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ΘΕΜΑ: Έκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων  για τις αποδοχές ή τις συντάξεις και τις 
κάθε είδους φορολογούµενες αµοιβές που καταβλήθηκαν σε δικαιούχους, καθώς και 
για το φόρο που παρακρατήθηκε από αυτές κατά το έτος 2004. 
 

  Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 2238/1994 κάθε φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο το οποίο απασχολεί κατά σύστηµα έµµισθο ή ηµεροµίσθιο προσωπικό ή 

καταβάλλει συντάξεις, επιχορηγήσεις, επιδόµατα και κάθε άλλη παρόµοια παροχή, έχει 

υποχρέωση να παρακρατεί φόρο τον οποίο αποδίδει στο ∆ηµόσιο. Η υποχρέωση αυτή 

υπάρχει και όταν τα ανωτέρω πρόσωπα καταβάλλουν αµοιβές σε ελεύθερους επαγγελµατίες, 

εργολήπτες κατασκευής τεχνικών έργων κτλ. 
Ι. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
1.  Από τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2238/1994 προκύπτει ότι, όσοι παρακρατούν 

φόρο µεταξύ άλλων και από εισόδηµα µισθωτών υπηρεσιών είναι υποχρεωµένοι να 

χορηγούν έγκαιρα, σε αυτούς από τους οποίους έγινε η παρακράτηση, µία µόνο βεβαίωση σε 

κάθε δικαιούχο. Στις βεβαιώσεις αυτές πρέπει να αναγράφονται οι κάθε είδους αποδοχές 

τόσο από τακτικές όσο και από πρόσθετες αµοιβές, φορολογούµενες ή απαλλασσόµενες, οι 

τυχόν κρατήσεις που βαρύνουν το δικαιούχο, τα ποσά του φόρου που αναλογούν, καθώς και 

τα ποσά που παρακρατήθηκαν. Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις που δεν 

προκύπτει φόρος για παρακράτηση. 

 Τονίζεται ότι όσοι από τους υποχρέους εφαρµόζουν µηχανογραφικό σύστηµα, 

µπορούν να εκδώσουν τις βεβαιώσεις αυτές σε µηχανογραφικά έντυπα, στα οποία όµως 

πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία που περιέχονται στο σχετικό έντυπο της βεβαίωσης. 

2. Για να µπορέσουν έγκαιρα να υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση οι πιο πάνω 

υπόχρεοι, οι οποίοι απόκτησαν το εισόδηµα και οφείλουν να το δηλώσουν, πρέπει οι 

υπεύθυνοι των οικονοµικών διευθύνσεων των υπηρεσιών ή των επιχειρήσεων, που έχουν 
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καταβάλει τις σχετικές αµοιβές σε αυτούς, να φροντίσουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

παραγράφου 2 του άρθρου 83 του ν. 2238/1994, για την έγκαιρη έκδοση και χορήγηση των 

οικείων βεβαιώσεων µέχρι τις 15.2.2005 το αργότερο. Για το λόγο αυτό παρακαλούµε οι 

ανωτέρω υπεύθυνοι, όπως φροντίσουν για τις σχετικές προπαρασκευαστικές ενέργειες που 

είναι αναγκαίες. Επίσης, παρακαλούµε όπως τα ζητήµατα που σχετίζονται µε την ορθότητα 

υπολογισµού του φόρου εισοδήµατος ή την έκδοση και χορήγηση των βεβαιώσεων, γενικά, 

που τυχόν σας απασχολούν, να τεθούν υπόψη της ∆ιεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήµατος το 

αργότερο µέχρι τις 10.1.2005 για να µπορέσει έγκαιρα να τα επιλύσει και να παράσχει 

σχετικές οδηγίες. 

3. Σηµειώνεται ότι όσοι αρνούνται να χορηγήσουν τις βεβαιώσεις αποδοχών ή 

συντάξεων ή τις χορηγούν εκπρόθεσµα, καθώς και αυτοί που χορηγούν αναληθή βεβαίωση ή 

αναγράφουν τις συνολικές αποδοχές σε περισσότερες από µία βεβαιώσεις, υπόκεινται για 

κάθε παράβαση σε πρόστιµο από 117 ευρώ έως 1.170 ευρώ. 

4. Ειδικότερα, οι εκκαθαριστές µισθοδοσίας των υπηρεσιών ή των επιχειρήσεων κτλ. 

που απασχολούν κατά σύστηµα µισθωτούς ή καταβάλλουν συντάξεις κτλ. µε την ευθύνη και 

τις φροντίδες των κατά το νόµο προϊσταµένων, πρέπει, όπως αναφέρουµε και παραπάνω, να 

εκδώσουν έγκαιρα µία (1) και µοναδική βεβαίωση αποδοχών για κάθε δικαιούχο, για όλα τα 

εισοδήµατα από µισθούς, υπερωρίες, επιδόµατα, από τη συµµετοχή σε συµβούλια, 

επιτροπές κτλ. τα οποία αποκτήθηκαν µέσα στο 2004. 

5. Όσοι φορείς δε χρησιµοποιούν µηχανογραφικά µέσα για τη µισθοδοσία όσων 

εργάζονται σε αυτούς ή τη χορήγηση συντάξεων και άλλων παροχών στους συνταξιούχους, 

θα εκδώσουν σε δύο αντίτυπα τη µοναδική βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων. Οι φορείς 

αυτής της κατηγορίας, εφόσον δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν οριστική δήλωση 

(δηµόσιες υπηρεσίες, ν.π.δ.δ. την ταµιακή υπηρεσία των οποίων ασκεί το δηµόσιο, κτλ.), το 

ένα από τα δύο αντίτυπα της βεβαίωσης αυτής θα το στείλουν στη Γενική Γραµµατεία 

Πληροφορικών Συστηµάτων - Γενική ∆ιεύθυνση ΚΕ.Π.Υ.Ο. - ∆ιεύθυνση Εφαρµογών Η/Υ 

(Χανδρή 1 και Θεσ/νίκης - 183 46 Μοσχάτο) για επεξεργασία µέχρι 31.3.2005. 

 Σε περίπτωση που οι πιο πάνω φορείς έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν οριστική 

δήλωση φόρου µισθωτών υπηρεσιών θα συνυποβάλλουν µαζί µε τη δήλωση αυτή το ένα από 

τα παραπάνω αντίτυπα της βεβαίωσης στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.. 

 Οι φορείς που χρησιµοποιούν µηχανογραφικά µέσα για τη µισθοδοσία όσων 

εργάζονται σε αυτούς και απασχολούν περισσότερους από είκοσι (20) µισθωτούς ή χορηγούν 

συντάξεις και άλλες παροχές σε περισσότερους από είκοσι (20) συνταξιούχους, υποχρεούνται 

να υποβάλουν σε µαγνητικά µέσα το σύνολο των στοιχείων που περιλαµβάνονται στις 

βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και προαιρετικά για φορείς που απασχολούν λιγότερα 

από είκοσι άτοµα. Οι φορείς αυτών των κατηγοριών εφόσον έχουν υποχρέωση να 

υποβάλλουν οριστική δήλωση, θα συνυποβάλλουν µε τη δήλωση αυτή τα µαγνητικά µέσα 

στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., ενώ οι µη υπόχρεοι υποβολής οριστικής δήλωσης θα τα στείλουν στη 

∆ιεύθυνση Εφαρµογών Η/Υ, όπως πιο πάνω αναφέραµε (ΠΟΛ 1229/25.9.2002). 
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 Οι ∆.Ο.Υ. αφού ελέγξουν αν για όλους τους δικαιούχους που αναγράφονται στην 

οικεία δήλωση υπάρχουν βεβαιώσεις ή µαγνητικά µέσα κατά περίπτωση, θα διαβιβάσουν τις 

οριστικές δηλώσεις µε τις βεβαιώσεις ή µαγνητικά µέσα, κατά περίπτωση, στη ∆ιεύθυνση 

Εφαρµογών Η/Υ το αργότερο µέχρι τις 31.5.2005. 

6. Κατά τη σύνταξη των βεβαιώσεων οι εκκαθαριστές µισθοδοσίας των υπηρεσιών ή 

των επιχειρήσεων κτλ. που υποβάλλουν οριστική δήλωση πρέπει να διενεργούν εκκαθάριση 

του φόρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 και του πρώτου εδαφίου της 

παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994, για το συνολικό ποσό των αµοιβών, 

ανεξάρτητα από τον τρόπο υπολογισµού του φόρου που παρακράτησαν και να υπολογίσουν 

πάλι το φόρο που αναλογεί στο σύνολο των αµοιβών, δηλαδή στο ποσό των µισθών, 

ηµεροµισθίων, πρόσθετων αµοιβών, επιδοµάτων κτλ. 

 

 Επίσης, διευκρινίζεται ότι, ο υπολογισµός του φόρου που αναλογεί, µε βάση την 

κλίµακα του άρθρου 9 του ν. 2238/1994, στο ετήσιο εισόδηµα, ενεργείται τόσο για τους 

µισθωτούς οι οποίοι εργάσθηκαν στον ίδιο εργοδότη ολόκληρη τη µισθολογική περίοδο του 

προηγούµενου της φορολογίας οικονοµικού έτους, όσο και για εκείνους οι οποίοι εργάσθηκαν 

στον ίδιο εργοδότη κατά ένα τµήµα µόνο της ανωτέρω περιόδου, αλλά αποδεικνύεται πλήρως 

ότι κατά το υπόλοιπο τµήµα αυτής της περιόδου δεν απασχολήθηκαν σε άλλο εργοδότη 

(λόγω στράτευσης, θανάτου του µισθωτού), γιατί και στην περίπτωση αυτή οι αποδοχές που 

καταβλήθηκαν αποτελούν και το ετήσιο εισόδηµα του µισθωτού. Αντίθετα για εκείνους που 

δεν εργάσθηκαν στον ίδιο εργοδότη ολόκληρη τη µισθολογική περίοδο, οι εκκαθαριστές 

µισθοδοσίας δεν θα διενεργήσουν εκκαθάριση φόρου µε βάση την κλίµακα, αλλά θα 

εµφανίσουν στις βεβαιώσεις τα ποσά του φόρου που αναλογεί, καθώς και του φόρου που 

παρακράτησαν κατά την καταβολή τους στους δικαιούχους. 

7. Εφιστάται, ιδιαίτερα η προσοχή των εκκαθαριστών στον τρόπο έκδοσης και 

χορήγησης των βεβαιώσεων στις περιπτώσεις καταβολής κάθε είδους καθαρών αποδοχών, 

πρόσθετων αµοιβών, αποζηµιώσεων και συντάξεων που καταβάλλονται αναδροµικά, σε έτος 

µεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, σε µισθωτούς ή συνταξιούχους µε βάση 

νόµο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύµβαση, καθώς και δεδουλευµένων καθαρών 

αποδοχών που εισπράττει καθυστερηµένα ο δικαιούχος, σε έτος µεταγενέστερο από το έτος 

στο οποίο ανάγονται, λόγω έκδηλης οικονοµικής αδυναµίας του εργοδότη και εφόσον έγινε 

επίσχεση της εργασίας από τους µισθωτούς ή αν ο εργοδότης κηρύχθηκε σε κατάσταση 

πτώχευσης. 

 Τονίζεται ότι τα παραπάνω ποσά που καταβλήθηκαν στο µισθωτό ή συνταξιούχο 

αναδροµικά µέσα στο 2004, για τα οποία παρακρατήθηκε φόρος µε συντελεστή είκοσι τοις 

εκατό (20%), θα αναγραφούν στην ίδια βεβαίωση αποδοχών µαζί µε τις άλλες αποδοχές του 

έτους στον πίνακα ΙΙ αυτής («αµοιβές που φορολογούνται») αλλά σε ξεχωριστή σειρά από τις 

αποδοχές ή συντάξεις του τρέχοντος έτους, συνολικά ανεξάρτητα αν αφορούν περισσότερα 

από ένα έτη, µειωµένα κατά ποσοστό 20%. Συνεπώς, στις στήλες «Ποσό ακαθάριστων 

αποδοχών ή συντάξεων» κτλ. του πίνακα αυτού θα αναγραφεί το 80% των ποσών αυτών, 
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εκτός από τις στήλες «Ποσά φόρου που αναλογούν» και «Ποσά φόρου που 

παρακρατήθηκαν», στις οποίες θα αναγραφεί το 100% των αντίστοιχων ποσών. 

 Το υπόλοιπο 20%, το οποίο σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της 

παραγράφου 4 του άρθρου 45 του ν. 2238/1994 δεν θεωρείται εισόδηµα από µισθωτές 

υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φόρο, θα αναγραφεί στον πίνακα ΙΙΙ της βεβαίωσης 

αποδοχών («αµοιβές που απαλλάσσονται από το φόρο ή δεν θεωρούνται εισόδηµα ή 

φορολογούνται αυτοτελώς») στις αντίστοιχες στήλες αυτού. 

 Σηµειώνεται ότι για τα αναδροµικά αυτά, οι εκκαθαριστές µισθοδοσίας δεν θα 

διενεργήσουν εκκαθάριση φόρου µε βάση την κλίµακα του άρθρου 9 του ν. 2238/1994, αλλά 

θα εµφανίσουν στις βεβαιώσεις τα ποσά του φόρου που αναλογεί, καθώς και του φόρου που 

παρακράτησαν κατά την καταβολή αυτών στους δικαιούχους. 

 Επίσης, για τους αµειβόµενους µε ηµεροµίσθιο (περίπτ. β’ παραγρ. 1 άρθρου 57) δεν 

θα γίνει εκκαθάριση φόρου µε βάση την κλίµακα του άρθρου 9 του ν. 2238/1994, αλλά θα 

εµφανισθούν στις βεβαιώσεις τα ποσά φόρου που αναλογούν και παρακρατήθηκαν. Τέλος, δε 

θα γίνει εκκαθάριση φόρου σύµφωνα µε τα παραπάνω για τα ποσά συντάξεων που 

καταβάλλονται από ταµεία επικουρικά, µετοχικά, αρωγής ή αλληλοβοήθειας (περίπτ. ε’ 

παράγρ. 1 άρθρ. 57 ν.2238/1994) και δεν εµπίπτουν στις διατάξεις της περίπτωσης α’ της 

παραγρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 2238/1994. 

 ∆ιευκρινίζεται ότι ποσά που καταβάλλονται αναδροµικά για άλλους λόγους πλην των 

ανωτέρω π.χ. λόγω ταµιακών δυσχερειών, δεν έχουν τη µείωση του 20% και διέπονται από 

τις φορολογικές διατάξεις που ίσχυαν στο έτος που ανάγονται για να φορολογηθούν. 

8. Το έντυπο (Φ.-01.042) των οικείων βεβαιώσεων, που θα χρησιµοποιηθεί από τους 

υποχρέους κατά το οικον.έτος 2005, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να το προµηθεύονται από 

τις κατά τόπους ∆.Ο.Υ. 

9. Σηµειώνεται ότι το έντυπο (Φ.-01.042) των οικείων βεβαιώσεων θα χρησιµοποιηθεί 

µόνο για τα εισοδήµατα από µισθωτές υπηρεσίες (µισθούς, συντάξεις, υπερωρίες, επιδόµατα 

κτλ.), που φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις, καθώς και τα εισοδήµατα αυτής της 

κατηγορίας που φορολογούνται αυτοτελώς (π.χ. εφηµερίες ιατρών ΕΣΥ, αποζηµίωση ν. 

2112/1920 κτλ.). 

 Το έντυπο αυτό της βεβαίωσης θα χρησιµοποιηθεί επίσης και για τις αµοιβές που 

λαµβάνουν οι δικηγόροι ως πάγια αντιµισθία (από 1.1. - 31.12.2004) για την παροχή νοµικών 

υπηρεσιών σε τράπεζες, επιχειρήσεις κτλ., καθώς επίσης και για τις αµοιβές που λαµβάνουν 

οι ξεναγοί (από 1.1 - 31.12.2004) που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του 

ν.1545/1985. 

10. Επίσης, έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν ότι, πολλές υπηρεσίες και επιχειρήσεις 

µειώνουν το ακαθάριστο εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες µε τις κρατήσεις για 

ενυπόθηκους τόκους δανείων, σε αντίθεση µε τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 2238/1994, 

οι οποίες ορίζουν ρητά ποιες κρατήσεις (ασφαλιστικές εισφορές, κτλ.) αφαιρούνται από το 

ακαθάριστο εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, στις οποίες και δεν περιλαµβάνονται οι τόκοι 

ενυπόθηκων δανείων του µισθωτού ή συνταξιούχου. 
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11. Για την ορθή συµπλήρωση των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, σας 

γνωρίζουµε ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν. 

2238/1994 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2065/1992 και του άρθρου 1 

του ν. 2459/1997, κάθε παροχή, ανεξάρτητα από την ονοµασία της, που δίδεται από τους 

εργοδότες στους µισθωτούς (υπαλλήλους, εργάτες κτλ.), θεωρείται ως εισόδηµα από 

µισθωτές υπηρεσίες και υπάγεται στη φορολογία, ανεξάρτητα αν αποτελεί οργανικό µισθό ή 

όχι. Για να απαλλαγεί από τη φορολογία, κάθε επίδοµα ή παροχή που θεσπίστηκε υπέρ 

δικαιούχων, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στο άρθρο 6 του ν. 2238/1994 ή στο νόµο που τα 

χορηγεί. Σε κάθε άλλη περίπτωση τα κάθε είδους επιδόµατα και παροχές φορολογούνται 

κατά περίπτωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2238/1994, µε την επιφύλαξη των διατάξεων 

των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 4 του άρθρ. 45 του ίδιου νόµου. 

 Συνεπώς, οι κάθε είδους αποδοχές ή συντάξεις που καταβάλλονται στους 

εργαζοµένους ή συνταξιούχους, πρέπει να γράφονται στον πίνακα ΙΙ της βεβαίωσης 

αποδοχών ή συντάξεων. 

 Εξαιρετικά, αποδοχές ή συντάξεις ή άλλες παροχές, που απαλλάσσονται από το 

φόρο σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα, πρέπει να γράφονται στον πίνακα ΙΙΙ της βεβαίωσης 

µε ρητή αναφορά των διατάξεων (άρθρο, νόµος) που προβλέπουν την απαλλαγή. 

 Τονίζεται ιδιαίτερα ότι σε περίπτωση που δεν αναγράφονται ρητά οι σχετικές 

διατάξεις που παρέχουν την απαλλαγή από το φόρο ή αναφέρονται ανακριβώς, τα υπόψη 

ποσά δεν θα υπολογίζονται από την Υπηρεσία ως απαλλασσόµενα και θα φορολογούνται 

κανονικά. 

12. Με βάση τα προηγούµενα για τη φορολογική µεταχείριση των κάθε είδους αποδοχών, 

συντάξεων ή άλλων παροχών, ενδεικτικά σας παραθέτουµε ορισµένα επιδόµατα ή παροχές 

που φορολογούνται ή απαλλάσσονται από το φόρο στο σύνολό τους ή φορολογούνται µε 

ειδικό τρόπο ή αυτοτελώς. 

Α. Φορολογούµενα στο σύνολο (πίνακας ΙΙ) 
 α) Επίδοµα θέσης και ευθύνης  

 β) Επίδοµα βρεφονηπιακού σταθµού (1098857/1619/1993) 

 γ) Επίδοµα τροφής (1108319/1733/Α0012/ΠΟΛ 1228/1993) 

 δ) Οι διπλές αποδοχές δηµοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου ν.π.δ.δ. που βρίσκεται µε 

εκπαιδευτική άδεια στην αλλοδαπή (1017662/228/Α0012/ΠΟΛ 1051/1992). 

 ε) Αποζηµίωση που καταβάλλεται σε εκπαιδευτικούς (δηµόσιους ή ιδιωτικούς) για την 

απασχόλησή τους για εισαγωγή σπουδαστών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση ή για τη 

συµµετοχή τους σε επιτροπές συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών επιλογής 

σπουδαστών αντίστοιχα (1042457/1993, 1065760/848/1993 δ/γές Υπ. Οικονοµικών). 

 στ) Επίδοµα διαχειριστικών λαθών. 

 ζ) Επίδοµα εξωδιδακτικής απασχόλησης εκπαιδευτικών λειτουργών (παράγρ. 4 

άρθρ. 8 ν. 2470/1997). 

Β. Απαλλασσόµενα στο σύνολό τους (πίνακας ΙΙΙ) 
 α) Επίδοµα εξωϊδρυµατικό (περίπτωση ε’ παραγράφου 5 άρθρου 6 ν. 2238/1994). 
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 β) Μισθοί, συντάξεις και πάγια αντιµισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι 

ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, που 

υπερβαίνουν σε ποσοστό το ογδόντα τα εκατό (80%) (περίπτωση θ’ παραγράφου 5  άρθρου 

6 ν. 2238/1994). 
Γ. Φορολογούµενα µε ειδικό τρόπο ή αυτοτελώς
 α) Επίδοµα πτητικό, καταδυτικό, ναρκαλιείας κτλ. (παράγραφος 7 άρθρου 14 ν. 

2238/1994). 

 β) Επίδοµα υπηρεσίας στην αλλοδαπή που παίρνουν τα πρόσωπα που αναφέρονται 

στην παράγραφο 3 του άρθρου 47 του ν. 2238/1994 (παράγραφος 4 άρθρου 14 ν. 

2238/1994). 

 γ) Το τµήµα του εισοδήµατος, για υπηρεσίες ενεργού εφηµερίας, µεικτής εφηµερίας 

και εφηµερίας ετοιµότητας που αποκτούν οι ιατροί, οι οποίοι είναι ενταγµένοι στο ΕΣΥ, οι 

Πανεπιστηµιακοί ιατροί που δεν ασκούν ελευθέριο επάγγελµα, οι ειδικευόµενοι ιατροί που 

διέπονται από τις διατάξεις του ν. 1397/1983 και οι ιατροί πλήρους και αποκλειστικής 

απασχόλησης του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) που διέπονται από τις διατάξεις 

του άρθρου 16 του ν. 1666/1986, που φορολογείται αυτοτελώς, πρέπει να γράφεται στον 

πίνακα ΙΙΙ της βεβαίωσης, ενώ το τµήµα εκείνο που φορολογείται µε τις γενικές διατάξεις 

γράφεται στον πίνακα ΙΙ της βεβαίωσης, συναθροιζόµενο µε τις λοιπές τακτικές αποδοχές. 

13. Επίσης, για την ορθή συµπλήρωση των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων σας 

γνωρίζουµε ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του 

άρθρου 57 του ν. 2238/1994, ο φόρος που παρακρατείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των 

περιπτώσεων α’ έως στ’ της ίδιας παραγράφου, µειώνεται κατά ποσοστό δυόµισι τοις εκατό 

(2,5%) κατά την παρακράτησή του. 

14. Οι στήλες της βεβαίωσης, που αναφέρονται στην εισφορά ΟΓΑ φόρου θα 

συµπληρωθούν µόνο για τις ειδικές περιπτώσεις που επιβάλλεται αυτή (αµοιβές ιπτάµενου 

προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας). 

 Ειδικότερα, προκειµένου για βεβαιώσεις αποδοχών που χορηγούνται σε ναυτικούς 

πρέπει να αναγράφονται απαραιτήτως το όνοµα και η σηµαία του πλοίου στο οποίο υπηρετεί 

ο ναυτικός. 

15. Τα ποσά των αποζηµιώσεων που δεν θεωρούνται εισόδηµα, επειδή οι εργαζόµενοι 

προσκόµισαν στους εργοδότες τους τα σχετικά παραστατικά στοιχεία που προβλέπονται από 

τις διατάξεις του ΚΒΣ δεν εµφανίζονται στις βεβαιώσεις αποδοχών. 

16. Όσον αφορά την µη υποχρέωση υπογραφής των εντύπων των βεβαιώσεων 

αποδοχών από το Λογιστή, σας πληροφορούµε ότι όσα αναφέρονται στη 1010043/ 

235/Α0012/ΠΟΛ.1016/31.1.2003 διαταγή µας, για τη µη υποχρεωτική αναγραφή των 

στοιχείων του Λογιστή ισχύουν και για τις βεβαιώσεις  αποδοχών ή συντάξεων  που αφορούν 

χρονικό διάστηµα από 1/1 έως 31/12/2004. 

17. Κατά τα λοιπά ισχύουν γενικά οι οδηγίες που αναφέρονται στο έντυπο της βεβαίωσης 

αποδοχών ή συντάξεων για τη συµπλήρωσή του. 
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ΙΙ. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ 
 Για τις αµοιβές όµως που αποτελούν εισόδηµα άλλων κατηγοριών, π.χ. αυτές που 

καταβάλλονται σε εργολήπτες κατασκευής τεχνικών έργων κτλ. ή σε πρόσωπα που ασκούν 

ελευθέριο επάγγελµα, καθώς και για αµοιβές που αποτελούν εισόδηµα από κινητές αξίες ή 

από εµπορικές επιχειρήσεις (µισθοί δικαιούχων για υπηρεσίες σε ΑΕ της οποίας είναι µέλη 

του ∆.Σ.) ή άλλες παρόµοιας φύσης αµοιβές που φορολογούνται αυτοτελώς, δεν θα 

συµπληρώνεται το έντυπο αυτό (Φ-01.042). Σ’ αυτές τις περιπτώσεις εκδίδονται και  

χορηγούνται, έγκαιρα, απλές βεβαιώσεις, οι οποίες πρέπει να φέρουν τον τίτλο της 

Υπηρεσίας ή του Εργοδότη που τις εκδίδει, τα ποσά των ακαθαρίστων αµοιβών, των 

κρατήσεων που βαρύνουν το δικαιούχο, το καθαρό ποσό, το φόρο που παρακρατήθηκε, 

καθώς και την υπογραφή του εκδότη ή του νόµιµου εκπροσώπου του. Σηµειώνεται ότι το 

ποσό του παρακρατούµενου φόρου εισοδήµατος δεν αποτελεί κράτηση, γι’ αυτό δεν 

αφαιρείται από το ακαθάριστο ποσό της αµοιβής του δικαιούχου. 

ΙΙΙ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ 
Οι αποδέκτες της παρούσας και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις κεντρικών υπηρεσιών µε 

περιφερειακές αρχές ή αυτοτελείς υπηρεσίες, γραφεία κτλ., που διενεργούν αυτοτελή 

εκκαθάριση αµοιβών, και υποχρεούνται να χορηγούν ανεξάρτητες βεβαιώσεις για τις 

αποδοχές ή τις αµοιβές που κατέβαλαν στους δικαιούχους, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν 

ευρύτατα την παρούσα, ώστε οι αρµόδιοι  που έχουν την ευθύνη  για την εκκαθάριση  από 

την πληρωµή των µισθών  και των άλλων  αµοιβών στους δικαιούχους  να εκδώσουν και να 

χορηγήσουν, έγκαιρα, τις σχετικές βεβαιώσεις στους δικαιούχους. 

 
Ακριβές Αντίγραφο                                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας                                  Β.  ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ 
 
 
 
 
 
 
Επισυνάπτεται:  Ενα (1) 
Σχέδιο εντύπου βεβαίωσης αποδοχών 
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