των αγαθών να έχουν 
στόχο την κάλυψη αναγκών ευπα-
θών κοινωνικά ομάδων.

3. Τα δωριζόμενα να είναι τρόφιμα 
φάρμακα, ρούχα ή άλλα αγαθά για 
την κάλυψη αναγκών, πλην εκείνων 
που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους 
κατανάλωσης και να μην είναι κα-
τάλληλα προς πώληση ή αξιοποίη-
ση ιδίως λόγω λαθών ή ελαττωμά-
των ή ελλείψεων στη συσκευασία, 
την επισήμανση ή το ζύγισμα, ή 
λόγω απόσυρσης από την αγορά ή 
λόγω εγγύτητας προς την ημερομη-
νία λήξης.

4. Να μην θέτουν σε κίνδυνο τη δη-
μόσια υγεία.

5. Οι αποδέκτες των δωρεών (δω-
ρεοδόχοι), οι οποίοι θα διαθέσουν 
τα δωριζόμενα αγαθά χωρίς κανένα 

αντάλλαγμα, αποκλειστικά για την 
εξυπηρέτηση ή την ανακούφιση ευ-
παθών κοινωνικά ομάδων, να είναι 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 
ή ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα, που έχουν συστα-
θεί νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν 
αποδεδειγμένα κατά το άρθρο 2 
παρ.2 της παρούσας φιλανθρωπικό 
ή κοινωφελή σκοπό.

Άρθρο 2
Υποχρεώσεις δωρητών

Οι επιχειρήσεις που θέλουν να δια-
θέσουν δωρεάν αγαθά θα πρέπει:

1. Για την παράδοση των αγαθών να 
συντάσσουν πρωτόκολλο παράδο-
σης και παραλαβής στο οποίο θα 
καταχωρούν τα στοιχεία του δωρε-
οδόχου, το είδος (γενική περιγραφή) 
και την ποσότητα των δωριζομένων 
αγαθών, τους λόγους για τους οποί-
ους δεν είναι κατάλληλα προς πώ-
ληση ή αξιοποίηση, καθώς και την 
ημερομηνία που πραγματοποιείται 
η δωρεά (παράδοση των αγαθών). 
Το πρωτόκολλο αυτό συντάσσεται 
εις τριπλούν και υπογράφεται και 
στα τρία αντίγραφα τόσο από τον 
παραδίδοντα όσο και από το πρό-
σωπο που παραλαμβάνει τα αγαθά 
για λογαριασμό του δωρεοδόχου.

Το πρωτότυπο διατηρεί η δωρήτρια 
επιχείρηση, ένα αντίγραφο παραδί-
δεται στον δωρεοδόχο και το τρί-
το αντίγραφο αποστέλλεται στην 
Δ.Ο.Υ. του δωρητή, στις προθεσμίες 
υποβολής της εκκαθαριστικής δή-
λωσης.

2. Να εξακριβώνουν τη νόμιμη σύ-
σταση στην Ελλάδα, τον μη κερδο-
σκοπικό χαρακτήρα και τον κοινω-
φελή ή φιλανθρωπικό σκοπό των 
δωρεοδόχων, ζητώντας και διαφυ-
λάσσοντας αντίγραφο της δημοσι-
ευμένης συστατικής πράξης, ή κατά 
περίπτωση, αντίτυπο του φύλλου 
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, 
όπου δημοσιεύθηκε το Προεδρικό 
Διάταγμα, με το οποίο εγκρίθηκε η 
σύσταση, από το οποίο να προκύ-
πτει ο φιλανθρωπικός ή κοινωφε-
λής σκοπός.

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις αποδεκτών της δωρε-
άς

Τα νομικά πρόσωπα κοινωφελούς 
ή φιλανθρωπικού σκοπού που απο-
δέχονται τις δωρεές (δωρεοδόχοι) 
οφείλουν να διαφυλάττουν το αντί-
γραφο του πρωτοκόλλου παράδο-
σης και παραλαβής και να καταχω-
ρούν σε κατάσταση τα στοιχεία της 
περαιτέρω διάθεσης των αγαθών 
αυτών προς τους αποδέκτες, όπως 
ιδίως τον τρόπο, τον τόπο και τον 
χρόνο που έλαβε χώρα.

Άρθρο 4

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Απριλίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

 ΠΟΛ.1095/4.4.2014 
Τρόπος και διαδικασία απόδειξης της δωρεάν διάθεσης αγαθών από επιχειρήσεις 
προς ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, μέσω φορέων φιλανθρωπικού ή κοινωφελούς 

σκοπού προκειμένου οι πράξεις αυτές να μην θεωρούνται ως παραδόσεις αγαθών 
κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του κώδικα ΦΠΑ 
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Με την αρ. Δ6Α 1036682 ΕΞ 
25.2.2014 (ΦΕΚ 478/26-2-2014) 
απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και 
εξουσιοδότηση υπογραφής Με 
Εντολή Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων σε όργανα της Φορολο-
γικής Διοίκησης» όπως τροποποι-
ήθηκε με την αρ. Δ6Α 1054391ΕΞ 
1.4.2014 (ΦΕΚ Β 796/1.4.2014) 
απόφασή του, παρασχέθηκε, κατ' 
εξουσιοδότηση υπογραφής, στον 
κατά περίπτωση αρμόδιο για την 
επιδίωξη είσπραξης της οφειλής 
Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ ή Ελεγκτι-
κού Κέντρου ή στον Προϊστάμενο 
της Επιχειρησιακής Μονάδας Εί-
σπραξης, η αρμοδιότητα έκδοσης 
απόφασης περιορισμού κατάσχε-
σης στα χέρια τρίτων σε μικρό-
τερο ποσό ή ποσοστό μετά από 
αίτηση του οφειλέτη, κατ' εφαρ-
μογή της διάταξης της παρ.4 του 
άρθρου 30 του ΚΕΔΕ.

Ειδικότερα, όπως ορίζεται στις 
ανωτέρω διατάξεις «Η κατάσχεση 
μπορεί να περιοριστεί σε μικρό-
τερο ποσό ή ποσοστό, μετά από 
αιτιολογημένη απόφαση εκείνου 
που την επέβαλε»

Κατόπιν των ανωτέρω και για την 
ομοιόμορφη και αντικειμενική 
αντιμετώπιση των συναφών αι-
τημάτων που υποβάλλονται στις 
αρμόδιες για την επιδίωξη εί-
σπραξης της οφειλής υπηρεσίες, 
παρέχονται οι ακόλουθες οδηγί-
ες:

Γενικά

Η εξέταση των υποβαλλόμενων 
αιτημάτων για περιορισμό πο-
σού ή ποσοστού της κατάσχεσης 
επαφίεται κατ' αρχήν στην κρίση 
του Προϊσταμένου της αρμόδιας 
για την επιδίωξη της είσπραξης 
της οφειλής υπηρεσίας, ο οποίος 
δύναται να απορρίψει το υποβαλ-
λόμενο αίτημα, παρά τη συνδρο-
μή των διαλαμβανόμενων στην 
παρούσα κριτηρίων, καθόσον 
πρόκειται από το νόμο για δυ-
νατότητα και όχι υποχρέωση της 
Φορολογικής Διοίκησης να κάνει 
αποδεκτό αντίστοιχο αίτημα. Σε 
κάθε περίπτωση η εξέταση των 
αιτημάτων πρέπει να γίνεται χωρίς 
διακρίσεις με κριτήρια απολύτως 
αντικειμενικά σχετιζόμενα με ιδι-
αίτερους λόγους, όπως πραγμα-
τική οικονομική αδυναμία, λόγοι 
υγείας, ύψος οφειλής, παλαιότητα 
και είδος αυτής και ποτέ επιλεκτι-
κά χωρίς δηλαδή, να σχετίζονται 
με το πρόσωπο του οφειλέτη.

Ειδικά

Για την ομοιόμορφη και αντικειμε-
νική αντιμετώπιση των αιτημάτων 
αυτών θα πρέπει να συντρέχουν 
σωρευτικά οι παρακάτω προϋπο-
θέσεις:

α) Η υποβολή από τον τρίτο της 
προβλεπόμενης από το άρθρο 32 
ν.δ.356/1974 θετικής δήλωσης και 
η περιέλευση αυτής στην αρμό-
δια υπηρεσία, καθόσον σε κάθε 
περίπτωση το περιεχόμενο αυτής 
(ιδιαίτερα το ποσό της κατασχε-
θείσας απαίτησης) αποτελεί απα-
ραίτητο στοιχείο για την εξέταση 
του υποβαλλόμενου αιτήματος

β) Η υπαγωγή του συνόλου των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών σε ρύθ-
μιση τμηματικής καταβολής σύμ-
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
και η έγκριση από τη Φορολογική 
Διοίκηση ότι συντρέχουν οι προϋ-
ποθέσεις για την υπαγωγή σε αυ-
τήν (σχετικές ΠΟΛ.1111/21.5.2013, 
Π Ο Λ . 1 1 1 2 / 2 1 . 5 . 2 0 1 3 , 
Π Ο Λ . 1 1 4 0 / 1 4 . 6 . 2 0 1 3 , 
ΠΟΛ.1172/9.7.2013 καθώς και 
ΠΟΛ.1277/27.12.2013)

γ) Η διαπίστωση ότι η κατασχε-
θείσα απαίτηση, εφάπαξ ή πε-
ριοδικώς καταβαλλόμενη, είναι 
σημαντικό για τη διαβίωση του 
υπόχρεου μέσο (π.χ. ενοίκιο) εφό-
σον πρόκειται για φυσικό πρό-
σωπο μη επιτηδευματία ή για τις 
λοιπές περιπτώσεις (φυσικό πρό-
σωπο επιτηδευματία, νομικό πρό-
σωπο ή οντότητα), να προκύπτει 
από επίσημα στοιχεία - έγγραφα 
ότι ο περιορισμός κατάσχεσης 
αφορά στην καταβολή μισθοδο-
σίας σε υπαλλήλους επιχείρησης, 
στη καταβολή φορολογικών υπο-
χρεώσεων ή άλλων υποχρεώσε-
ων που κρίνονται αναγκαίες για 
την βιωσιμότητα και τη συνέχιση 
λειτουργίας αυτής, δηλώνοντας 
τα ανωτέρω σε υπεύθυνη δήλω-
ση του άρθρου 8 του ν. 1599/86. 
Για τη διακρίβωση των ανωτέρω, 
σκόπιμη είναι και η συνδρομή του 
φορολογικού ελέγχου, όπου και 
εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτη-
το.

Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών θα 
πρέπει να προσκομίζει στην αρ-
μόδια υπηρεσία και σε διάστημα 
δέκα πέντε (15) ημερών αποδει-
κτικά έγγραφα ότι το ανωτέρω 

ΠΟΛ.1092/3.4.2014 
Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 30 παρ. 4 του ν.δ.356/1974 (ΚΕΔΕ) περί 

περιορισμού κατασχέσεων στα χέρια τρίτων 

συνέχεια στην επομένη σελίδα
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ΠΟΛ.1092/3.4.2014 
Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 30 παρ. 4 του ν.δ.356/1974 (ΚΕΔΕ) περί 

περιορισμού κατασχέσεων στα χέρια τρίτων 

ποσό διατίθεται για το σκοπό 
αυτό.

δ) Η διαπίστωση μέσα από το πλη-
ροφοριακό σύστημα ELENXIS, ή 
από άλλα στοιχεία ότι δεν εκκρε-
μεί εντολή ελέγχου οποιασδήπο-
τε φορολογίας για τον οφειλέτη.

Εφόσον συντρέχουν σωρευτικά 
οι ανωτέρω προϋποθέσεις, το πο-
σοστό αποδέσμευσης επί της κα-
τασχεθείσας απαίτησης ορίζεται 
από τον Προϊστάμενο της αρμό-
διας για την επιδίωξη είσπραξης 
της οφειλής υπηρεσίας εντός των 
ακολούθων ορίων:

α) έως 50% της κατασχεθείσας 
απαίτησης επί των ευρισκόμενων 
και μη αποδοθέντων χρημάτων, 
όπως προκύπτει από το περιε-
χόμενο της δήλωσης τρίτου, με 
εξαίρεση τις οφειλές Φ.Π.Α. που 
αποδεδειγμένα έχουν εισπραχθεί 
και δεν έχουν αποδοθεί καθώς και 
παρακρατούμενου φόρου μισθω-
τών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.), για τις 
οποίες ισχύει ποσοστό έως 30%.

β) έως 70% επί των μελλοντικών 
απαιτήσεων με την προϋπόθεση 
να καλύπτονται τουλάχιστον τρεις 
δόσεις της ρύθμισης, εφόσον οι 
εναπομένουσες δόσεις αυτής εί-
ναι έως και δώδεκα (12), άλλως 
πέντε δόσεις, σε περίπτωση που 
οι εναπομένουσες δόσεις αυτής 
είναι περισσότερες του ανωτέρω 
ορίου. Σε αντίθετη περίπτωση, και 
εφόσον το ανωτέρω ποσοστό δεν 
επαρκεί για την κάλυψη των ως 
άνω δόσεων, το ποσοστό αποδέ-
σμευσης αναπροσαρμόζεται ανά-
λογα. Ειδικά ως προς τις οφειλές 

Φ.Π.Α. που αποδεδειγμένα έχουν 
εισπραχθεί και δεν έχουν απο-
δοθεί καθώς και παρακρατούμε-
νου φόρου μισθωτών υπηρεσιών 
(Φ.Μ.Υ), το ανωτέρω ποσοστό 
ισχύει έως 30%.

Στο πλαίσιο εξέτασης των ανω-
τέρω, ιδιαιτέρως υπενθυμίζεται 
η υποχρέωση προσκόμισης και 
ελέγχου των απαραίτητων δικαι-
ολογητικών στοιχείων (πχ δικαι-
ολογητικών που αποδεικνύουν 
την δυνατότητα καταβολής των 
μηνιαίων δόσεων ή την αδυναμία 
εξόφλησης της οφειλής καθώς 
και τη βιωσιμότητα του διακανο-
νισμού) ή πέραν των ανωτέρω, η 
παροχή εγγυήσεων ή εμπραγμά-
των ασφαλειών για τη διασφά-
λιση της οφειλής ανάλογα με το 
ποσό βασικής οφειλής και κυριό-
τερα ο περιορισμός των δόσεων 
της χορηγηθείσας κατά τα ανω-
τέρω ρύθμισης, εφόσον προκύ-
πτει δυνατότητα του οφειλέτη να 
αποπληρώσει την οφειλή του σε 
λιγότερες δόσεις από τις αρχικά 
χορηγηθείσες.

Ανεξαρτήτως της συνδρομής των 
ανωτέρω προϋποθέσεων, δύνα-
ται να εξετάζονται εξαιρετικές 
περιπτώσεις, όπου ο οφειλέτης 
προσκομίζει έγγραφα, που απο-
δεικνύουν την αναγκαιότητα του 
περιορισμού της κατάσχεσης 
λόγω ειδικών συνθηκών, όπως 
ενδεικτικά αναφέρονται μακρο-
χρόνια ανεργία χωρίς άλλες πηγές 
εισοδημάτων του οφειλέτη ή συ-
ζύγου, σοβαρά προβλήματα υγεί-
ας αυτού ή μελών της οικογενείας 
του.

Τα ανωτέρω θα περιλαμβάνονται 
σε αιτιολογημένη κατά ρητή δια-
τύπωση του νόμου απόφαση του 
αρμοδίου οργάνου, η οποία θα 
καταχωρείται υποχρεωτικά στο 
σύστημα TAXIS κατά αριθμό, ημε-
ρομηνία και ποσό ή ποσοστό πε-
ριορισμού. Η αρμόδια υπηρεσία 
οφείλει να τηρεί βιβλίο Αποφάσε-
ων Περιορισμού Κατασχέσεων και 
να παρακολουθεί αν τηρούνται οι 
ανωτέρω προϋποθέσεις και μετά 
την έκδοση απόφασης περιορι-
σμού ωσότου εξοφληθεί η οφειλή 
για την οποία επιβλήθηκε η κατά-
σχεση άλλως θα αίρει τον περιο-
ρισμό.

Αντίγραφο των στοιχείων της από-
φασης περιορισμού κατασχετηρί-
ου θα κοινοποιείται αυθημερόν 
ηλεκτρονικά ή μέσω τηλεομοιο-
τυπίας (fax) στην Δ/νση Πολιτικής 
Εισπράξεων συμπληρώνοντας το 
συνημμένο σχέδιο (d16tmimast.
esoda@1989.syzefxis.gov.gr ή 210 
3635077 αντίστοιχα), εφόσον ζη-
τηθεί, προκειμένου να πραγματο-
ποιείται δειγματοληπτικός έλεγ-
χος για την τήρηση των ως άνω 
προϋποθέσεων.

Τέλος, ιδιαιτέρως επισημαίνεται 
κατά μείζονα λόγο ότι τυχόν άρση 
επιβληθείσας κατάσχεσης δεν 
επιτρέπεται πριν από την ολοσχε-
ρή εξόφληση της οφειλής.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟ-
ΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Θ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ
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Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 
δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του 
ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α) ορί-

ζεται, ότι για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., 
εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα 
φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες 
ως διευθυντής ή μέλος του Δ.Σ. εταιρί-
ας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή 
νομικής οντότητας.
2. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι ο μι-
σθός μέλους Δ.Σ., ο οποίος προκύπτει 
είτε με αμοιβή που προβλέπεται από 
το καταστατικό ή εγκρίνει η Γενική Συ-
νέλευση των μετόχων, θεωρείται εισό-
δημα από μισθωτή εργασία και φορο-
λογείται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 
(ΦΕΚ 167Α) (σχετ. το αριθμ. Δ12Α 
1030493 ΕΞ 17.2.2014 έγγραφό μας)
3. Επίσης με τις παρ. 1 και 3 του άρ-
θρου 60 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 
Α), το μηνιαίο εισόδημα από μισθωτή 
εργασία και συντάξεις, και των εφάπαξ 
παροχών, υπόκειται σε παρακράτηση 
φόρου με βάση την κλίμακα της παρ. 1 
του άρθρου 15 και του άρθρου 16 μετά 
από προηγούμενη αναγωγή σε ετήσιο. 
Ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα 

με τις διατάξεις των προηγούμενων 
παραγράφων μειώνεται κατά ποσοστό 
ενάμισυ τοις εκατό (1,5%) κατά την πα-
ρακράτησή του.
4. Σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 6 του 
ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152), στο εισόδημα 
από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτούν 
οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό, οι συ-
νταξιούχοι από φορείς κύριας ασφά-
λισης, οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο 
οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες με σχέ-
ση μίσθωσης εργασίας πάνω από ένα 
έτος στον ίδιο εργοδότη ή με σχέση 
μίσθωσης εργασίας αορίστου χρόνου, 
οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρω-
μα του εμπορικού ναυτικού που παρέ-
χουν υπηρεσίες σε εμπορικά πλοία και 
με εξαίρεση το εισόδημα της περίπτω-
σης 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 αλληλεγ-
γύης του ίδιου άρθρου. Η παρακράτη-
ση διενεργείται κατά την καταβολή και 
υπολογίζεται με συντελεστή μετά από 
προηγούμενη αναγωγή του μισθού ή 
της σύνταξης ή του ημερομισθίου ή της 

αμοιβής που ορίζεται με άλλη βάση, σε 
ετήσιο καθαρό εισόδημα που ορίζεται 
από την παράγραφο 3 του άρθρου 29 
του ν. 3986/2011.
5. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι διε-
νεργείται παρακράτηση έναντι της ειδι-
κής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 
29 του ν. 3986/2011 στο εισόδημα από 
μισθωτές υπηρεσίες και εφαρμόζεται 
για εισοδήματα που αποκτώνται από 
1-1-2012 μέχρι και 31-12-2014.
6. Αντιθέτως, αμοιβή μελών του Δ.Σ. 
που προκύπτει από κέρδη ανώνυμης 
εταιρείας αποτελεί μέρισμα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
36 του ν. 4172/2013, και υπόκειται σε 
παρακράτηση φόρου με συντελεστή 
δέκα τοις εκατό (10%) με βάση τις δια-
τάξεις των άρθρων 62 και 64 του ίδιου 
πιο πάνω νόμου. Με την παρακράτηση 
φόρου εξαντλείται η φορολογική υπο-
χρέωση, για τη συγκεκριμένη αμοιβή, 
των φυσικών προσώπων μελών ΔΣ, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 
και 3 των άρθρων 36 και 64 αντίστοιχα.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ

Αρ. πρωτ.: Δ12A 1058454 ΕΞ 8.4.2014 
Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν μέλη 

Δ.Σ. ανωνύμων εταιρειών 

Σε απάντηση ερωτήματος σας, 
που μας διαβιβάστηκε από τη 
Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχε-

διασμού, Τμήμα Γ’, αναφορικά με το 
παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε 
τα εξής:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 777 Α.Κ. η εταιρεία εξακολου-
θεί να υπάρχει και μετά τη λύση της 
εφόσον αυτό απαιτείται για τις ανά-
γκες και προς το σκοπό της εκκαθά-
ρισης. Εξάλλου, σύμφωνα με το αρ. 
πρωτ.1253/5.10.2005 έγγραφο του Ει-
δικού Γραφείου Νομικού Συμβούλου 

Φορολογίας, από πλευράς εμπορικού 
δικαίου, η κοινοπραξία εφόσον επιδι-
ώκει σκοπό εμπορικό και συμβάλλεται 
στο όνομα όλων των μελών της κοι-
νοπραξίας, είναι αδημοσίευτη εν τοις 
πράγμασι ομόρρυθμη εταιρεία.
2. Όπως δε έχει γίνει δεκτό από τη Διοί-
κηση (1014786/433/Α0012/19.5.2004 
έγγραφο μας) στην περίπτωση που 
ομόρρυθμη εταιρεία ή κοινοπραξία 
έχει λαμβάνειν οποιοδήποτε ποσό μετά 
την υποβολή δήλωσης διακοπής, θεω-
ρείται ότι εξακολουθεί να υφίσταται ως 
νομικό πρόσωπο λόγω μη περαίωσης 

Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1059943 ΕΞ 10.4.2014 
Φορολογική μεταχείριση εισπρακτέων ποσών μετά τη λύση 

ομόρρυθμης εταιρείας 
του σταδίου της εκκαθάρισης μέχρι την 
είσπραξη των απαιτήσεων της.
3. Έπειτα από τα παραπάνω, (βλ. το 
1048324/229/0015/27.5.2009 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Βιβλίων και Στοιχείων), 
θεωρείται ότι η εταιρεία, εξακολουθεί 
να υφίσταται ως νομικό πρόσωπο λόγω 
μη περαίωσης του σταδίου της εκκαθά-
ρισης (Α.Κ. 777), και ως εκ τούτου υπο-
χρεούται να θεωρήσει και εκδώσει το 
προσήκον φορολογικό παραστατικό 
(αφού ανακτηθεί ο Α.Φ.Μ. της) για τις 
ανάγκες της ολοκλήρωσης των εργασι-
ών της εκκαθάρισης.
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