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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ. 1049
Καθορισμός του τρόπου υποβολής της δήλωσης και 

απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο εισό−
δημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και στην 
ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του 
ν. 3986/2011. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 

213 Α΄) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του ν. 4172/2013 

(ΦΕΚ 167 Α΄) όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους, 
αντίστοιχα, με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 
του άρθρου 22 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 
167 Α΄). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 
167 Α΄) και όπως αυτό ισχύει μετά την προσθήκη σε αυτό 
της νέας παραγράφου 5, με τις διατάξεις της παρα−
γράφου 4 του άρθρου 22 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 
167 Α΄).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 
167 Α΄) και όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή 
του με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24 
του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄). 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 
167 Α΄) και όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή 
τους με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 24 
και της παραγράφου 12 του άρθρου 26 του ν. 4223/2013 
(ΦΕΚ 287 Α΄) περί διενέργειας παρακράτησης φόρου επί 
του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

8. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του 
ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
του άρθρου 61, της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 
του άρθρου 62 και της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 
1 του άρθρου 64 του ίδιου νόμου. 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 
152 Α΄) περί επιβολής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 
και όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους 
με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του 
ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄226).

10. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 
και της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 4174/2013 
(ΦΕΚ 170 Α΄)

11. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του 
ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
του άρθρου 31 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
41 του ίδιου νόμου. 

12. Την ανάγκη έγκαιρης ενημέρωσης των υπόχρεων 
παρακράτησης του φόρου εισοδήματος από μισθωτή 
εργασία και συντάξεις και της ειδικής εισφοράς αλλη−
λεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011. 

13. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε: 

Άρθρο 1 
Τρόπος 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 

1. Οι υπόχρεοι της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του 
ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) που προβαίνουν σε παρακρά−
τηση 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, απο−
δίδουν τον παρακρατηθέντα φόρο με προσωρινές δη−
λώσεις ως ακολούθως: 

Οι εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες αρχικές και τροπο−
ποιητικές προσωρινές δηλώσεις απόδοσης του παρα−
κρατηθέντα φόρου, φορολογικού έτους 2014 υποβάλλο−
νται 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 αξιω−
ματικών 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 από αυ−
τούς της κυριότητας του πλοίου, ως και διάδοχοί τους. 

β) Οι εφοπλιστές, για το χρονικό διάστημα κατά το 
οποίο είχαν την εκμετάλλευση πλοίου. 
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γ) Σε περίπτωση συμπλοιοκτησίας, κάθε συμπλοι−
οκτήτης 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. 

δ) Οι διευθυντές, διαχειριστές και γενικά οι εκπρό−
σωποι 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 υπη−
ρεσίας ως εκπρόσωποι των πλοιοκτητών θεωρούνται 
και οι πράκτορες ή πληρεξούσιοι τους στην Ελλάδα, 
οι οποίοι έχουν ευθύνη για τις υποχρεώσεις που αφο−
ρούν 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 κατα−
βολή του φόρου καθώς και για το κατώτερο πλήρωμα 
του εμπορικού ναυτικού.

Ειδικότερα, η δήλωση απόδοσης του φόρου που πα−
ρακρατείται για τις κάθε είδους αμοιβές των αξιωμα−
τικών 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 ειδι−
κής εισφοράς αλληλεγγύης στον ΚΑΕ 891, εκδίδεται η 
ταυτότητα οφειλής και ο φόρος αποδίδεται μέσω των 
πιστωτικών ιδρυμάτων.

2. Οι υπόχρεοι, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφο−
νται 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 ει−
σόδημα από μισθωτή εργασία και δεν δύνανται να απο−
δώσουν 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 δύνα−
νται 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 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 δή−
λωσης που καταβάλλουν εισόδημα για μισθωτή εργα−
σία σε εργαζόμενους ή υπαλλήλους τους, έχουν την 
υποχρέωση υποβολής της δήλωσης αυτής ακόμα και 
στην περίπτωση που δεν προκύπτει φόρος για απόδο−
ση. 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 προσ−
διορισμού φόρου.

6. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας 
ολοκλήρωσης της υποβολής της δήλωσης, αυτή υπο−
βάλλεται 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 καταβληθεί τον φόρο και την ειδική εισφο−
ρά 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 μι−
σθωτή εργασία και συντάξεις και της ειδικής εισφο−
ράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011, έχει 
ως το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο δύναται και να 
εκτυπώνεται. 

Άρθρο 3
Έκδοση ταυτότητας οφειλής

1. Το σύστημα μετά την οριστικοποίηση της υποβο−
λής 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 δή−
λωσης του παρακρατηθέντος φόρου, αποτελεί η υπο−
βληθείσα δήλωση σφραγισμένη από τον αρμόδιο υπάλ−
ληλο 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) υποχρε−
ούνται να υποβάλουν προσωρινή δήλωση το αργότερο 
μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία 
καταβολής του υποκείμενου σε παρακράτηση εισοδή−
ματος ή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής 
του ασφαλίσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της πα−
ραγράφου 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 από−
δοσης 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

Η παρούσα απόφαση ισχύει από το φορολογικό έτος 
2014 για εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις 
που κτώνται από 1.1.2014 και μετά.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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