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ΠΟΛ 1064/2016
ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδηµα
από µισθωτή εργασία και συντάξεις µετά την ψήφιση του ν.4387/2016 (ΦΕΚ
Α'85/12.5.2016) και του ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
άλλες διατάξεις».
Σε συνέχεια των ΠΟΛ.1072/31.3.2015 και ΠΟΛ.1174/5.8.2015, σας γνωστοποιούµε
τις µεταβολές ως προς τον υπολογισµό του παρακρατούµενου φόρου και της
παρακρατηθείσας ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδηµα από µισθωτή εργασία
και συντάξεις µετά την ψήφιση του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α'85/12.5.2016) και του
ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α'94/27.5.2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της
συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες
διατάξεις».
1. Η παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα από µισθούς - συντάξεις, διενεργείται βάσει
αναγωγής του µηνιαίου εισοδήµατος σε ετήσιο, σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα
της παρ.1 του άρθρου 15 του ν.4172/2013 όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή της
από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 112 του ν.4387/2016:
Κλιµάκιο
εισοδήµατος
(ευρώ)
20.000
10.000
10.000
Υπερβάλλον

Φορολογικός
συντελεστής
%
22
29
37
45

Φόρος κλιµακίου
(ευρώ)
4.400
2.900
3.700

Σύνολο
Εισοδήµατος
(ευρώ)
20.000
30.000
40.000

Σύνολο Φόρου (ευρώ)

4.400
7.300
11.000

2. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 16 του ν.4172/2013 όπως αυτό
ισχύει µετά την τροποποίησή του από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 112 του
ν.4387/2016, ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρµογή του άρθρου 15 µειώνεται
κατά τα ακόλουθα ποσά:

χίλια εννιακόσια (1.900) ευρώ (για φορολογούµενο χωρίς εξαρτώµενα τέκνα)
χίλια εννιακόσια πενήντα (1.950) ευρώ (για φορολογούµενο µε ένα (1) εξαρτώµενο
τέκνο)
δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ (για φορολογούµενο µε δύο (2) εξαρτώµενα τέκνα)
δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ (για φορολογούµενο µε τρία (3) εξαρτώµενα τέκνα
και άνω).
Οι µειώσεις αυτές εφαρµόζονται στην περίπτωση που το φορολογητέο εισόδηµα από
µισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων
(20.000) ευρώ και ο φόρος είναι µεγαλύτερος ή ίσος του ως άνω ποσού (ανάλογα µε
τον αριθµό των εξαρτώµενων τέκνων). Σε περίπτωση που το ποσό του φόρου είναι
µικρότερο των ανωτέρω ποσών (1.900, 1.950, 2.000, 2.100), τότε το ποσό της
µείωσης περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.
Τα εξαρτώµενα τέκνα του φορολογούµενου ορίζονται από το άρθρο 11 του
ν.4172/2013.
3. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 16 του ν.4172/2013 όπως αυτό
ισχύει µετά την τροποποίησή του από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 112 του
ν.4387/2016, για φορολογητέο εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις που
υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, τα ως άνω εφαρµοζόµενα
ποσά µειώσεων φόρου ανάλογα µε τον αριθµό των εξαρτώµενων τέκνων (1.900,
1.950, 2.000, 2.100), µειώνονται αναλογικά κατά δέκα (10) ευρώ ανά χίλια (1.000)
ευρώ του φορολογητέου εισοδήµατος από µισθούς και συντάξεις.
4. Με τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 112 του ν.4387/2016, η ειδική εισφορά
αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 ενσωµατώνεται στον ΚΦΕ.
Συγκεκριµένα, µε τις διατάξεις αυτές προστίθεται νέο άρθρο 43Α στον ν.4172/2013.
Η παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδηµα από µισθούς συντάξεις (βάσει αναγωγής του µηνιαίου εισοδήµατος σε ετήσιο καθαρό εισόδηµα),
διενεργείται σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα και όχι µε συντελεστές στο σύνολο
του εισοδήµατος όπως συνέβαινε στο παρελθόν:
Κλιµάκιο
εισοδήµατος
(ευρώ)

Συντελεστής
εισφοράς

Εισφορά
αλληλεγγύης
κλιµακίου (ευρώ)

Σύνολο Εισοδήµατος
(ευρώ)

Σύνολο εισφοράς
αλληλεγγύης (ευρώ)

0
176
500
650
1.875
13.950

12.000
20.000
30.000
40.000
65.000
220.000

0
176
676
1.326
3.201
17.151

αλληλεγγύης

12.000
8.000
10.000
10.000
25.000
155.000
Υπερβάλλον

%
0
2,2
5
6,5
7,5
9
10

Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά παραδείγµατα προκειµένου να κατανοηθεί
καλύτερα ο υπολογισµός της µηνιαίας παρακράτησης εισφοράς αλληλεγγύης στο

εισόδηµα από µισθούς - συντάξεις:
A) Έστω µισθωτός µε ετήσιο καθαρό εισόδηµα (βάσει αναγωγής) 15.000 ευρώ.
Συνολική εισφορά αλληλεγγύης: (15.000-12.000)*2,2%=66 ευρώ. Μηνιαία
παρακράτηση εισφοράς αλληλεγγύης: 66/12=5,5 ευρώ (εφόσον στο φορολογούµενο
δεν καταβάλλονται ∆ώρα) ή 66/14=4,71 ευρώ (εφόσον στο φορολογούµενο
καταβάλλονται και ∆ώρα που ισοδυναµούν µε δύο µισθούς).
Β) Έστω µισθωτός µε ετήσιο καθαρό εισόδηµα (βάσει αναγωγής) 35.000 ευρώ.
Συνολική εισφορά αλληλεγγύης: (35.000-30.000)*6,5%+676=1.001 ευρώ. Μηνιαία
παρακράτηση εισφοράς αλληλεγγύης: 1.001/12=83,42 ευρώ (εφόσον στο
φορολογούµενο δεν καταβάλλονται ∆ώρα) ή 1.001/14=71,5 ευρώ (εφόσον στο
φορολογούµενο καταβάλλονται και ∆ώρα που ισοδυναµούν µε δύο µισθούς).
5. Βάσει των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 112 του ν.4387/2016 όπως
αυτές ισχύουν µετά την αντικατάστασή τους από τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου
1 του ν.4389/2016 οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων (του άρθρου 112)
έχουν εφαρµογή για τα εισοδήµατα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016
και επόµενα. Η παρακράτηση του φόρου και της εισφοράς από τους µισθούς και τις
συντάξεις µε τις νέες κλίµακες αρχίζει να πραγµατοποιείται από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης του ν.4389/2016. Συνεπώς, οι παρακρατήσεις φόρου και ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδηµα από µισθούς και συντάξεις µε βάση τις
προαναφερόµενες µεταβολές, διενεργούνται για µισθοδοσίες και συντάξεις που
εκκαθαρίζονται από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 4389/2016 δηλαδή, από
27.5.2016 και µετά και δεν τίθεται θέµα αναδροµικής παρακράτησής τους. Τα
παρακρατηθέντα ποσά φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα δηλωθούν στις
ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος φορολογικού έτους 2016, και θα
συµψηφισθούν κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων αυτών που θα διενεργηθεί
σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις.
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