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ΦΜΥ: Νέος αναλυτικός οδηγός, µε είκοσι πέντε 
ερωταπαντήσεις 
Τι άλλαξε από την 1η Ιανουαρίου 2014 στις αποζηµιώσεις για λύση ή καταγγελία εργασιακής 
σχέσης - Σε ποιες περιπτώσεις λάθους είναι δυνατόν να υποβληθεί διορθωτική στο Taxisnet, για 
δήλωση που έχει οριστικά υποβληθεί µέσω του σ 
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 
  
Τρίτη, 04 Μαρτίου 2014 
  
Η αποζηµίωση για τη λύση ή καταγγελία εργασιακής σχέσης λογίζεται, από την 1η Ιανουαρίου 2014, ως 
ακαθάριστο εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συντάξεις. Το καταβληθέν µάλιστα ποσό της αποζηµίωσης 
πρέπει να δηλωθεί στην προσωρινή δήλωση παρακράτησης ΦΜΥ, µαζί µε το τυχόν ποσό 
παρακρατούµενου φόρου που προκύπτει. 
Σε κάθε περίπτωση, από την 1η Ιανουαρίου 2014, οι εργοδότες που καταβάλουν εισόδηµα για µισθωτή 
εργασία υποχρεούνται να υποβάλλουν προσωρινή δήλωση ΦΜΥ ακόµα και στην περίπτωση που δεν 
προκύπτει φόρος για απόδοση, συµπληρώνοντας µόνο το ποσό των ακαθάριστων αµοιβών. 
Αυτά επισηµαίνονται, µεταξύ άλλων, στο νέο αναλυτικό οδηγό της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών 
Συστηµάτων, στον οποίο υπογραµµίζεται ότι για όλες τις κατηγορίες εισοδηµάτων της προσωρινής 
δήλωσης ΦΜΥ, η υποβολή της δήλωσης γίνεται υποχρεωτικά σε µηνιαία βάση και µε προθεσµία απόδοσης 
του εν λόγω φόρου την τελευταία ηµέρα του µεθεπόµενου από την παρακράτηση µήνα. 
Εάν έχει γίνει οριστική υποβολή µιας δήλωσης στο Taxisnet και διαπιστωθεί λάθος, τότε αυτό µπορεί να 
διορθωθεί µέσω του εν λόγω συστήµατος σε δύο περιπτώσεις: 
* εάν το λάθος αφορά απόδοση µικρότερου ποσού φόρου 
* εάν το λάθος αφορά το ποσό των ακαθάριστων αποδοχών στον παρακρατούµενο φόρο σε εισόδηµα από 
µισθωτή εργασία και συντάξεις. 
Εάν το λάθος αφορά οτιδήποτε άλλο, καµία διόρθωση δεν µπορεί να γίνει µέσω taxisnet και πρέπει να 
απευθυνθείτε στην αρµόδια ∆ΟΥ. 
Αναλυτικότερα, στον οδηγό της ΓΓΠΣ, σε είκοσι πέντε ερωταπαντήσεις, υπογραµµίζονται τα εξής: 
1. Είµαι ήδη εγγεγραµµένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω Προσωρινή 
∆ήλωση ΦΜΥ; 
Για τους ήδη εγγεγραµµένους χρήστες δεν απαιτείται διαδικασία εγγραφής, αλλά ισχύουν οι κωδικοί 
πρόσβασης (username και κωδικός) που ήδη χρησιµοποιούνται. Τα Νοµικά Πρόσωπα που έχουν εγγραφεί 
στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες µετά τις 6/12/2010 ή έχουν πιστοποιηθεί εκ νέου, πρέπει να εξουσιοδοτήσουν 
ένα φυσικό πρόσωπο ως εκπρόσωπο ή λογιστή ή λογιστικό γραφείο για την υποβολή δήλωσης ΦΜΥ από 
την εφαρµογή των εξουσιοδοτήσεων του TAXISnet. Τα Φυσικά Πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες µετά τις 6/12/2010 ή έχουν πιστοποιηθεί εκ νέου, εάν επιθυµούν η δήλωση ΦΜΥ 
να υποβάλλεται από λογιστή ή λογιστικό γραφείο, θα πρέπει να εξουσιοδοτήσουν το λογιστή ή το λογιστικό 
γραφείο από την εφαρµογή των εξουσιοδοτήσεων του TAXISnet. 
2. Για ποια κατηγορία εισοδήµατος η απόδοση του παρακρατούµενου φόρου είναι υποχρεωτική µε 
τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας; 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΠΟΛ.1033/18.2.2011, όπως τροποποιήθηκαν µε την ΠΟΛ.1214/7.12.2012, 
τόσο οι αρχικές όσο και οι τροποποιητικές προσωρινές δηλώσεις απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήµου 
(για όλες τις κατηγορίες εισοδηµάτων, δηλαδή για εισόδηµα από µισθωτή εργασία, συντάξεις και 
επιχειρηµατική δραστηριότητα), είτε είναι εµπρόθεσµες είτε είναι εκπρόθεσµες, διαχειριστικής χρήσης 2010 
και µετά, υποβάλλονται και ο φόρος αποδίδεται µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω 
∆ιαδικτύου, στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr. 
3. Μπορώ να υποβάλω Τροποποιητική Προσωρινή ∆ήλωση ΦΜΥ µέσω TAXISnet; 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΠΟΛ.1033/18.2.2011, όπως τροποποιήθηκαν µε την ΠΟΛ.1214/7.12.2012, οι 
τροποποιητικές προσωρινές δηλώσεις απόδοσης φόρου µισθωτών υπηρεσιών διαχειριστικής χρήσης 2010 
και µετά υποβάλλονται υποχρεωτικά µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω ∆ιαδικτύου, 
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εφόσον οι αρχικές προσωρινές δηλώσεις είχαν υποβληθεί µε τον ίδιο τρόπο, µε την επισήµανση ότι ήδη δεν 
έχει υποβληθεί άλλη παρόµοια τροποποιητική δήλωση στη ∆ΟΥ. 
4. Ποιες είναι οι κατηγορίες εισοδηµάτων που περιλαµβάνονται στη νέα προσωρινή δήλωση ΦΜΥ 
βάσει του Ν.4172/2013; 
Παραθέτουµε αναλυτικά τις κατηγορίες εισοδηµάτων µε τις υποπεριπτώσεις τους: 
1) Εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συντάξεις. 
* Εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συντάξεις (αρθ.12, 13 του Ν.4172/2013) 
* Παρακράτηση φόρου σε περιοδικά καταβαλλόµενο ασφάλισµα οµαδικών ασφαλιστηρίων (αρθ.64 παρ.1 
περ.ε’ του Ν.4172/2013) 
* Ασφάλισµα οµαδικών ασφαλιστηρίων µε εφάπαξ καταβολή (αρθ.64 παρ.1 περ.ε’ του Ν.4172/2013) 
* Αποζηµίωση απολυοµένων (αρθ.15 παρ.3 του Ν.4172/2013) 
2) Παρακρατούµενος φόρος σε αµοιβές από επιχειρηµατική δραστηριότητα 
* Παρακράτηση φόρου από επιχειρηµατική δραστηριότητα (αρθ.64 παρ.1 περ.δ’ του Ν.4172/2013) 
3) Προκαταβλητέος φόρος σε αµοιβές από επιχειρηµατική δραστηριότητα 
* Προκαταβλητέος φόρος επί δικηγορικών αµοιβών (αρθ.69 παρ.5 περ.α’ του Ν.4172/2013) 
* Παρακράτηση φόρου επί του µερίσµατος δικηγόρων (αρθ.69 παρ.5 περ.γ’ του Ν.4172/2013) 
5. Κάθε πότε πρέπει να αποδίδεται ο παρακρατηθείς φόρος; 
Βάσει του άρθρου 64 παράγραφος 7 του Ν.4172/2013 ο φόρος που παρακρατείται, αποδίδεται το αργότερο 
µέχρι το τέλος του δεύτερου µήνα από την ηµεροµηνία καταβολής της υποκείµενης σε παρακράτηση 
πληρωµής. 
Εποµένως, για όλες τις κατηγορίες εισοδηµάτων της προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ, υπάρχει υποχρέωση 
υποβολής της δήλωσης σε µηνιαία βάση και µε προθεσµία απόδοσης του εν λόγω φόρου την τελευταία 
ηµέρα του µεθεπόµενου από την παρακράτηση µήνα. 
Για παράδειγµα, ως καταληκτική ηµεροµηνία απόδοσης του παρακρατούµενου φόρου µηνός Ιανουαρίου 
2014 ορίζεται η 31/03/2014. 
Ως καταληκτική ηµεροµηνία απόδοσης του παρακρατούµενου φόρου µηνός Φεβρουαρίου 2014 ορίζεται η 
30/04/2014. 
6. Τι συµβαίνει σε περίπτωση που η καταληκτική ηµεροµηνία είναι επίσηµη αργία, Σάββατο ή 
Κυριακή; 
Σε περίπτωση υποβολής εµπρόθεσµης δήλωσης, µε καταληκτική ηµεροµηνία πληρωµής επίσηµη αργία, 
Σάββατο ή Κυριακή, τότε βάσει του αρθ.7 του Ν.4174/2013 η προθεσµία εκπλήρωσης της υποχρέωσης 
παρατείνεται µέχρι την αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα για τη φορολογική διοίκηση. 
Για παράδειγµα, η προθεσµία υποβολής της δήλωσης παρακρατούµενου φόρου µηνός Μαρτίου 2014 έχει 
προθεσµία νόµιµης υποβολής και πληρωµής την 02/06/2014 (ηµέρα ∆ευτέρα). 
7. Μπορώ να υποβάλω εκπρόθεσµη Προσωρινή ∆ήλωση Απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήµου 
µέσω TAXISnet; 
Ναι. Μπορώ να υποβάλω αρχικές και τροποποιητικές εµπρόθεσµες και εκπρόθεσµες Προσωρινές 
∆ηλώσεις Απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήµου για τα έτη 2010 και επόµενα. 
8. Μπορώ να υποβάλω τροποποιητική δήλωση µόνο ως προς τις ακαθάριστες αποδοχές; 
Ναι. Οσον αφορά τον παρακρατούµενο φόρο από µισθωτή εργασία και συντάξεις, µπορώ να υποβάλω 
τροποποιητική προσωρινή δήλωση µόνο ως προς το ποσό των ακαθάριστων αποδοχών. 
9. Μπορώ να υποβάλω τροποποιητική δήλωση µε µικρότερο ποσό φόρου; 
Οχι. Σε περίπτωση που έχει αποδοθεί για κάποιον εργαζόµενο µεγαλύτερο ποσό φόρου µισθωτών 
υπηρεσιών από τον αναλογούν, τότε το βάζουµε στη βεβαίωση του εργαζοµένου (από την αµοιβή του 
οποίου έχει γίνει και η παρακράτηση) και στον οποίο επιστρέφεται µε την εκκαθάριση του φόρου του. 
Σε διαφορετική περίπτωση, ο υπόχρεος πρέπει να υποβάλει αίτηση επιστροφής του ποσού στην αρµόδια 
∆ΟΥ µαζί µε τη σχετική τροποποιητική προσωρινή δήλωση, από όπου και θα του αποδοθεί το 
αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό µετά από προσωρινό έλεγχο του υπόχρεου. 
10. Πότε ανοίγει η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης για µια υποβληθείσα δήλωση; 
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Η επιλογή της υποβολής τροποποιητικής δήλωσης για µια υποβληθείσα δήλωση ανοίγει το αργότερο 2 
εργάσιµες µέρες από την ηµέρα οριστικής υποβολής της προηγούµενης δήλωσης (αρχικής ή 
τροποποιητικής κατά περίπτωση). 
11. Μπορώ να υποβάλω τροποποιητική δήλωση για παρελθούσα χρήση; 
α) σε περίπτωση που δεν έχω υποβάλει οριστική δήλωση ΦΜΥ (Ε7) για κάποια παρελθούσα διαχειριστική 
χρήση, µπορώ να υποβάλω τροποποιητική δήλωση για αυτήν τη χρήση 
β) σε περίπτωση που έχω υποβάλει οριστική δήλωση ΦΜΥ (Ε7) για κάποια παρελθούσα διαχειριστική 
χρήση, το taxisnet δεν µου επιτρέπει την εκ των υστέρων υποβολή προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ (είτε 
αρχικής είτε τροποποιητικής) για τη συγκεκριµένη διαχειριστική χρήση. Σε αυτή την περίπτωση η υποβολή 
της τροποποιητικής δήλωσης θα γίνεται στην αρµόδια ∆ΟΥ. 
12. Αν κάνω οριστική υποβολή µιας δήλωσης στο TAXISnet και διαπιστώσω κάποιο λάθος, έχω 
δυνατότητα διόρθωσης µέσω TAXISnet; 
Εάν το λάθος αφορά απόδοση µικρότερου ποσού φόρου, τότε επιτρέπεται η υποβολή χρεωστικής 
τροποποιητικής προσωρινής δήλωσης για την απόδοση του υπολειπόµενου φόρου. 
Εάν το λάθος αφορά το ποσό των ακαθάριστων αποδοχών στον παρακρατούµενο φόρο σε εισόδηµα από 
µισθωτή εργασία και συντάξεις, τότε µπορώ να υποβάλω τροποποιητική προσωρινή δήλωση µε µόνη 
αλλαγή το ποσό των ακαθαρίστων αµοιβών. 
Εάν το λάθος αφορά οτιδήποτε άλλο, καµία διόρθωση δεν µπορεί να γίνει µέσω taxisnet και πρέπει να 
απευθυνθείτε στην αρµόδια ∆ΟΥ. 
13. Πότε µια οριστικοποιηµένη Προσωρινή ∆ήλωση ΦΜΥ θεωρείται και παραληφθείσα; 
Με το νέο Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας (Ν.4174/2013) προβλέπεται άµεσος προσδιορισµός του 
φόρου. Συνεπώς, µε την οριστική υποβολή της δήλωσης γίνεται πλέον αυτόµατα η βεβαίωση της εν λόγω 
οφειλής. 
Εποµένως, θέλει µεγάλη προσοχή η συµπλήρωση της δήλωσης µε τα ορθά ποσά, για την αποφυγή 
άσκοπης ταλαιπωρίας. (βλέπε και ερώτηση 12) 
14. Τι συµβαίνει όταν παρέλθει η ηµεροµηνία πληρωµής (βάσει της Ταυτότητας Οφειλής) χωρίς να 
έχει καταβληθεί ο φόρος στην Τράπεζα; 
Η ηµεροµηνία που αναγράφεται στην ταυτότητα οφειλής (ποσό δόσης της 00/00/2014) δεν είναι πλέον η 
καταληκτική ηµεροµηνία πληρωµής, αλλά η ηµεροµηνία µέχρι την οποία δεν µεταβάλλεται το ποσό των 
τόκων εκπρόθεσµης υποβολής και συνεπώς το σύνολο της οφειλής της δήλωσης µαζί µε τις σχετικές 
επιβαρύνσεις. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωµής του οφειλόµενου ποσού πέραν της ως άνω 
ηµεροµηνίας, ο υπόχρεος πρέπει να επιλέξει από την «προσωποποιηµένη πληροφόρηση» τα «στοιχεία 
οφειλών εκτός ρύθµισης», προκειµένου να ενηµερωθεί για τις επιπλέον επιβαρύνσεις. 
15. Τι συµβαίνει στην περίπτωση που πρέπει να αποδώσω παρακρατούµενο φόρο για παραπάνω 
από µία κατηγορία εισοδήµατος; 
Σηµειώνεται πως για κάθε κατηγορία εισοδήµατος (βλέπε ερώτηση 4) πρέπει να υποβάλω ξεχωριστή 
δήλωση για την ίδια περίοδο, αλλά επιλέγοντας διαφορετική κατηγορία εισοδήµατος. Εποµένως, για κάθε 
κατηγορία θα δηµιουργηθεί ξεχωριστή ταυτότητα οφειλής. 
16. Τα πεδία είναι ανενεργά (γκρι) και δεν µπορώ να καταχωρήσω τα ποσά των ακαθάριστων 
αµοιβών και του φόρου. Τι πρέπει να κάνω; 
∆εν έχετε επιλέξει κατηγορία εισοδήµατος. Μετά την επιλογή της κατηγορίας εισοδήµατος ανοίγουν τα 
σχετικά πεδία για καταχώρηση. 
17. ∆εν µπορώ να αλλάξω την κατηγορία εισοδήµατος ώστε να µου ανοίξουν τα σωστά πεδία. Τι 
πρέπει να κάνω; 
Αυτό σηµαίνει ότι έχετε επιλέξει υποβολή τροποποιητικής και όχι υποβολή νέας αρχικής δήλωσης από άλλη 
κατηγορία εισοδήµατος. Σε µια τέτοια περίπτωση, πρέπει να βγείτε από τη δήλωση πατώντας το κουµπί 
«ακύρωση» και αφού επιλέξετε τη σωστή περιοδικότητα και περίοδο, πρέπει να πατήσετε το κουµπί 
«υποβολή» που βρίσκεται κάτω από τις υποβληθείσες αποθηκευµένες δηλώσεις. (βλέπε και ερώτηση 15) 
προκειµένου να υποβάλετε νέα αρχική δήλωση από άλλη κατηγορία εισοδήµατος. 
Ειδική εισφορά αλληλεγγύης: Πώς θα γίνει η παρακράτηση και για ποια εισοδήµατα 
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18. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για ποιες κατηγορίες εισοδήµατος παρακρατείται µέσω της 
προσωρινής δήλωσης; 
Η παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν.3986/2011 γίνεται ΜΟΝΟ 
στο εισόδηµα από ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και για εισοδήµατα που αποκτώνται από 01/01/2012 µέχρι και 
31/12/2014 (ΠΟΛ.1246/7.12.2011). 
Για τις υπόλοιπες κατηγορίες εισοδήµατος η ειδική εισφορά αλληλεγγύης θα συµπεριληφθεί στο 
εκκαθαριστικό εισοδήµατος της ετήσιας φορολογικής δήλωσης φυσικών προσώπων. 
19. Πώς θα αποδώσω το ποσό αλληλεγγύης; 
Το ποσό αλληλεγγύης αποδίδεται στη µισθωτή εργασία από την προσωρινή δήλωση παρακράτησης φόρου 
στο εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συντάξεις. 
20. Πώς θα δηλώσω και θα αποδώσω την αποζηµίωση απολυοµένων και τον αντίστοιχο 
παρακρατούµενο φόρο; 
Από 01/01/2014 η αποζηµίωση για τη λύση ή καταγγελία εργασιακής σχέσης λογίζεται ως ακαθάριστο 
εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συντάξεις βάσει του άρθρου 12, παράγραφος 3 Ν.4172/2013. Το 
καταβληθέν ποσό της αποζηµίωσης πρέπει να δηλωθεί στην προσωρινή δήλωση παρακράτησης φόρου 
στο εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συντάξεις, στην υποκατηγορία αποζηµίωση απολυοµένων, µαζί µε 
το τυχόν ποσό παρακρατούµενου φόρου που προκύπτει. Ο φόρος στην εν λόγω αποζηµίωση υπολογίζεται 
µε βάση την κλίµακα του άρθρου 15, παράγραφος 3 Ν.4172/2013 από τον υπόχρεο και καταχωρείται στην 
προσωρινή δήλωση. 
21. Θέλω να αποδώσω παρακρατούµενο φόρο ως υπόχρεο φυσικό πρόσωπο και δεν υπάρχει 
πλέον αυτή η κατηγορία. Τι πρέπει να κάνω; 
Από 01/01/2014 δεν υπάρχει πλέον υποχρέωση παρακράτησης φόρου από φυσικό πρόσωπο - ιδιώτη 
(όπως υπήρχε παλαιότερα για παράδειγµα για παρακρατούµενο φόρο σε αµοιβές υπηρετικού 
προσωπικού), βάσει του άρθρου 61 Ν.4172/2013. 
22. Απασχολώ έµµισθο προσωπικό και σε κάποιο µήνα δεν προκύπτει παρακρατούµενος φόρος 
για απόδοση. Τι πρέπει να κάνω; 
Από 01/01/2014 εργοδότες υπόχρεοι σε υποβολή προσωρινής δήλωσης που καταβάλλουν εισόδηµα για 
µισθωτή εργασία σε εργαζοµένους ή υπαλλήλους τους, έχουν την υποχρέωση υποβολής της προσωρινής 
δήλωσης παρακράτησης φόρου στο εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συντάξεις ακόµα και στην 
περίπτωση που δεν προκύπτει φόρος για απόδοση, συµπληρώνοντας µόνο το ποσό των ακαθάριστων 
αµοιβών. 
23. Το πεδίο «Ολική παύση απασχόλησης προσωπικού» σε ποιες περιπτώσεις συµπληρώνεται; 
Από 01/01/2014 εργοδότες που παύουν να απασχολούν προσωπικό υποχρεούνται να συµπληρώσουν την 
ειδική ένδειξη «ολική παύση απασχόλησης προσωπικού» στην τελευταία προσωρινή δήλωση που 
υποβάλλουν, προκειµένου να µην εκδοθεί σε βάρος τους πράξη εκτιµώµενου προσδιορισµού φόρου. 
24. ∆εν απασχολώ έµµισθο προσωπικό. Είµαι υποχρεωµένος να υποβάλω µηδενική προσωρινή 
δήλωση βάσει των νέων διατάξεων; 
Σε περίπτωση που δεν καταβάλλετε αµοιβές σε χρήµα ή σε είδος στα πλαίσια υφιστάµενης εργασιακής 
σχέσης, όπως αυτή ορίζεται µε το άρθρο 12 του Ν.4172/2013, δεν υποβάλλετε προσωρινή δήλωση. 
25. Η ερώτησή µου δεν υπάρχει στις Συχνές Ερωτήσεις. Τι να κάνω; 
Αν είστε εγγεγραµµένος χρήστης µπορείτε να υποβάλετε το ερώτηµά σας µέσα από την επιλογή ο 
λογαριασµός µου/My TAXISnet. Αν δεν είστε εγγεγραµµένος χρήστης µπορείτε να υποβάλετε το ερώτηµά 
σας µέσω της φόρµας υποβολής αιτήµατος https://www1.gsis.gr/inquiry/newInquiry.htm 
Εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας: 
Για θέµατα τεχνικής υποστήριξης των εφαρµογών του νέου TAXISnet παρακαλούµε να απευθύνεστε 
αποκλειστικά και µόνο στο τηλεφωνικό κέντρο 210 4802552. Παρακαλούµε ακόµα να λάβετε υπόψη σας ότι 
η ΓΓΠΣ δεν είναι αρµόδια να σας απαντήσει σε φορολογικά θέµατα. Σε τέτοιες περιπτώσεις σας συνιστούµε 
να απευθυνθείτε στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών στο τηλέφωνο 210 3375000 ή στις 
∆ΟΥ. 
Ταχ. ∆/νση ΓΓΠΣ : Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 18346, Αθήνα. 
 


