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Επιλογή θεμάτων: Αντώνης Μουζάκης - Μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

- ΠΟΛ.1057/24.2.2014
Οδηγίες συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για
εισοδήματα

αξιωματικών

και

ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού

- ΠΟΛ.1049/11.2.2014
Καθορισμός του τρόπου υποβολής της δήλωσης και απόδοσης
του φόρου που παρακρατείται
στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του
άρθρου 29 του ν. 3986/2011

- Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ
3.2.2014

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1034714 ΕΞ 24.2.2014
Πληροφορίες σχετικά με επιβολή προστίμου για παράβαση
εκπρόθεσμης υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων

Α

παντώντας στην από 17.2.2014 αίτησή σας, αναφορικά με το πρόστιμο που
επιβάλλεται από 1.1.2014 σε περίπτωση παράβασης εκπρόθεσμης υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων παρελθόντων ετών, σας γνωρίζουμε τα
ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 54 του ν.4174/2013, για κάθε παράβαση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου επιβάλλεται πρόστιμο εκατό (100) ευρώ.
2. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 66 του
ν.4174/2013, για την υποβολή μετά την 1.1.2014 εκπρόθεσμων δηλώσεων από
τις οποίες δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση ή δηλώσεων πληροφοριακού
χαρακτήρα που αφορούν περιόδους έως την 31.12.2013, επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 4 του ν.2523/1997 με τον περιορισμό το καταβλητέο σε καθεμία
περίπτωση ποσό να μην ξεπερνά το προβλεπόμενο πρόστιμο της παραγράφου 1
του παρόντος.
3. Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι, για τις παραβάσεις εκπρόθεσμης υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων, ανεξάρτητα από την περίοδο την οποία
αφορούν, επιβάλλεται το πρόστιμο της παραγράφου 1 του παρόντος (100 ευρώ),
δεδομένου ότι πρόκειται για καταστάσεις πληροφοριακού χαρακτήρα από τις
οποίες δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου και εφόσον το
πρόστιμο αυτό είναι μικρότερο από το πρόστιμο που προβλέπουν οι διατάξεις
του άρθρου 4 του ν.2523/1997.

Απαλλαγή από την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος των
μισθών, συντάξεων που χορηγούνται σε πρόσωπα με αναπηρία, βάσει των διατάξεων του
ν.4172/2013

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης
Ευθύμιος Σαΐτης
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ΠΟΛ.1057/24.2.2014
Οδηγίες συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για εισοδήματα
αξιωματικών και ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού

Ο

υπολογισμός και η εκκαθάριση του φόρου από τη Δ/νση
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-εφαρμογές) εφεξής ΔΗΛΕΔ,
όσον αφορά τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων
οικον. έτους 2014, με εισοδήματα
αξιωματικών και ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού, προϋποθέτει τη συμπλήρωση
από το φορολογούμενο. του εντύπου με τον τίτλο "ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Ε.Ε.Δ.) Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος". Διευκρινίζεται
ότι κατά την ηλεκτρονική υποβολή
της δήλωσης με εισοδήματα αξιωματικών και ημεδαπού κατώτερου
πληρώματος εμπορικού ναυτικού,
πρέπει να συμπληρώνεται από τον
φορολογούμενο το Ε.Ε.Δ., σύμφωνα
με όσα αναφέρονται στην παρούσα.
Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση συμπλήρωσης του Ε.Ε.Δ., πρέπει
απαραίτητα να σημειώνεται «Χ» στην
ένδειξη «ΝΑΙ» απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 911-912 του πίνακα
2 (Πληροφοριακά στοιχεία) της δήλωσης.
Για την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων οικον. έτους 2014
των πιο πάνω υποχρέων, των οποίων
τα εισοδήματα φορολογούνται με
τις διατάξεις της παραγράφου 8 του
άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. όπως ισχύουν
μετά την τροποποίησή τους με τις
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4110/2013, πρέπει να
συμπληρωθούν οι οικείες ενδείξεις
του Ε.Ε.Δ.
Με τις διατάξεις αυτές ορίζεται
ότι οι αμοιβές που αποκτούν από
1.1.2013 και μετά οι αξιωματικοί και
το ημεδαπό κατώτερο πλήρωμα του
εμπορικού ναυτικού, από την παροχή υπηρεσιών σε εμπορικά πλοία,
φορολογούνται με συντελεστή 15%

(έναντι 6% στο παρελθόν) και 10%
(έναντι 3% στο παρελθόν), αντίστοιχα.
Η σωστή συμπλήρωση του Ε.Ε.Δ.
είναι βασική προϋπόθεση για την
ορθή εκκαθάριση του φόρου.
2. Ειδικότερα για τη συμπλήρωση
των ενδείξεων του Ε.Ε.Δ. παρέχονται
οι ακόλουθες οδηγίες:
α) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 255 - 256, θα γραφτούν αθροιστικά οι καθαρές αποδοχές, που
έχουν καταβληθεί μέσα στο 2013 σε
ευρώ, και σε ξένο νόμισμα (μετά τη
μετατροπή τους σε ευρώ).
Τονίζεται ότι η συμπλήρωση των κωδικών αριθμών 255 - 256 του Ε.Ε.Δ.
θα γίνει με την ορθή μεταφορά των
ποσών των καθαρών αποδοχών
αθροιστικά, τα οποία προκύπτουν
από την οικεία βεβαίωση των αποδοχών.
β) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 257 - 258, θα γραφτεί αθροιστικά ο φόρος που αναλογεί, όπως αυτός αναγράφεται στην οικεία στήλη
των βεβαιώσεων αποδοχών.
γ) Στην περίπτωση αξιωματικού ή
ημεδαπού κατώτερου πληρώματος
εμπορικού πλοίου, ο οποίος υπηρετεί σε πλοίο με ξένη σημαία και ο φόρος εισοδήματος για τις αποδοχές
του από τις υπηρεσίες του αυτές έχει
καταβληθεί στην αλλοδαπή, πρέπει
εκτός από τους κωδικούς αριθμούς
255-256 να συμπληρωθούν και οι
ακόλουθοι κωδικοί αριθμοί ως εξής :
αα) Απέναντι από τους κωδικούς
αριθμούς 263 - 264 θα γραφτούν οι
συνολικές αποδοχές για τις οποίες ο
φόρος καταβλήθηκε στο εξωτερικό.

ββ) Απέναντι από τους κωδικούς
αριθμούς 265 - 266, θα γραφτεί το
συνολικό ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε και έχει καταβληθεί
στην αλλοδαπή. Το ποσό του φόρου
αυτού δεν πρέπει να γράφεται στους
κωδικούς αριθμούς 313 - 316 του
πίνακα 8 της δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος, ούτε στους κωδικούς
αριθμούς 257 - 258 του Ε.Ε.Δ., αλλά
θα γράφεται εκτός από τους κωδικούς 265- 266 του Ε.Ε.Δ. και στους
κωδικούς 651 - 652 του πίνακα 8 της
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος,
κατά περίπτωση. Το συνολικό εισόδημα αυτής της περίπτωσης, πρέπει να γραφτεί και στους κωδικούς
αριθμούς 389-390 του πίνακα 4Ζ’ της
δήλωσης (και όχι στους κωδικούς
αριθμούς 301-302 του πίνακα 4Α’ της
δήλωσης).
δ) Απέναντι από τους κωδικούς
αριθμούς 253 – 254, θα γραφτούν
συνολικά οι καθαρές αποδοχές που
καταβλήθηκαν μέσα στο 2013 στο
ημεδαπό κατώτερο πλήρωμα του
εμπορικού ναυτικού (αθροιστικά σε
ευρώ, καθώς και σε ξένο νόμισμα,
μετά τη μετατροπή τους σε ευρώ),
ανεξάρτητα από το συντελεστή φόρου που παρακρατήθηκε.
Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται
ΜΟΝΟ στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά συγχρόνως
μέσα στην ίδια χρήση αμοιβές ημεδαπού κατώτερου πληρώματος και
αμοιβές αξιωματικού του εμπορικού
ναυτικού, προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση του φόρου.
Επίσης, επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή, θα συμπληρωθούν,
συγχρόνως και οι κωδικοί αριθμοί
255-256 με το άθροισμα των καθαρών αποδοχών τους, τόσο αυτών
που προέρχονται από την απασχόλησή τους ως ημεδαπού κατώτερου
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ΠΟΛ.1057/24.2.2014
Οδηγίες συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για εισοδήματα
αξιωματικών και ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού
πληρώματος, όσο και αυτών που
προέρχονται από την απασχόλησή
τους ως αξιωματικών του εμπορικού
ναυτικού.
Για καλύτερη κατανόηση παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα:
Έστω, ότι φορολογούμενος αποκτά από 1/1 – 31/7/2013 6.000,00
ευρώ, ως καθαρές αποδοχές, για
την απασχόλησή του ως ημεδαπού
κατώτερου πληρώματος εμπορικού
ναυτικού και από 1/8 – 31/12/2013
10.000,00 ευρώ, ως καθαρές αποδοχές για την απασχόλησή του ως αξιωματικού εμπορικού ναυτικού.
Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να συμπληρωθεί ο κωδικός αριθμός 255
με το ποσό των 16.000,00 (6.000,00
+ 10.000,00) ευρώ, καθώς και ο κωδικός αριθμός 253 με το ποσό των
6.000,00 ευρώ.
ε) Απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 201 - 202, θα γραφτεί ο κωδικός (1) αν πρόκειται για αμοιβές
αξιωματικού εμπορικού ναυτικού, ο
κωδικός (2) αν πρόκειται για αμοιβές
ημεδαπού κατώτερου πληρώματος
εμπορικού ναυτικού, και ο κωδικός
(3) αν το ίδιο πρόσωπο είναι συγχρόνως ημεδαπό κατώτερο πλήρωμα
και αξιωματικός εμπορικού ναυτικού
την ίδια χρήση.
3. Σημειώνεται ότι οι αξιωματικοί και
το ημεδαπό κατώτερο πλήρωμα του
εμπορικού ναυτικού, από το οικον.
έτος 2014, πρέπει να συμπληρώσουν
τους κωδικούς της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ως εξής:
α) Το συνολικό ποσό των καθαρών
αποδοχών που τους έχει καταβληθεί το 2013, όπως αυτό προκύπτει
από τις σχετικές βεβαιώσεις των

εργοδοτών τους δεν θα γραφτεί
απέναντι από τους κωδικούς αριθμούς 301-302, αλλά στους κωδικούς
αριθμούς 343-344 του πίνακα 4 Α’
της δήλωσης. Οι βεβαιώσεις αυτές
πρέπει να παρουσιάζουν το νόμισμα
και τις αμοιβές που πράγματι καταβλήθηκαν στους δικαιούχους και
όχι τις αμοιβές που προβλέπουν οι
συλλογικές συμβάσεις. Η μετατροπή
σε ευρώ πρέπει να γίνεται με βάση
την επίσημη ισοτιμία του ευρώ προς
το ξένο νόμισμα κατά το χρόνο καταβολής των αμοιβών. Σημειώνεται
και πάλι ότι οι συνολικές αμοιβές
του αξιωματικού και του ημεδαπού
κατώτερου πληρώματος εμπορικού
πλοίου με ξένη σημαία, που ο φόρος
εισοδήματος έχει καταβληθεί στην
αλλοδαπή, δεν θα συμπεριληφθούν
στους κωδικούς αριθμούς 343 - 344
του πίνακα 4Α’ της δήλωσης αυτής,
αλλά θα γραφτούν στους κωδικούς
αριθμούς 389 - 390 του πίνακα 4Ζ’
της δήλωσης.
β) Τα ποσά του φόρου που αναλογούν και τα ποσά του φόρου που
παρακρατήθηκαν, όπως αυτά εμφανίζονται στη σχετική βεβαίωση του
εργοδότη δεν θα γραφτούν αθροιστικά απέναντι από τους κωδικούς
αριθμούς 313-314 και 315-316 αντίστοιχα, αλλά στους νέους κωδικούς
αριθμούς 345-346, 347-348.
γ) Το συνολικό ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου
29 του ν.3986/2011, όπως προκύπτει
από τη σχετική βεβαίωση του εργοδότη, δεν θα γραφτεί απέναντι από
τους κωδικούς αριθμούς 333-334,
αλλά στους νέους κωδικούς αριθμούς 349-350.
Με βάση την ΠΟΛ.1039/3.2.2014 τα
στοιχεία των βεβαιώσεων αποδοχών οικον. έτους 2014 υποβάλλονται
αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση

ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας
μέσω του διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο www gsis.gr. Από το πεδίο
εφαρμογής της απόφασης αυτής
εξαιρείται η υποβολή των βεβαιώσεων αποδοχών των αξιωματικών και
των κατώτερων πληρωμάτων του
εμπορικού ναυτικού, λόγω της μη
ένταξής τους στο σύστημα taxisnet
και εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 59 του ΚΦΕ.
Ως εκ τούτου, επειδή δεν θα υπάρχει
ηλεκτρονική πληροφόρηση για τις
αποδοχές των αξιωματικών και του
κατώτερου πληρώματος του εμπορικού ναυτικού, κρίθηκε αναγκαίο
αυτές να συμπληρωθούν σε ξεχωριστούς κωδικούς.
4. Επισημαίνεται ότι αν, παρά την
κατάργηση παρακράτησης εισφοράς Ο.Γ.Α. στο φόρο στις αμοιβές
των ναυτικών, υπάρχουν βεβαιώσεις
αποδοχών αυτών με παρακρατηθείσα εισφορά Ο.Γ.Α. στο φόρο, οι
βεβαιώσεις αυτές θα επιστρέφονται
στους εργοδότες, προκειμένου να
γίνουν οι σχετικές διορθώσεις.
5. Τέλος, σας επισυνάπτουμε υπόδειγμα Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου οικον. έτους 2014, το οποίο θα
πρέπει σε κάθε περίπτωση να συμπληρώνεται, κατά την ηλεκτρονική
υποβολή της δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος οικον. έτους 2014 στη
ΔΗΛΕΔ, με τις αμοιβές των αξιωματικών και του ημεδαπού κατώτερου
πληρώματος του εμπορικού ναυτικού, για τον υπολογισμό του φόρου
εισοδήματος.
Ο Γενικός Γραμματέας
Θ. Θεοχάρης
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ΠΟΛ.1049/11.2.2014
Καθορισμός του τρόπου υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του φόρου που
παρακρατείται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και στην ειδική
εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011

Τ

ρόπος υποβολής της δήλωσης
και απόδοσης του φόρου που
παρακρατείται στο εισόδημα
από μισθωτή εργασία και συντάξεις
και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011

από αυτούς της κυριότητας του
πλοίου, ως και διάδοχοί τους.

1. Οι υπόχρεοι της παραγράφου 1
του άρθρου 59 του ν. 4172/2013
(ΦΕΚ Α΄ 167) που προβαίνουν σε
παρακράτηση φόρου σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 60 καθώς
και οι υπόχρεοι του άρθρου 62 που
προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις της
περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 64, αποδίδουν τον παρακρατηθέντα φόρο με προσωρινές δηλώσεις ως ακολούθως:

γ) Σε περίπτωση συμπλοιοκτησίας,
κάθε συμπλοιοκτήτης ανάλογα με
το ποσοστό της εξ αδιαιρέτου συγκυριότητάς του επί του πλοίου και
οι διαχειριστές, για το χρονικό διάστημα που είχαν τη διαχείριση του
πλοίου, για ολόκληρο το ποσό του
φόρου.

Οι εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες
αρχικές και τροποποιητικές προσωρινές δηλώσεις απόδοσης του
παρακρατηθέντα φόρου, φορολογικού έτους 2014 υποβάλλονται και
ο φόρος αποδίδεται με τη χρήση
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό
τόπο www.gsis.gr.
Ειδικότερα, για την απόδοση του
φόρου που πρέπει να παρακρατείται από τις κάθε είδους αμοιβές των
αξιωματικών των εμπορικών πλοίων ευθύνονται αλληλέγγυα και αδιαίρετα, βάσει του τίτλου που έχει
αποκτηθεί έστω για έναν από τους
υποχρέους, ο οποίος ισχύει και ως
προς τους άλλους υποχρέους για
τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για
την είσπραξη του φόρου:
α) Όλοι οι κατά καιρούς πλοιοκτήτες, για το φόρο που οφειλέτες πριν
από τη χρονολογία μεταβίβασης

β) Οι εφοπλιστές, για το χρονικό
διάστημα κατά το οποίο είχαν την
εκμετάλλευση πλοίου.

δ) Οι διευθυντές, διαχειριστές και
γενικά οι εκπρόσωποι των κάθε είδους εταιριών ή επιχειρήσεων, οι
οποίες εκμεταλλεύονται πλοία, ο
καθένας χωριστά για ολόκληρο το
ποσό του φόρου.
Για τον προϊστάμενο της δημόσιας
οικονομικής υπηρεσίας ως εκπρόσωποι των πλοιοκτητών θεωρούνται και οι πράκτορες ή πληρεξούσιοι τους στην Ελλάδα, οι οποίοι
έχουν ευθύνη για τις υποχρεώσεις
που αφορούν το φόρο μισθωτών
υπηρεσιών, τις οποίες έχουν τα
πρόσωπα τα οποία εκπροσωπούν,
μόνον εφόσον έχουν αναλάβει την
προσωπική ευθύνη για τις υποχρεώσεις αυτές και τούτο αποδεικνύεται από σχετικό έγγραφο.
Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
19 του ν. 27/1975 εφαρμόζονται
αναλόγως και για την απόδοση και
καταβολή του φόρου καθώς και για
το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού.
Ειδικότερα, η δήλωση απόδοσης

του φόρου που παρακρατείται για
τις κάθε είδους αμοιβές των αξιωματικών και για το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού, από
τους υπόχρεους των περιπτώσεων
α), β), γ) και δ) της παραγράφου
αυτής υποβάλλεται στην αρμόδια
Δ.Ο.Υ. όπου και καταχωρείται το
ποσό του φόρου στον ΚΑΕ 113 με
είδος φόρου 1156 και της ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης στον ΚΑΕ
891, εκδίδεται η ταυτότητα οφειλής
και ο φόρος αποδίδεται μέσω των
πιστωτικών ιδρυμάτων.
2. Οι υπόχρεοι, εφόσον είναι νέοι
χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet σύμφωνα
με όσα ορίζονται με την με αριθμό ΠΟΛ.1178/7.12.2010, ΑΔΑ41ΦΜΗ−ΤΛ (ΦΕΚ Β΄/9.12.10) απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους
ήδη πιστοποιημένους χρήστες.
3. Οι διαχειριστές πάγιας προκαταβολής, οι υπόλογοι χρηματικών
ενταλμάτων του δημοσίου γενικά
και οι διαχειριστές χρηματικού που
παρακρατούν φόρο στο εισόδημα
από μισθωτή εργασία και δεν δύνανται να αποδώσουν τον παρακρατηθέντα φόρο μέσω του κεντρικού
τους φορέα υποβάλλουν προσωρινή δήλωση στην Δ.Ο.Υ. της περιφέρειάς τους από όπου εκδίδεται
η ταυτότητα οφειλής και ο φόρος
αποδίδεται μέσω των πιστωτικών
ιδρυμάτων. Όσοι από τους ανωτέρω υπόχρεους δύνανται να αποδίδουν τον φόρο μέσω του κεντρικού
τους φορέα, η υποβολή της προσωρινής δήλωσης γίνεται με τη χρήση
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό

λογιστική | φορολογική ενημέρωση

• Αριθμός Φύλλου 180 • 11 Μαρτίου 2014 • σελίδα 5 •

Φορολογικά | Οικονομικά
ΠΟΛ.1049/11.2.2014
Καθορισμός του τρόπου υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του φόρου που
παρακρατείται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και στην ειδική
εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011
τόπο www.gsis.gr.
4. Η υποβολή της προσωρινής δήλωσης απόδοσης φόρου που παρακρατείται από μισθωτή εργασία και
συντάξεις και της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.
3986/2011 μπορεί να πραγματοποιείται από 20.02.2014
5. Εργοδότες υπόχρεοι σε υποβολή προσωρινής δήλωσης που καταβάλλουν εισόδημα για μισθωτή
εργασία σε εργαζόμενους ή υπαλλήλους τους, έχουν την υποχρέωση υποβολής της δήλωσης αυτής
ακόμα και στην περίπτωση που
δεν προκύπτει φόρος για απόδοση. Ειδικά στην περίπτωση που οι
υπόχρεοι εργοδότες παύουν να
απασχολούν προσωπικό, υποχρεούνται να υποβάλλουν προσωρινή
δήλωση και να συμπληρώνουν την
ειδική ένδειξη που αναγράφεται επί
του εντύπου, προκειμένου να μην
εκδοθεί πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου.
6. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης
τεχνικής αδυναμίας ολοκλήρωσης
της υποβολής της δήλωσης, αυτή
υποβάλλεται άμεσα στην αρμόδια
Δ.Ο.Υ., με συνημμένο το εκτυπωμένο αποδεικτικό στοιχείο της μη δυνατότητας υποβολής της.
Άρθρο 2
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του φόρου που
παρακρατείται στο εισόδημα από
μισθωτή εργασία και συντάξεις και
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
του άρθρου 29 του ν. 3986/2011
1. Η δήλωση αυτή περιλαμβάνει τα
ακαθάριστα ποσά που έχουν κα-

ταβληθεί τον φόρο και την ειδική
εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου
29 του ν. 3986/2011 που παρακρατήθηκαν.
2. Ο τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του φόρου που
παρακρατείται στο εισόδημα από
μισθωτή εργασία και συντάξεις και
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
του άρθρου 29 του ν. 3986/2011,
έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα, το
οποίο δύναται και να εκτυπώνεται.
Προσωρινή δήλωση παρακράτησης φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις
Άρθρο 3
Έκδοση ταυτότητας οφειλής
1. Το σύστημα μετά την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης
παράγει την «Ταυτότητα Οφειλής»,
στοιχείο απαραίτητο για την απόδοση του φόρου μέσω πιστωτικών
ιδρυμάτων.
2. Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 6 του άρθρου 1 της παρούσας, αποδεικτικό υποβολής της
δήλωσης του παρακρατηθέντος
φόρου, αποτελεί η υποβληθείσα
δήλωση σφραγισμένη από τον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. παραλαβής, με σχετική επισημείωση για
την ολοκλήρωση της διαδικασίας
οφειλής του φόρου.
Άρθρο 4
Προθεσμία υποβολής και απόδοσης του φόρου
Όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 60 και
της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013

(ΦΕΚ Α΄ 167) υποχρεούνται να υποβάλουν προσωρινή δήλωση το
αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία
καταβολής του υποκείμενου σε
παρακράτηση εισοδήματος ή της
υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής του ασφαλίσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου
7 του άρθρου 64 του ν.4172/2013
(ΦΕΚ Α΄67).
Άρθρο 5
Έλεγχος – Ενημέρωση Δ.Ο.Υ.
1. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται ηλεκτρονικά αμέσως μετά την
υποβολή των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης του φόρου που
παρακρατείται, ανά υπόχρεο, στο
εισόδημα από μισθωτή εργασία και
συντάξεις και στην ειδική εισφορά
αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.
3986/2011 με ταυτόχρονη καταχώρηση των βασικών στοιχείων παραλαβής και πληρωμής στο σύστημα
Τaxis.
2. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει την δυνατότητα εμφάνισης και εκτύπωσης των
προσωρινών δηλώσεων.
Άρθρο 6
Ισχύς της απόφασης
1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από
το φορολογικό έτος 2014 για εισοδήματα από μισθωτή εργασία και
συντάξεις που κτώνται από 1.1.2014
και μετά.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
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Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014
Απαλλαγή από την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος των μισθών, συντάξεων που
χορηγούνται σε πρόσωπα με αναπηρία, βάσει των διατάξεων του ν.4172/2013
ΣΧΕΤ: α) Το αριθ. πρωτ. 71/13.01,2014 έγγραφο της ΕΣΑΑ. β) Το αριθ. πρωτ. 784/13.01.2014 έγγραφο του ΠΣΜεκΝ.

Α

ναφορικά με το πιο πάνω θέμα,
σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του
άρθρου 14 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ
167Α/23.07.2013) απαλλάσσονται από
το φόρο, μεταξύ άλλων κατηγοριών εισοδήματος από μισθωτή εργασία:
α) Η σύνταξη που καταβάλλεται σε
ανάπηρους πολέμου και σε θύματα ή
οικογένειες θυμάτων πολέμου, καθώς
και σε ανάπηρους ειρηνικής περιόδου,
στρατιωτικούς γενικά, που υπέστησαν
βλάβη κατά την εκτέλεση της εργασίας
τους,
β) Το εξωιδρυματικό επίδομα και κάθε
συναφές ποσό που καταβάλλεται σε
ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες,
γ) Οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια
αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον
ογδόντα τοις εκατό (80%).
Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν, βάσει
της παρ. 1 του άρθρου 72 του ιδίου ως
άνω νόμου, για εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και
μετά.
2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.
3 του άρθρου 59 του ν.4172/2013, ορίζεται ότι εισόδημα που απαλλάσσεται
από το φόρο δεν υπόκειται σε παρακράτηση.
3. Κατά συνέπεια, από το συνδυασμό
των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι
κατά την καταβολή συντάξεων σε ανάπηρους πολέμου, σε θύματα ή ομογένειες θυμάτων πολέμου, καθώς και σε
ανάπηρους ειρηνικής περιόδου στρατιωτικούς γενικά (που έχουν υποστεί
βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους), όπως επίσης και κατά την
χορήγηση του εξωιδρυματικού επιδό-

ματος, αλλά και των λοιπών προνοιακών επιδομάτων σε ειδικές κατηγορίες
ατόμων με αναπηρία που τα δικαιούνται, δεν θα πρέπει να παρακρατείται
φόρος εισοδήματος. Περαιτέρω, από
τις οικείες διατάξεις προκύπτει ότι δεν
υφίσταται υποχρέωση παρακράτησης
φόρου εισοδήματος και κατά την καταβολή μισθών, συντάξεων και πάγιας
αντιμισθίας σε πρόσωπα με ποσοστό
αναπηρίας τουλάχιστον 80%, ανεξαρτήτως του είδους της αναπηρίας που
παρουσιάζουν,
4. Διευκρινίζεται ότι προκειμένου για
την απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των μισθών, συντάξεων και της πάγιας αντιμισθίας που καταβάλλονται σε
άτομα με αναπηρία τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%). απαιτείται η προσκόμιση γνωμάτευσης της αρμόδιας
υγειονομικής επιτροπής του Κέντρου
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.ΠΑ), με
την οποία πιστοποιείται η ύπαρξη αναπηρίας του ενδιαφερόμενου.
Περαιτέρω, σημειώνεται ότι οι ήδη
εκδοθείσες γνωματεύσεις πριν την
01.09.2011 (ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕ.ΠΑ) από τις υγειονομικές επιτροπές των Νομαρχιών,
μπορούν να χρησιμοποιούνται για την
αναγνώριση της υπόψη φορολογικής
απαλλαγής επ' αόριστον, αν πρόκειται
για επ' αόριστον κρίση, ή αλλιώς μέχρι
την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους,
εφόσον είχαν εκδοθεί σύμφωνα με όσα
ίσχυαν στο σχετικό φορολογικό πλαίσιο κατά το χρόνο έκδοσής τους.
Εξάλλου, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δε διαθέτει απόφαση υγειονομικής επιτροπής Νομαρχίας, ούτε
γίνεται δεκτή η αίτηση του για εξέταση
από τις επιτροπές του ΚΕ.Π.Α και εφόσον λαμβάνει σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης επειδή
παρουσιάζει αναπηρία σε ποσοστό
τουλάχιστον 80%, μπορεί, αντί των
πιο πάνω αποφάσεων, να προσκομίσει
βεβαίωση του εν λόγω ασφαλιστικού
φορέα από την οποία να προκύπτει ότι

συνταξιοδοτήθηκε λόγω αναπηρίας με
ποσοστό τουλάχιστον 80%, ως και το
χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι
θα διαρκέσει η αναπηρία αυτή.
Επιπλέον, ο φορολογούμενος για την
πιστοποίηση της ύπαρξης αναπηρίας
μπορεί να προσκομίσει και γνωματεύσεις των Ανωτάτων Υγειονομικών
Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε), του
Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε), της Αεροπορίας
(Α.Α.Υ.Ε.), της Ελληνικής Αστυνομίας
και του Πυροσβεστικού Σώματος, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 6 του ν. 3863/2010, οι
εν λόγω Υγειονομικές Επιτροπές δεν
έχουν καταργηθεί και εξακολουθούν
να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά
την 01.09.2011.
Επισημαίνεται ότι σε όλες τις ανωτέρω
γνωματεύσεις, προκειμένου να γίνουν
δεκτές για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. ε' της παρ.2 του άρθρου 14
του ν.4172/2013, θα πρέπει να διαπιστώνεται και βεβαιώνεται ρητά το ποσοστό της αναπηρίας του προσώπου
που αφορά, καθώς και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η εν λόγω αναπηρία, ενώ σε κάθε
περίπτωση θα πρέπει να καλύπτουν και
το φορολογικό έτος για τα οποίο ο ενδιαφερόμενος αιτείται την εφαρμογή
των οικείων διατάξεων. Σε περίπτωση
που εκδίδονται ελλιπείς γνωματεύσεις,
δεν Θα γίνονται δεκτές για την αναγνώριση της υπόψη απαλλαγής.
Τα πιο πάνω δικαιολογητικά προσκομίζονται στα αρμόδια πρόσωπα για την
εκκαθάριση της μισθοδοσίας των ενδιαφερομένων, με σκοπό την απόδειξη της ιδιότητας αυτών ως ατόμων με
ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%,
προκειμένου να τύχουν της προβλεπόμενης απαλλαγής από την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος στα καταβαλλόμενα ποσά μισθών, συντάξεων
και πάγιας αντιμισθίας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝ
ΕΣΟΔΩΝ
Χ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

