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Διευκρινίσεις για τις απαιτήσεις της
ετήσιας βεβαίωσης εισοδήματος

Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε στις
18 Μαρτίου 2015, την
ΠΟΛ.1051/19.2.2015, η οποία
περιλαμβάνει διευκρινίσεις σχετικά με
τον τύπο και το περιεχόμενο της
βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων και
της βεβαίωσης των αμοιβών από
επιχειρηματική δραστηριότητα και την
ηλεκτρονική υποβολή αυτών μέσω του
διαδικτύου. Ειδικότερα, τα κυριότερα
σημεία της εγκυκλίου είναι τα ακόλουθα:


Όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 59 & 62 του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (πλην
των συμβολαιογράφων κατά την
υπογραφή συμβολαίου μεταβίβασης
ακίνητης περιουσίας) υποχρεούνται
στην έκδοση ετήσιας βεβαίωσης
εισοδήματος. Η υποχρέωση υπάρχει
ακόμα και αν δεν προκύπτει φόρος για
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παρακράτηση.


Η βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων
πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των
στοιχείων που αφορούν ποσά μισθών,
συντάξεων και λοιπών παροχών καθώς
και τα ποσά του φόρου εισοδήματος και
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του
άρθρου 29 του Ν. 3986/2011 που
παρακρατήθηκαν, σύμφωνα με το
σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται
στο παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
Εφόσον, ο μισθωτός ή ο συνταξιούχος
έχει αποδοχές που αντιστοιχούν σε
περισσότερους από έναν κωδικούς, η
εγγραφή θα επαναλαμβάνεται για τον
ίδιο δικαιούχο τόσες φορές όσοι είναι οι
κωδικοί.
Οι παροχές σε είδος του άρθρου 13 του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που
φορολογούνται αναγράφονται σε
ξεχωριστή σειρά.



Η βεβαίωση για τις αμοιβές από
επιχειρηματική δραστηριότητα θα
περιλαμβάνει το σύνολο των
υποχρεωτικών στοιχείων καθώς και τα
ποσά φόρου εισοδήματος που
παρακρατήθηκαν, σύμφωνα με το
σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται
στο παράρτημα 2 της Εγκυκλίου.



Οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων
και των αμοιβών από επιχειρηματική
δραστηριότητα, υποβάλλονται
αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας
μέσω διαδικτύου (Taxisnet) και
ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων
του Κ.Φ.Α.Σ. που τηρούνται.
Καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης
υποβολής ορίζεται η 31η Μαρτίου 2015.

Ωστόσο, σύμφωνα με δελτίο τύπου του
Υπουργείου Οικονομικών, η εφαρμογή για
την ηλεκτρονική υποβολή των άνω
βεβαιώσεων θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι
την τελική ημερομηνία υποβολής των
φορολογικών δηλώσεων του έτους 2014
(δηλαδή την 30η Ιουνίου 2015) ή την
ενδεχόμενη νόμιμη παράτασή τους.
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Με την υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου
δεν εξαντλείται η υποχρέωση των
εργοδοτών – ασφαλιστικών φορέων σχετικά
με τις βεβαιώσεις αποδοχών. Απαιτείται
και η χορήγηση βεβαιώσεων αποδοχών
προς τους δικαιούχους σε έντυπη ή
ηλεκτρονική μορφή.

www.deloitte.gr

Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου, Σοφιανός και Καμπάνης Α.Ε.
Φραγκοκκλησιάς 3α και Γρανικού,
15125 Μαρούσι
+30 201 67 81 100
Το υλικό αυτό έχει προετοιμαστεί από επαγγελματίες των εταιρειών μελών της Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Πρόκειται για ένα γενικό οδηγό μόνο και η
εφαρμογή του σε ειδικές καταστάσεις εξαρτάται από τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν. Ως εκ τούτου, προτείνουμε ότι οι αναγνώστες θα πρέπει να αναζητήσουν
εξειδικευμένες συμβουλές σχετικά με κάθε ειδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Οι πληροφορίες αυτές δεν αποτελούν υποκατάστατο τέτοιας συμβουλής. Παρόλο
που κάθε δυνατή προσπάθεια έχει καταβληθεί για να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που περιέχονται είναι ακριβείς, η Deloitte Touche Tohmatsu Limited δεν
αποδέχεται καμία ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις που μπορεί να περιέχει, είτε προκλήθηκαν από αμέλεια ή διαφορετικά ή για ζημίες, όπως κι αν προκλήθηκαν σε
κάθε πρόσωπο που βασίστηκε σε αυτό.
Η Deloitte Ελλάδας είναι μέλος της Deloitte Touche Tohmatsu Limited, μιας ιδιωτικής Βρετανικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης («DTTL»), της οποίας οι εταιρίεςμέλη είναι νομικά χωριστές και ανεξάρτητες οντότητες. Η DTTL (επίσης αναφερόμενη ως «Deloitte Global») δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Παρακαλούμε
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.deloitte.com/about για μια λεπτομερή περιγραφή της νομικής δομής της DTTL και των εταιριών-μελών της.
Η Deloitte παρέχει ελεγκτικές, φορολογικές, συμβουλευτικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε πελάτες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα όλων των κλάδων.
Με ένα παγκοσμίως διασυνδεμένο δίκτυο εταιριών μελών σε περισσότερες από 150 χώρες και περιοχές, η Deloitte προσφέρει παγκόσμιας κλάσης δυνατότητες και
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, παρέχοντας την πληροφόρηση που χρειάζονται για να αντεπεξέλθουν στις πιο πολύπλοκες προκλήσεις. Οι περισσότεροι από
200.000 επαγγελματίες της Deloitte δεσμεύονται να γίνουν πρότυπα αριστείας.
Στην Ελλάδα, η «Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός και Καμπάνης Α.Ε.» παρέχει ελεγκτικές (audit) υπηρεσίες, η «Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός
και Καμπάνης Α.Ε.» χρηματοοικονομικές (financial advisory), φορολογικές (tax) και συμβουλευτικές (consulting) υπηρεσίες και η «Deloitte Accounting Compliance
& Reporting Services A.E.» λογιστικές υπηρεσίες (accounting outsourcing). Με περισσότερα από 580 άτομα προσωπικό και γραφεία στην Αθήνα και τη
Θεσσαλονίκη, η Deloitte Ελλάδας εστιάζεται σε όλους τους κυρίαρχους τομείς της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της
ναυτιλίας, της ενέργειας, των καταναλωτικών προϊόντων, της υγείας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στους πελάτες της Deloitte συγκαταλέγονται οι
περισσότερες από τις μεγαλύτερες δημόσιες και ιδιωτικές εταιρίες του εμπορικού, βιομηχανικού και χρηματοοικονομικού τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες,
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.deloitte.gr
2015 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα.
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε μηνύματα παρακαλώ αποστείλατε κενό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την ένδειξη «διαγραφή» στο θέμα.

