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1. Σρεηηθά κε ην παξαπάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε όηη ν ππνινγηζκόο ηνπ θόξνπ
πνπ πξέπεη λα παξαθξαηείηαη από 1ηρ Ιανοςαπίος 2011, θαηά ηελ θαηαβνιή κηζζώλ,
εκεξνκηζζίσλ, ζπληάμεσλ θαη ινηπώλ παξνρώλ ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε όζα
νξίδνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 57 θαη ηελ πην θάησ θνξνινγηθή
θιίκαθα ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Κώδηθα Φνξνινγίαο Εηζνδήκαηνο όπσο απηή ζεζπίζηεθε
κε ην άξζξν 1 παξ.1 ηνπ λ.3842/2010 (ΦΕΚ Α’58) «Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο
δηθαηνζύλεο, αληηκεηώπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο»:
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ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΘΩΣΩΝ – ΤΝΣΑΞΙΟΤΥΩΝ 2011
Κιηκάθην
εηζνδήκαηνο
(επξώ)

Φνξνινγηθόο
ζπληειεζηήο
%

Φόξνο
θιηκαθίνπ
(επξώ)

Σύλνιν Εηζνδήκαηνο
(επξώ)

Σύλνιν
Φόξνπ
(επξώ)

12.000
4.000
6.000
4.000
6.000
8.000
20.000
40.000
Υπεξβάιινλ

0
18
24
26
32
36
38
40
45

0
720
1.440
1.040
1.920
2.880
7.600
16.000

12.000
16.000
22.000
26.000
32.000
40.000
60.000
100.000

0
720
2.160
3.200
5.120
8.000
15.600
31.600

2. Τν αθνξνιόγεην πνζό ηνπ πξώηνπ θιηκαθίνπ ηεο θιίκαθαο κηζζσηώλζπληαμηνύρσλ 2011 όπσο απηή ζεζπίζηεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3842/2010
πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ ππνινγηζκνύ ηνπ θόξνπ απμάλεηαη σο εμήο:
Καηά ρίιηα πεληαθόζηα (1.500) επξώ εάλ ν θνξνινγνύκελνο έρεη ένα ηέκνο πνπ ηνλ
βαξύλεη.
Καηά ηξείο ρηιηάδεο (3.000) επξώ εάλ έρεη δύο ηέκνα πνπ ηνλ βαξύλνπλ.
Καηά έληεθα ρηιηάδεο πεληαθόζηα (11.500) επξώ εάλ έρεη ηπία ηέκνα πνπ ηνλ
βαξύλνπλ.
Τν πνζό ησλ έληεθα ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (11.500) επξώ, πξνζαπμάλεηαη
θαηά δύν ρηιηάδεο (2.000) επξώ, γηα θάζε ηέθλν πέξαλ ηνπ ηξίηνπ πνπ ηνλ βαξύλνπλ.
Τν πνζό κε ην νπνίν πξνζαπμάλεηαη ην αθνξνιόγεην πνζό ηνπ πξώηνπ
θιηκαθίνπ, κεηώλεη ην πνζό ηνπ δεύηεξνπ θιηκαθίνπ θαη εάλ απηό δελ επαξθεί ην πνζό
ηνπ ηξίηνπ θιηκαθίνπ θαη όπνηνπ επόκελνπ θιηκαθίνπ απαηηείηαη.
3. Τνλίδεηαη όηη, γηα ηελ νξζή εθαξκνγή όζσλ νξίδνληαη ζηελ πξνεγνύκελε
παξάγξαθν, σο ηέθλα πνπ βαξύλνπλ ην θνξνινγνύκελν, ζύκθσλα κε ην άξζξν 7
ηνπ λ. 2238/1994, ζεσξνύληαη:
α) Τα αλήιηθα άγακα ηέθλα.
β) Τα ελήιηθα άγακα ηέθλα ηα νπνία δελ έρνπλ ππεξβεί ην εηθνζηό πέκπην έηνο ηεο
ειηθίαο ηνπο θαη ζπνπδάδνπλ ζε αλαγλσξηζκέλεο ζρνιέο ή ζρνιεία ηνπ εζσηεξηθνύ ή
ηνπ εμσηεξηθνύ ή παξαθνινπζνύλ δεκόζηα ή ηδησηηθά ηλζηηηνύηα επαγγεικαηηθήο
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θαηάξηηζεο ζην εζσηεξηθό. Εηδηθά, γηα ηα ηέθλα απηά θαζώο θαη γηα ηα ηέθλα πνπ δελ
ζπνπδάδνπλ, ην ρξνληθό δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ζεσξνύληαη πξνζηαηεπόκελα κέιε
παξαηείλεηαη κέρξη θαη δύν έηε, εθόζνλ θαηά ηα έηε απηά είλαη εγγεγξακκέλα ζηα
κεηξώα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΕΔ.
γ) Τα άγακα ηέθλα ηα νπνία δελ ππάγνληαη ζηελ πξνεγνύκελε πεξίπησζε, εθόζνλ
ππεξεηνύλ ηε ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία.
δ) Τα ηέθλα πνπ είλαη άγακα ή δηαδεπγκέλα ή ηεινύλ ζε θαηάζηαζε ρεξείαο, εθόζνλ
παξνπζηάδνπλ αλαπεξία εμήληα επηά ηνηο εθαηό (67%) θαη πάλσ από δηαλνεηηθή
θαζπζηέξεζε ή θπζηθή αλαπεξία.
Τα πην πάλσ ηέθλα ζεσξείηαη όηη βαξύλνπλ ην θνξνινγνύκελν εθόζνλ
ζπλνηθνύλ κε απηόλ θαη ην εηήζην θνξνινγνύκελν θαη απαιιαζζόκελν εηζόδεκά ηνπο
δελ ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ δύν ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ (2.900) επξώ ή ην πνζό ησλ
έμη ρηιηάδσλ (6.000) επξώ αλ απηά παξνπζηάδνπλ αλαπεξία εμήληα επηά ηνηο εθαηό
(67%) θαη πάλσ από δηαλνεηηθή θαζπζηέξεζε ή θπζηθή αλαπεξία ή ςπρηθή πάζεζε.
Γηα ηελ εμεύξεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ δύν ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ (2.900)
επξώ ή ησλ έμη ρηιηάδσλ (6.000) επξώ θαηά πεξίπησζε δελ ιακβάλνληαη ππόςε ηα
εηζνδήκαηα ησλ πεξηπηώζεσλ α, β, γ θαη δ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.
2238/1994 (εμστδξπκαηηθό επίδνκα, πξνλνηαθά επηδόκαηα θιπ.).
4. Γηα λα ηύρνπλ νη κηζζσηνί θαη ζπληαμηνύρνη ησλ παξαπάλσ ειαθξύλζεσλ
πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζηνπο εξγνδόηεο ηνπο, ην κήλα Ιαλνπάξην θάζε έηνπο θαη ζε
κεηαγελέζηεξε κεηαβνιή, δήισζε νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ησλ παηδηώλ ηνπο πνπ
ζπλνηθνύλ καδί ηνπο θαη ηνπο βαξύλνπλ.
5. Πεξαηηέξσ, ζαο παξέρνπκε θαη ηηο αθόινπζεο νδεγίεο:
Α.

ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ

ΦΟΡΟΤ

ΜΙΘΩΣΩΝ

ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΣΟΤ

ΑΜΔΙΒΟΜΔΝΟΤ ΜΔ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΘΟ, ΣΟΤ ΤΝΣΑΞΙΟΤΥΟΤ (από θοπείρ
κύπιαρ αζθάλιζηρ) ΚΑΙ ΣΟΤ ΑΜΔΙΒΟΜΔΝΟΤ ΜΔ ΗΜΔΡΟΜΙΘΙΟ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ
ΠΑΡΔΥΟΤΝ ΤΠΗΡΔΙΔ 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 θαζαξό εηζόδεκα
θάζε δηθαηνύρνπ αθαηξώληαο από ην αθαζάξηζην πνζό ηνπ κηζζνύ ή ηεο ζύληαμεο ή
ηεο νπνηαζδήπνηε θαηαβαιιόκελεο παξνρήο κόλν ηα πνζά ησλ λόκηκσλ θξαηήζεσλ
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γηα ππνρξεσηηθέο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, πνπ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο βαξύλεηαη ν
κηζζσηόο ή ν ζπληαμηνύρνο.
Δηεπθξηλίδεηαη όηη ν θόξνο εηζνδήκαηνο δελ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ησλ
θξαηήζεσλ πνπ βαξύλνπλ ην δηθαηνύρν θαη ζπλεπώο δελ εθπίπηεη από ην αθαζάξηζην
πνζό ηνπ κεληαίνπ ή ηνπ εηήζηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ κηζζσηνύ ή ηνπ ζπληαμηνύρνπ.
Σηελ έλλνηα ηνπ κεληαίνπ θαζαξνύ εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεηαη ε ζύληαμε, ν
κηζζόο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο ακνηβέο ηεο ίδηαο πεξηόδνπ (ππεξσξίεο, επίδνκα
παξαγσγήο, πξηκ παξνπζίαο, πξνζαύμεζε γηα απαζρόιεζε λπθηεξηλή – Κπξηαθώλ –
αξγηώλ θηι.), πνπ ζπλεληέιινληαη (δειαδή ζπλεθθαζαξίδνληαη) καδί, ζε κία
κηζζνδνηηθή θαηάζηαζε κε ην κηζζό.
Σηε ζπλέρεηα νη εθθαζαξηζηέο κηζζνδνζίαο θάζε κήλα ζα δηελεξγνύλ αλαγσγή
ηνπ κεληαίνπ θαζαξνύ εηζνδήκαηνο κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο θαηαβαιιόκελεο
απνδνρέο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζζεί ην ζπλνιηθό εηήζην θαζαξό εηζόδεκα θάζε
δηθαηνύρνπ.
Σηνπο κηζζσηνύο-ζπληαμηνύρνπο για ηοςρ οποίοςρ ηο άθποιζμα δώπων
Υπιζηοςγέννων, Πάζσα και επιδόμαηορ αδείαρ δεν ιζοδςναμεί πλέον με δύο
μιζθούρ ή ζςνηάξειρ, ν ππνινγηζκόο ηνπ ζπλνιηθνύ εηήζηνπ θαζαξνύ εηζνδήκαηνο
ζα γίλεηαη κε πνιιαπιαζηαζκό ηνπ θαζαξνύ κεληαίνπ πνζνύ ηνπ κηζζνύ ή ηεο
ζύληαμεο ή ηεο νπνηαζδήπνηε άιιεο παξνρήο πνπ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηνπ κηζζνύ,
όπσο αλαθέξζεθε πην πάλσ, επί 12 κεληαίνπο κηζζνύο. Σηνπο ινηπνύο κηζζσηνύοζπληαμηνύρνπο δηλαδή εκείνοςρ για ηοςρ οποίοςρ ηο άθποιζμα δώπων
Υπιζηοςγέννων, Πάζσα και επιδόμαηορ αδείαρ εξακολοςθεί να ιζοδςναμεί με
δύο μιζθούρ ή ζςνηάξειρ, ν ππνινγηζκόο ηνπ ζπλνιηθνύ εηήζηνπ θαζαξνύ
εηζνδήκαηνο ζα γίλεηαη κε πνιιαπιαζηαζκό ηνπ θαζαξνύ κεληαίνπ πνζνύ ηνπ κηζζνύ
ή ηεο ζύληαμεο ή ηεο νπνηαζδήπνηε άιιεο παξνρήο πνπ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηνπ
κηζζνύ, όπσο αλαθέξζεθε πην πάλσ, επί 14 κεληαίνπο κηζζνύο.
Ο αλσηέξσ ππνινγηζκόο ηνπ ζπλνιηθνύ εηήζηνπ θαζαξνύ εηζνδήκαηνο
εθαξκόδεηαη θαη γηα λενδηνξηζζέληεο ππαιιήινπο ή λένπο ζπληαμηνύρνπο κε βάζε ηα
δεδνκέλα ηνπ κήλα έλαξμεο ηεο εξγαζίαο ή θαηαβνιήο ηεο ζύληαμεο.
Σεκεηώλεηαη όηη, αλ ζην κηζζσηό θαηαβάιιεηαη θαη θάπνηα άιιε πξόζζεηε
παξνρή (π.ρ. έλαο κεληαίνο κηζζόο σο επίδνκα ηζνινγηζκνύ θηι.) γηα ηνλ ππνινγηζκό
ηνπ εηήζηνπ ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο ζα πξνζηίζεηαη θαη ε παξνρή απηή.
Δηεπθξηλίδεηαη όηη, όηαλ θαηαβάιιεηαη ζην κηζζσηό θάπνην έθηαθην εθάπαμ
πνζό κε εμαίξεζε ηηο ππεξσξίεο πνπ θαηαβάιινληαη ηαθηηθά ή έθηαθηα (π.ρ. πξηκ
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παξαγσγηθόηεηαο, αλαδξνκηθά πξνεγνύκελσλ κελώλ ηνπ ίδηνπ έηνπο θηι.) θαη
ζπλεληέιιεηαη κε ηηο κεληαίεο απνδνρέο, απηό ην εθάπαμ θαηαβαιιόκελν πνζό δελ
ζα ζπλαζξνηζηεί κε ηηο κεληαίεο απνδνρέο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αλαγσγή ησλ
κεληαίσλ απνδνρώλ ζε εηήζην θαζαξό εηζόδεκα, αιιά ζα ζπλαζξνηζηεί κε ην
ζπλνιηθό εηήζην πνζό πνπ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηηο κεληαίεο απνδνρέο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ κήλα. Σηελ πεξίπησζε απηή ν επηπιένλ θόξνο πνπ ζα πξνθύςεη
ιόγσ ηεο πξνζζήθεο απηνύ ηνπ πνζνύ ζα παξαθξαηεζεί ζην κήλα πνπ θαηαβιήζεθε
απηό ην πνζό.
Τν πνζό ηνπ θόξνπ πνπ αλαινγεί βάζεη ηεο θνξνινγηθήο θιίκαθαο θαηά
πεξίπησζε, αλάινγα κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ δηθαηνύρνπ ζα κεησζεί θαηά
πνζνζηό 1,5% θαη ην ππόινηπν απνηειεί ην θόξν πνπ πξέπεη λα παξαθξαηεζεί ζε
εηήζηα βάζε.
Σηνπο κηζζσηνύο-ζπληαμηνύρνπο για ηοςρ οποίοςρ ηο άθποιζμα δώπων
Υπιζηοςγέννων, Πάζσα και επιδόμαηορ αδείαρ εξακολοςθεί να ιζοδςναμεί με
δύο

μιζθούρ

ή

ζςνηάξειρ,

όπσο

έρεη

αλαθεξζεί

θαη

ζηελ

1124764/2303/ΠΟΛ.1163/Α0012/12.12.2008 εγθύθιην, ην έλα δέθαην ηέηαξην (1/14)
ηνπ πνζνύ απηνύ, απνηειεί ην θόξν πνπ παξαθξαηείηαη θάζε κήλα από ηνλ ππόρξεν
εξγνδόηε, θαηά ηελ θαηαβνιή ησλ κηζζώλ ή ησλ ζπληάμεσλ. Τν ίδην πνζό θόξνπ
πξέπεη λα παξαθξαηείηαη θαη από ην πνζό πνπ θαηαβάιιεηαη ζην δηθαηνύρν, σο δώξν
Φξηζηνπγέλλσλ. Τν κηζό ηνπ θόξνπ πνπ αλαινγεί ζην κεληαίν θαζαξό εηζόδεκα,
δειαδή ην έλα εηθνζηό όγδνν (1/28) ηνπ εηήζηνπ θόξνπ, απνηειεί ην θόξν πνπ
αλαινγεί ζην πνζό πνπ θαηαβάιιεηαη ζην δηθαηνύρν σο δώξν Πάζρα ή σο επίδνκα
αδείαο.
Σηνπο ππόινηπνπο κηζζσηνύο-ζπληαμηνύρνπο δηλαδή εκείνοςρ για ηοςρ
οποίοςρ ηο άθποιζμα δώπων Υπιζηοςγέννων, Πάζσα και επιδόμαηορ αδείαρ
δεν ιζοδςναμεί πλέον με δύο μιζθούρ ή ζςνηάξειρ, ην έλα δσδέθαην (1/12) ηνπ
πνζνύ απηνύ, απνηειεί ην θόξν πνπ παξαθξαηείηαη θάζε κήλα από ηνλ ππόρξεν
εξγνδόηε, θαηά ηελ θαηαβνιή ησλ κηζζώλ ή ησλ ζπληάμεσλ. Ο ππνινγηζκόο ηνπ
θόξνπ πνπ αλαινγεί ζην πνζό πνπ θαηαβάιιεηαη ζην δηθαηνύρν σο δώξν
Φξηζηνπγέλλσλ, δώξν Πάζρα θαη επηδόκαηνο αδείαο, γίλεηαη αναλογικά κε βάζε ηα
δεδνκέλα ηνπ θόξνπ πνπ αλαινγεί ζηηο απνδνρέο ηνπ κήλα ζηνλ νπνίν θαηαβάιιεηαη
ην εθάζηνηε δώξν (Φξηζηνπγέλλσλ-Πάζρα) ή επίδνκα αδείαο.
Γηα

θαιύηεξε

θαηαλόεζε

ησλ

αλσηέξσ

παξαδείγκαηα:
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παξαζέηνπκε

ηα

αθόινπζα

α) Έζησ όηη άγακνο κηζζσηόο ηνπ Δεκνζίνπ ιακβάλεη γηα παξάδεηγκα θαζαξέο
κεληαίεο απνδνρέο 1.850 επξώ (ζηαζεξέο γηα θάζε κήλα ηνπ έηνπο), θαζαξό δώξν
Φξηζηνπγέλλσλ 450 επξώ, δώξν Πάζρα 230 επξώ θαη επίδνκα αδείαο 230 επξώ.
Εηήζην θαζαξό εηζόδεκα: 12*1.850=22.200 επξώ
Εηήζηνο θόξνο θιίκαθαο: 2.212 επξώ
Μείσζε θόξνπ ιόγσ παξαθξάηεζεο: 2.212*1,5%=33,18 επξώ
Φόξνο πνπ πξέπεη λα παξαθξαηείηαη θάζε κήλα:2.212-33,18=2.178,82/12=181,57
επξώ
Φόξνο

πνπ

πξέπεη

λα

παξαθξαηεζεί

θαηά

ηελ

θαηαβνιή

ηνπ

δώξνπ

ηελ

θαηαβνιή

ηνπ

δώξνπ

Φξηζηνπγέλλσλ:181,57*(450/1.850)=44,16 επξώ
Φόξνο

πνπ

πξέπεη

λα

παξαθξαηεζεί

θαηά

Πάζρα:181,57*(230/1.850)=22,57 επξώ
Φόξνο πνπ πξέπεη λα παξαθξαηεζεί θαηά ηελ θαηαβνιή ηνπ επηδόκαηνο
αδείαο:181,57*(230/1.850)=22,57 επξώ
β)

Έζησ όηη άγακνο κηζζσηόο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα (γηα ηνλ νπνίν ην άζξνηζκα

δώξσλ Φξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα θαη επηδόκαηνο αδείαο ηζνδπλακεί κε δύν κηζζνύο)
ιακβάλεη γηα παξάδεηγκα θαζαξέο κεληαίεο απνδνρέο 1.850 επξώ (ζηαζεξέο γηα θάζε
κήλα ηνπ έηνπο).
Εηήζην θαζαξό εηζόδεκα: 14*1.850=25.900 επξώ
Εηήζηνο θόξνο θιίκαθαο: 3.174 επξώ
Μείσζε θόξνπ ιόγσ παξαθξάηεζεο: 3.174*1,5%=47,61 επξώ
Φόξνο πνπ πξέπεη λα παξαθξαηείηαη θάζε κήλα: 3.174-47,61=3.126,39/14=223,31
επξώ
Φόξνο πνπ πξέπεη λα παξαθξαηεζεί θαηά ηελ θαηαβνιή ηνπ δώξνπ Φξηζηνπγέλλσλ:
3.126,39/14=223,31 επξώ
Φόξνο πνπ πξέπεη λα παξαθξαηεζεί θαηά ηελ θαηαβνιή ηνπ δώξνπ Πάζρα:
3.126,39/28=111,66 επξώ
Φόξνο πνπ πξέπεη λα παξαθξαηεζεί θαηά ηελ θαηαβνιή ηνπ επηδόκαηνο αδείαο:
3.126,39/28=111,66 επξώ
Σεκεηώλεηαη όηη θαηά ηνλ ππνινγηζκό ηνπ παξαθξαηνύκελνπ θόξνπ κηζζσηώλ
ππεξεζηώλ, ηα πνζά πνπ πξνθύπηνπλ ζα ζηξνγγπινπνηνύληαη ζην δεύηεξν
δεθαδηθό ςεθίν π.ρ. αλ πξνθύςεη πνζό 14,3876 επξώ ζα παξαθξαηείηαη πνζό 14,39
επξώ ή αλ πξνθύςεη πνζό 14,2237 ζα παξαθξαηείηαη πνζό 14,22 επξώ. Δειαδή,
ηζρύεη ν θαλόλαο ζηξνγγπινπνίεζεο ηνπ θαλνληζκνύ 1103/97 ηεο Ε.Ε.
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Β.

ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ

ΦΟΡΟΤ

ΜΙΘΩΣΩΝ

ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΣΟΤ

ΑΜΔΙΒΟΜΔΝΟΤ ΜΔ ΗΜΔΡΟΜΙΘΙΟ, ΔΦΟΟΝ Η ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΝΑΙ
ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ.
Σηνπο ακεηβόκελνπο κε εκεξνκίζζην, νη νπνίνη παξέρνπλ ππεξεζίεο νξηζκέλνπ
ρξόλνπ, αιιά δηάξθεηαο κηθξόηεξεο από έλα έηνο, ην πνζό ηεο παξαθξάηεζεο
ππνινγίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ζπληειεζηή ζην αθαζάξηζην πνζό ηνπ εκεξνκηζζίνπ,
ν νπνίνο νξίδεηαη ζε ηξία ηνηο εθαηό (3%) ζην ζύλνιν ηνπ εκεξνκηζζίνπ πάλσ από
ην πνζό πνπ νξίδεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. β’ ηεο παξ. 1 άξζξνπ 57 λ.
2238/1994. Σπλεπώο, αλ ην αθαζάξηζην πνζό ηνπ εκεξνκηζζίνπ είλαη κηθξόηεξν από
ην αλσηέξσ πξνβιεπόκελν πνζό δελ ζα γίλεηαη παξαθξάηεζε ηνπ θόξνπ.
Τνλίδεηαη όηη, αλ ζηνλ εκεξνκίζζην εξγάηε θαηαβάιινληαη θαη πξόζζεηεο
ακνηβέο (π.ρ. ππεξσξίεο, επίδνκα παξαγσγήο θηι.), ν αλσηέξσ ζπληειεζηήο
παξαθξάηεζεο ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ην πνζό ηνπ κέζνπ εκεξνκηζζίνπ ηεο
πεξηόδνπ πνπ θαηαβάιινληαη νη πξόζζεηεο ακνηβέο.
Γ.

ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΒΟΛΗ

ΑΜΟΙΒΩΝ ΓΙΑ ΤΠΔΡΩΡΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ, ΔΠΙΓΟΜΑΣΑ, ΠΡΟΘΔΣΔ ΑΜΟΙΒΔ
ΚΣΛ.
Σηηο θαζαξέο ακνηβέο γηα ππεξσξηαθή εξγαζία, επηρνξεγήζεηο, επηδόκαηα,
θαζώο θαη ζηηο θάζε άιινπ είδνπο, πξόζζεηεο ακνηβέο ή παξνρέο, νη νπνίεο
θαηαβάιινληαη ηαθηηθά ή έθηαθηα θαη δελ ζπλεληέιινληαη κε ηηο ηαθηηθέο απνδνρέο,
εθόζνλ απηέο ζεσξνύληαη εηζόδεκα από κηζζσηέο ππεξεζίεο, ν παξαθξαηνύκελνο
θόξνο ππνινγίδεηαη κε ζςνηελεζηή 20% ζηο ζςνολικό καθαπό ποζό, όζν θαη αλ
είλαη απηό. Εηδηθά, ζε πεξίπησζε πνπ σξνκίζζηνη θαζεγεηέο απαζρνινύληαη
ηαπηόρξνλα ζε πνιινύο εξγνδόηεο,

κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, όπσο

ζπκβαίλεη ζε θαζεγεηέο πνπ απαζρνινύληαη ηαπηόρξνλα ζε δηάθνξα θξνληηζηήξηα,
νη εξγνδόηεο εθηόο από εθείλνλ πνπ θαηαβάιιεη ηηο κεγαιύηεξεο απνδνρέο, ζα
παξαθξαηνύλ θόξν κε ζπληειεζηή 10%.
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Γ.

ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δ ΑΝΑΓΡΟΜΙΚΑ

ΔΙΟΓΗΜΑΣΑ.
Σηα εηζνδήκαηα πνπ θαηαβάιινληαη αλαδξνκηθά, όπσο απηά αλαθέξνληαη ζην
άξζξν 46 ηνπ λ. 2238/1994, ν θόξνο πνπ παξαθξαηείηαη ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή
είθνζη ηνηο εθαηό (20%) ζην θαηαβαιιόκελν πνζό.
Δ.

ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δ ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΔ

ΤΝΣΑΞΔΙ, ΒΟΗΘΗΜΑΣΑ ΚΣΛ.
Ο ππνινγηζκόο ηνπ παξαθξαηνύκελνπ θόξνπ, ζην θαζαξό πνζό ησλ
ζπληάμεσλ ή άιισλ παξνρώλ πνπ θαηαβάιινληαη από ηακεία επηθνπξηθά, κεηνρηθά,
αξσγήο ή αιιεινβνεζείαο, δηελεξγείηαη σο αθνινύζσο:
α)

Με ζπληειεζηή πένηε ηοιρ εκαηό (5%) αλ ην θαζαξό πνζό ηεο παξνρήο δελ

ππεξβαίλεη ηα δύν ρηιηάδεο πεληαθόζηα (2.500) επξώ εηεζίσο.
β)

Με ζπληειεζηή δέκα ηοιρ εκαηό (10%) αλ ην θαζαξό πνζό ηεο παξνρήο

ππεξβαίλεη ηα δύν ρηιηάδεο πεληαθόζηα (2.500) επξώ θαη κέρξη ηέζζεξηο ρηιηάδεο
πεληαθόζηα (4.500) επξώ εηεζίσο.
γ)

Με ζπληειεζηή δεκαπένηε ηοιρ εκαηό (15%) αλ ην

θαζαξό πνζό ηεο

παξνρήο ππεξβαίλεη ηα ηέζζεξηο ρηιηάδεο πεληαθόζηα (4.500) επξώ εηεζίσο.

Σ.

ΛΟΙΠΔ ΟΓΗΓΙΔ.
1. Ο θόξνο πνπ παξαθξαηείηαη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1

ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ λ. 2238/1994, μειώνεηαι καηά ποζοζηό 1,5% καηά ηην
παπακπάηηζή ηος.
Σεκεηώλεηαη όηη, θαηά ηελ παξαθξάηεζε θόξνπ κηζζσηώλ ππεξεζηώλ δελ
ιακβάλεηαη ππόςε ε εθπηπηόκελε δαπάλε ρσξίο δηθαηνινγεηηθά ησλ 2.400 επξώ, γηα
ηνλ ίδην ην θνξνινγνύκελν θαη γηα θαζέλα από ηα πξόζσπα πνπ ζπλνηθνύλ κε
απηόλ θαη ηνλ βαξύλνπλ, εθόζνλ παξνπζηάδνπλ αλαπεξία 67% θαη πάλσ από
λνεηηθή θαζπζηέξεζε, θπζηθή αλαπεξία ή ςπρηθή πάζεζε, είλαη λεθξνπαζείο θηι. Η
έθπησζε απηήο ηεο δαπάλεο ππνινγίδεηαη κε ηελ εθθαζάξηζε ηνπ θόξνπ από ηηο
αξκόδηεο ΔΟΥ κε ηελ ππνβνιή ησλ δειώζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθώλ
πξνζώπσλ ησλ δηθαηνύρσλ.
Επίζεο,

δηεπθξηλίδεηαη όηη, θαηά ηελ παξαθξάηεζε θόξνπ κηζζσηώλ

ππεξεζηώλ δελ ιακβάλεηαη ππόςε ε κείσζε θόξνπ γηα κηζζσηνύο πνπ πξνζθέξνπλ
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ππεξεζίεο ή θαηνηθνύλ γηα ελλέα (9) ηνπιάρηζηνλ κήλεο κέζα ζην έηνο ζηνπο λνκνύο
πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 9 ηνπ λ. 2238/1994. Η κείσζε απηή ηνπ θόξνπ
ππνινγίδεηαη κε ηελ εθθαζάξηζε ηνπ θόξνπ από ηηο αξκόδηεο ΔΟΥ κε ηελ ππνβνιή
ησλ δειώζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθώλ πξνζώπσλ.
2. Η παξαθξάηεζε ε νπνία δηελεξγείηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.6 ηνπ
άξζξνπ 9 ηνπ λ.2238/1994 εθαξκόδεηαη κόλν γηα ηηο ακνηβέο πνπ απνθηνύλ νη
αμησκαηηθνί θαη ην θαηώηεξν πιήξσκα ηνπ εκπνξηθνύ λαπηηθνύ γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ
παξέρνπλ ζε εκπνξηθά πινία θαη όρη γηα ηηο ακνηβέο πνπ απνθηά ην ηπηάκελν
πξνζσπηθό ηεο πνιηηηθήο αεξνπνξίαο από ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζε αεξνζθάθε,
θαζόζνλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.3842/2010 δελ ηζρύεη από
1.1.2010 ν εηδηθόο ηξόπνο θνξνινγίαο ησλ ακνηβώλ πνπ απνθηά ην ηπηάκελν
πξνζσπηθό ηεο πνιηηηθήο αεξνπνξίαο από ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζε αεξνζθάθε.
3. Σε πεξίπησζε πνιιαπιήο απαζρόιεζεο ν εξγαδόκελνο κε δήισζή ηνπ
ζηνπο εξγνδόηεο

ζηνπο νπνίνπο απαζρνιείηαη πξέπεη λα επηιέγεη ηελ θύξηα

απαζρόιεζή ηνπ κε θξηηήξην ην κεγαιύηεξν πνζό απνδνρώλ πνπ ηνπ θαηαβάιιεηαη
θαη ε παξαθξάηεζε θόξνπ πνπ ζα δηελεξγεί ν εξγνδόηεο ζα γίλεηαη κε βάζε ηηο
δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ λ. 2238/1994.
Οη εξγνδόηεο πνπ θαηαβάιινπλ ηηο κηθξόηεξεο απνδνρέο, ζα πξέπεη λα
δηελεξγνύλ παξαθξάηεζε

θόξνπ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο γ’ ηεο

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ λ. 2238/1994, ζεσξνπκέλσλ ησλ απνδνρώλ
απηώλ σο πξόζζεησλ ακνηβώλ, δειαδή κε ζπληειεζηή θόξνπ 20%.
4. Αθόκα, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ.ζ’ ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2238/1994
απαιιάζζνληαη από ηε θνξνινγία νη κηζζνί, ζπληάμεηο θαη ε πάγηα αληηκηζζία πνπ
ρνξεγνύληαη ζε πξόζσπα πνπ είλαη νιηθώο ηπθινί, θαζώο θαη ζε πξόζσπα πνπ
παξνπζηάδνπλ βαξηέο θηλεηηθέο αλαπεξίεο, ζε πνζνζηό πνπ ππεξβαίλεη ην 80%.
Σπλεπώο, θαηά ηελ θαηαβνιή κηζζώλ, ζπληάμεσλ θαη πάγηαο αληηκηζζίαο
ζηνπο πην πάλσ δηθαηνύρνπο, δελ ζα παξαθξαηείηαη θόξνο εηζνδήκαηνο.
5. Επίζεο, δηεπθξηλίδεηαη όηη, γηα ην επηπιένλ εηήζην ηεθκαξηό εηζόδεκα από
κηζζσηέο ππεξεζίεο ην νπνίν απνθηάηαη από απαζρνινύκελνπο ζηελ επηρείξεζε
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ.γ’ (παξνρή θαηνηθίαο ζε ζηειέρε θαη ππαιιήινπο
ηεο επηρείξεζεο) θαη ηεο πεξ.ζη’ (παξνρή Ε.Ι.Φ. απηνθηλήηνπ ζε ζηειέρε ηεο
επηρείξεζεο) ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.2238/1994 δελ δηελεξγείηαη
παξαθξάηεζε Φ.Μ.Υ. θαζόζνλ δελ ιακβάλεη ρώξα θαηαβνιή εηζνδήκαηνο.
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6. Πεξαηηέξσ, ζεκεηώλεηαη όηη, κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.
2238/1994, κεηαμύ άιισλ νξίδεηαη όηη, εηζόδεκα από κηζζσηέο ππεξεζίεο ζεσξείηαη
θαη ην εηζόδεκα πνπ απνθηνύλ νη δηθεγόξνη σο πάγηα αληηκηζζία γηα παξνρή λνκηθώλ
ππεξεζηώλ, θαζώο θαη ην εηζόδεκα πνπ απνθηνύλ νη μελαγνί νη νπνίνη ππάγνληαη
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 1545/1985.
Σπλεπώο, θαηά ηελ θαηαβνιή ζηνπο δηθαηνύρνπο ησλ εηζνδεκάησλ απηήο ηεο
θαηεγνξίαο έρνπλ εθαξκνγή όζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ γηα ηελ παξαθξάηεζε
θόξνπ κηζζσηώλ ππεξεζηώλ.
7. Αθόκα, δηεπθξηλίδεηαη

όηη όηαλ ην εηζόδεκα από κηζζσηέο ππεξεζίεο

θαηαβάιιεηαη ειεύζεξν θόξνπ, εηζόδεκα πνπ ππόθεηηαη ζε θόξν είλαη εθείλν από ην
νπνίν, αλ αθαηξεζεί ν θόξνο πνπ ηνπ αλαινγεί, πξνθύπηεη ην ρσξίο θόξν πνζό πνπ
θαηαβάιιεηαη ζην δηθαηνύρν.
8. Παπακαλούμε όπωρ η διαηαγή αςηή, με ηη θπονηίδα ηων απμόδιων
ςπηπεζιών και διεςθύνζεων ηων Τποςπγείων και ηων Νομαπσιών, να
κοινοποιηθεί ζε όλοςρ ηοςρ εκκαθαπιζηέρ μιζθοδοζίαρ, ώζηε η παπακπάηηζη
ηος θόπος να γίνεηαι κανονικά από αςηούρ.
Αθξηβέο Αληίγξαθν
Η Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΟΤΔΛΑ
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