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ΘΔΜΑ: Παπακπάηηζη θόπος και ειδικήρ ειζθοπάρ αλληλεγγύηρ ηος
άπθπος 29 ηος ν.3986/2011 ζηα ειζοδήμαηα από μιζθούρ, ημεπομίζθια,
ζςνηάξειρ και λοιπέρ παποσέρ πος θα καηαβληθούν ζηοςρ δικαιούσοςρ
από 1-1-2013 και μεηά με βάζη ηη νέα θοπολογική κλίμακα μιζθυηών –
ζςνηαξιούσυν όπυρ αςηή πποβλέπεηαι ζηιρ διαηάξειρ ηος ν.4110/2013
(ΦΔΚ Α΄17/23.1.2013) πος τηθίζηηκε ζηη Βοςλή.
Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

1.

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.4110/2013 (ΦΔΚ

Α΄17/23.1.2013) «Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ
αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» πνπ ςεθίζηεθε
ζηε Βνπιή,

αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 9 ηνπ ΚΦΔ. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο

πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ΚΦΔ φπσο ηζρχεη νξίδεηαη, φηη ην
εηζφδεκα απφ κηζζνχο, ζπληάμεηο θαη κηζζνχο κε έθδνζε ηηκνινγίνπ ή
απφδεημεο γηα παξνρή ππεξεζηψλ ππνβάιιεηαη ζε θφξν ζχκθσλα κε ηελ
αθφινπζε θιίκαθα:

1

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΗ-ΕΘ1

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΘΩΣΩΝ - ΤΝΣΑΞΙΟΤΥΩΝ
Κιηκάθην
εηζνδήκαηνο
(επξψ)
25.000
17.000
Τπεξβάιινλ

2.

Φνξνινγηθφο
ζπληειεζηήο
%
22
32
42

Φφξνο
θιηκαθίνπ
(επξψ)
5.500
5.440

χλνιν Δηζνδήκαηνο
(επξψ)
25.000

χλνιν
Φφξνπ
(επξψ)
5.500

42.000

10.940

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ΚΦΔ φπσο ηζρχεη νξίδεηαη,

φηη ν θφξνο πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηελ θιίκαθα ησλ κηζζσηψλ θαη
ζπληαμηνχρσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ κεηψλεηαη:
α) Γηα εηζφδεκα κέρξη θαη είθνζη κία ρηιηάδεο (21.000) επξψ θαηά δχν ρηιηάδεο
εθαηφ (2.100) επξψ. Δθφζνλ ν θφξνο πνπ πξνθχπηεη είλαη κηθξφηεξνο ησλ
δχν ρηιηάδσλ εθαηφ (2.100) επξψ ην πνζφ κείσζεο πεξηνξίδεηαη ζην πνζφ ηνπ
θφξνπ.
β) Γηα εηζφδεκα πάλσ απφ είθνζη κία (21.000) επξψ ην πνζφ κείσζεο ηεο
πεξίπησζεο α΄ πεξηνξίδεηαη θαηά εθαηφ (100) επξψ αλά ρίιηα (1.000) επξψ
εηζνδήκαηνο θαη κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ πνζνχ ησλ δχν ρηιηάδσλ εθαηφ
(2.100) επξψ.
3.

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ ΚΦΔ

φπσο ηζρχνπλ κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.15 ηνπ
άξζξνπ 6 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ νξίδεηαη, φηη ζην εηζφδεκα απφ κηζζσηέο
ππεξεζίεο ν θφξνο παξαθξαηείηαη απφ εθείλνλ, πνπ απαζρνιεί θαηά ζχζηεκα
έκκηζζν ή εκεξνκίζζην πξνζσπηθφ είηε θαηαβάιιεη ζπληάμεηο, επηρνξεγήζεηο
θαη θάζε άιιε παξνρή. Η παξαθξάηεζε ελεξγείηαη θαηά ηελ θαηαβνιή θαη ν
θφξνο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ θιίκαθα κηζζσηψλ – ζπληαμηνχρσλ ηεο
παξαγξάθνπ 1 θαη ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 9, ζηνπο ακεηβφκελνπο κε
κεληαίν κηζζφ, ηνπο ζπληαμηνχρνπο θαη ηνπο ακεηβφκελνπο κε εκεξνκίζζην, νη
νπνίνη παξέρνπλ ππεξεζίεο κε ζρέζε κίζζσζεο εξγαζίαο πάλσ απφ έλα έηνο
ζηνλ ίδην εξγνδφηε ή κε ζρέζε κίζζσζεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ, κεηά
απφ πξνεγνχκελε αλαγσγή ηνπ κηζζνχ ή ηεο ζχληαμεο ή ηνπ εκεξνκηζζίνπ ή
ηεο ακνηβήο πνπ νξίδεηαη κε άιιε βάζε, ζε εηήζην θαζαξφ εηζφδεκα.
4.

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο 15 ηεο

ππνπαξαγξάθνπ ΙΑ.2 ηεο παξαγξάθνπ ΙΑ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.4093/2012
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(ΦΔΚ Α΄222) νξίδεηαη, φηη ην αθνξνιφγεην πνζφ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ
λ.2238/1994 (φπσο ην άξζξν 9 είρε ηεζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4024/2011)
αληηθαζίζηαηαη απφ ην πξνβιεπφκελν ζε απηή ηελ ππνπαξάγξαθν επίδνκα
απφ 1εο Ιαλνπαξίνπ 2013.
5.

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ

αλσηέξσ λφκνπ νξίδεηαη, φηη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 θαη ηεο παξ.15 ηνπ
άξζξνπ 6 απηνχ ηνπ λφκνπ έρνπλ εθαξκνγή γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ
απνθηψληαη θαη ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά πεξίπησζε, απφ ην
νηθνλνκηθφ έηνο 2014 (ρξήζε 2013) θαη κεηά.
6.

Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, ν ππνινγηζκφο ηνπ θφξνπ πνπ πξέπεη λα

παξαθξαηείηαη απφ 1ηρ Ιανοςαπίος 2013, θαηά ηελ θαηαβνιή κηζζψλ,
εκεξνκηζζίσλ, ζπληάμεσλ θαη ινηπψλ παξνρψλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε φζα
νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 57. Γηα ηελ παξαθξάηεζε
ηεο πεξ.α΄ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 57 ζα ιεθζεί ππφςε ε αλσηέξσ
θνξνινγηθή θιίκαθα κηζζσηψλ - ζπληαμηνχρσλ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ΚΦΔ θαζψο
θαη νη κεηψζεηο θφξνπ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 9.
Γηα δηεπθφιπλζε παξαηίζεηαη θαησηέξσ ελδεηθηηθφο πίλαθαο κε ηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ ηειηθνχ θφξνπ (κεηά ηε κείσζε ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 9) πνπ
αληηζηνηρεί ζε εηήζην θαζαξφ εηζφδεκα (βάζεη αλαγσγήο) θαη γηα εηζφδεκα (ζε
επξψ) κέρξη 43.000.
Δηήζιο καθαπό ειζόδημα
(βάζει αναγυγήρ)

5.000
18.000
18.500
21.000
21.200
21.500
21.900
22.000
22.600
23.000
24.000
25.000
25.300
26.000
27.000
28.000
29.000
30.000
31.000

Φόπορ
(βάζει κλίμακαρ
μιζθυηών –
ζςνηαξιούσυν)
1.100
3.960
4.070
4.620
4.664
4.730
4.818
4.840
4.972
5.060
5.280
5.500
5.596
5.820
6.140
6.460
6.780
7.100
7.420

3

Σελικόρ θόπορ
(μεηά ηη μείυζη ηηρ
παπ.2 ηος άπθπος 9)
0 (1.100-1.100)
1.860 (3.960-2.100)
1.970 (4.070-2.100)
2.520 (4.620-2.100)
2.564 (4.664-2.100)
2.730 (4.730-2.000)
2.818 (4.818-2.000)
2.840 (4.840-2.000)
3.072 (4.972-1.900)
3.160 (5.060-1.900)
3.480 (5.280-1.800)
3.800 (5.500-1.700)
3.896 (5.596-1.700)
4.220 (5.820-1.600)
4.640 (6.140-1.500)
5.060 (6.460-1.400)
5.480 (6.780-1.300)
5.900 (7.100-1.200)
6.320 (7.420-1.100)
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32.000
32.499
32.500
32.999
33.000
34.000
35.000
36.000
37.000
38.000
39.000
40.000
41.000
41.300
41.500
41.900
42.000
42.700
43.000

7.740
7.899,68
7.900
8.059,68
8.060
8.380
8.700
9.020
9.340
9.660
9.980
10.300
10.620
10.716
10.780
10.908
10.940
11.234
11.360

6.740 (7.740-1.000)
6.899,68 (7.899,68-1.000)
7.000 (7.900-900)
7.159,68 (8.059,68-900)
7.160 (8.060-900)
7.580 (8.380-800)
8.000 (8.700-700)
8.420 (9.020-600)
8.840 (9.340-500)
9.260 (9.660-400)
9.680 (9.980-300)
10.100 (10.300-200)
10.520 (10.620-100)
10.616 (10.716-100)
10.780 (10.780-0)
10.908 (10.908-0)
10.940 (10.940-0)
11.234 (11.234-0)
11.360 (11.360-0)

Γηεπθξηλίδεηαη, φηη γηα εηζνδήκαηα πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο 21.000, 22.000,
23.000, 24.000, …, 41.000, φηαλ ε δηαθνξά ησλ εηζνδεκάησλ απηψλ απφ ην
πξνεγνχκελν ζε αθέξαην αξηζκφ εηζφδεκα ζε ρηιηάδεο επξψ (21.000, 22.000,
23.000, 24.000, …, 41.000) είλαη απφ 500 επξψ θαη άλσ, ηφηε ν πεξηνξηζκφο
ηεο πεξ.β΄ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 9 θαηαιακβάλεη θαη ηα 100 επξψ ηνπ
επφκελνπ ζε αθέξαην αξηζκφ εηζνδήκαηνο ζε ρηιηάδεο επξψ, ελψ φηαλ ε
αλσηέξσ δηαθνξά είλαη θάησ ησλ 500 επξψ, ηφηε ν πεξηνξηζκφο ηεο πεξ.β΄
ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 9 θαηαιακβάλεη θαη ηα 100 επξψ ηνπ πξνεγνχκελνπ ζε
αθέξαην αξηζκφ εηζνδήκαηνο ζε ρηιηάδεο επξψ.
7.
Πεξαηηέξσ, ζαο παξέρνπκε θαη ηηο αθφινπζεο νδεγίεο:
Α.

ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ

ΦΟΡΟΤ

ΜΙΘΩΣΩΝ

ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΣΟΤ

ΑΜΔΙΒΟΜΔΝΟΤ ΜΔ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΘΟ, ΣΟΤ ΤΝΣΑΞΙΟΤΥΟΤ (από
θοπείρ

κύπιαρ

ΗΜΔΡΟΜΙΘΙΟ,

αζθάλιζηρ)
ΟΙ

ΟΠΟΙΟΙ

ΚΑΙ

ΣΟΤ

ΠΑΡΔΥΟΤΝ

ΑΜΔΙΒΟΜΔΝΟΤ
ΤΠΗΡΔΙΔ

ΜΔ

ΜΔ

ΥΔΗ

ΜΙΘΩΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΔΝΑ ΔΣΟ ΣΟΝ ΙΓΙΟ ΔΡΓΟΓΟΣΗ Ή
ΜΔ ΥΔΗ ΜΙΘΩΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΟΡΙΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ.
Οη εθθαζαξηζηέο κηζζνδνζίαο ζα πξνζδηνξίζνπλ, ην κεληαίν θαζαξφ εηζφδεκα
θάζε δηθαηνχρνπ αθαηξψληαο απφ ην αθαζάξηζην πνζφ ηνπ κηζζνχ ή ηεο
ζχληαμεο ή ηεο νπνηαζδήπνηε θαηαβαιιφκελεο παξνρήο κφλν ηα πνζά ησλ
λφκηκσλ θξαηήζεσλ γηα ππνρξεσηηθέο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, πνπ γηα ηελ
θαηαβνιή ηνπο βαξχλεηαη ν κηζζσηφο ή ν ζπληαμηνχρνο.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν θφξνο εηζνδήκαηνο δελ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ησλ
θξαηήζεσλ πνπ βαξχλνπλ ην δηθαηνχρν θαη ζπλεπψο δελ εθπίπηεη απφ ην
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αθαζάξηζην πνζφ ηνπ κεληαίνπ ή ηνπ εηήζηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ κηζζσηνχ ή
ηνπ ζπληαμηνχρνπ.
ηελ έλλνηα ηνπ κεληαίνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεηαη ε ζχληαμε, ν
κηζζφο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο ακνηβέο ηεο ίδηαο πεξηφδνπ (ππεξσξίεο,
επίδνκα παξαγσγήο, πξηκ παξνπζίαο, πξνζαχμεζε γηα απαζρφιεζε
λπθηεξηλή – Κπξηαθψλ – αξγηψλ θηι.), πνπ ζπλεληέιινληαη (δειαδή
ζπλεθθαζαξίδνληαη) καδί, ζε κία κηζζνδνηηθή θαηάζηαζε κε ην κηζζφ.
ηε ζπλέρεηα νη εθθαζαξηζηέο κηζζνδνζίαο θάζε κήλα ζα δηελεξγνχλ αλαγσγή
ηνπ κεληαίνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο θαηαβαιιφκελεο
απνδνρέο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζζεί ην ζπλνιηθφ εηήζην θαζαξφ
εηζφδεκα θάζε δηθαηνχρνπ.
Ο ππνινγηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ εηήζηνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο ζα γίλεηαη κε
πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ θαζαξνχ κεληαίνπ πνζνχ ηνπ κηζζνχ ή ηεο ζχληαμεο ή
ηεο νπνηαζδήπνηε άιιεο παξνρήο πνπ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηνπ κηζζνχ,
φπσο αλαθέξζεθε πην πάλσ, επί 12 κεληαίνπο κηζζνχο, ζπλ θαηαβαιιφκελν
ζε εθείλνπο πνπ ην δηθαηνχληαη δψξν Υξηζηνπγέλλσλ, δψξν Πάζρα θαη
επίδνκα αδείαο.
Με ηνλ ίδην ηξφπν ζα πξνζδηνξηζηεί ην ζπλνιηθφ εηήζην θαζαξφ εηζφδεκα ηνπ
νηθείνπ έηνπο θαηά ην κήλα Φεβξνπάξην, Μάξηην, Απξίιην θηι.
εκεηψλεηαη φηη, αλ ζην κηζζσηφ θαηαβάιιεηαη θαη θάπνηα άιιε πξφζζεηε
παξνρή (π.ρ. έλαο κεληαίνο κηζζφο σο επίδνκα ηζνινγηζκνχ θηι.) γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ εηήζηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ζα πξνζηίζεηαη θαη ε παξνρή
απηή.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη, φηαλ θαηαβάιιεηαη ζην κηζζσηφ νπνηνδήπνηε έθηαθην
εθάπαμ πνζφ κε εμαίξεζε ηηο ππεξσξίεο πνπ θαηαβάιινληαη ηαθηηθά ή
έθηαθηα (π.ρ. πξηκ παξαγσγηθφηεηαο, αλαδξνκηθά πξνεγνχκελσλ κελψλ ηνπ
ίδηνπ έηνπο θηι.) θαη ζπλεληέιιεηαη κε ηηο κεληαίεο απνδνρέο, απηφ ην εθάπαμ
θαηαβαιιφκελν πνζφ δελ ζα ζπλαζξνηζηεί κε ηηο κεληαίεο απνδνρέο,
πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αλαγσγή ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ ζε εηήζην θαζαξφ
εηζφδεκα, αιιά ζα ζπλαζξνηζηεί κε ην ζπλνιηθφ εηήζην πνζφ πνπ
πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηηο κεληαίεο απνδνρέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κήλα. ηελ
πεξίπησζε απηή ν επηπιένλ θφξνο πνπ ζα πξνθχςεη ιφγσ ηεο πξνζζήθεο
απηνχ ηνπ πνζνχ ζα παξαθξαηεζεί ζην κήλα πνπ θαηαβιήζεθε απηφ ην πνζφ.
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Πεξαηηέξσ, φηαλ θαηά ηελ θαηαβνιή ηνπ κεληαίνπ πνζνχ ηνπ κηζζνχ ή ηεο
ζχληαμεο έρνπκε κεηαβνιή π.ρ. ιφγσ αχμεζεο ησλ απνδνρψλ, ππεξσξηψλ
θηι. πνπ ζπλεληέιινληαη (ζπλεθθαζαξίδνληαη) κε ηηο κεληαίεο απνδνρέο (ή
κεηαβνιή ιφγσ αιιαγήο ηεο θνξνινγηθήο θιίκαθαο ζε ζχγθξηζε κε
πξνεγνχκελεο κεληαίεο θαηαβνιέο), παπέσεηαι η εςσέπεια ν πξνζδηνξηζκφο
ηνπ ζπλνιηθνχ εηήζηνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο θαηά ηνλ ππφςε κήλα λα γίλεηαη
κε πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ θαζαξνχ κεληαίνπ θαηαβαιιφκελνπ πνζνχ ηνπ
κηζζνχ ή ηεο ζχληαμεο ηνπ κήλα απηνχ επί ηνλ αξηζκφ ησλ ππφινηπσλ κελψλ
ζπλ ηπρφλ δψξν θηι. κέρξη ηε ιήμε ηνπ νηθείνπ έηνπο, ζπλαζξνίδνληαο ζην
πνζφ απηφ θαη ην πνζφ ησλ απνδνρψλ πνπ έρνπλ ήδε θαηαβιεζεί. Με βάζε
ην λέν εηήζην θαζαξφ εηζφδεκα, φπσο απηφ δηακνξθψζεθε κεηά ηε κεηαβνιή,
ζα ππνινγηζζεί ν εηήζηνο παξαθξαηνχκελνο θφξνο απφ ηνλ νπνίν ζα
αθαηξεζεί ν θφξνο πνπ ήδε παξαθξαηήζεθε ηνπο πξνεγνχκελνπο κήλεο θαη
ην ππφινηπν πνζφ ηνπ θφξνπ ζα δηαηξεζεί κε ηνλ αξηζκφ ησλ ππφινηπσλ
κελψλ, πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί ν θφξνο πνπ πξέπεη λα παξαθξαηεζεί ην
ζπγθεθξηκέλν κήλα.
Πξνθεηκέλνπ γηα λενδηνξηζζέληεο ππαιιήινπο ή λένπο ζπληαμηνχρνπο, ν
πξνζδηνξηζκφο ηνπ εηήζηνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο ζα γίλεηαη κε βάζε ηα
δεδνκέλα ηνπ κήλα έλαξμεο ηεο εξγαζίαο ή θαηαβνιήο ηεο ζχληαμεο, φπσο
αλαιχζεθε πην πάλσ, επί 12 κεληαίνπο κηζζνχο, ζπλ θαηαβαιιφκελν ζε
εθείλνπο πνπ ην δηθαηνχληαη δψξν Υξηζηνπγέλλσλ, δψξν Πάζρα θαη επίδνκα
αδείαο.
Σν πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί βάζεη ηεο θνξνινγηθήο θιίκαθαο κηζζσηψλ
– ζπληαμηνχρσλ θαη ησλ κεηψζεσλ θφξνπ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 9 ζα κεησζεί
θαηά πνζνζηφ 1,5% θαη ην ππφινηπν απνηειεί ην θφξν πνπ πξέπεη λα
παξαθξαηεζεί ζε εηήζηα βάζε. Σν έλα δέθαην ηέηαξην (1/14) ή ην έλα
δσδέθαην (1/12) ηνπ πνζνχ απηνχ (αλάινγα κε ην αλ θαηαβάιινληαη ή φρη
δψξα Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα θαη επηδφκαηνο αδείαο), απνηειεί ην θφξν πνπ
παξαθξαηείηαη θάζε κήλα απφ ηνλ ππφρξεν εξγνδφηε, θαηά ηελ θαηαβνιή ησλ
κηζζψλ ή ησλ ζπληάμεσλ.
Σν έλα δέθαην ηέηαξην (1/14) ηνπ πνζνχ απηνχ πξέπεη λα παξαθξαηείηαη θαη
απφ ην πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη ζε εθείλνπο πνπ ην δηθαηνχληαη, σο δψξν
Υξηζηνπγέλλσλ. Σν κηζφ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί ζην κεληαίν θαζαξφ
εηζφδεκα, δειαδή ην έλα εηθνζηφ φγδνν (1/28) ηνπ εηήζηνπ θφξνπ, απνηειεί
6
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ην θφξν πνπ αλαινγεί ζην πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη ζε εθείλνπο πνπ ην
δηθαηνχληαη, σο δψξν Πάζρα ή σο επίδνκα αδείαο.
εκεηψλεηαη φηη θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ κηζζσηψλ
ππεξεζηψλ, ηα πνζά πνπ πξνθχπηνπλ ζα ζηξνγγπινπνηνχληαη ζην δεχηεξν
δεθαδηθφ ςεθίν π.ρ. αλ πξνθχςεη πνζφ 14,3876 επξψ ζα παξαθξαηείηαη
πνζφ 14,39 επξψ ή αλ πξνθχςεη πνζφ 14,2237 ζα παξαθξαηείηαη πνζφ 14,22
επξψ. Γειαδή, ηζρχεη ν θαλφλαο ζηξνγγπινπνίεζεο ηνπ θαλνληζκνχ 1103/97
ηεο Δ.Δ.
Β.

ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ

ΦΟΡΟΤ

ΜΙΘΩΣΩΝ

ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΣΟΤ

ΑΜΔΙΒΟΜΔΝΟΤ ΜΔ ΗΜΔΡΟΜΙΘΙΟ, ΔΦΟΟΝ Η ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ
ΔΙΝΑΙ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ.
ηνπο ακεηβφκελνπο κε εκεξνκίζζην, νη νπνίνη παξέρνπλ ππεξεζίεο
νξηζκέλνπ ρξφλνπ, αιιά δηάξθεηαο κηθξφηεξεο απφ έλα έηνο, ην πνζφ ηεο
παξαθξάηεζεο ππνινγίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ζπληειεζηή ζην αθαζάξηζην
πνζφ ηνπ εκεξνκηζζίνπ, ν νπνίνο νξίδεηαη ζε ηξία ηνηο εθαηφ (3%) ζην ζχλνιν
ηνπ εκεξνκηζζίνπ πάλσ απφ ην πνζφ πνπ νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ.
β΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ ΚΦΔ (24 επξψ). πλεπψο, αλ ην αθαζάξηζην
πνζφ ηνπ εκεξνκηζζίνπ είλαη κηθξφηεξν απφ ην αλσηέξσ πξνβιεπφκελν
πνζφ δελ ζα γίλεηαη παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ.
Σνλίδεηαη φηη, αλ ζηνλ εκεξνκίζζην εξγάηε θαηαβάιινληαη θαη πξφζζεηεο
ακνηβέο (π.ρ. ππεξσξίεο, επίδνκα παξαγσγήο θηι.), ν αλσηέξσ ζπληειεζηήο
παξαθξάηεζεο ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ην πνζφ ηνπ κέζνπ εκεξνκηζζίνπ
ηεο πεξηφδνπ πνπ θαηαβάιινληαη νη πξφζζεηεο ακνηβέο.
Γ.

ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ

ΚΑΣΑΒΟΛΗ

ΑΜΟΙΒΩΝ ΓΙΑ ΤΠΔΡΩΡΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ,

ΔΠΙΓΟΜΑΣΑ,

ΠΡΟΘΔΣΔ ΑΜΟΙΒΔ ΚΣΛ.
ηηο θαζαξέο ακνηβέο γηα ππεξσξηαθή εξγαζία, επηρνξεγήζεηο, επηδφκαηα,
θαζψο θαη ζηηο θάζε άιινπ είδνπο, πξφζζεηεο ακνηβέο ή παξνρέο, νη νπνίεο
θαηαβάιινληαη ηαθηηθά ή έθηαθηα θαη δελ ζπλεληέιινληαη

κε ηηο ηαθηηθέο

απνδνρέο, εθφζνλ απηέο ζεσξνχληαη εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο, ν
παξαθξαηνχκελνο θφξνο ππνινγίδεηαη κε ζςνηελεζηή 20% ζηο ζςνολικό
καθαπό ποζό, φζν θαη αλ είλαη απηφ. Δηδηθά, ζε πεξίπησζε πνπ σξνκίζζηνη
θαζεγεηέο απαζρνινχληαη ηαπηφρξνλα ζε πνιινχο εξγνδφηεο,
7
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εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, φπσο ζπκβαίλεη ζε θαζεγεηέο πνπ απαζρνινχληαη
ηαπηφρξνλα ζε δηάθνξα θξνληηζηήξηα, νη εξγνδφηεο εθηφο απφ εθείλνλ πνπ
θαηαβάιιεη ηηο κεγαιχηεξεο απνδνρέο, ζα παξαθξαηνχλ θφξν κε ζπληειεζηή
10%.

Γ.

ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ

ΦΟΡΟΤ

ΜΙΘΩΣΩΝ

ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Δ

ΑΝΑΓΡΟΜΙΚΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΑ.
ηα εηζνδήκαηα πνπ θαηαβάιινληαη αλαδξνκηθά, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζην
άξζξν 46 ηνπ ΚΦΔ, ν θφξνο πνπ παξαθξαηείηαη ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή
είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ζην θαηαβαιιφκελν πνζφ.

Δ.

ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ

ΦΟΡΟΤ

ΜΙΘΩΣΩΝ

ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Δ

ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΔ ΤΝΣΑΞΔΙ, ΒΟΗΘΗΜΑΣΑ ΚΣΛ.
Ο ππνινγηζκφο ηνπ παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ, ζην θαζαξφ πνζφ ησλ
ζπληάμεσλ ή άιισλ παξνρψλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηακεία επηθνπξηθά,
κεηνρηθά, αξσγήο ή αιιεινβνεζείαο, δηελεξγείηαη σο αθνινχζσο:
α)

Με ζπληειεζηή πένηε ηοιρ εκαηό (5%) αλ ην θαζαξφ πνζφ ηεο

παξνρήο δελ ππεξβαίλεη ηα δχν ρηιηάδεο πεληαθφζηα (2.500) επξψ εηεζίσο.
β)

Με ζπληειεζηή δέκα ηοιρ εκαηό (10%) αλ ην θαζαξφ πνζφ ηεο

παξνρήο ππεξβαίλεη ηα δχν ρηιηάδεο πεληαθφζηα (2.500) επξψ θαη κέρξη
ηέζζεξηο ρηιηάδεο πεληαθφζηα (4.500) επξψ εηεζίσο.
γ)

Με ζπληειεζηή δεκαπένηε ηοιρ εκαηό (15%) αλ ην θαζαξφ πνζφ ηεο

παξνρήο ππεξβαίλεη ηα ηέζζεξηο ρηιηάδεο πεληαθφζηα (4.500) επξψ εηεζίσο.
Σ.

ΛΟΙΠΔ ΟΓΗΓΙΔ.

1.

Ο θφξνο πνπ παξαθξαηείηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ ΚΦΔ, μειώνεηαι καηά ποζοζηό 1,5%
καηά ηην παπακπάηηζή ηος.
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2.

Σν αθνξνιφγεην πνζφ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.2238/1994

(φπσο ην άξζξν 9 είρε ηεζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4024/2011) αληηθαζίζηαηαη
απφ ηε ρνξήγεζε «εληαίνπ επηδφκαηνο ζηήξημεο ηέθλσλ» θαη ζπλεπψο θαηά
ηελ παξαθξάηεζε πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ.α΄ ηεο
παξ.1 ηνπ άξζξνπ 57 δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7
(πξφζσπα πνπ ζεσξείηαη φηη βαξχλνπλ ηνπο θνξνινγνχκελνπο).
3.

Η κείσζε ηνπ πνζνχ ηνπ θφξνπ θαηά δηαθφζηα (200) επξψ πνπ

πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ΚΦΔ φπσο ηζρχεη,
δελ ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ κηζζσηψλ ππεξεζηψλ.
Η κείσζε απηή ζα ππνινγηζηεί θαηά ηελ εθθαζάξηζε ησλ δειψζεσλ
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ ησλ δηθαηνχρσλ.
4.

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 45

ηνπ ΚΦΔ φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ
λένπ

λφκνπ

νξίδεηαη,

φηη

σο

εηζφδεκα

απφ

κηζζσηέο

ππεξεζίεο,

αθαηξνπκέλσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, ζεσξείηαη ην εηζφδεκα απφ
αηνκηθή επηρείξεζε παξνρήο ππεξεζηψλ ή ειεπζέξην επάγγεικα, εθφζνλ
ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ.2 ηνπ
άξζξνπ 1 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. Δλφςεη ησλ αλσηέξσ δηεπθξηλίδεηαη, φηη νη
πξνυπνζέζεηο απηέο δελ αιιάδνπλ ηελ πεγή πξνέιεπζεο ηνπ εηζνδήκαηνο θαη
απιψο θξίλνπλ ηελ θιίκαθα (κηζζσηψλ ή κε κηζζσηψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ
ηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ λφκνπ) ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα θνξνινγεζεί ην
εθάζηνηε εηζφδεκα θαηά ηελ εθθαζάξηζε ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ.
πλεπψο, γηα ηελ παξαθξάηεζε ζηα εηζνδήκαηα απφ αηνκηθή επηρείξεζε
παξνρήο ππεξεζηψλ ή απφ ειεπζέξην επάγγεικα, αθφκα θαη αλ γηα απηά ηα
εηζνδήκαηα θξηζεί φηη θνξνινγνχληαη κε ηελ θιίκαθα ησλ κηζζσηψλ,
εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο (άξζξα 55, 58 ηνπ ΚΦΔ).
5.

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ.ζη΄

ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ ΚΦΔ

νξίδεηαη, φηη εηδηθά γηα ηηο ακνηβέο πνπ απνθηνχλ νη

αμησκαηηθνί θαη ην

θαηψηεξν πιήξσκα ηνπ εκπνξηθνχ λαπηηθνχ γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ
ζε εκπνξηθά πινία, ε παξαθξάηεζε δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηνπο
αλαινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 9. Με ηηο δηαηάμεηο
ηεο παξ.8 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ΚΦΔ φπσο ηζρχεη νξίδεηαη, φηη ν θφξνο ζηηο
ακνηβέο πνπ απνθηνχλ ηα αλσηέξσ πξφζσπα, ππνινγίδεηαη κε αλαινγηθφ
ζπληειεζηή 15% (απφ 6% πνπ εθαξκνδφηαλ κε ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο
9
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ηνπ άξζξνπ 9) γηα ηνπο αμησκαηηθνχο θαη 10% (απφ 3% πνπ εθαξκνδφηαλ κε
ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9) γηα ην θαηψηεξν πιήξσκα ζηηο
ακνηβέο πνπ απνθηψληαη απφ ην εκεξνινγηαθφ έηνο 2013 θαη επφκελα.
πλεπψο, ν ππνινγηζκφο ηνπ θφξνπ πνπ πξέπεη λα παξαθξαηείηαη απφ 1εο
Ιαλνπαξίνπ 2013, θαηά ηελ θαηαβνιή ακνηβψλ ζηα ελ ιφγσ πξφζσπα ζα
γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο λένπο ζπληειεζηέο. Ο νθεηιφκελνο επηπιένλ θφξνο
πνπ ηπρφλ πξνθχςεη εμαηηίαο ηνπ φηη πξηλ ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο δηαηαγήο
παξαθξαηήζεθε θφξνο ζηηο ακνηβέο απηέο κε ηνπο παιηνχο ζπληειεζηέο, ζα
βεβαησζεί ζε βάξνο ησλ δηθαηνχρσλ κε ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο
νηθ. έηνπο 2014 (ρξήζε 2013).
6.

ε πεξίπησζε πνιιαπιήο απαζρφιεζεο ν εξγαδφκελνο κε δήισζή

ηνπ ζηνπο εξγνδφηεο ζηνπο νπνίνπο απαζρνιείηαη πξέπεη λα επηιέγεη ηελ
θχξηα απαζρφιεζή ηνπ κε θξηηήξην ην κεγαιχηεξν πνζφ απνδνρψλ πνπ ηνπ
θαηαβάιιεηαη θαη ε παξαθξάηεζε θφξνπ πνπ ζα δηελεξγεί ν εξγνδφηεο ζα
γίλεηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 57 ηνπ ΚΦΔ.
Οη εξγνδφηεο πνπ θαηαβάιινπλ ηηο κηθξφηεξεο απνδνρέο, ζα πξέπεη λα
δηελεξγνχλ παξαθξάηεζε θφξνπ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ ΚΦΔ, ζεσξνπκέλσλ ησλ απνδνρψλ απηψλ
σο πξφζζεησλ ακνηβψλ, δειαδή κε ζπληειεζηή θφξνπ 20%.
7.

Αθφκα, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ.ζ΄ ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΚΦΔ

απαιιάζζνληαη απφ ηε θνξνινγία νη κηζζνί, ζπληάμεηο θαη ε πάγηα αληηκηζζία
πνπ ρνξεγνχληαη ζε πξφζσπα πνπ είλαη νιηθψο ηπθινί, θαζψο θαη ζε
πξφζσπα πνπ παξνπζηάδνπλ βαξηέο θηλεηηθέο αλαπεξίεο, ζε πνζνζηφ πνπ
ππεξβαίλεη ην 80%.
πλεπψο, θαηά ηελ θαηαβνιή κηζζψλ, ζπληάμεσλ θαη πάγηαο αληηκηζζίαο
ζηνπο πην πάλσ δηθαηνχρνπο, δελ ζα παξαθξαηείηαη θφξνο εηζνδήκαηνο.
8.

Δπίζεο, δηεπθξηλίδεηαη φηη, γηα ην επηπιένλ εηήζην ηεθκαξηφ εηζφδεκα

απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο ην νπνίν απνθηάηαη απφ απαζρνινχκελνπο ζηελ
επηρείξεζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ.γ΄ (παξνρή θαηνηθίαο ζε ζηειέρε
θαη ππαιιήινπο ηεο επηρείξεζεο) θαη ηεο πεξ.ζη΄ (παξνρή Δ.Ι.Υ. απηνθηλήηνπ
ζε ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο) ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ ΚΦΔ δελ
δηελεξγείηαη παξαθξάηεζε Φ.Μ.Τ. θαζφζνλ δελ ιακβάλεη ρψξα θαηαβνιή
εηζνδήκαηνο.
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9.

Πεξαηηέξσ, ζεκεηψλεηαη φηη, κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ

ΚΦΔ, κεηαμχ άιισλ νξίδεηαη, φηη εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο ζεσξείηαη
θαη ην εηζφδεκα πνπ απνθηνχλ νη δηθεγφξνη σο πάγηα αληηκηζζία γηα παξνρή
λνκηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ην εηζφδεκα πνπ απνθηνχλ νη μελαγνί νη
νπνίνη ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 1545/1985.
πλεπψο, θαηά ηελ θαηαβνιή ζηνπο δηθαηνχρνπο ησλ εηζνδεκάησλ απηήο ηεο
θαηεγνξίαο

έρνπλ

εθαξκνγή

φζα

αλαθέξζεθαλ

πην

πάλσ

γηα

ηελ

παξαθξάηεζε θφξνπ κηζζσηψλ ππεξεζηψλ.
10.

Αθφκα, δηεπθξηλίδεηαη φηη φηαλ ην εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο

θαηαβάιιεηαη ειεχζεξν θφξνπ, εηζφδεκα πνπ ππφθεηηαη ζε θφξν είλαη εθείλν
απφ ην νπνίν, αλ αθαηξεζεί ν θφξνο πνπ ηνπ αλαινγεί, πξνθχπηεη ην ρσξίο
θφξν πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη ζην δηθαηνχρν.

ΙΙ. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΔΝΑΝΣΙ ΣΗ ΔΙΓΙΚΗ ΔΙΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΣΟΤ
ΑΡΘΡΟΤ 29 ΣΟΤ Ν.3986/2011 ΣΟ ΔΙΟΓΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΘΩΣΔ
ΤΠΗΡΔΙΔ

1.

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ.4024/2011

πξνζηέζεθαλ λένη 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 φπσο ηζρχεη
νξίδεηαη, φηη ζην εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο πνπ απνθηνχλ νη
ακεηβφκελνη κε κεληαίν κηζζφ, νη ζπληαμηνχρνη απφ θνξείο θχξηαο αζθάιηζεο,
νη ακεηβφκελνη κε εκεξνκίζζην νη νπνίνη παξέρνπλ ππεξεζίεο κε ζρέζε
κίζζσζεο εξγαζίαο πάλσ απφ έλα έηνο ζηνλ ίδην εξγνδφηε ή κε ζρέζε
κίζζσζεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ, νη αμησκαηηθνί θαη ην θαηψηεξν
πιήξσκα ηνπ εκπνξηθνχ λαπηηθνχ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε εκπνξηθά
πινία θαη κε εμαίξεζε ην εηζφδεκα ηεο πεξίπησζεο ζ΄ ηεο παξαγξάθνπ 5
ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΚΦΔ, δηελεξγείηαη παξαθξάηεζε απφ ηνπο εξγνδφηεο ή
απφ ηνπο θνξείο πνπ θαηαβάιινπλ θχξηεο ζπληάμεηο έλαληη ηεο εηδηθήο
εηζθνξάο αιιειεγγχεο ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. Η παξαθξάηεζε δηελεξγείηαη θαηά
ηελ θαηαβνιή θαη ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή κεηά απφ πξνεγνχκελε
αλαγσγή ηνπ κηζζνχ ή ηεο ζχληαμεο ή ηνπ εκεξνκηζζίνπ ή ηεο ακνηβήο πνπ
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νξίδεηαη κε άιιε βάζε, ζε εηήζην θαζαξφ εηζφδεκα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ
παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.3986/2011. Γηα ηελ απφδνζε ησλ πνζψλ
απηψλ πνπ παξαθξαηήζεθαλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ
1,2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ ΚΦΔ, φπσο ηζρχνπλ.
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.7 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.3986/2011 φπσο ηζρχεη
νξίδεηαη, φηη ηα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη γηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη απφ
1.1.2012 κέρξη θαη 31.12.2014.
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.9 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.3986/2011 φπσο ηζρχεη
νξίδεηαη, φηη ε εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο θπζηθψλ πξνζψπσλ ηνπ
παξφληνο άξζξνπ δελ αθαηξείηαη απφ ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ή απφ ην θφξν
ηεο θιίκαθαο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ΚΦΔ.
2.

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ.β΄ ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.4024/2011

αληηθαηαζηάζεθε ην ηξίην εδάθην ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.3986/2011.
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λένπ απηνχ εδαθίνπ νξίδεηαη, φηη εμαηξνχληαη (απφ ηελ
εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.3986/2011) θαη δελ
πξνζκεηξψληαη ηα εηζνδήκαηα ησλ πξνζψπσλ πνπ είλαη νιηθψο ηπθινί,
θαζψο θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ παξνπζηάδνπλ βαξηέο θηλεηηθέο αλαπεξίεο
ζε πνζνζηφ απφ νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) θαη άλσ, ηα εηζνδήκαηα ηεο
παξ.1 ηνπ άξζξνπ 14 (απνδεκηψζεηο απνιπνκέλσλ) θαη ηεο πεξίπησζεο γ΄
ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ ΚΦΔ (εθάπαμ παξνρή απφ ηα ηακεία
πξνλνίαο θαη άιινπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, εθάπαμ δεκνζίσλ
ππαιιήισλ θιπ.).
3.

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ

ΚΦΔ φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ
λ.4024/2011 νξίδεηαη, φηη εηδηθά γηα ηηο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο 2012 έσο θαη
2014 ζηελ ίδηα βεβαίσζε αλαγξάθνληαη θαη ηα παξαθξαηνχκελα πνζά ηεο
εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο.
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4.

Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, απφ 1ηρ Ιανοςαπίος 2013 θαη θαηά ηελ

θαηαβνιή ηνπ κηζζνχ ή ηεο ζχληαμεο ή ηνπ εκεξνκηζζίνπ ή ηεο ακνηβήο πνπ
νξίδεηαη κε άιιε βάζε ζα δηελεξγείηαη παξαθξάηεζε απφ ηνπο εξγνδφηεο ή
απφ ηνπο θνξείο πνπ θαηαβάιινπλ θχξηεο ζπληάμεηο έλαληη ηεο εηδηθήο
εηζθνξάο

αιιειεγγχεο

ηνπ

άξζξνπ

29

ηνπ

λ.3986/2011

ε

νπνία

ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή κεηά απφ πξνεγνχκελε αλαγσγή ζε εηήζην
θαζαξφ εηζφδεκα σο εμήο:
α) Με ζπληειεζηή ένα ηοιρ εκαηό (1%) γηα εηήζην θαζαξφ εηζφδεκα απφ
δψδεθα ρηιηάδεο έλα (12.001) επξψ έσο είθνζη ρηιηάδεο (20.000) επξψ.
β) Με ζπληειεζηή δύο ηοιρ εκαηό (2%) γηα εηήζην θαζαξφ εηζφδεκα απφ
είθνζη ρηιηάδεο έλα (20.001) επξψ έσο θαη πελήληα ρηιηάδεο (50.000) επξψ.
γ) Με ζπληειεζηή ηπία ηοιρ εκαηό (3%) γηα εηήζην θαζαξφ εηζφδεκα απφ
πελήληα ρηιηάδεο έλα (50.001) επξψ έσο θαη εθαηφ ρηιηάδεο (100.000) επξψ.
δ) Με ζπληειεζηή ηέζζεπα ηοιρ εκαηό (4%) γηα εηήζην θαζαξφ εηζφδεκα
απφ εθαηφ ρηιηάδεο έλα (100.001) επξψ θαη άλσ.
5.

Οη εθθαζαξηζηέο κηζζνδνζίαο ζα πξνζδηνξίζνπλ, ην κεληαίν θαζαξφ

εηζφδεκα θάζε δηθαηνχρνπ αθαηξψληαο απφ ην αθαζάξηζην πνζφ ηνπ κηζζνχ
ή ηεο ζχληαμεο ή άιιεο παξνρήο κφλν ηα πνζά ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ γηα
ππνρξεσηηθέο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, πνπ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο βαξχλεηαη
ν κηζζσηφο ή ν ζπληαμηνχρνο. Γηεπθξηλίδεηαη επίζεο φηη απφ ην αλσηέξσ
αθαζάξηζην πνζφ δελ αθαηξείηαη ν παξαθξαηνχκελνο ΦΜΤ.
ηελ έλλνηα ηνπ κεληαίνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεηαη ε ζχληαμε, ν
κηζζφο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο ακνηβέο ηεο ίδηαο πεξηφδνπ (ππεξσξίεο,
επίδνκα παξαγσγήο, πξηκ παξνπζίαο, πξνζαχμεζε γηα απαζρφιεζε
λπθηεξηλή – Κπξηαθψλ – αξγηψλ θηι.), πνπ ζπλεληέιινληαη (δειαδή
ζπλεθθαζαξίδνληαη) καδί, ζε κία κηζζνδνηηθή θαηάζηαζε κε ην κηζζφ.
ηε ζπλέρεηα νη εθθαζαξηζηέο κηζζνδνζίαο θάζε κήλα ζα δηελεξγνχλ
αλαγσγή ηνπ κεληαίνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο
θαηαβαιιφκελεο απνδνρέο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζζεί ην ζπλνιηθφ
εηήζην θαζαξφ εηζφδεκα θάζε δηθαηνχρνπ.
Ο ππνινγηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ εηήζηνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο ζα γίλεηαη κε
πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ θαζαξνχ κεληαίνπ πνζνχ ηνπ κηζζνχ ή ηεο ζχληαμεο ή
ηεο νπνηαζδήπνηε άιιεο παξνρήο πνπ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηνπ κηζζνχ,
φπσο αλαθέξζεθε πην πάλσ, επί 12 κεληαίνπο κηζζνχο, ζπλ θαηαβαιιφκελν
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ζε εθείλνπο πνπ ην δηθαηνχληαη δψξν Υξηζηνπγέλλσλ, δψξν Πάζρα θαη
επίδνκα αδείαο.
Με ηνλ ίδην ηξφπν ζα πξνζδηνξηζηεί ην ζπλνιηθφ εηήζην θαζαξφ εηζφδεκα
ηνπ νηθείνπ έηνπο θαηά ην κήλα Φεβξνπάξην, Μάξηην, Απξίιην θηι.
εκεηψλεηαη φηη, αλ ζην κηζζσηφ θαηαβάιιεηαη θαη θάπνηα άιιε πξφζζεηε
παξνρή (π.ρ. έλαο κεληαίνο κηζζφο σο επίδνκα ηζνινγηζκνχ θηι.) γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ εηήζηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ζα πξνζηίζεηαη θαη ε
παξνρή απηή.
Όζνλ αθνξά ηαθηηθά ή έθηαθηα εθάπαμ θαηαβαιιφκελα πνζά πνπ
ζπλεληέιινληαη κε ηηο ηαθηηθέο απνδνρέο, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζζεί ν
ζπληειεζηήο παξαθξάηεζεο ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ
29 ηνπ λ.3986/2011 πνπ ζα εθαξκνζζεί ζηα πνζά απηά, ζην εηήζην θαζαξφ
εηζφδεκα πνπ πξνζδηνξίδεηαη κε αλαγσγή ησλ απνδνρψλ ηνπ κήλα ζηνλ
νπνίν θαηαβάιινληαη ηα εθάπαμ πνζά επί 12 (ή επί 12 ζπλ δψξα), ζα
πξνζηίζεληαη θαη ηα πνζά απηά.
Ο αλσηέξσ ππνινγηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ εηήζηνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο
εθαξκφδεηαη θαη γηα λενδηνξηζζέληεο ππαιιήινπο ή λένπο ζπληαμηνχρνπο κε
βάζε ηα δεδνκέλα ηνπ κήλα έλαξμεο ηεο εξγαζίαο ή θαηαβνιήο ηεο
ζχληαμεο.
6.
i.

Πεξαηηέξσ, ζαο παξέρνπκε θαη ηηο αθφινπζεο νδεγίεο:
Σν πνζφ πνπ παξαθξαηείηαη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ έλαληη ηεο

εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.3986/2011 δεν
μειώνεηαι καηά ποζοζηό 1,5% καηά ηην παπακπάηηζή ηος.
ii. Όζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ γηα ηελ παξαθξάηεζε έλαληη ηεο εηδηθήο
εηζθνξάο αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.3986/2011 έρνπλ εθαξκνγή θαη
ζην εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο πνπ απνθηνχλ νη δηθεγφξνη σο πάγηα
αληηκηζζία γηα ηελ παξνρή λνκηθψλ ππεξεζηψλ, νη μελαγνί πνπ ππάγνληαη
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ.1545/1985 θαζψο θαη νη αμησκαηηθνί θαη
ην θαηψηεξν πιήξσκα εκπνξηθνχ λαπηηθνχ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε
εκπνξηθά πινία.
iii. ε

πεξίπησζε

πνιιαπιήο απαζρφιεζεο ηνπ εξγαδφκελνπ ζε

δηαθνξεηηθνχο εξγνδφηεο, ν θάζε εξγνδφηεο ζα δηελεξγεί παξαθξάηεζε
έλαληη ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.3986/2011
ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη κε βάζε ηηο απνδνρέο πνπ πξάγκαηη
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θαηαβάιιεη ζηνλ εξγαδφκελν ρσξίο λα ιακβάλεη ππφςε ηηο απνδνρέο πνπ
θαηαβάιινληαη ζηνλ ίδην εξγαδφκελν θαη απφ άιινπο εξγνδφηεο.
iv. ηηο θαζαξέο απνδνρέο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, ηνπ Πξνέδξνπ
θαη ησλ Αληηπξνέδξσλ ηεο Βνπιήο, ησλ Βνπιεπηψλ, ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ
Αληηπξνέδξσλ ηεο Κπβέξλεζεο, ησλ Τπνπξγψλ, ησλ Αλαπιεξσηψλ
Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ, ησλ Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ Γξακκαηέσλ
Τπνπξγείσλ, ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ,
ησλ Πεξηθεξεηαξρψλ, ησλ Δπξσβνπιεπηψλ, ησλ Γεκάξρσλ θαη ησλ
πξνζψπσλ ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β΄ ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ
πληάγκαηνο δηελεξγείηαη παξαθξάηεζε έλαληη ηεο εηδηθήο εηζθνξάο
αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.3986/2011 θαηά ηελ θαηαβνιή κε
ζςνηελεζηή πένηε ηοιρ εκαηό (5%).
v. Γελ

δηελεξγείηαη

παξαθξάηεζε

έλαληη

ηεο

εηδηθήο

εηζθνξάο

αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.3986/2011 ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
 ηα εηζνδήκαηα ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ ΚΦΔ (απνδεκηψζεηο
απνιπνκέλσλ).
 ηνπο κηζζνχο, ζπληάμεηο θαη πάγηα αληηκηζζία πνπ ρνξεγνχληαη ζε
πξφζσπα πνπ είλαη νιηθψο ηπθινί, θαζψο θαη ζε πξφζσπα πνπ
παξνπζηάδνπλ βαξηέο θηλεηηθέο αλαπεξίεο ζε πνζνζηφ απφ νγδφληα ηνηο
εθαηφ (80%) θαη άλσ.
 ηα εηζνδήκαηα ηεο πεξ.γ΄ ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ ΚΦΔ (παξνρή
πνπ θαηαβάιιεηαη εθάπαμ απφ ηα ηακεία πξνλνίαο

θαη ηνπο άιινπο

αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, εθάπαμ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θιπ.).
 ηνπο ακεηβφκελνπο κε εκεξνκίζζην, νη νπνίνη παξέρνπλ ππεξεζίεο
νξηζκέλνπ ρξφλνπ αιιά δηάξθεηαο κηθξφηεξεο απφ έλα έηνο.
 ηα

εηζνδήκαηα

πνπ

θαηαβάιινληαη

αλαδξνκηθά

φπσο

απηά

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 46 ηνπ ΚΦΔ.
 ην θαζαξφ πνζφ ησλ ζπληάμεσλ ή άιισλ παξνρψλ παξφκνηαο
θχζεο, πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηακεία επηθνπξηθά, κεηνρηθά, αξσγήο ή
αιιεινβνήζεηαο.
 ην επηπιένλ εηήζην ηεθκαξηφ εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο ην
νπνίν απνθηάηαη απφ απαζρνινχκελνπο ζηελ επηρείξεζε ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο πεξ.γ΄ (παξνρή θαηνηθίαο ζε ζηειέρε θαη ππαιιήινπο ηεο
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επηρείξεζεο) θαη ηεο πεξ.ζη΄ (παξνρή Δ.Ι.Υ. απηνθηλήηνπ ζε ζηειέρε ηεο
επηρείξεζεο) ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ ΚΦΔ θαζφζνλ ζηηο πεξηπηψζεηο
απηέο δελ ιακβάλεη ρψξα θαηαβνιή εηζνδήκαηνο.
 ηηο ακνηβέο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξαγξάθνπ
1 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ ΚΦΔ (θαζαξέο ακνηβέο γηα ππεξσξηαθή εξγαζία,
επηρνξεγήζεηο, επηδφκαηα θαη θάζε άιινπ είδνπο πξφζζεηεο 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%).
 ηα εηζνδήκαηα απφ αηνκηθή επηρείξεζε παξνρήο ππεξεζηψλ ή απφ
ειεπζέξην επάγγεικα γηα ηα νπνία ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη πξνυπνζέζεηο
ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λένπ λφκνπ.
7.

Με ηελ ΠΟΛ.1246/7.12.2011 είρε δηεπθξηληζηεί, φηη ζηηο εηήζηεο

βεβαηψζεηο απνδνρψλ πνπ ζα ρνξεγεζνχλ ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηηο
επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο απαζρνιήζεθαλ σο κηζζσηνί θαη ζα αθνξνχλ ηα
εηζνδήκαηα ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο ηνπ 2012, ζα αλαγξαθνχλ ζε
μερσξηζηή ζηήιε, πέξαλ ηνπ παξαθξαηεζέληνο θαη αλαινγνχληνο ΦΜΤ, θαη
ηα πνζά πνπ παξαθξαηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ έλαληη ηεο εηδηθήο
εηζθνξάο αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.3986/2011. Βάζεη ησλ
βεβαηψζεσλ απηψλ, ηα παξαθξαηεζέληα πνζά ηεο εηδηθήο εηζθνξάο
αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.3986/2011 ζα δεισζνχλ επίζεο ζηηο
δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πνπ ζα ππνβάιινπλ νη θνξνινγνχκελνη
ζην νηθνλνκηθφ έηνο 2013 (δηαρεηξηζηηθή ρξήζε έηνπο 2012), πξνθεηκέλνπ λα
ζπκςεθηζηνχλ κε ηα ζπλνιηθά νθεηιφκελα πνζά ηεο εηδηθήο εηζθνξάο
αιιειεγγχεο ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη λφκνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηα εηήζηα
ζπλνιηθά θαζαξά αηνκηθά ηνπο εηζνδήκαηα ηνπ ίδηνπ έηνπο.
Καη’ αλάινγε εθαξκνγή κε ηα αλσηέξσ, ζηηο εηήζηεο βεβαηψζεηο απνδνρψλ
πνπ ζα ρνξεγεζνχλ ζηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο
απαζρνιήζεθαλ σο κηζζσηνί θαη ζα αθνξνχλ ηα εηζνδήκαηα ηεο
δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο ηνπ 2013, ζα αλαγξαθνχλ θαη ηα πνζά πνπ
παξαθξαηήζεθαλ έλαληη ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ 29
ηνπ λ.3986/2011, ψζηε λα δεισζνχλ απφ ηνπο θνξνινγνχκελνπο ζηηο
δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο νηθ. έηνπο 2014 (ρξήζε 2013) θαη λα
ζπκςεθηζζνχλ κε ηα ζπλνιηθά νθεηιφκελα πνζά ηεο ελ ιφγσ εηδηθήο
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εηζθνξάο πνπ πξνθχπηεη απφ ηα εηήζηα ζπλνιηθά θαζαξά αηνκηθά ηνπο
εηζνδήκαηα ηνπ ίδηνπ έηνπο.

ΙΙΙ. ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ
α) Έζησ φηη κηζζσηφο ηνπ Γεκνζίνπ ιακβάλεη γηα παξάδεηγκα θαζαξέο
κεληαίεο απνδνρέο 1.650 επξψ (ζηαζεξέο γηα φινπο ηνπο κήλεο ηνπ 2013).
Δηήζην θαζαξφ εηζφδεκα: 12*1.650=19.800 επξψ
Δηήζηνο θφξνο (βάζεη θιίκαθαο θαη βάζεη ησλ κεηψζεσλ ηεο παξ.2 ηνπ
άξζξνπ 9): 4.356-2.100=2.256 επξψ
Μείσζε θφξνπ ιφγσ παξαθξάηεζεο: 2.256*1,5%=33,84 επξψ
Φφξνο

πνπ

πξέπεη

λα

παξαθξαηείηαη

θάζε

κήλα:2.256-

33,84=2.222,16/12=185,18 εςπώ
Μεληαία παξαθξάηεζε έλαληη ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ
29 ηνπ λ.3986/2011
Αλαγσγή ζε εηήζην θαζαξφ εηζφδεκα: 12*1.650=19.800 (1%)
πλεπψο, 1.650*1%=16,50 εςπώ
β) Έζησ φηη κηζζσηφο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ιακβάλεη γηα παξάδεηγκα θαζαξέο
κεληαίεο απνδνρέο 1.650 επξψ (ζηαζεξέο γηα φινπο ηνπο κήλεο ηνπ 2013),
ην Γεθέκβξην θαζαξφ δψξν Υξηζηνπγέλλσλ 1.650 επξψ, ηνλ Απξίιην θαζαξφ
δψξν Πάζρα 825 επξψ θαη ηνλ Ινχιην θαζαξφ επίδνκα αδείαο 825 επξψ.
Δηήζην θαζαξφ εηζφδεκα: 14*1.650=23.100 επξψ
Δηήζηνο θφξνο (βάζεη θιίκαθαο θαη βάζεη ησλ κεηψζεσλ ηεο παξ.2 ηνπ
άξζξνπ 9): 5.082-1.900=3.182 επξψ
Μείσζε θφξνπ ιφγσ παξαθξάηεζεο: 3.182*1,5%=47,73 επξψ
Φφξνο

πνπ

πξέπεη

λα

παξαθξαηείηαη

θάζε

κήλα:3.182-

47,73=3.134,27/14=223,88 εςπώ
Φφξνο πνπ πξέπεη λα παξαθξαηεζεί θαηά ηελ θαηαβνιή ηνπ δψξνπ
Υξηζηνπγέλλσλ:3.134,27/14=223,88 εςπώ
Φφξνο πνπ πξέπεη λα παξαθξαηεζεί θαηά ηελ θαηαβνιή ηνπ δψξνπ
Πάζρα:3.134,27/28=111,94 εςπώ
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Φφξνο πνπ πξέπεη λα παξαθξαηεζεί θαηά ηελ θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο
αδείαο:3.134,27/28=111,94 εςπώ
Πνζά πνπ πξέπεη λα παξαθξαηεζνχλ έλαληη ηεο εηδηθήο εηζθνξάο
αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.3986/2011
Αλαγσγή ζε εηήζην θαζαξφ εηζφδεκα: 14*1.650=23.100 (2%)
πλεπψο:
Παξαθξάηεζε θαηά ηελ θαηαβνιή ηνπ κεληαίνπ κηζζνχ,1.650*2%=33εςπώ
Παξαθξάηεζε θαηά ηελ θαηαβνιή δψξνπ Υξηζηνπγέλλσλ,1.650*2%=33εςπώ
Παξαθξάηεζε θαηά ηελ θαηαβνιή δψξνπ Πάζρα,825*2%=16,50εςπώ
Παξαθξάηεζε θαηά ηελ θαηαβνιή επηδφκαηνο αδείαο,825*2%=16,50εςπώ
γ) Έζησ φηη ν κηζζσηφο ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο (β) ιακβάλεη θαηά ην
κήλα επηέκβξην ηνπ 2013 έλα έθηαθην εθάπαμ πνζφ 3.000 επξψ ην νπνίν
ζπλεληέιιεηαη κε ηηο ηαθηηθέο απνδνρέο.
Αλαγσγή ζε εηήζην θαζαξφ εηζφδεκα: 14*1.650=23.100+3.000=26.100επξψ
Δηήζηνο θφξνο (βάζεη θιίκαθαο θαη βάζεη ησλ κεηψζεσλ ηεο παξ.2 ηνπ
άξζξνπ 9): 5.852-1.600=4.252 επξψ
Μείσζε θφξνπ ιφγσ παξαθξάηεζεο: 4.252*1,5%=63,78 επξψ
Φφξνο πνπ πξέπεη λα παξαθξαηεζεί, πέξαλ ηεο κεληαίαο παξαθξάηεζεο
ΦΜΤ ηνπ κήλα επηεκβξίνπ, θαηά ηελ θαηαβνιή ηνπ έθηαθηνπ εθάπαμ
πνζνχ: 4.252-63,78=4.188,22-(223,88*14)=1.053,90 εςπώ
Πνζφ έλαληη ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ
λ.3986/2011 πνπ πξέπεη λα παξαθξαηεζεί, πέξαλ ηεο κεληαίαο
παξαθξάηεζεο ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη
λφκνπ ηνπ κήλα επηεκβξίνπ, θαηά ηελ θαηαβνιή ηνπ έθηαθηνπ εθάπαμ
πνζνχ
Αλαγσγή ζε εηήζην θαζαξφ εηζφδεκα:14*1.650=23.100+3.000=26.100 (2%)
πλεπψο, 3.000*2%=60 εςπώ
εκεηψλεηαη φηη θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ
κηζζσηψλ ππεξεζηψλ θαη ηεο παξαθξάηεζεο έλαληη ηεο εηδηθήο εηζθνξάο
αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.3986/2011, ηα πνζά πνπ πξνθχπηνπλ ζα
ζηξνγγπινπνηνχληαη ζην δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν π.ρ. αλ πξνθχςεη πνζφ
14,3876 επξψ ζα παξαθξαηείηαη πνζφ 14,39 επξψ ή αλ πξνθχςεη πνζφ
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14,2237 ζα παξαθξαηείηαη πνζφ 14,22 επξψ. Γειαδή, ηζρχεη ν θαλφλαο
ζηξνγγπινπνίεζεο ηνπ θαλνληζκνχ 1103/97 ηεο Δ.Δ.
Παπακαλούμε όπυρ η διαηαγή αςηή, με ηη θπονηίδα ηυν απμόδιυν
ςπηπεζιών και διεςθύνζευν ηυν Τποςπγείυν και ηυν Νομαπσιών, να
κοινοποιηθεί ζε όλοςρ ηοςρ εκκαθαπιζηέρ μιζθοδοζίαρ, ώζηε η
παπακπάηηζη ηος θόπος και ηηρ ειδικήρ ειζθοπάρ αλληλεγγύηρ ηος
άπθπος 29 ηος ν.3986/2011 να γίνεηαι κανονικά από αςηούρ.
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