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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 
 
ΠΟΛ 1149 
 
ΘΕΜΑ: ∆ιευκρινίσεις ως προς την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 
και του τέλους επιτηδεύµατος, οικονοµικού έτους 2013. 
 
Με αφορµή την έναρξη της υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος 
φυσικών προσώπων, δίδονται οι κατωτέρω διευκρινίσεις σχετικά µε την επιβολή της 
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύµατος για το οικονοµικό έτος 
2013: 
 
ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
 
1. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται, σύµφωνα µε την παραγρ. 2 του 
άρθρου 29 του ν. 3986/2011, σε όλα τα εισοδήµατα, ακόµη και τα απαλλασσόµενα, 
εκτός από τις εξαιρέσεις που ρητά ορίζονται στην παράγραφο αυτή. 
 
Όσα από τα επιδόµατα - βοηθήµατα αποτελούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΦΕ 
εισόδηµα, ακόµη κι αν απαλλάσσονται της φορολογίας, δηλώνονται υποχρεωτικά 
στον κωδικό 659-660 της δήλωσης (έντυπο Ε1) µε βάση τις διατάξεις της παραγρ. 6 
του άρθρου 62 του ΚΦΕ, όπως τροποποιήθηκε µε τον ν.4110/2013 και συνεπώς 
υπόκεινται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, σύµφωνα 
µε τις υφιστάµενες διατάξεις του ΚΦΕ, συγκεκριµένα την παραγρ. 5 του άρθρου 6, 
αποτελούν εισόδηµα απαλλασσόµενο της φορολογίας οι συντάξεις αναπήρων 
πολέµου, το εξωιδρυµατικό επίδοµα, η ισόβια σύνταξη, το επίδοµα πολύτεκνων, το 
ΕΚΑΣ, το επίδοµα επικίνδυνης εργασίας.  
 
Αντίθετα, όσα επιδόµατα - βοηθήµατα δεν φέρουν τα απαραίτητα γενικά 
εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήµατος, δίδονται ως κοινωνική παροχή για 
την αντιµετώπιση και κάλυψη συγκεκριµένων ειδικών δαπανών στις οποίες 
υποβάλλονται ευπαθείς οµάδες φορολογούµενων, δίδονται χωρίς αντάλλαγµα 
παροχής εργασίας, χωρίς να αποτελούν καρπό περιουσιακών στοιχείων, δεν 
αναγράφονται στον συγκεκριµένο κωδικό της δήλωσης και συνεπώς δεν τίθεται θέµα 
επιβολής εισφοράς. Παραδείγµατα επιδοµάτων που σύµφωνα µε την θέση της 



 

 

 ∆ιοίκησης δεν αποτελούν εισόδηµα, είναι το διατροφικό επίδοµα, το επίδοµα 
τυφλότητας, το επίδοµα τοκετού, τα επιδόµατα λουτροθεραπείας, εισπευσοθεραπείας, 
αεροθεραπείας, ενεσοθεραπείας κλπ. 
 
2. Υπενθυµίζεται ότι, από τον πίνακα 6 της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος 
οικονοµικού έτους 2013, οι κωδικοί που λαµβάνονται υπόψη για τον προσδιορισµό 
του εισοδήµατος επί του οποίου θα υπολογίζεται η ειδική εισφορά, είναι αυτοί που 
διευκρινίστηκαν µε την ΠΟΛ.1223/13.10.2011, δηλαδή 659-660,661-662,431-
432,433-434,305-306. 
 
3. Όσον αφορά στις εξαιρέσεις, κατ' εφαρµογή της παραγρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 
3986/2011 και προκειµένου να απαλλαγεί ένας άνεργος από την επιβολή της ειδικής 
εισφοράς αλληλεγγύης, για το οικονοµικό έτος 2013, οι προϋποθέσεις που πρέπει να 
πληρούνται αθροιστικά, είναι οι εξής: 
 
α) Να λαµβάνει επίδοµα ανεργίας από τον ΟΑΕ∆, ή να είναι εγγεγραµµένος στο 
µητρώο των ανέργων του εν λόγω οργανισµού για τουλάχιστον δώδεκα (12) 
συνεχόµενους µήνες, ούτως ώστε να χαρακτηρίζεται µακροχρόνια άνεργος. Οι 
προϋποθέσεις αυτές πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του κατά την 30/04/2013, 
για να υπάρχει και για το τρέχον οικονοµικό έτος ένα σηµείο αναφοράς, κοινό για 
όλους τους φορολογούµενους. Συνεπώς µακροχρόνια άνεργος, για την εφαρµογή του 
νόµου κατά το οικονοµικό έτος 2013, νοείται αυτός που είναι συνεχόµενα 
εγγεγραµµένος στον ΟΑΕ∆, τουλάχιστον από 30/04/2012 έως και 30/4/2013. 
 
β) Να µην έχει κατά το χρόνο της βεβαίωσης της εισφοράς πραγµατικά εισοδήµατα, 
γεγονός που το δηλώνει υπεύθυνα ο φορολογούµενος, µαζί µε την αίτηση απαλλαγής 
του από την εισφορά που θα υποβάλλει στη ∆.Ο.Υ. (µετά τη λήψη του 
εκκαθαριστικού σηµειώµατος) και θα ελεγχθεί κατά την υποβολή της φορολογικής 
του δήλωσης κατά το επόµενο οικονοµικό έτος.  
 
∆ιευκρινίζεται ότι, πραγµατικά εισοδήµατα εννοούνται τα εισοδήµατα άλλης πηγής 
εκτός από αυτά που προέρχονται από µισθωτές υπηρεσίες ΣΤ' πηγής, δηλαδή τα 
εισοδήµατα Α', Γ, ∆', Ε' και Ζ' πηγής, διότι εννοείται ότι υπάρχει το ενδεχόµενο, 
φορολογούµενος µισθωτός υπάλληλος να εργάστηκε κατά ένα χρονικό διάστηµα 
µέσα στο έτος 2013, να διακόπηκε εν συνεχεία η εργασιακή του σχέση και κατά την 
30/04/2013 να είχε ήδη αρχίσει να λαµβάνει επίδοµα ανεργίας, συνεπώς και να 
απαλλάσσεται από την εισφορά. Στην έννοια του πραγµατικού εισοδήµατος, για τις 
ανάγκες εφαρµογής αυτής της εξαίρεσης, δεν περιλαµβάνονται τα αντικειµενικά 
εισοδήµατα που προσδιορίζονται µε βάση τη συνολική ετήσια δαπάνη διαβίωσης και 
την ετήσια δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. 
 
4. Περαιτέρω, υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 
29 του ν. 3986/2011, όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε την παραγρ. 5β του άρθρου 38 
του ν. 4024/2011, εξαιρούνται από την επιβολή της εισφοράς, για όλα τους τα 
εισοδήµατα, οι κινητικά ανάπηροι µε ποσοστό αναπηρίας από ογδόντα τοις εκατό 
(80%) και άνω, συνεπώς και όσοι έχουν βαριά κινητική αναπηρία 80% ακριβώς. 
Σηµειώνεται ότι, τα άτοµα µε κινητική αναπηρία 80% ακριβώς, εξαιρούνται µόνο 
από την εισφορά και όχι από την επιβολή του φόρου εισοδήµατος. Το γεγονός αυτό 
πρέπει να δηλώνεται υπεύθυνα, από τον ίδιο τον φορολογούµενο, στην περίπτωση 19 
του πίνακα 2 της πρώτης σελίδας της δήλωσης (έντυπο Ε1) στους κωδικούς 913-914. 



 

 

  
5. Τονίζεται ότι, τα εισοδήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 14 (η αποζηµίωση 
λόγω λύσης εργασιακής σχέσης) και της περίπτωσης γ' της παραγράφου 4 του 
άρθρου 45 του ΚΦΕ (τα εφάπαξ των ταµείων πρόνοιας & των ασφαλιστικών 
οργανισµών), όπως επίσης και οι αµοιβές υπαλλήλων της Ε.Ε. για τις οποίες έχουν 
εφαρµογή οι διατάξεις του Πρωτοκόλλου περί Προνοµίων και Ασυλιών της Ε.Ε, 
δηλώνονται στους κωδικούς 657-658 του Πίνακα 6 της δήλωσης, προκειµένου κατά 
την εκκαθάριση να µην υπολογιστεί εισφορά για αυτά. 
 
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΟΣ 
 
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 της Υπουργικής Απόφασης ΠΟΛ.1167/2.8.2011, µε την 
οποία ρυθµίστηκαν τα θέµατα για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους 
επιτηδεύµατος, ο υπολογισµός του τέλους επιτηδεύµατος γίνεται µε βάση τα στοιχεία 
που τηρούνται στο Μητρώο. 
Εποµένως, το τέλος επιτηδεύµατος και για το οικονοµικό έτος 2013 (χρήση 2012) θα 
επιβληθεί σε όσους επιτηδευµατίες, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, άσκησαν 
δραστηριότητα µέσα στην διαχειριστική περίοδο 2012 και η ΓΓΠΣ θα βεβαιώσει τα 
ποσά µε βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο. Συνεπώς, η µη άσκηση 
δραστηριότητας αναγνωρίζεται, όπως και κατά το οικονοµικό έτος 2012, µόνο µε 
υποβληθείσα δήλωση διακοπής εργασιών στην ∆.Ο.Υ., ακόµη κι αν αυτή 
υποβλήθηκε εκπρόθεσµα. ∆ιευκρινίζεται ότι, η ηµεροµηνία της διακοπής εργασιών 
είναι µία και µοναδική (καταληκτική), δεν τροποποιείται και οι φορολογούµενοι δεν 
δύνανται να την αντικαταστήσουν µε µια προγενέστερη ούτως ώστε να απαλλαχθούν 
από την καταβολή του τέλους επιτηδεύµατος. 
 
2. Με την τροποποίηση που επήλθε στο άρθρο 31 του ν. 3986/2011 µε τις διατάξεις 
της παραγρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4110/2013, από το οικονοµικό έτος 2013 και 
µετά, αυξάνεται το τέλος επιτηδεύµατος ως εξής: 
 
α) Για νοµικά πρόσωπα που ασκούν εµπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε 
τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά µε πληθυσµό έως διακόσιες χιλιάδες 
(200.000) κατοίκους, σε οκτακόσια (800) ευρώ ετησίως. 
 
β) Για νοµικά πρόσωπα που ασκούν εµπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε 
πόλεις µε πληθυσµό πάνω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σε χίλια 
(1.000) ευρώ ετησίως. 
 
γ) Για ατοµικές εµπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελµατίες, σε εξακόσια 
πενήντα (650) ευρώ ετησίως. 
 
δ) Για κάθε υποκατάστηµα σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως. 
 
Η αύξηση αυτή δεν ισχύει για τις Αστικές µη Κερδοσκοπικές Εταιρίες της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., καθώς και για τα φυσικά πρόσωπα που το 
εισόδηµά τους προέρχεται από ατοµική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο 
επάγγελµα και έχουν έγγραφη σύµβαση µε µέχρι τρία (3) φυσικά ή/ και νοµικά 
πρόσωπα, ή το εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ακαθάριστων εσόδων τους 
προέρχεται από ένα (1) φυσικό ή/ και νοµικό πρόσωπο. Για αυτές τις περιπτώσεις, 
εξακολουθούν να ισχύουν τα ποσά του τέλους επιτηδεύµατος όπως επιβλήθηκαν 



 

 

 κατά το οικονοµικό έτος 2012. Η υπαγωγή στην παραπάνω περίπτωση δηλώνεται 
υπεύθυνα, από τον ίδιο τον φορολογούµενο, στην περίπτωση 11 του Πίνακα 2 της 
πρώτης σελίδας της δήλωσης (έντυπο Ε1) στους κωδικούς 019-020 και δύναται να 
ελεγχθεί από την ∆.Ο.Υ. Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε την παραγρ. 2 του άρθρου 1 
του ν. 4110/2013, τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις, από το 
οικονοµικό έτος 2014 και µετά θα φορολογούνται µε την κλίµακα των µισθωτών, 
χωρίς να δικαιούνται την έκπτωση των δαπανών του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. 
 
3. Υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε την παραγρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011, 
εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύµατος οι επιχειρήσεις, 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες που ασκούν την 
δραστηριότητά τους αποκλειστικά σε χωριά, όπως προβλέπονταν πριν από την 
έναρξη του σχεδίου «Καποδίστριας», µε πληθυσµό ως πεντακόσιους κατοίκους και 
νησιά έως 3.100 κατοίκους, εκτός κι αν είναι τουριστικοί τόποι. Με την ΑΥΟ - 
ΠΟΛ.1167/2.8.2011 ορίστηκε για τον προσδιορισµό του πληθυσµού να λαµβάνεται 
υπόψη η απογραφή του 2001 και ως τουριστικοί τόποι να θεωρούνται αυτοί που 
περιλαµβάνονται στο Π∆ 899/76 όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆ 664/77. Από την 
διοίκηση, έχει ήδη γίνει δεκτό ότι, θα ληφθεί υπόψη ο πληθυσµός των χωριών τα 
οποία αποτελούσαν, πριν από εφαρµογή του σχεδίου «Καποδίστριας» (ν. 2539/1997), 
αυτοτελή νοµικά πρόσωπα, δηλαδή κοινοτητες. Συνεπώς αν κάποιο χωριό δεν 
αποτελούσε, κατά το εξεταζόµενο χρονικό διάστηµα, από µόνο του κοινότητα και 
άνηκε διοικητικά σε άλλη κοινότητα ή σε κάποιο δήµο, λαµβάνεται υπόψη για την 
απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύµατος, ο πληθυσµός της κοινότητας (ή αντίστοιχα 
του δήµου) που υπαγόταν. 
 
4. Επίσης, εξαιρούνται της καταβολής του τέλους επιτηδεύµατος οι ατοµικές 
επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες κατά τα πέντε πρώτα χρόνια της 
δραστηριότητάς τους, όπου για το οικονοµικό 2013 διευκρινίζεται ότι είναι τα φυσικά 
πρόσωπα που έκαναν έναρξη για πρώτη φορά µετά την 01/01/2008 και όσοι ασκούν 
ατοµική εµπορική επιχείρηση και είναι άνω των εξήντα δύο ετών (62), όπου για το 
οικονοµικό 2013 είναι τα πρόσωπα που γεννήθηκαν µέχρι την 31/12/1950. Το 
γεγονός αυτό πρέπει να δηλώνεται υπεύθυνα, από τον ίδιο τον φορολογούµενο, στην 
περίπτωση 12 του Πίνακα 2 της πρώτης σελίδας της δήλωσης (έντυπο Ε1) στους 
κωδικούς 027-028. 
 
 
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ  


