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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΠΟΛ.1072/2015 σχετικά µε οδηγίες περί της εφαρµογής των
διατάξεων του άρθρου 60 του ν.4172/2013 αναφορικά µε την παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα
από µισθωτή εργασία και συντάξεις.
Αναφορικά µε το παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα εξής:
1. Σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1072/31.3.2015 εγκύκλιο µας, οι εκκαθαριστές µισθοδοσίας κάθε µήνα
διενεργούν αναγωγή του µηνιαίου φορολογητέου εισοδήµατος, σε ετήσιο προκειµένου να
προσδιορισθεί το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδηµα κάθε δικαιούχου και να προβούν στη συνέχεια
στην παρακράτηση φόρου σύµφωνα µε την κλίµακα της παρ.1 του άρθρου 15 και τις µειώσεις φόρου
του άρθρου 16.
Προκειµένου για νεοδιορισθέντες υπαλλήλους ή νέους συνταξιούχους, ο προσδιορισµός του ετήσιου
καθαρού εισοδήµατος θα γίνεται µε βάση τα δεδοµένα του µήνα έναρξης της εργασίας ή καταβολής
της σύνταξης, όπως αναλύθηκε και στην ΠΟΛ.1104/9.4.2014 Α.Υ.Ο., επί 12 ή επί 14 όταν
καταβάλλονται δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδοµα αδείας τα οποία αθροιστικά λαµβανόµενα
ισοδυναµούν µε δύο µισθούς, και όχι επί τον αριθµό των υπολειπόµενων µηνών µέχρι τη λήξη του
έτους. Η ίδια αναγωγή (επί 12 ή επί 14) θα διενεργείται και στις περιπτώσεις προσωπικού που
προσλαµβάνεται µε σύµβαση ορισµένου χρόνου (π.χ. 6 µηνών).
2. Ειδικότερα, ως προς την αναγωγή του µηνιαίου εισοδήµατος σε ετήσιο, για τις περιπτώσεις που ο
µισθωτός αποκτά εισόδηµα από συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου, σε κάποιες περιπτώσεις
δηµιουργείται η στρέβλωση το πραγµατικό ετήσιο εισόδηµα του µισθωτού να υπολείπεται κατά πολύ
του εισοδήµατος που προκύπτει κατόπιν της αναγωγής σε ετήσιο, µε αποτέλεσµα η παρακράτηση
Φ.Μ.Υ. να υπολογίζεται σε λάθος βάση, ιδιαίτερα όταν ο εργαζόµενος µέσα στο φορολογικό έτος
πέραν της σύµβασης αυτής δεν αποκτά άλλο εισόδηµα από µισθωτή εργασία.
3. Κατόπιν των ανωτέρω, γίνεται δεκτό, οι εκκαθαριστές µισθοδοσίας κατά την καταβολή αποδοχών
από 01.08.2015 και µετά, για µισθωτούς µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου, προκειµένου να
υπολογίσουν τη µηνιαία παρακράτηση Φ.Μ.Υ. µε βάση την κλίµακα του άρθρου 15 και τη µείωση
φόρου του άρθρου 16, να περιορίζουν αναλογικά το µηνιαίο φόρο που προκύπτει σε τόσα δωδέκατα
όσοι και οι µήνες που διαρκεί η σύµβαση. Συνεπώς, αν η σύµβαση είναι πεντάµηνη, η µηνιαία
παρακράτηση, θα περιοριστεί σε 5/12 του προκύπτοντος µηνιαίου φόρου.
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