
 

 

 Αθήνα, 12 Ιουλίου 2011 
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ΓΕΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ Α' 
 
Ταχ. ∆/νση : Καρ. Σερβίας 10  
Τ.Κ.: 101 84 
Πληροφορίες : ∆. Παπαγιάννης     
Τηλέφωνο : 210 3375315-7  
FAX : 210 3375001 
 
ΠΟΛ 1148 
 
ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος από µισθούς, ηµεροµίσθια, συντάξεις 
και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από 1-7-2011 µέχρι 
31-12-2011 µε βάση τη νέα φορολογική κλίµακα µισθωτών-συνταξιούχων, όπως 
αυτή ψηφίστηκε µε το ν.3986/2011. 
 
Σχετικά µε το ανωτέρω θέµα σας πληροφορούµε τα εξής: 
 
1. Με την εγκύκλιο ∆12Α/2282/ΠΟΛ.1188/21.12.2010 είχαν δοθεί οδηγίες σχετικά 
µε την παρακράτηση φόρου εισοδήµατος από µισθούς, ηµεροµίσθια, συντάξεις και 
λοιπές παροχές που καταβάλλονται στους δικαιούχους µέσα στο ηµερολογιακό έτος 
2011 και η οποία διενεργείται από 1ης Ιανουαρίου 2011 βάσει της φορολογικής 
κλίµακας του άρθρου 9 του ΚΦΕ που ίσχυε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 
παρ.1 του ν.3842/2010. 
 
2. Με το άρθρο 27 παρ.2 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ ΑΊ52) «Επείγοντα Μέτρα 
Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015» ο 
οποίος δηµοσιεύτηκε στις 1.7.2011, θεσπίστηκε νέα κλίµακα φορολογίας του άρθρου 
9 του ΚΦΕ (ενιαία για όλους τους φορολογούµενους), η οποία σύµφωνα µε το άρθρο 
27 παρ.8 του ν.3986/2011 έχει εφαρµογή για τα εισοδήµατα και τις δαπάνες που 
πραγµατοποιούνται από 1.1.2011 και µετά. 
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3. Ενόψει των ανωτέρω, ο υπολογισµός του φόρου που πρέπει να παρακρατείται από 
1ης Ιουλίου 2011, κατά την καταβολή µισθών, ηµεροµισθίων, συντάξεων και λοιπών 
παροχών θα γίνεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται από τις διατάξεις της παρ.1 του 
άρθρου 57 και την ανωτέρω φορολογική κλίµακα του άρθρου 9 του ΚΦΕ. 
 
Οι εκκαθαριστές µισθοδοσίας που έχουν ήδη διενεργήσει εκκαθάριση µισθοδοσίας 
προσδιορίζοντας τον παρακρατούµενο ΦΜΥ για το µήνα Ιούλιο του 2011 µε βάση 
την προηγούµενη ενιαία φορολογική κλίµακα που αναφέρεται στην 
∆12Α/2282/ΠΟΛ.1188/21.12.2010 εγκύκλιο (κλίµακα του άρθρου 9 του ΚΦΕ, όπως 
ίσχυσε µετά την τροποποίησή της µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1 του 
ν.3842/2010) θα πρέπει στον παρακρατούµενο ΦΜΥ για το µήνα Αύγουστο του 2011 
που προσδιορίζεται µε βάση τη νέα φορολογική κλίµακα του ν.3986/2011 να 
συµψηφίσουν µόνο την τυχόν προκύπτουσα διαφορά µεταξύ παρακρατουµένων 
ΦΜΥ για το µήνα Ιούλιο του 2011 (και όχι για τους µήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, 
Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο του 2011). 
 
4. Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιµακίου της κλίµακας όπως αυτή θεσπίστηκε 
µε τις διατάξεις του ν.3986/2011 προκειµένου για τον υπολογισµού του φόρου 
αυξάνεται ως εξής: 
Κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ εάν ο φορολογούµενος έχει ένα τέκνο που τον 
βαρύνει. 
Κατά τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν.  
Κατά δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια (12.500) ευρώ εάν έχει τρία τέκνα που τον 
βαρύνουν. 
Το ποσό των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) ευρώ, προσαυξάνεται κατά δύο 
χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου που τον 
βαρύνουν. 
 
5. Για τις περιπτώσεις: 

Κλιµάκιο 
εισοδήµατος 

(ευρώ) 

Φορολογικός 
συντελεστής 

% 

Φόρος 
κλιµακίου 
(ευρώ) 

Σύνολο Εισοδήµατος 
(ευρώ) 

Σύνολο Φόρου 
(ευρώ) 

8.000 0 0 8.000 0 
4.000 10 400 12.000 400 
4.000 18 720 16.000 1.120 
6.000 24 1.440 22.000 2.560 
4.000 26 1.040 26.000 3.600 
6.000 32 1.920 32.000 5.520 
8.000 36 2.880 40.000 8.400 
20.000 38 7.600 60.000 16.000 
40.000 40 16.000 100.000 32.000 

Υπερβάλλον 45       



 

 

  
α) των νέων ηλικίας έως και τριάντα ετών,  
β) των συνταξιούχων άνω των εξήντα πέντε ετών, 
γ) των ατόµων µε ειδικές ανάγκες όπως ορίζονται στην παρ.2 του άρθρου 8 του ΚΦΕ 
και 
δ) των συνταξιούχων ανεξαρτήτως ηλικίας που τους βαρύνουν παιδιά µε ειδικές 
ανάγκες, 
το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιµακίου της κλίµακας µισθωτών - συνταξιούχων 
2011 όπως αυτή θεσπίστηκε µε τις διατάξεις του ν.3986/2011 προκειµένου για τον 
υπολογισµό του φόρου, ορίζεται στις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ. 
 
Ειδικά για τους παραπάνω συνταξιούχους και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, όταν το 
συνολικό τους εισόδηµα είναι από δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ και άνω, το ποσό 
του φόρου που προκύπτει µε βάση την ανωτέρω κλίµακα περιορίζεται ώστε το 
συνολικό καθαρό εισόδηµα που προκύπτει µετά την αφαίρεση του φόρου να µην 
υπολείπεται του ποσού των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ. 
 
Εφόσον οι φορολογούµενοι των περιπτώσεων αυτών έχουν τέκνα που τους βαρύνουν 
τότε το ανωτέρω αφορολόγητο ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ του πρώτου 
κλιµακίου της κλίµακας προκειµένου για τον υπολογισµό του φόρου, αυξάνεται ως 
εξής: 
 
Κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ εάν ο φορολογούµενος έχει ένα τέκνο που τον 
βαρύνει. 
Κατά τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν.  
Κατά δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια (12.500) ευρώ εάν έχει τρία τέκνα που τον 
βαρύνουν. 
Το ποσό των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) ευρώ, προσαυξάνεται κατά δύο 
χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου που τον 
βαρύνουν.  
 
6. Το ποσό µε το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιµακίου, 
µειώνει το ποσό του δεύτερου κλιµακίου και εάν αυτό δεν επαρκεί το ποσό του 
τρίτου κλιµακίου και όποιου επόµενου κλιµακίου απαιτείται. 
 
7. Τονίζεται ότι, για την ορθή εφαρµογή όσων ορίζονται στις προηγούµενες 
παραγράφους, ως τέκνα που βαρύνουν το φορολογούµενο, σύµφωνα µε το άρθρο 7 
του ν. 2238/1994, θεωρούνται: 
 
α) Τα ανήλικα άγαµα τέκνα. 
β) Τα ενήλικα άγαµα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέµπτο έτος της 
ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισµένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή 
του εξωτερικού ή παρακολουθούν δηµόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελµατικής 
κατάρτισης στο εσωτερικό. Ειδικά, για τα τέκνα αυτά καθώς και για τα τέκνα που δεν 
σπουδάζουν, το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο θεωρούνται προστατευόµενα µέλη 
παρατείνεται µέχρι και δύο έτη, εφόσον κατά τα έτη αυτά είναι εγγεγραµµένα στα 
µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆.  
γ) Τα άγαµα τέκνα τα οποία δεν υπάγονται στην προηγούµενη περίπτωση, εφόσον 
υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. 
δ) Τα τέκνα που είναι άγαµα ή διαζευγµένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον 



 

 

 παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική 
καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία. 
 
Τα πιο πάνω τέκνα θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούµενο εφόσον συνοικούν µε 
αυτόν και το ετήσιο φορολογούµενο και απαλλασσόµενο εισόδηµά τους δεν 
υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) ευρώ ή το ποσό των έξι 
χιλιάδων (6.000) ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό 
(67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση. 
 
Για την εξεύρεση του εισοδήµατος των δύο χιλιάδων εννιακοσίων (2.900) ευρώ ή των 
έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ κατά περίπτωση δεν λαµβάνονται υπόψη τα εισοδήµατα 
των περιπτώσεων α, β, γ και δ της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2238/1994 
(εξωϊδρυµατικό επίδοµα, προνοιακά επιδόµατα κλπ.). 
 
8. Για να τύχουν οι µισθωτοί και συνταξιούχοι των παραπάνω ελαφρύνσεων πρέπει 
να υποβάλλουν στους εργοδότες τους, το µήνα Ιανουάριο κάθε έτους και σε 
µεταγενέστερη µεταβολή, δήλωση οικογενειακής κατάστασης των παιδιών τους που 
συνοικούν µαζί τους και τους βαρύνουν. Περαιτέρω, τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες που 
ορίζονται στην παρ.2 του άρθρου 8 του ΚΦΕ καθώς και οι συνταξιούχοι ανεξαρτήτως 
ηλικίας που τους βαρύνουν παιδιά µε ειδικές ανάγκες για να έχουν ως µισθωτοί ή 
συνταξιούχοι τις ελαφρύνσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω θα πρέπει να υποβάλλουν 
στους εργοδότες τους, το µήνα Ιανουάριο κάθε έτους και σε µεταγενέστερη 
µεταβολή, τα ανάλογα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των 
ιδιοτήτων των προσώπων των περιπτώσεων α'-στ' της παρ.2 του άρθρου 8 του ΚΦΕ 
(γνωµάτευση οικείας πρωτοβάθµιας υγειονοµικής επιτροπής, εγγραφή στο γενικό 
µητρώο τυφλών, κλπ.).  
 
9. Περαιτέρω, σας παρέχουµε και τις ακόλουθες οδηγίες: 
 
Α. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ 
ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟ, ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ (από 
Φορείς κύριας ασφάλισης) ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ 
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ 
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΣΤΟΝ Ι∆ΙΟ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ Ή 
ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.  
 
Οι εκκαθαριστές µισθοδοσίας θα προσδιορίσουν, το µηνιαίο καθαρό εισόδηµα κάθε 
δικαιούχου αφαιρώντας από το ακαθάριστο ποσό του µισθού ή της σύνταξης ή της 
οποιασδήποτε καταβαλλόµενης παροχής µόνο τα ποσά των νόµιµων κρατήσεων για 
υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές, που για την καταβολή τους βαρύνεται ο 
µισθωτός ή ο συνταξιούχος. ∆ιευκρινίζεται ότι ο φόρος εισοδήµατος δεν εµπίπτει 
στην έννοια των κρατήσεων που βαρύνουν το δικαιούχο και συνεπώς δεν εκπίπτει 
από το ακαθάριστο ποσό του µηνιαίου ή του ετήσιου εισοδήµατος του µισθωτού ή 
του συνταξιούχου. 
 
Στην έννοια του µηνιαίου καθαρού εισοδήµατος περιλαµβάνεται η σύνταξη, ο µισθός 
και οποιεσδήποτε άλλες αµοιβές της ίδιας περιόδου (υπερωρίες, επίδοµα παραγωγής, 
πριµ παρουσίας, προσαύξηση για απασχόληση νυκτερινή - Κυριακών - αργιών κτλ.), 
που συνεντέλλονται (δηλαδή συνεκκαθαρίζονται) µαζί, σε µία µισθοδοτική 
κατάσταση µε το µισθό. Στη συνέχεια οι εκκαθαριστές µισθοδοσίας κάθε µήνα θα 



 

 

 διενεργούν αναγωγή του µηνιαίου καθαρού εισοδήµατος µε βάση τις πραγµατικές 
καταβαλλόµενες αποδοχές προκειµένου να προσδιορισθεί το συνολικό ετήσιο καθαρό 
εισόδηµα κάθε δικαιούχου. 
 
Στους µισθωτούς-συνταξιούχους για τους οποίους το άθροισµα δώρων 
Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόµατος αδείας δεν ισοδυναµεί πλέον µε δύο 
µισθούς ή συντάξεις, ο υπολογισµός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήµατος 
θα γίνεται µε πολλαπλασιασµό του καθαρού µηνιαίου ποσού του µισθού ή της 
σύνταξης ή της οποιασδήποτε άλλης παροχής που εµπίπτει στην έννοια του µισθού, 
όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, επί 12 µηνιαίους µισθούς. Στους λοιπούς µισθωτούς - 
συνταξιούχους δηλαδή εκείνους για τους οποίους το άθροισµα δώρων 
Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόµατος αδείας εξακολουθεί να ισοδυναµεί µε δύο 
µισθούς ή συντάξεις, ο υπολογισµός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήµατος 
θα γίνεται µε πολλαπλασιασµό του καθαρού µηνιαίου ποσού του µισθού ή της 
σύνταξης ή της οποιασδήποτε άλλης παροχής που εµπίπτει στην έννοια του µισθού, 
όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, επί 14 µηνιαίους µισθούς.  
 
Ο ανωτέρω υπολογισµός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήµατος εφαρµόζεται 
και για νεοδιορισθέντες υπαλλήλους ή νέους συνταξιούχους µε βάση τα δεδοµένα του 
µήνα έναρξης της εργασίας ή καταβολής της σύνταξης. Σηµειώνεται ότι, αν στο 
µισθωτό καταβάλλεται και κάποια άλλη πρόσθετη παροχή (π.χ. ένας µηνιαίος µισθός 
ως επίδοµα ισολογισµού κτλ.) για τον υπολογισµό του ετήσιου συνολικού 
εισοδήµατος θα προστίθεται και η παροχή αυτή. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι, όταν καταβάλλεται στο µισθωτό κάποιο έκτακτο εφάπαξ ποσό µε 
εξαίρεση τις υπερωρίες που καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα (π.χ. πριµ 
παραγωγικότητας, αναδροµικά προηγούµενων µηνών του ίδιου έτους κτλ.) και 
συνεντέλλεται µε τις µηνιαίες αποδοχές, αυτό το εφάπαξ καταβαλλόµενο ποσό δεν θα 
συναθροιστεί µε τις µηνιαίες αποδοχές, προκειµένου να γίνει αναγωγή των µηνιαίων 
αποδοχών σε ετήσιο καθαρό εισόδηµα, αλλά θα συναθροιστεί µε το συνολικό ετήσιο 
ποσό που προσδιορίζεται µε βάση τις µηνιαίες αποδοχές του συγκεκριµένου µήνα. 
Στην περίπτωση αυτή ο επιπλέον φόρος που θα προκύψει λόγω της προσθήκης αυτού 
του ποσού θα παρακρατηθεί στο µήνα που καταβλήθηκε αυτό το ποσό. Το ποσό του 
φόρου που αναλογεί βάσει της φορολογικής κλίµακας κατά περίπτωση, ανάλογα µε 
την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου θα µειωθεί κατά ποσοστό 1,5% και το 
υπόλοιπο αποτελεί το φόρο που πρέπει να παρακρατηθεί σε ετήσια βάση. 
 
Στους µισθωτούς-συνταξιούχους για τους οποίους το άθροισµα δώρων 
Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόµατος αδείας εξακολουθεί να ισοδυναµεί µε δύο 
µισθούς ή συντάξεις, όπως έχει αναφερθεί και στην 
1124764/2303/Α0012/ΠΟΛ.1163/12.12.2008 εγκύκλιο, το ένα δέκατο τέταρτο (1/14) 
του ποσού αυτού, αποτελεί το φόρο που παρακρατείται κάθε µήνα από τον υπόχρεο 
εργοδότη, κατά την καταβολή των µισθών ή των συντάξεων. Το ίδιο ποσό φόρου 
πρέπει να παρακρατηθεί και από το ποσό που θα καταβληθεί στο δικαιούχο, ως δώρο 
Χριστουγέννων. 
 
Στους υπόλοιπους µισθωτούς-συνταξιούχους δηλαδή εκείνους για τους οποίους το 
άθροισµα δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόµατος αδείας δεν ισοδυναµεί 
πλέον µε δύο µισθούς ή συντάξεις, το ένα δωδέκατο (1/12) του ποσού αυτού, 
αποτελεί το φόρο που παρακρατείται κάθε µήνα από τον υπόχρεο εργοδότη, κατά την 



 

 

 καταβολή των µισθών ή των συντάξεων. Ο υπολογισµός του φόρου που αντιστοιχεί 
στο ποσό που θα καταβληθεί στο δικαιούχο ως δώρο Χριστουγέννων, θα γίνει 
αναλογικά µε βάση τα δεδοµένα του φόρου που αντιστοιχεί στις αποδοχές του µήνα 
∆εκεµβρίου στον οποίο θα καταβληθεί το δώρο Χριστουγέννων.  
 
Για καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουµε τα ακόλουθα παραδείγµατα: 
 
α) Έστω ότι άγαµος µισθωτός του ∆ηµοσίου (που δεν υπάγεται στις περιπτώσεις 
εκείνες για τις οποίες προβλέπεται αφορολόγητο ποσό 12.000 ευρώ) λαµβάνει για 
παράδειγµα καθαρές µηνιαίες αποδοχές 1.850 ευρώ (σταθερές για κάθε µήνα του 
έτους) και καθαρό δώρο Χριστουγέννων 450 ευρώ. 
 
Ετήσιο καθαρό εισόδηµα: 12*1.850=22.200 ευρώ  
Ετήσιος φόρος κλίµακας: 2.612 ευρώ 
Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης: 2.612*1,5%=39,18 ευρώ 
Φόρος που πρέπει να παρακρατείται κάθε µήνα:2.612-39,18=2.572,82/12=214,40 
ευρώ 
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου 
Χριστουγέννων:214,40*(450/1,850)=52,15 ευρώ 
 
β) Έστω ότι άγαµος µισθωτός του ιδιωτικού τοµέα (που δεν υπάγεται στις 
περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες προβλέπεται αφορολόγητο ποσό 12.000 ευρώ και 
για τον οποίο το άθροισµα δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόµατος αδείας 
ισοδυναµεί µε δύο µισθούς) λαµβάνει για παράδειγµα καθαρές µηνιαίες αποδοχές 
1.850 ευρώ (σταθερές για κάθε µήνα του έτους).  
Ετήσιο καθαρό εισόδηµα: 14*1.850=25.900 ευρώ  
Ετήσιος φόρος κλίµακας: 3.574 ευρώ 
Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης: 3.574*1,5%=53,61 ευρώ 
Φόρος που πρέπει να παρακρατείται κάθε µήνα: 3.574- 53,61=3.520,39/14=251,46 
ευρώ 
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων: 
3.520,39/14=251,46 ευρώ 
 
Σηµειώνεται ότι κατά τον υπολογισµό του παρακρατούµενου φόρου µισθωτών 
υπηρεσιών, τα ποσά που προκύπτουν θα στρογγυλοποιούνται στο δεύτερο δεκαδικό 
ψηφίο π.χ. αν προκύψει ποσό 14,3876 ευρώ θα παρακρατείται ποσό 14,39 ευρώ ή αν 
προκύψει ποσό 14,2237 θα παρακρατείται ποσό 14,22 ευρώ. ∆ηλαδή, ισχύει ο 
κανόνας στρογγυλοποίησης του κανονισµού 1103/97 της Ε.Ε. 
 
Β. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ 
ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ, ΕΦΟΣΟΝ Η ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. 
 
Στους αµειβόµενους µε ηµεροµίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισµένου 
χρόνου, αλλά διάρκειας µικρότερης από ένα έτος, το ποσό της παρακράτησης 
υπολογίζεται µε την εφαρµογή συντελεστή στο ακαθάριστο ποσό του ηµεροµισθίου, 
ο οποίος ορίζεται σε τρία τοις εκατό (3%) στο σύνολο του ηµεροµισθίου πάνω από το 
ποσό που ορίζεται από τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 1 άρθρου 57 ν. 2238/1994. 
Συνεπώς, αν το ακαθάριστο ποσό του ηµεροµισθίου είναι µικρότερο από το ανωτέρω 
προβλεπόµενο ποσό δεν θα γίνεται παρακράτηση του φόρου. 



 

 

  
Τονίζεται ότι, αν στον ηµεροµίσθιο εργάτη καταβάλλονται και πρόσθετες αµοιβές 
(π.χ. υπερωρίες, επίδοµα παραγωγής κτλ.), ο ανωτέρω συντελεστής παρακράτησης θα 
υπολογίζεται µε βάση το ποσό του µέσου ηµεροµισθίου της περιόδου που 
καταβάλλονται οι πρόσθετες αµοιβές. 
 
Γ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ. 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΤΛ. 
 
Στις καθαρές αµοιβές για υπερωριακή εργασία, επιχορηγήσεις, επιδόµατα, καθώς και 
στις κάθε άλλου είδους, πρόσθετες αµοιβές ή παροχές, οι οποίες καταβάλλονται 
τακτικά ή έκτακτα και δεν συνεντέλλονται µε τις τακτικές αποδοχές, εφόσον αυτές 
θεωρούνται εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, ο παρακρατούµενος φόρος 
υπολογίζεται µε συντελεστή 20% στο συνολικό καθαρό ποσό, όσο και αν είναι 
αυτό. Ειδικά, σε περίπτωση που ωροµίσθιοι καθηγητές απασχολούνται ταυτόχρονα 
σε πολλούς εργοδότες, µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, όπως συµβαίνει σε 
καθηγητές που απασχολούνται ταυτόχρονα σε διάφορα φροντιστήρια, οι εργοδότες 
εκτός από εκείνον που καταβάλλει τις µεγαλύτερες αποδοχές, θα παρακρατούν φόρο 
µε συντελεστή 10%. 
 
∆. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΑ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ. 
 
Στα εισοδήµατα που καταβάλλονται αναδροµικά, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 
46 του ν. 2238/1994, ο φόρος που παρακρατείται υπολογίζεται µε συντελεστή είκοσι 
τοις εκατό (20%) στο καταβαλλόµενο ποσό. 
 
Ε. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ 
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΤΛ. 
 
Ο υπολογισµός του παρακρατούµενου φόρου, στο καθαρό ποσό των συντάξεων ή 
άλλων παροχών που καταβάλλονται από ταµεία επικουρικά, µετοχικά, αρωγής ή 
αλληλοβοήθειας, διενεργείται ως ακολούθως:  
 
α) Με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) αν το καθαρό ποσό της παροχής δεν 
υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ ετησίως,  
β) Με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) αν το καθαρό ποσό της παροχής 
υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ και µέχρι τέσσερις χιλιάδες 
πεντακόσια (4.500) ευρώ ετησίως. 
γ) Με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αν το καθαρό ποσό της παροχής 
υπερβαίνει τα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500) ευρώ ετησίως. 
 
ΣΤ. ΛΟΙΠΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ. 
 
1. Ο φόρος που παρακρατείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του 
άρθρου 57 του ν. 2238/1994, µειώνεται κατά ποσοστό 1,5% κατά την 
παρακράτησή του. 
 
Σηµειώνεται ότι, κατά την παρακράτηση φόρου µισθωτών υπηρεσιών δεν λαµβάνεται 



 

 

 υπόψη η εκπιπτόµενη δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά των 2.400 ευρώ, για τον ίδιο το 
φορολογούµενο και για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν µε αυτόν ή τον 
βαρύνουν, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από νοητική 
καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, είναι νεφροπαθείς κτλ. Η έκπτωση 
αυτής της δαπάνης υπολογίζεται µε την εκκαθάριση του φόρου από τις αρµόδιες 
∆ΟΥ µε την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων 
των δικαιούχων. Επίσης, διευκρινίζεται ότι, κατά την παρακράτηση φόρου µισθωτών 
υπηρεσιών δεν λαµβάνεται υπόψη η µείωση φόρου για µισθωτούς που προσφέρουν 
υπηρεσίες ή κατοικούν για εννέα (9) τουλάχιστον µήνες µέσα στο έτος στους νοµούς 
που περιγράφονται στο άρθρο 9 του ν. 2238/1994. Η µείωση αυτή του φόρου 
υπολογίζεται µε την εκκαθάριση του φόρου από τις αρµόδιες ∆ΟΥ µε την υποβολή 
των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων. 
 
2. Η παρακράτηση η οποία διενεργείται µε βάση τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 9 
του ν.2238/1994 εφαρµόζεται µόνο για τις αµοιβές που αποκτούν οι αξιωµατικοί και 
το κατώτερο πλήρωµα του εµπορικού ναυτικού για τις υπηρεσίες που παρέχουν σε 
εµπορικά πλοία. 
 
3. Σε περίπτωση πολλαπλής απασχόλησης ο εργαζόµενος µε δήλωσή του στους 
εργοδότες στους οποίους απασχολείται πρέπει να επιλέγει την κύρια απασχόλησή του 
µε κριτήριο το µεγαλύτερο ποσό αποδοχών που του καταβάλλεται και η 
παρακράτηση φόρου που θα διενεργεί ο εργοδότης θα γίνεται µε βάση τις διατάξεις 
της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ν. 2238/1994. 
 
Οι εργοδότες που καταβάλλουν τις µικρότερες αποδοχές, θα πρέπει να διενεργούν 
παρακράτηση φόρου µε βάση τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του 
άρθρου 57 του ν. 2238/1994, θεωρουµένων των αποδοχών αυτών ως πρόσθετων 
αµοιβών, δηλαδή µε συντελεστή φόρου 20%. 
 
4. Ακόµα, µε τις διατάξεις της περ.θ' της παρ.5 του άρθρου 6 του ν. 2238/1994 
απαλλάσσονται από τη φορολογία οι µισθοί, συντάξεις και η πάγια αντιµισθία που 
χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που 
παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, σε ποσοστό που υπερβαίνει το 80%. 
 
Συνεπώς, κατά την καταβολή µισθών, συντάξεων και πάγιας αντιµισθίας στους πιο 
πάνω δικαιούχους, δεν θα παρακρατείται φόρος εισοδήµατος. 
 
5. Επίσης, διευκρινίζεται ότι, για το επιπλέον ετήσιο τεκµαρτό εισόδηµα από 
µισθωτές υπηρεσίες το οποίο αποκτάται από απασχολούµενους στην επιχείρηση 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.γ' (παροχή κατοικίας σε στελέχη και υπαλλήλους 
της επιχείρησης) και της περ.στ' (παροχή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου σε στελέχη της 
επιχείρησης) της παρ.1 του άρθρου 45 του ν.2238/1994 δεν διενεργείται 
παρακράτηση Φ.Μ.Υ. καθόσον δεν λαµβάνει χώρα καταβολή εισοδήµατος. 
 
6. Περαιτέρω, σηµειώνεται ότι, µε την παράγραφο 1 του άρθρου 45 του ν. 2238/1994, 
µεταξύ άλλων ορίζεται ότι, εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες θεωρείται και το 
εισόδηµα που αποκτούν οι δικηγόροι ως πάγια αντιµισθία για παροχή νοµικών 
υπηρεσιών, καθώς και το εισόδηµα που αποκτούν οι ξεναγοί οι οποίοι υπάγονται στις 
διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 1545/1985. Συνεπώς, κατά την καταβολή στους 
δικαιούχους των εισοδηµάτων αυτής της κατηγορίας έχουν εφαρµογή όσα 



 

 

 αναφέρθηκαν πιο πάνω για την παρακράτηση φόρου µισθωτών υπηρεσιών. 
 
7. Ακόµα, διευκρινίζεται ότι όταν το εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες καταβάλλεται 
ελεύθερο φόρου, εισόδηµα που υπόκειται σε φόρο είναι εκείνο από το οποίο, αν 
αφαιρεθεί ο φόρος που του αναλογεί, προκύπτει το χωρίς φόρο ποσό που 
καταβάλλεται στο δικαιούχο. 
 
8. Παρακαλούµε όπως η διαταγή αυτη, µε τη φροντίδα των αρµόδιων υπηρεσιών και 
διευθύνσεων των Υπουργείων και των Νοµαρχιών, να κοινοποιηθεί σε όλους τους 
εκκαθαριστές µισθοδοσίας, ώστε η παρακράτηση του φόρου να γίνεται κανονικά από 
αυτούς. 
 
 
 
 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ     
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ     
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