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ΠΟΛ 1224 
 
ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 
του ν.3986/2011 στα εισοδήµατα από µισθούς, ηµεροµίσθια, συντάξεις και λοιπές 
παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από 1-1-2013 και µετά µε βάση 
τη νέα φορολογική κλίµακα µισθωτών - συνταξιούχων όπως αυτή προβλέπεται 
στις διατάξεις του σχεδίου νόµου «Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, 
ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας υπουργείου οικονοµικών και λοιπές διατάξεις» 
που ψηφίσθηκε επί της αρχής στη Βουλή. 
  
Σχετικά µε το ανωτέρω θέµα σας πληροφορούµε τα εξής:  
 
 1. Με τις διατάξεις του σχεδίου νόµου «Ρυθµίσεις στη φορολογία εισοδήµατος, 
ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας υπουργείου οικονοµικών και λοιπές διατάξεις» που 
ψηφίσθηκε επί της αρχής στη Βουλή προβλέπεται η ακόλουθη φορολογική κλίµακα 
µισθωτών - συνταξιούχων η οποία έχει εφαρµογή για τα εισοδήµατα που αποκτώνται 
και τις δαπάνες που πραγµατοποιούνται κατά περίπτωση, από το οικονοµικό έτος 
2014 (χρήση 2013) και µετά: 
 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
 

Κλιµάκιο 
εισοδήµατος 

(ευρώ) 

Φορολογικός
συντελεστής 

% 

Φόρος 
κλιµακίου 

(ευρώ) 

Σύνολο 
Εισοδήµατος 

(ευρώ) 

Σύνολο 
Φόρου 
(ευρώ) 

25.000 22 5.500 25.000 5.500 
17.000 32 5.440 42.000 10.940 

Υπερβάλλον 42       
 
 
2. Με τις διατάξεις του ανωτέρω σχεδίου νόµου προβλέπεται επίσης, ότι ο φόρος που 
προκύπτει µε βάση την κλίµακα των µισθωτών και συνταξιούχων της προηγούµενης 
παραγράφου µειώνεται: 
 



 

 

 α) Για εισόδηµα µέχρι και είκοσι µία χιλιάδες (21.000) ευρώ κατά δύο χιλιάδες και 
εκατό (2.100) ευρώ. Εφόσον ο φόρος που προκύπτει είναι µικρότερος των δύο 
χιλιάδων και εκατό (2.100) ευρώ το ποσό µείωσης περιορίζεται στο ποσό του φόρου. 
 
β) Για εισόδηµα πάνω από είκοσι µία (21.000) ευρώ το ποσό µείωσης της περίπτωσης 
α' περιορίζεται κατά εκατό (100) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ εισοδήµατος και µέχρι 
εξαντλήσεως του ποσού των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ. 
 
3. Αναλυτικές οδηγίες σχετικά µε το πιο πάνω θέµα, θα δοθούν µόλις το ανωτέρω 
σχέδιο νόµου γίνει νόµος του Κράτους και δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
 
 
Ο Αναπληρωτής Γεν. ∆/ντής Φορολογίας  
Γ. Κριτσέλης 


