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ΠoΛ. 1072
ΘEMA: oδηγiεζ περi τηζ εφαρμoγηζ τωv δ|ατdξεωv τoU dρθρoυ 60 τoυ ν'417212013 αvαφoρ|κιi με τηv
παρακριiτηση φ6ρoU στo ε|σ6δημα απ6 μ|σΘωτη εργασiα κα| σUvtdξaζ.
Avαφoμκ6 με τo παραπdvω θ.μα, σαζ πληρoφoρoι.lμε τα εξηζ:

|.

ΠAPAKPAτHΣH ΦoPoY Στo ElΣoΔHMA AΠo MtΣΘoYΣ KA| ΣYNτAΞE!Σ

1. Σι]μφιυvα με 6σα oρiζovτα| oπ6 nlζ δ|ατdξε|ζ τηζ παρ,,| τoU dρθρou 60 τoU v.417z2οl3' oι υπ6Xρεo|
τηζ παρ,1 τoU dρΘρou 59 τoU iδ|ou ν6μoU πoU εiτε δ|εvεργoι]v μηvlαiεζ πληρωμ.ζ σε εργαζoμivouζ η
Uπαλλiλoυζ τoUζ. εiτε κoταβdλλouv σUντiξε|ζ' πρoβαiνouv σε παρακρ6τηση ΦΦυ με βdση τηv
ακdλoιJΘη KλΙμακα τηζ παρ,1 τoυ dρΘρoυ l5 τoU iδ|ou v6μou:
<λ|μdκ|o ε|σoδηματoζ

ooρoλov|κ6ζ
,UvτεΛεσTηζ

lεUρdJ)

t5.000
17.000

ι2
t2

εovoλo Φ6ρoU

D6ρoq KλIμακiou
'εUριil)

Σ0voλo E|σoδηματoζ
.εUρω)

εUριb)

t.500
5.440

25.000

i.500
Ι 0.940

42.OOO

/πεoB6λλov
,|6 τou v.4172l2ο13 πρoκι]πτε|, dT| o
2, Aπ6 τ|ζ δ|ατdξε|ζ τηζ παρ.,1 τoU dρθρoυ
φ6ρoζ πoU πρoκυπτε|
κoτ{i τηv εφαρμoγη τoU dρθρou 15 με|ιilvετα| Kατd τo πoσ6 τωv δio x|λ|dδωv εκατ6 (2,,100) ευρ6,
εφ6σov τo φoρoλovητεo ε|σ6δημα δεv Uπερβoivε| τo πoσ6 τωv εiκoσ| μiαζ Χιλ|ιiδωv (21,000) εUρω ,(α| o
φ6ρoζ εiVαι μεγαλ0τεΦζ η iσoζ με τo πoσ6 των διo X|λ|dδων εKατ6 (2.100) εUριι, Σε περiτΠωση πoU τo
τoσ6 τoU φ6ρoU εivαt μ|KΦΙερo τωv διiro X|λ|dδεζ εκατ6 (2.100) εUρ(i τ6τε τo πoσ6 τηζ μεiωσηζ

περoρ;ζε|α| στo πoσo τoU ovαλoγoι]vIoζ ΦρoU,
Σnζ δατdξε|ζ τηζ ταρ.2 τoU iδou αρΘφυ καI v6μou oρΙζετα|, 6τ| γIα φoρoλoγητεo ε|σ6δημα τo oπoio
Uτrερβαiνε| τo πoσ6 τιllv εiκoσt εv6ζ X|λ|6δωv (21-00ο) εUρ6, τo πoσ6 τηζ μεiωσηζ με|ιi)vετα| ανoλoγικd
κστιi εκατ6 (10ο) ευριi, αvd xΙλ|α (1,000) εUριi] τoυ φoρoλoγητ6o1l εIσoδιiματoζ (ταρdδεryμα: γ|α πoσ0
ε|σoδηματoζ 30.oo0 εUρ(i) τo πoσ6 μεiιυσηζ τoυ φ6ρoU εivα| 1,200 ΣUμi}, (30,000-21.000=9,000'
9.ooo-1oο/1ooo=9oo, 2,1oo-900= 1.2ο0). Επiσηζ, σnζ δ|ατdξεtζ Ιηζ παρ.3 τoυ iδ|oυ dρθρoυ κσt ν6μoU
oρΙζετα|' 6Ι| 6ταv τo φoρoλoγητio ε|σ6δημα Uπερβαivε| τo πoσ6 τωv σαΦvτα δ]o Χ|λtdδων (42.000)
ευρdJ, δεv Χορηγεiτα| μεiωση φ6ρoU,
Eπ|σημαivετα|, 6τt με τ|ζ δ|ατdξε|ζ tou ιiρΘρou 2ο τoU |διoU ωζ dvιD v6μoυ oρEζετα| 6τι o|
φoρoλovo0μεvo| πoU δεv εXoUv τη φoρολoγ|Kη κατotκΙα τoUζ στηv Ελλdδα δεV δκαιoυvτα| τηv
πρoαvσφερθεiσα μεiωση Φρoυ. Eξα|ρετ|κd,6σ0| δIατηΦ0ν τη φoρoλoγ|κη τoUζ κατo|Kiσ σε dλλo
κΦτoζ-μελoζ τηζ E,E. η τoU E.o.X, καI εμπiτπouv σrηv περiτπωση α, η β, τoU εv λdγω 6ρθρoU,
δ|κα|oι]ντα| τ|ζ μεΙωσε|ζ ΦρoU, αλλd αUτ.ζ δεν θα τoUζ Xoρηγoivτα| κατ{i τη δoδΔασiσ παρσκΦΙησηζ
φ6ΦU' δεδoμdvoυ 61 δεv εivαt δUνατ6ν να εξαKρIβωθo0v o| πρoijπoθEσε|ξ xq}σηζ τoUζ oλλd θο
υπoλoγiζovταI κατd τηv εκκoθΙiρ|ση,
Ξ
3. o υπoλoγ|σμ6ζ τoU φ6ρoU πoU ταρακρατεiται κατd την KαToβoλη μ!σΘ(i)v-συντdξεωv, σιμφωvα με
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των

δατnξεdν lou dρΦοιJ

00 τoυ ν.4172Ι2013

σναφoρ|(α με iηνrσρσκριiτl]ση ΦpΦ Φo ε|σoδ,',

1. Στιζ καΘαρ.ζ αμo|βεζ γ|α υπερωμακη εργασΙα, επ|Χoρηγησε|ζ,

επtδdματα' iσ6ιnζ κα. σr|ζ κdθε 6λλoU εiδoυζ, πΦσΘετεζ αμo|β.ζ η εφιiπαξταρoxεζ, o| oπoiεζ δεv
oυμπiρλαμβdvovται στ|ζ τακτ|κεζ απoδoΧεζ, oπαρακρατo,μεvoζ φ6ρoζ UπoλoYiζεται με συvτελεστη
20% στoKαταβαλλ6μεvo πoσo των αvωτερω αμo|βωv' σl]μφωvα με dσα oρiζovτα| απ6τιζ δ|ατdξε|ζ τηζ
παρ,5 |oU σρθρoυ 60 τoυν'Δ172Ι2013'
2. booν αφoρd στ|ζ ταρoΧiζ σε ε.δoζ τoU dρθρou 13 τoU ν '4172|2013, λ6γωτoU 6τι η απoτιμηση τoUζ
εivα| δι,Jσχερηζ.ωζ κα! αδιvατη κατd τη σnγμη τηαoρηγησηζ τoUζ' με τηv παρoιjσσ γivετα| δεκτ6 6τ|
δεv δtεvεργεiται παρακΦτησηφ6ρoυ επirων παΦXιδv αυτιiv αλλ{i o oφεtλ6μενoζ Φρoζ UπoλoγiζεΤα|
κατdτηv εκκαθdρ|ση τηζ δiλωσηζ' δεδoμ.voι] 6τι η αξiα τoUζ (εφ6σov αUτ.ζφoρoλoγo0vτα|)
πρooαυξdνεl τo εισ6δημα απ6 μ|σΘωτη εργασiα τωνδtκo|oι]xωv. Σε περιπτ(ilσε|ζ πoU .Xε| ηδη
δ|εvεργηθεi πoρoκρdτηση ΦρoU επ.των ταρoxd}ν αUτ6v, o φ6ρoq αυτ69 Θα σUμψηφσθεi κατd τηv
εKκαΘαo|σn,

τoν αvωτ.pω σUvτελεστΙi 20% δ|ενεργεiτσ| κα| η παρακρdτηση τoυ ΦρoU στo ε|σdδημo απ6
μ|σθωτη εργασiα πoU απoκτo0v' κστd περiπτωση, πoδoσφαιρσ.ζ, καλαΘoσφα|ρ|στεζ, πρoπoνητ.ζ,
KσΘ6ζ'κα| dλλoI αμε|βdμεvo| αθλητεζ, εξα|τiαζ τηζ υπoγΦφηζ σUμβoλαΙoυ μετεγγραφηζ η τηζ
ανανdλoηg oυμβoλαiou σUvεργασiαζ με τoδoσφα|ρ|κεζ ανωvUμεζ ετα|ρiεζ η αVαγνωρ|σμEvα αθλητ|κd
oωματεiα,,ioθ;oov ol αμo|β.ζ τωv αvωτερω πρoσιlπων απ6 τα συμβdλα|α αUτ6 απoτελo,v πρ6σθετεE
αμo|β.ζ πoυ δεν σuμπερlλαμβdνovτσt στ|ζ τακτ|κ.ζ απoδoΧdζ τoUζ. Δ|εUκρ|viζετα|, 6τl με τov αvωτ.ρω
oilvτε,ιiατη δεv επ.ρxετα| εξdvτληση τηζ φoρoλoγ|κΙiζ υπoXρ.ωσηζ των δκα|o0Χωv γ|o τα ε|σoδηματα
αUτd, τ.λoζ, η ισoμερηζ καταvoμη πoU πρoβλεπ6τσv σπ6 nζ πρoibxooυσεζ δ|οτdξε|ζ τoU ν '223aΙ1994
1.,1.2010
γ,α ,α αvω'dρ, ε|σoδnματα, πoU πΦ.ρΧovταI απ6 oυμβ6λαlα πoυ dxouv Uπoγραφεi απ6
τo
τα
.τη,
oπoiα
αUτd
σε
6λo
τα
εισoδηματα
να
v|o
πρoκεlμEvoυ
και
31.12.2013,
φoρoλovηΘoι]v
μiΧρ|
τωv
πoU
ληξη
στ|ζ
περπτωσεΙζ
Kα|
Vo
UφiσΙατα|
Θα
εξαKoλoUθησε|
σUμβ6λαlo,
η
τo
εκdoτoτε
δlαρκεi
εφαρμoγη,
Kατ,αv6λoγη
τo
2014
κα|
.τη
απ6
κα|
σε
επεκτεiνεταt
σUτιδv
μετd,
σUuBoλα.ωv
φoρoλoγ|κd
'lo'αvωτερω περi |σoμερo0ζ καταvoμηξ, |σΧ0ouv κα| γ|α συγγραφεiζ' μouσouργoυζ κα| καλλιτεXνεζ
ζωγρdφouζ η γλ0rτ|εζ η XoΦκτεζ απ6 τα ιiργα τηζ πvεUματικηζ τoUζ παρογωγηζ' πoU oπωζ
πρoβλεπ6ταv απ6 nζ πρo,|bx0ouσεζ δ|ατdξε|ζ τoυ ν '223Bl1994' τo ε|σ6δημα πoU απoκτoυv oπ6 τα iργα
τηζ τινεUμα.Ι|κηζ τoUζ παραγωγηζ καταv6μετα| σε iσα μ6ρη γ|α vα φoρoλoγηθεi στo ετoζ κτησηζ τoU κα|
αtα τρiα επ6μεvα .τη, τ.λoζ, v|o dλouζ τoυζ ovωτ6ρω (πoδoσφα|ρστ.ζ, σUγγραφεiζ' κλπ,), κα| 6σoν
αφoΦ εiτε v.α σUμβ6λο|α πoU Uπoγρdφoντα| σΙτ6 1'1'2014 κα| μετd ε[τε vεα εργα πvευμαnκηζ
παΦvωγηζ πoU ξεκνoιν απo 1'1'2014 και μετd, .Xoυv ισXι] o| δ|ατιiξειζ τoυ πρωToU εδαφiou τηζ
παρ,4 τoU dρΘρou 81oυ ν'41722013, σιjμφωvα με τIζ oπoiεζ Xρ6νoζ κτησηζ τoU ε|σoδηματoζ θειυρεiτα|
o xΦvoζ πoυ o δ|Kα|o0Χoζ απεκτησε τo δ|καiωμα εiσπραξηζ τoυ.

3'
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ιv. ΠAPAKPAτHΣH ΦoPoY ΣE AΝAΔPoMIKA EΙΣoΔHMAτA

Σιμφωvα με dσα oρiζovτα| απ6 nζ δ|ατdξειζ τηζ παρ'5 τoυ {iρΘρou 60 τoυ ν.417212013, στα ε|σoδηματα

απ6 μlσΘωτil εργασiα κα| συvτ6ξεlζ πoU καταβdλλovτα| ovαδρoμ|κd εhε βdσε| v6μou, δ|κασnκηζ

απ6φασηζ η σUλλoγ|κηζ σιμβασηζ, εiτε γIα dλλη αΠiα' δ|εVεργεiτα| ταρακρdτηση φ6ρoU με σUvτελεστη
20% σo σUvoλ|κd καταβαλλ6μεvo φoρoλoγητio ε|σ6δημα, ΠεραIτfρω, λαμβαvovταζ Uπ6ψη τ|ζ
δατdξε|ζ τoU πριιτoU εδαφiou τηζ παρ.4 τoU dρθρoυ 8 τoU ν'4172ι2013, δ|εUκρlviζετα|, 6τ| dταν
Kατoβdλλoνται αναδρoμ|κd ε|σoδηματα απd μtσΘωτη εργασiα η σUvτdξεlζ για τα oπoiα τo δtκαiωμα
εiσπραξηζ oνdγετα! σε .τoζ 6πoυ τα ε|σoδηματα αUτd εiτε απαλλdσσovτoν απ6 τo Φρo εiτε
Φoρoλoγoι]vταv αυτoτελιijζ με ε|δ|K6 σUντελεστη, τ6τε στ|ζ περπτ6σε|ζ αUτEζ εiτε δεν δ|εvεργεiτα|
παρακρdτηση φ6ρoU εiτε παροκρατε1τα| φ6ρoζ με τov iδιo εlδκ6 σUvτελεσrη αvτiσιoIχα.

v. ΠAPAKPAτHΣH ΦoPoY Στ|Σ AMo|BEΣ AΞ|ΩMAτ|KoΝ KA| KAτΩτEPoY ΠΛHPΩMAτoΣ noY
YnHPEτoYN ΣE nΛo|A τoYEMnoPIKoY ΝAYτ|κoY

1. Σ0μφωvα με 6σα oρiζoντα| απ6 τ|ζ διατΙiξε|ζ τηζ πoρ.2 τoU dρθρou 6ο 1o\' ν.417212013' στ|ζ
απoδoxεζ πoU λαμβdvoυv ol αξ|ωματ|κoi κα| τo κατιιτερo πληρωμα εξα|τiαζ τωv Uπηρεσ|(r,,ν τoUζ σε
πλoiα τoU εμπoρκo0 vαUnκoo, δ|ενεργεiταI παΦκρdτηση φ6Φυ σ0μφωvα με roιJζ αvαλoγlκoυζ
συvτελεστεζ πoU πΦβλεπovτα| απ6 τ|ξ δ|ατdξε|ζ τηζ παρ.2 τoU dρθρou 15 τoU iδ|ou v6μou,δηλαδη 15%
,10%
γ|α τo κστωτερo πληρωμα,
γ|α τous oξΙωματ|κoιζ Kα|
2. Eπ|σημαivετα|, 6τl με τ16 ν.εζ δατdξε|ζ 1oν ν '4172|2013 δεv πρoβλεπεταιαπαλλαγιi oπ6
ταρακρdτηση φ6ρoU στ|ζ απoδox.ζ Ιων αλλoδαπωv κστιilτερωvπληρωμdτωv τωv εμπoρ|κιbv πλoiωv,
T]εραlτdρω, δ|εUκρινiζovτol και τα εξηζ:

i) Σε πλoiα με ελληv|κη σημαΙα πoU εκτελoι]v δ|εθνεiζ μεταφoρεζ η ωζ dvω πoρακρoτηση
διενεργεiταl τ6σo σε φoρoλoγ|κoι]ζ κατoiκoυζ Ελλdδαζ 6σo καl σε φορoλoγ|κoυζ κατoiκouζ
εξωTερ|κoι, H πoρακρdτηση αυτη δεvεργεiτα| απ6 τηv ημεδατη πλotoκτliτρια η δαXε|ρiσrρ|α
ετα|ρεiα, ενιb σε περiπτωση αλλoδατηζ πλo|oκτητραζ, η παρακρdτηση δ|εvερvεiται απ6 τη
δαΧε|ρiστρ|α ετα|ρεiα στηv Eλλdδα.
ii)Σε πλoiα με ξ.vη σημαiα πoU εκτελoιν δ|εΘvεiζ μεταφoρεζ καI η δ|oxεiρtση τoυζ γivετα|
απ6 τηv Eλλdδα, η ωζ dνω παρακρ6τηση δ|εvεργεiταl μ6vo σε φoρoλoγ|κo0ζ Koτoiκoυζ
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