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Το ΙΝ-ΦΟΡΟ σύντομα θα ανακοι-
νώσει την έναρξη 

Προγραμμάτων 
Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης
τα οποία  θα υλοποιηθούν με τη 
μέθοδο της Ανοικτής Εξ Αποστά-
σεως Εκπαίδευσης και διαδικτυα-
κές τεχνολογίες (που επιτρέπουν 
την παρακολούθηση από κάθε πε-
ριοχή της χώρας). 

Θέμα: • Απόφαση ΥΠΑΝ για το  άνοιγμα των καταστημάτων την  Κυριακή, 28/12/2008.

  Είναι γνωστή η θέση της ΓΣΕΒΕΕ για το μη άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές.
Τα καταστήματα είναι ούτως ή άλλως ανοικτά, από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 9 π.μ. 

μέχρι τις 9 μ.μ. και το Σάββατο, από τις 9 π.μ. μέχρι τις 8 μ.μ. 
Είναι προφανές, πως δεν ευθύνεται το ωράριο για τον πραγματικά μειωμένο τζίρο των επιχειρή-
σεων, αλλά στην πραγματικότητα τα αίτια βρίσκονται αλλού, με κυρίαρχο αυτό του μειωμένου 

εισοδήματος των καταναλωτών.
Η ΓΣΕΒΕΕ εκφράζει την ανησυχία της, πως τα γεγονότα στο κέντρο της Αθήνας θα χρησιμοποιη-

θούν σαν “αφορμή” και “δικαιολογία” για την γενική καταστρατήγηση της αργίας της Κυριακής, που 
θα έχει σαν αποτέλεσμα την περιθωριοποίηση των πολύ μικρών επιχειρήσεων και την απόλυτη 

ανατροπή της ζωής των εργαζομένων που στηρίζονται σε αυτές.
Η απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης να μείνουν μόνο στο Δήμο της Αθήνας ανοικτά τα κατα-
στήματα την Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2008, πρέπει να επανεξεταστεί άμεσα, καθώς επιπρόσθετα 

καταστρατηγείται οποιαδήποτε έννοια υγιούς ανταγωνισμού.

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ                          Ν. ΣΚΟΡΙΝΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ 
ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 - ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 
(Ε.Φ.Ε.Ε.Ε)
 1) Παράταση προθεσμίας περαίω-
σης 
         εκκρεμών φορολογικών υποθέ-
σεων 
        βάσει του Ν. 3697/2008  
      2) Αύξηση των δόσεων της περαί-
ωσης

- Πληρώνουν ακριβά τα λάθη στο Ε9 
Φουσκωμένοι φόροι για μεζονέτες, 
αποθήκες και πάρκινγκ

- Παράταση προθεσμίας για συγχώ-
νευση εταιρειών

- Υψηλότερη έως και 156% η παρα-
κράτηση φμυ το 2009

- Με τους νέους συντελεστές η παρα-
κράτηση του φόρου

http://www.bmsoftware.gr
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Προς το

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Κο Υφυπουργό ΜΠΕΖΑ ΑΝΤΩΝΙΟ 

Κοινοποίηση

1)ΠΟΦΕΕ 

  ΑΙΤΗΜΑ: 1) Παράταση προθεσμίας περαίωσης εκκρεμών φορολογικών 
                        υποθέσεων βάσει του Ν. 3697/2008  
                    2) Αύξηση των δόσεων της περαίωσης 

Χαλκίδα 23 Δεκεμβρίου 2008

 Αξιότιμε   Κύριε Υπουργέ,

Στις 31/12/2008, λήγει η προθεσμία της περαίωσης εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων βά-

σει του Ν. 3697/2008. 

Μέχρι σήμερα έχει κοινοποιηθεί πολύ μικρό ποσοστό εκκαθαριστικών σημειωμάτων σε επι-

χειρήσεις του Νομού Ευβοίας για την υπαγωγή τους στην συγκεκριμένη ρύθμιση. Απομένει  

ακόμη ελάχιστο χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία που έχει ορισθεί, και παρ’ όλες τις 

προσπάθειες τόσο των υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ. όσο και των δικών μας είναι αδύνατον να ολο-

κληρωθεί τόσο μεγάλος όγκος δουλειάς σε τόσο λίγο διάστημα.

Στα ανωτέρω έρχεται να προστεθεί και η πραγματικά δύσκολη οικονομική συγκυρία που βι-

ώνουμε όλοι μας το τελευταίο διάστημα.

Για τους λόγους αυτούς και με δεδομένη την θέληση του επιχειρηματικού κόσμου για την 

υπαγωγή τους στην περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων παρακαλούμε όπως εξε-

τάσετε το αίτημα μας και να δοθεί παράταση έως την 30/06/2009, καθώς και αύξηση των 

δόσεων, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να υπαχθούν στην ρύθμιση και να περαιώ-

σουν τις εκκρεμείς φορολογικές τους υποθέσεις προγραμματίζοντας καλυτέρα τις υποχρεώ-

σεις τους.

 

  Με εκτίμηση
  Για το Δ.Σ.

            Ο Πρόεδρος                                    Ο  Γενικός Γραμματέας
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΥ                             ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ (Ε.Φ.Ε.Ε.Ε)

http://www.offshoregreece.eu
http://www.specisoft.gr


TA NEA 19/12/2008

Παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 
2011 η προθεσμία για τη συγχώνευση 
ή τη μετατροπή διαφόρων επιχειρή-

σεων σε ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες πε-
ριορισμένης ευθύνης προκειμένου να τους 
παρασχεθούν τα φορολογικά κίνητρα που 
προβλέπει το Ν.Δ. 1297/1972 όπως ισχύει. 
Στόχος είναι παροχή κινήτρων για τη δημι-
ουργία μεγάλων οικονομικών μονάδων οι 
οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να αντεπε-
ξέλθουν στο διεθνή επιχειρηματικό ανταγω-
νισμό δεδομένης και της οικονομικής κρίσης. 
Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε 
από το υπουργείο Οικονομίας στη Βουλή. 
Στο κείμενο της τροπολογίας προβλέπονται 
ακόμη:
* Παρέχεται η δυνατότητα στους δημόσιους 

φορείς να συνάπτουν συμβάσεις όχι μόνο 
με τους δανειστές των εταιρειών ειδικού 
σκοπού αλλά και με τους ιδιωτικούς φορείς 
και το Ελληνικό Δημόσιο. Επίσης, παρέχε-
ται η δυνατότητα στο ελληνικό δημόσιο να 
εγγυάται την καταβολή του συνόλου ή μέ-
ρους των συμβατικών ανταλλαγμάτων που 
προβλέπονται στις Συμβάσεις Σύμπραξης 
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και στα 
παρεπόμενα σύμφωνα, έναντι των εταιρειών 
ειδικού σκοπού ή των ιδιωτικών φορέων και 
υπέρ των λοιπών δημοσίων φορέων κατόπιν 
αίτησης αυτών και έγκριση της Ειδικής Γραμ-
ματείας ΣΔΙΤ. 
Στην τροπολογία που κατατέθηκε στη Βου-
λή, ακόμη ορίζεται ότι για τις εγγυήσεις αυ-
τές εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις των 
άρθρων 847 επ. του Αστικού Κώδικα, ενώ οι 

ειδικότεροι όροι καθορίζονται συμβατικά. Για 
την υπογραφή των προαναφερόμενων συμ-
βάσεων εξουσιοδοτείται ρητά ο υπουργός 
Οικονομίας και Οικονομικών. Τα παραπάνω 
εφαρμόζονται και σε συμβάσεις σύμπραξης 
των οποίων οι διαδικασίες ανάθεσης βρίσκο-
νται σε εξέλιξη. 
* Προβλέπεται ότι για τη σύνταξη συμβολαι-
ογραφικών πράξεων μέχρι 30 Ιουνίου 2009 
δεν απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού 
της αρμόδιας ΔΟΥ για την καταβολή του Ει-
δικού Τέλους Ακινήτου (ΕΤΑΚ) που αναλογεί 
στην αξία του, για τα δύο προηγούμενα της 
μεταβίβασης χρόνια. Με τη διάταξη αυτή, 
όπως αναφέρεται στην Εισηγητική Έκθεση, 
επιδιώκεται η αποφυγή ταλαιπωρίας των πο-
λιτών λόγω της εφαρμογής για πρώτη φορά 
της φορολογίας αυτής. 

Παράταση προθεσμίας για συγχώνευση εταιρειών

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 22 /12/2008
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Πρόκειται για όσους έχουν δηλώσει με 
λανθασμένο τρόπο τα ακίνητά τους 
στο έντυπο ακίνητης περιουσίας Ε9 

και τώρα καλούνται να πληρώσουν φόρο, 
ενώ κανονικά απαλλάσσονται, ή καλούνται 
να πληρώσουν περισσότερο φόρο σε σχέ-
ση με αυτόν που πραγματικά τους αναλο-
γεί. Στην κορυφή της λίστας των λαθών που 
έγιναν κατά τη δήλωση του Ε9 βρίσκονται 
οι δηλώσεις κατοικιών τύπου μεζονέτας, οι 
θέσεις στάθμευσης, οι αποθήκες και τα πο-
σοστά συνιδιοκτησίας. Όλοι οι φορολογού-
μενοι με λάθη αναγκάζονται να επισκεφθούν 
την Εφορία για να υποβάλουν διορθωτικό Ε9 
καταβάλλοντας και πρόστιμο ύψους 40 έως 
80 ευρώ. 

Τις τελευταίες ημέρες ταχυδρομήθηκε η δεύ-
τερη παρτίδα εκκαθαριστικών σημειωμάτων 
του φόρου ακινήτων (Ενιαίο Τέλος Ακινή-
των- ΕΤΑΚ) και πολλοί φορολογούμενοι, ενώ 
περίμεναν μηδενικό εκκαθαριστικό, είδαν ότι 
τους είχε βεβαιωθεί φόρος. Αναζητώντας τον 
λόγο γι΄ αυτό ανέτρεξαν στις δηλώσεις ακι-
νήτων Ε9 που είχαν υποβάλει το 2005 και τα 
επόμενα χρόνια και ανακάλυψαν λάθη στη 
συμπλήρωσή του που οδήγησαν σε λανθα-
σμένο υπολογισμό του ΕΤΑΚ. 

Λάθη στις μεζονέτες 

Χιλιάδες είναι οι περιπτώσεις φορολογουμέ-
νων που έχουν δηλώσει με λανθασμένο τρό-
πο τη μοναδική κατοικία τους η οποία όμως 
είναι τύπου μεζονέτας. Σε πολλές περιπτώ-
σεις φορολογούμενοι δήλωσαν τις μεζονέτες 
ώς δύο ή τρία ξεχωριστά ακίνητα, όσοι είναι 
και οι όροφοι της μεζονέτας. Για παράδειγμα, 
σε μια διώροφη μεζονέτα συνολικού εμβα-
δού 140 τετραγωνικών μέτρων δήλωσαν δύο 
ακίνητα με επιφάνεια 70 τετραγωνικά το κα-
θένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το υπουργείο 
Οικονομικών απάλλαξε από τον φόρο τον 
έναν όροφο και επέβαλε φόρο στον άλλο. 
Κανονικά η μεζονέτα θα έπρεπε να είχε δη-
λωθεί ώς ένα ακίνητο με συνολικό εμβαδόν 
140 τετραγωνικά. Ως όροφος έπρεπε να δη-
λωθεί ο υψηλότερος όροφος της μεζονέτας. 

Για πάρκινγκ και αποθήκες 

Άλλο διαδεδομένο λάθος που εντοπίζεται 
κατά τη λήψη του εκκαθαριστικού του ΕΤΑΚ 
είναι η χρέωση φόρου ακινήτων για θέσεις 
στάθμευσης ή αποθήκες που είναι τμήματα 
(παρακολουθήματα) διαμερισμάτων χωρίς 
να έχουν χιλιοστά επί του οικοπέδου. Στην 

Πληρώνουν ακριβά τα λάθη στο Ε9 
Φουσκωμένοι φόροι για μεζονέτες, αποθήκες και πάρκινγκ 

Χιλιάδες φορολογούμενοι περίμεναν μηδενικό εκκαθαριστικό φόρου ακινήτων, όμως τελικά 
καλούνται να πληρώσουν φόρο. 

περίπτωση αυτή οι αποθήκες και οι θέσεις 
στάθμευσης θα έπρεπε να έχουν δηλωθεί ως 
βοηθητικοί χώροι του διαμερίσματος και όχι 
ως ξεχωριστές ιδιοκτησίες που επιβαρύνο-
νται με αυξημένο φόρο ακινήτων. 

Πολλά λάθη έχουν γίνει και με τα ποσοστά 
συνιδιοκτησίας που έχουν δηλώσει οι φορο-
λογούμενοι στα ακίνητά τους. Για παράδειγ-
μα φορολογούμενοι που έχουν μόνο το 50% 
ενός διαμερίσματος δήλωσαν το 100%, με 
αποτέλεσμα να επιβαρυνθούν με αυξημένο 
φόρο. Επίσης, διαδεδομένο είναι το λάθος 
που έκαναν πολλοί φορολογούμενοι να δη-
λώσουν τον «αέρα» (δικαίωμα υψούν) αντί 
για οικόπεδο, όπως είναι το σωστό, ως δια-
μέρισμα. 
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι φορο-
λογούμενοι θα πρέπει, προκειμένου να πλη-
ρώσουν τον φόρο που τους αναλογεί πραγ-
ματικά και - με δεδομένο ότι το ΕΤΑΚ είναι 
ετήσιος φόροςνα αποφύγουν την πληρωμή 
επιπλέον φόρου και τα επόμενα χρόνια, να 
υποβάλουν τροποποιητικό Ε9. Για την υπο-
βολή τροποποιητικού Ε9 επιβάλλεται πρό-
στιμο που κυμαίνεται από 40 έως 80 ευρώ. 
Επίσης θα πρέπει να υποβάλουν και αίτηση 
για νέα εκκαθάριση του ΕΤΑΚ με βάση το τρο-
ποποιημένο Ε9. 



Σε ποσοστό έως και 156% θα είναι αυξη-
μένη το 2009 η μηνιαία παρακράτηση 
φόρου μισθωτών υπηρεσιών, λόγω της 

μη τιμαριθμοποίησης του αφορολογήτου 
ορίου και της φορολογικής κλίμακας και η 
αύξηση αυτή θα επιβαρύνει κυρίως τους εκα-
τοντάδες χιλιάδες μισθωτούς και συνταξιού-
χους οι οποίοι λαμβάνουν σήμερα μηνιαίες 
αποδοχές από 850 έως 1450 ευρώ. 
Oσον αφορά τους μισθωτούς και τους συντα-
ξιούχους με μηνιαίες αποδοχές μεγαλύτερες 
των 1.500 ευρώ, στην περίπτωσή τους δεν 
αναμένονται απώλειες επί των ονομαστικών 
αυξήσεων, καθώς αυτές θα αντισταθμίζονται 
από την ευνοϊκή επίδραση που θα έχουν οι 
μειώσεις των φορολογικών συντελεστών 
κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες, όπως προ-
βλέπεται για τα εισοδήματα του 2009.
Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από εγκύκλιο 
του Yπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών 
που αποστέλλεται στα λογιστήρια των επι-
χειρήσεων, τις υπηρεσίες μισθοδοσίας των 
δημοσίων υπηρεσιών καθώς και στα ασφα-

λιστικά ταμεία τα οποία καταβάλλουν κύριες 
συντάξεις το 2009 θα υπάρξουν οι εξής εξε-
λίξεις αναφορικά με το καθεστώς της παρα-
κράτησης φόρου:
Πρώτον: Η παρακράτηση φόρου από τους 
μισθούς και από τις συντάξεις, το βασικό 
αφορολόγητο όριο καθώς και τα λοιπά φο-
ρολογικά κλιμάκια θα παραμείνουν αμετά-
βλητα στην κλίμακα φορολογίας εισοδήμα-
τος με βάση την οποία θα υπολογίζεται από 
το 2009 η παραπάνω παρακράτηση. Αυτό 
πρακτικά σημαίνει ότι αμέσως μόλις ενσω-
ματωθούν στις αποδοχές των μισθωτών και 
των συνταξιούχων οι αυξήσεις τις οποίες θα 
προβλέπουν για το 2009 η εισοδηματική πο-
λιτική και οι νέες συλλογικές συμβάσεις, με-
γαλύτερα τμήματα των καταβαλλόμενων μι-
σθών και συντάξεων θα υπόκεινται σε φόρο 
εισοδήματος. Το αποτέλεσμα θα είναι ως εκ 
τούτου να αυξηθεί η παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος για όσους μισθωτούς και συ-
νταξιούχους λαμβάνουν μηνιαίως από 850 
έως 1.450 ευρώ.

Δεύτερον: Οι αυξήσεις στις κρατήσεις φόρου 
εισοδήματος θα είναι υψηλότερες από τις αυ-
ξήσεις των αποδοχών: - για τους μισθωτούς 
χωρίς παιδιά και τους συνταξιούχους, με μη-
νιαίο φορολογητέο εισόδημα κυμαινόμενο 
από 850 έως 1.250 ευρώ κατά το τρέχον έτος
- για τους μισθωτούς με ένα παιδί και μηνιαίο 
φορολογητέο εισόδημα που κατά το τρέχον 
έτος κυμαίνεται από 900 έως 1.350 ευρώ -
για τους μισθωτούς με δύο παιδιά και μηνι-
αίες φορολογητέες αποδοχές από 1.000 έως 
1.450 ευρώ.
Με βάση τα ισχύοντα για την παρακράτηση, 
για τους περισσότερους από τους φορολο-
γούμενους αυτούς οι τελικές αυξήσεις που 
θα λάβουν επί των καθαρών μισθών ή συντά-
ξεων θα είναι χαμηλότερες από τα ποσοστά 
μεταξύ 3,5% και 4% που όπως αναμένεται 
θα προβλέπει η εισοδηματική πολιτική του 
2009 και η οποία θα γνωστοποιηθεί τον Ια-
νουάριο.

Υψηλότερη έως και 156% η παρακράτηση φμυ το 2009 

ΕΞΠΡΕΣ 20/12/2008

Με τους νέους συντελεστές η παρακράτηση του φόρου

Mε αφορολόγητο ποσό 12.000 ευρώ 
το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 
ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει 

ένα τέκνο που τον βαρύνει, κατά 2.000 ευρώ 
εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν, κατά 
10.000 ευρώ εάν έχει τρία τέκνα που τον βα-
ρύνουν και το οποίο ποσό προσαυξάνεται 
κατά 1.000 ευρώ, για κάθε τέκνο πέραν του 
τρίτου που τον βαρύνουν, θα υπολογίζεται η 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος 
Ο παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται με 
συντελεστή 20% στο συνολικό καθαρό ποσό. 
Ενώ ο υπολογισμός του παρακρατούμενου 
φόρου, στο καθαρό ποσό των συντάξεων 
ή άλλων παροχών που καταβάλλονται από 
ταμεία επικουρικά, μετοχικά, αρωγής ή αλλη-
λοβοηθείας, διενεργείται με συντελεστή από 
5% (αν το καθαρό ποσό της παροχής δεν 
υπερβαίνει τα 2.500 ευρώ ετησίως) έως 15% 
(αν το καθαρό ποσό της παροχής υπερβαίνει 
τα 4.500 ευρώ ετησίως).
Αυτό αναφέρεται στην εγκύκλιο (ΠΟΛ. 
1163/2008) την οποία εξέδωσε το υπουργείο 
Οικονομικών η οποία έχει ως εξής:
1. Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνω-
ρίζουμε ότι ο υπολογισμός του φόρου που 
πρέπει να παρακρατείται από 1ης Ιανουαρί-
ου 2009, κατά την καταβολή μισθών, ημερο-
μισθίων, συντάξεων και λοιπών παροχών θα 
γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις δι-
ατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 57 και τη φο-

ρολογική κλίμακα του άρθρου 9 του Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήματος όπως η τελευταία 
θεσπίστηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 
του ν. 3522/2006 (ΦΕΚ Α’Α 276).
2. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών των 
διατάξεων, σας παρέχουμε τις ακόλουθες 
οδηγίες:

Α. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥΣ 

ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟ, ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥ-
ΧΟΥΣ (από φορείς κύριας ασφάλισης) 

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟ-
ΜΙΣΘΙΟ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΕΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ 
ΕΡΓΟΔΟΤΗ Ή ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

1. Οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας θα προσδι-
ορίσουν, το μηνιαίο καθαρό εισόδημα κάθε 
δικαιούχου αφαιρώντας από το ακαθάριστο 
ποσό του μισθού ή της σύνταξης ή της οποι-
ασδήποτε καταβαλλόμενης παροχής μόνο 
τα ποσά των νόμιμων κρατήσεων για υπο-
χρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές, που για 
την καταβολή τους βαρύνεται ο μισθωτός ή 
ο συνταξιούχος.
Διευκρινίζεται ότι ο φόρος εισοδήματος δεν 
εμπίπτει στην έννοια των κρατήσεων που 
βαρύνουν το δικαιούχο και συνεπώς δεν εκ-

πίπτει από το ακαθάριστο ποσό του μηνιαίου 
ή του ετήσιου εισοδήματος του μισθωτού ή 
του συνταξιούχου.
Στην έννοια του μηνιαίου καθαρού εισοδή-
ματος περιλαμβάνονται η σύνταξη, ο μισθός 
και οποιεσδήποτε άλλες αμοιβές της ίδιας 
περιόδου (υπερωρίες, επίδομα παραγωγής, 
πριμ παρουσίας, προσαύξηση για απασχό-
ληση νυκτερινή – Κυριακών – αργιών κτλ.), 
που συνεντέλλονται (δηλαδή συνεκκαθαρί-
ζονται) μαζί, σε μία μισθοδοτική κατάσταση 
με το μισθό.
Στη συνέχεια οι εκκαθαριστές μισθοδοσί-
ας 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 κα-
θαρού εισοδήματος θα γίνεται με πολλαπλα-
σιασμό 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 δώρο Χριστουγέν-
νων, δώρο Πάσχα και επίδομα αδείας.
Με τον ίδιο τρόπο θα προσδιοριστεί το συ-
νολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα του οικείου 
έτους κατά το μήνα Φεβρουάριο, Μάρτιο, 
Απρίλιο κτλ.
Σημειώνεται ότι, αν στο μισθωτό καταβάλλε-

συνέχεια  στη σελίδα 5

λογιστική | φορολογική ενημέρωση • Αριθμός Φύλλου 060• 24 Δεκεμβρίου  • σελίδα 4 •  

Φορολογικά | Οικονομικά



Με τους νέους συντελεστές η παρακράτηση του φόρου
ται και κάποια άλλη πρόσθετη παροχή (π.χ. 
ένας μηνιαίος μισθός ως επίδομα ισολογι-
σμού κτλ.) για τον υπολογισμό του ετήσιου 
συνολικού εισοδήματος θα προστίθεται και 
η παροχή αυτή.
Διευκρινίζεται ότι, όταν καταβάλλεται στο μι-
σθωτό κάποιο έκτακτο εφάπαξ ποσό με εξαί-
ρεση τις υπερωρίες που καταβάλλονται τα-
κτικά 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 εισό-
δημα, 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 κατα-
βλήθηκε αυτό το ποσό.
Περαιτέρω, όταν το μηνιαίο καταβαλλόμενο 
ποσό του μισθού ή της σύνταξης μεταβάλλε-
ται λόγω αύξησης των αποδοχών, υπερωρι-
ών κτλ. που συνεντέλλονται (συνεκκαθαρί-
ζονται) με τις μηνιαίες αποδοχές, παρέχεται 
η ευχέρεια ο προσδιορισμός του συνολικού 
ετήσιου καθαρού εισοδήματος κατά τον υπό-
ψη 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 κα-
ταβληθεί. Με βάση το νέο ετήσιο καθαρό 
εισόδημα, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά 
τη μεταβολή, θα υπολογισθεί ο ετήσιος πα-
ρακρατούμενος 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 βρε-
θεί ο φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί το 
συγκεκριμένο μήνα.
Προκειμένου για νεοδιορισθέντες υπαλλή-
λους ή νέους συνταξιούχους, ο προσδιορι-
σμός του ετήσιου καθαρού εισοδήματος 
έτους 2009 θα γίνεται με βάση τα δεδομένα 
του μήνα έναρξης της εργασίας ή καταβολής 
της σύνταξης, όπως αναλύθηκε πιο πάνω, επί 
12 μηνιαίους μισθούς, συν δώρο Χριστου-
γέννων, δώρο Πάσχα και επίδομα αδείας.
2. Ο υπολογισμός του παρακρατούμενου 
φόρου για εισοδήματα από μισθωτές υπη-
ρεσίες και κάθε είδους συντάξεις θα γίνει σε 
κάθε περίπτωση με βάση την παρακάτω φο-
ρολογική κλίμακα (α) των μισθωτών – συντα-
ξιούχων για την οποία, με βάση τις διατάξεις 

του προαναφερόμενου φορολογικού νόμου, 
προβλέπονται για τα εισοδήματα που θα 
αποκτηθούν το έτος 2009 τα εξής:
ι) Διατήρηση του αφορολόγητου ποσού της 
κλίμακας στα 12.000 ευρώ.
ιι) Μείωση του συντελεστή, για το τμήμα του 
εισοδήματος από 12.000 μέχρι 30.000 ευρώ, 
από 27% (που ίσχυε για το έτος 2008) σε 25% 
για το έτος 2009.
ιιι) Μείωση του συντελεστή, για το τμήμα του 
εισοδήματος από 30.000 μέχρι 75.000 ευρώ, 
από 37% (που ίσχυε για το έτος 2008) σε 35% 
για το έτος 2009.
ιv) Διατήρηση του συντελεστή 40% για τα ει-
σοδήματα άνω των 75.000 ευρώ.
 3. Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμα-
κίου της παραπάνω κλίμακας υπολογισμού 
του φόρου αυξάνεται ως εξής:
Κατά χίλια (1.000) ευρώ εάν ο φορολογούμε-
νος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει.
Κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ εάν έχει δύο 
τέκνα που τον βαρύνουν.
Κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ εάν έχει 
τρία τέκνα που τον βαρύνουν.
Το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, 
προσαυξάνεται κατά χίλια (1.000) ευρώ, για 
κάθε τέκνο πέραν του τρίτου που τον βαρύ-
νουν.
Το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται το αφο-
ρολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου, μειώ-
νει το ποσό του δεύτερου κλιμακίου και εάν 
αυτό δεν επαρκεί το ποσό του τρίτου κλιμα-
κίου.
4. Τονίζεται ότι, για την ορθή εφαρμογή όσων 
ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, 
ως τέκνα που βαρύνουν το φορολογούμενο, 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 2238/1994, 
θεωρούνται:
α) Τα ανήλικα άγαμα τέκνα.
β) Τα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν 
έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο έτος της 
ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρι-
σμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή 
του εξωτερικού ή παρακολουθούν δημόσια 
ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κα-
τάρτισης στο εσωτερικό. Ειδικά, για τα τέκνα 
αυτά καθώς και για τα τέκνα που δεν σπου-
δάζουν, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο 
θεωρούνται προστατευόμενα μέλη παρατεί-
νεται μέχρι και δύο έτη, εφόσον κατά τα έτη 
αυτά είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέρ-
γων του ΟΑΕΔ.
γ) Τα άγαμα τέκνα τα οποία δεν υπάγονται 
στην προηγούμενη περίπτωση, εφόσον υπη-
ρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
δ) Τα τέκνα που είναι άγαμα ή διαζευγμένα 
ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον 
παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις 
εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυ-
στέρηση ή φυσική αναπηρία.

Τα πιο πάνω τέκνα θεωρείται ότι βαρύνουν 
το φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυ-
τόν και το ετήσιο φορολογούμενο και απαλ-
λασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το 
ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) 
ευρώ ή το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) 
ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία εξή-
ντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από δια-
νοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή 
ψυχική πάθηση.
Για την εξεύρεση του εισοδήματος των έξι χι-
λιάδων (6.000) ευρώ δεν λαμβάνονται υπόψη 
τα εισοδήματα των περιπτώσεων α, β, γ και 
δ της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2238/1994 
(εξωϊδρυματικό επίδομα, προνοιακά επιδό-
ματα κ.λπ.).
5. Το ποσό του φόρου που αναλογεί βάσει 
της φορολογικής κλίμακας κατά περίπτωση, 
ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση 
του δικαιούχου 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) του ποσού αυτού, 
αποτελεί το φόρο που παρακρατείται κάθε 
μήνα από τον υπόχρεο εργοδότη, κατά την 
καταβολή των μισθών ή των συντάξεων.
Το ίδιο ποσό φόρου πρέπει να παρακρατεί-
ται και από το ποσό που καταβάλλεται στο 
δικαιούχο, ως δώρο Χριστουγέννων. Το μισό 
του φόρου που αναλογεί στο μηνιαίο καθα-
ρό εισόδημα, δηλαδή το ένα εικοστό όγδοο 
(1/28) του ετήσιου φόρου, αποτελεί το φόρο 
που αναλογεί στο ποσό που καταβάλλεται 
στο δικαιούχο ως δώρο Πάσχα ή ως επίδομα 
αδείας.
6. Σημειώνεται ότι κατά τον υπολογισμό του 
παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπη-
ρεσιών, τα ποσά που προκύπτουν θα στρογ-
γυλοποιούνται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο 
π.χ. αν προκύψει ποσό 14,3876 ευρώ θα πα-
ρακρατείται ποσό 14,39 ευρώ ή αν προκύψει 
ποσό 14,2237 θα παρακρατείται ποσό 14,22 
ευρώ. Δηλαδή, ισχύει ο κανόνας στρογγυλο-
ποίησης του κανονισμού 1103/97 της Ε.Ε.
Για να τύχουν οι μισθωτοί και συνταξιούχοι 
των παραπάνω ελαφρύνσεων πρέπει να 
υποβάλλουν στους εργοδότες τους, το μήνα 
Ιανουάριο κάθε έτους και σε μεταγενέστερη 
μεταβολή, δήλωση οικογενειακής κατάστα-
σης των παιδιών τους που συνοικούν μαζί 
τους και τους βαρύνουν.
 

Β. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ 

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ, ΕΦΟΣΟΝ Η ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙ-
ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

Στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποί-
οι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου, 
αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, 
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Με τους νέους συντελεστές η παρακράτηση του φόρου
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 ημερο-
μισθίου πάνω από το ποσό που ορίζεται από 
τις διατάξεις της περ. β’Α της παρ. 1 άρθρου 
57 ν. 2238/1994. Συνεπώς, αν το ακαθάριστο 
ποσό του ημερομισθίου είναι μικρότερο από 
το ανωτέρω προβλεπόμενο ποσό δεν θα γί-
νεται παρακράτηση του φόρου.
Τονίζεται ότι, αν στον ημερομίσθιο εργάτη 
καταβάλλονται και πρόσθετες αμοιβές (π.χ. 
υπερωρίες, επίδομα παραγωγής κτλ.), ο ανω-
τέρω συντελεστής παρακράτησης θα υπολο-
γίζεται με βάση το ποσό του μέσου ημερο-
μισθίου της περιόδου που καταβάλλονται οι 
πρόσθετες αμοιβές.
 
Γ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗ-

ΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ 
ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ κ.τ.λ.

Στις καθαρές αμοιβές για υπερωριακή ερ-
γασία, επιχορηγήσεις, επιδόματα, καθώς και 
στις κάθε άλλου είδους, πρόσθετες αμοιβές 
ή παροχές, οι οποίες καταβάλλονται τακτικά 
ή έκτακτα και δεν συνεντέλλονται με τις τα-
κτικές αποδοχές, εφόσον αυτές θεωρούνται 
εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, ο παρα-
κρατούμενος φόρος υπολογίζεται με συντε-
λεστή 20% στο συνολικό καθαρό ποσό, όσο 
και αν είναι αυτό. Ειδικά, σε περίπτωση που 
ωρομίσθιοι καθηγητές απασχολούνται ταυ-
τόχρονα σε πολλούς εργοδότες, με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας, όπως συμβαίνει σε 
καθηγητές που απασχολούνται ταυτόχρο-
να σε διάφορα φροντιστήρια, οι εργοδότες 
εκτός από εκείνον που καταβάλλει τις μεγα-
λύτερες αποδοχές, θα παρακρατούν φόρο με 
συντελεστή 10%.
 
Δ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗ-

ΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

Στα εισοδήματα που καταβάλλονται αναδρο-
μικά, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 46 
του ν. 2238/1994, ο φόρος που παρακρατεί-
ται υπολογίζεται με συντελεστή είκοσι τοις 
εκατό (20%) στο καταβαλλόμενο ποσό.
 

Ε. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, 

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ κ.τ.λ. 

Ο υπολογισμός του παρακρατούμενου φό-
ρου, στο καθαρό ποσό των συντάξεων ή άλ-
λων παροχών που καταβάλλονται από ταμεία 
επικουρικά, μετοχικά, αρωγής ή αλληλοβοη-
θείας, διενεργείται ως ακολούθως:

α) Με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) αν 
το καθαρό ποσό της παροχής δεν υπερβαί-
νει 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 ΟΔΗΓΙΕΣ 

1. Ο φόρος που παρακρατείται, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 
57 του ν. 2238/1994 (Κεφάλαια Α’Α - Ε’Α), μει-
ώνεται κατά ποσοστό 1,5% κατά την παρα-
κράτησή του.
Σημειώνεται ότι, κατά την παρακράτηση φό-
ρου μισθωτών υπηρεσιών δεν λαμβάνεται 
υπόψη η εκπιπτόμενη δαπάνη χωρίς δικαι-
ολογητικά των 2.400 ευρώ, όπως το ποσό 
αυτό αναπροσαρμόσθηκε επίσης με τον φο-
ρολογικό νόμο που προαναφέρθηκε για τον 
ίδιο το φορολογούμενο και για καθένα από 
τα πρόσωπα που συνοικούν με αυτόν και τον 
βαρύνουν, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία 
67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, 
φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, είναι 
νεφροπαθείς κτλ. Η έκπτωση αυτής της δα-
πάνης υπολογίζεται με την εκκαθάριση του 
φόρου από τις αρμόδιες ΔΟΥ με την υποβο-
λή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 
φυσικών προσώπων των δικαιούχων.
Επίσης, διευκρινίζεται ότι, κατά την παρα-
κράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών δεν 
λαμβάνεται υπόψη η μείωση φόρου για μι-
σθωτούς που προσφέρουν υπηρεσίες ή κα-
τοικούν για εννέα (9) τουλάχιστον μήνες μέσα 
στο έτος στους νομούς που περιγράφονται 
στην περίπτωση ε’Α της παραγράφου 3 του 
άρθρου 9 του ν. 2238/1994. Η μείωση αυτή 
του φόρου υπολογίζεται με την εκκαθάριση 
του φόρου από τις αρμόδιες ΔΟΥ με την υπο-
βολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήμα-
τος φυσικών προσώπων.

2. Σε περίπτωση πολλαπλής απασχόλησης 
ο εργαζόμενος με δήλωσή του στους εργο-
δότες 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 γί-
νεται με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης 
α’Α της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ν. 
2238/1994.

Οι εργοδότες που καταβάλλουν τις μικρό-
τερες αποδοχές, θα πρέπει να διενεργούν 
παρακράτηση φόρου με βάση τις διατάξεις 
της περίπτωσης γ’Α της παραγράφου 1 του 
άρθρου 57 του ν. 2238/1994, θεωρουμένων 
των αποδοχών αυτών ως πρόσθετων αμοι-
βών, δηλαδή με συντελεστή φόρου 20%.

3. Ακόμα, με τις διατάξεις της περίπτωσης 
θ’Α της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 
2238/1994 απαλλάσσονται από τη φορολο-
γία οι μισθοί, συντάξεις και η πάγια αντιμι-
σθία 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, συντά-
ξεων και πάγιας αντιμισθίας στους πιο πάνω 
δικαιούχους, δεν θα παρακρατείται φόρος 
εισοδήματος.

4. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι, με την παρά-
γραφο 1 του άρθρου 45 του ν. 2238/1994, 
μεταξύ άλλων ορίζεται ότι, εισόδημα από μι-
σθωτές υπηρεσίες θεωρείται και το εισόδημα 
που αποκτούν οι δικηγόροι ως πάγια αντιμι-
σθία 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 δικαιού-
χους των εισοδημάτων αυτής της κατηγορί-
ας έχουν εφαρμογή όσα αναφέρθηκαν πιο 
πάνω για την παρακράτηση φόρου μισθω-
τών υπηρεσιών.

5. Ακόμα, διευκρινίζεται ότι όταν το εισόδη-
μα από μισθωτές υπηρεσίες καταβάλλεται 
ελεύθερο φόρου, εισόδημα που υπόκειται 
σε φόρο είναι εκείνο από το οποίο, αν αφαι-
ρεθεί ο φόρος που του αναλογεί, προκύπτει 
το χωρίς φόρο ποσό που καταβάλλεται στο 
δικαιούχο.
Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα

6. Παρακαλούμε όπως η διαταγή αυτή, με τη 
φροντίδα των αρμόδιων υπηρεσιών και διευ-
θύνσεων των Υπουργείων και των Νομαρχι-
ών, να κοινοποιηθεί σε όλους τους εκκαθαρι-
στές μισθοδοσίας, ώστε η παρακράτηση του 
φόρου να γίνεται κανονικά από αυτούς.

7. Επίσης, σημειώνεται η υποχρέωση των 
εκκαθαριστών μισθοδοσίας για την έγκαιρη 
έκδοση των βεβαιώσεων για τους μισθούς 
και τις συντάξεις που κατέβαλαν την περίοδο 
του 2008. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται στους 
δικαιούχους μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του 
οικείου οικονομικού έτους (άρθρο 83 παρ. 2 
ν. 2238/94).

ΕΞΠΡΕΣ 23/12/2008
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