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ΘΕΜΑ: Τποβολή ηων πποζωπινών και οπιζηικών δηλώζεων απόδοζηρ θόπος
μιζθωηών ςπηπεζιών από ηα Ν.Π.Δ.Δ. και ηοςρ Ο.Σ.Α. ύζηεπα από ηην ένηαξή
ηοςρ ζηο ζύζηημα ηηρ Ενιαίαρ Απσήρ Πληπωμήρ(Ε.Α.Π.).
Με αθνξκή δηάθνξα πξνθνξηθά θαη γξαπηά εξωηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηελ ππεξεζία καο
θαη ηνπ κε αξ. πξωη. 2002026/ΔΞ/2011 έγγξαθν ηεο Δληαίαο Αξρήο Πιεξωκήο(Δ.Α.Π.),
αλαθνξηθά κε ην ζέκα, παξέρνπκε ηηο αθόινπζεο δηεπθξηλίζεηο:
1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ λ.2238/1994 κεηαμύ ηωλ άιιωλ
νξίδεηαη όηη, όζνη παξαθξαηνύλ θόξν, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
ππνρξενύληαη λα απνδίδνπλ

57,

απηόλ κε εθάπαμ θαηαβνιή ζηε δεκόζηα νηθνλνκηθή

ππεξεζία ηεο έδξαο ηνπο, κέρξη ηελ 20ή εκέξα ηωλ κελώλ Μαξηίνπ, Μαΐνπ, Ινπιίνπ,
επηεκβξίνπ, Ννεκβξίνπ θαη Ιαλνπαξίνπ θάζε έηνπο κε πξνζωξηλή δήιωζε, ε νπνία
πεξηιακβάλεη ηα αθαζάξηζηα πνζά πνπ έρνπλ

θαηαβιεζεί ζην πξνεγνύκελν

εκεξνινγηαθό δίκελν θαη ην θόξν πνπ παξαθξαηήζεθε. H

ππνβνιή ηεο δήιωζεο

πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα από ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο παξαγξάθνπ.
2. Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη λόκνπ νξίδεηαη όηη
ππνρξενύηαη ζε απόδνζε ηωλ πνζώλ πνπ παξαθξαηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα θάζε
κήλα, κέρξη ηελ εηθνζηή εκέξα ηνπ επόκελνπ από ηελ παξαθξάηεζε κήλα:
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α) ν ππόρξενο παξαθξάηεζεο θόξνπ πνπ απαζρνινύζε θαηά κέζν όξν, θαηά ηελ
πξνεγνύκελε ρξήζε, πεξηζζόηεξα από πελήληα πξόζωπα, θαη
β) ηα αζθαιηζηηθά ηακεία γηα ηελ θαηαβνιή ηωλ ζπληάμεωλ. Γηα ηελ ππνβνιή ηεο
δήιωζεο έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ.
3. Πεξαηηέξω, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ πην πάλω λόκνπ
νξίδεηαη όηη, εθηόο από ηηο πξνζωξηλέο δειώζεηο εθείλνη πνπ έρνπλ ππνρξέωζε λα
παξαθξαηνύλ θόξν ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 57,
νθείινπλ λα επηδίδνπλ κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε, γηα ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο,
εκέξα ηνπ Μαξηίνπ θάζε έηνπο, ζηνλ πξνϊζηάκελν ηεο δεκόζηαο νηθνλνκηθήο
ππεξεζίαο

ηεο

νλνκαηεπώλπκν

έδξαο

ηνπο,

θαη ηε

νξηζηηθή

δηεύζπλζε

δήιωζε

ε

θαηνηθίαο θάζε

νπνία

πεξηιακβάλεη

δηθαηνύρνπ,

ην

ηνλ αξηζκό

θνξνινγηθνύ κεηξώνπ ηνπ, ην πνζό ηωλ ακνηβώλ, ην πνζό ηνπ θόξνπ πνπ αλαινγεί
επ' απηώλ κε βάζε ηελ θιίκαθα ηνπ άξζξνπ 9, ην πνζό ηνπ θόξνπ πνπ νθείιεηαη
κεηά ηελ έθπηωζε από ην θόξν πνπ αλαινγεί ηνπ πνζνζηνύ πνπ νξίδεηαη κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 57, ην θόξν πνπ
παξαθξαηήζεθε γηα θάζε κηζζωηό ή εκεξνκίζζην ή ζπληαμηνύρν θαηά πεξίπηωζε,
θαζώο θαη ην ππόινηπν γηα θαηαβνιή πνζό θόξνπ, ην νπνίν ζα θαηαβάιιεηαη
εθάπαμ κε ηελ ππνβνιή ηεο δήιωζεο.
4. Δμάιινπ, κε Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ πνπ εθδίδεηαη θάζε έηνο, νξίδεηαη
ν ηύπνο θαη ην πεξηερόκελν ηεο Οξηζηηθήο Γήιωζεο Απόδνζεο Φόξνπ Μηζζωηώλ
Τπεξεζηώλ, ε ππνρξέωζε ππνβνιήο ηεο κε ηελ ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζόδνπ
επηθνηλωλίαο ή κε καγλεηηθό κέζν, θαηά πεξίπηωζε, θαζώο θαη ε ζπλππνβνιή ηωλ
ζηνηρείωλ πνπ πξνβιέπεηαη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο εθδνζείζεο βεβαηώζεηο
απνδνρώλ ηωλ δηθαηνύρωλ.
5. Αθόκε, θαη΄ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ ηέηαξηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ
άξζξνπ 83 ηνπ λ.2238/1994 θαη κε Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ πνπ
εθδίδεηαη θάζε έηνο, νξίδεηαη ν ηύπνο θαη ην πεξηερόκελν ηεο βεβαίωζεο απνδνρώλ ή
ζπληάμεωλ θαζώο θαη ν ηξόπνο ππνβνιήο ηωλ ζηνηρείωλ ηεο. Δηδηθόηεξα, κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο πην πάλω Α.Τ.Ο., κεηαμύ ηωλ άιιωλ νξίδεηαη όηη,

νη

Γεκόζηεο

Τπεξεζίεο, ηα Ν.Π.Γ.Γ. ηελ ππεξεζία ηωλ νπνίωλ αζθεί ην δεκόζην θαη γεληθά όπνηνη
παξαθξαηνύλ θόξν κηζζωηώλ ππεξεζηώλ θαη δελ έρνπλ ππνρξέωζε ππνβνιήο
νξηζηηθήο δήιωζεο Φ.Μ.Τ., ππνβάιινπλ ππνρξεωηηθά, κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο
κεζόδνπ επηθνηλωλίαο κέζω δηαδηθηύνπ, ζην δηθηπαθό ηόπν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο
Πιεξνθνξηθώλ πζηεκάηωλ (Γ.Γ.Π..) www.gsis.gr ην ζύλνιν ηωλ ζηνηρείωλ πνπ
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πξνβιέπεηαη λα πεξηιακβάλεηαη ζηηο εθδηδόκελεο βεβαηώζεηο απνδνρώλ ή
ζπληάμεωλ θαη ινηπώλ παξνρώλ πνπ θαηαβιήζεθαλ θαζώο θαη ηνλ θόξν πνπ
παξαθξαηήζεθε επί απηώλ.
6. ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ δεύηεξνπ ηνπ λ.3845/2010(ΦΔΚ 65 Α΄) θαη ζε
εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 5 έωο 20 ηεο 2/37345/004/4-6-2010 ζρεηηθήο
Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο(ΦΔΚ 784 Β΄) πξνβιέπεηαη όηη απνζηνιή ηεο Δληαίαο
Αξρήο Πιεξωκήο(Δ.Α.Π.)είλαη ε πιεξωκή κέζω ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ ηωλ
απνδνρώλ ή πξόζζεηωλ ακνηβώλ ή απνδεκηώζεωλ ηνπ πάζεο θύζεωο πξνζωπηθνύ ηνπ
Γεκνζίνπ, ΝΠΓΓ θαη ηωλ ΟΣΑ. Καη΄ επέθηαζε ε Δ.Α.Π. είλαη ππεύζπλε θαη γηα ηελ
απόδνζε ηωλ θξαηήζεωλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ππέξ ηξίηωλ(αζθαιηζηηθώλ ηακείωλ,
ζπιιόγωλ θνθ) γηα ηνπο αλωηέξω θνξείο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε απόδνζε ηνπ Φ.Μ.Τ. από
ηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη από ηνπο Ο.Σ.Α. δηελεξγείηαη κέζω ηεο Δ.Α.Π. ε νπνία ρξεώλεη ην
ινγαξηαζκό ηνπ θάζε θνξέα κε ην πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζην θόξν θαη απνδίδεη
ζπγθεληξωηηθά ηα ρξήκαηα απεπζείαο ζην ινγαξηαζκό Νν 200 "Δ.Γ. –πγθέληξωζε
Δηζπξάμεωλ θαη Πιεξωκώλ" ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. ηε ζπλέρεηα γίλνληαη θαη νη
απαξαίηεηεο ινγηζηηθέο εγγξαθέο από ηε Γηεύζπλζε Γ24(γηα ηελ ινγηζηηθή απεηθόληζε
ηνπ εζόδνπ) ηνπ Γεληθνύ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο.
7. Καηόπηλ ηωλ όζωλ εθηέζεθαλ πξνθύπηεη όηη, ηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη νη Ο.Σ.Α. γηα ηνπο κηζζνύο
θαη ηηο ζπληάμεηο πνπ θαηαβάιινπλ από 1.1.2011 έωο 31.12.2011, ππνβάιινπλ ηηο
πξνζωξηλέο δειώζεηο απόδνζεο θόξνπ κηζζωηώλ ππεξεζηώλ είηε ζηελ Γ.Ο.Τ. είηε
κέζω δηαδηθηύνπ, θαηά πεξίπηωζε, θαη απνδίδνπλ ηνπο αληίζηνηρνπο θόξνπο εθείλωλ
ηωλ απνδνρώλ πνπ θαηαβάιινληαη άκεζα από ηελ ππεξεζία ηνπο θαη όρη κέζω ηεο
Δληαίαο Αξρήο Πιεξωκώλ. πλεπώο, ε νξηζηηθή δήιωζε απόδνζεο θόξνπ κηζζωηώλ
ππεξεζηώλ ζα πεξηέρεη εθείλα ηα πνζά ηωλ απνδνρώλ ηωλ νπνίωλ νη αληίζηνηρνη θόξνη
έρνπλ απνδνζεί κε ηηο πξνζωξηλέο δειώζεηο απόδνζεο ηνπ θόξνπ κηζζωηώλ
ππεξεζηώλ θαζώο θαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπεηαη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο αληίζηνηρεο
βεβαηώζεηο απνδνρώλ ή ζπληάμεωλ(εθείλωλ δειαδή πνπ θαηαβάιινληαη άκεζα από ηελ
ππεξεζία ηνπο) ηωλ δηθαηνύρωλ, θαη΄ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηεο
παξνύζεο. Δπηζεκαίλεηαη όηη, γηα ηηο απνδνρέο πνπ θαηαβάιινληαη κέζω ηεο Δληαίαο
Αξρήο Πιεξωκώλ δελ ππάξρεη ππνρξέωζε ππνβνιήο πξνζωξηλώλ δειώζεωλ
απόδνζεο θόξνπ κηζζωηώλ ππεξεζηώλ είηε ζηελ Γ.Ο.Τ. είηε κέζω δηαδηθηύνπ, θαζόζνλ
ν θόξνο απνδίδεηαη πιένλ κέζω ηεο αξρήο απηήο. Οη πην πάλω ππεξεζίεο, όκωο, γηα ηηο
ακνηβέο πνπ θαηαβάιινπλ κέζω ηεο Δληαίαο Αξρήο Πιεξωκώλ ππνρξενύληαη λα
ππνβάιινπλ ηα ζηνηρεία ηνπ πξνβιέπεηαη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο αληίζηνηρεο
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βεβαηώζεηο απνδνρώλ ή ζπληάμεωλ, θαη΄ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξαγξάθνπ 5
ηεο παξνύζεο.
Δπνκέλωο, ηα ΝΠΓΓ θαη νη ΟΣΑ πνπ εληάζζνληαη ζηελ Δληαία Αξρή Πιεξωκήο γηα
ηηο ακνηβέο πνπ θαηαβάιινπλ από 1.1.2011 έωο 31.12.2011, ππνρξενύληαη ζε δύν
ειεθηξνληθέο ππνβνιέο, δειαδή εθείλεο ηωλ νξηζηηθώλ δειώζεωλ ΦΜΤ γηα ηηο απνδνρέο
πνπ θαηαβάιινπλ άκεζα από ηελ ππεξεζία ηνπο θαη ηωλ ζηνηρείωλ ηωλ βεβαηώζεωλ
απνδνρώλ γηα ηηο απνδνρέο πνπ θαηαβάιινληαη κέζω ηεο Δληαίαο Αξρήο Πιεξωκήο,
θαη΄ εθαξκνγή ηωλ πξναλαθεξνκέλωλ δηαηάμεωλ ηωλ παξαγξάθωλ 3 θαη 5 ηεο
παξνύζεο θαη ζπλεπώο θαη ζηε ρνξήγεζε αληίζηνηρα δύν βεβαηώζεωλ απνδνρώλ ζηνπο
δηθαηνύρνπο.
Σνλίδεηαη όηη εθόζνλ παξέρεηαη ε ζρεηηθή δπλαηόηεηα από ηηο κεραλνγξαθηθέο
ππεξεζίεο ηωλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ηωλ Ο.Σ.Α., ζα ρνξεγείηαη κία βεβαίωζε απνδνρώλ
ζηνπο δηθαηνύρνπο ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη δηαθεθξηκέλα νη δύν δηαθνξεηηθέο
θαηαβνιέο απνδνρώλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο θόξνπο, εθείλωλ δειαδή πνπ
θαηαβάιινληαη κέζω ηεο εληαίαο αξρήο πιεξωκώλ θαη εθείλωλ πνπ θαηαβάιινληαη
άκεζα από ηηο ππεξεζίεο ηωλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ηωλ Ο.Σ.Α.

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ

ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΕΛΕΡΗ

Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ
11.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ
ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ
ΔΝΙΑΙΑ ΑΡΥΗ ΠΛΗΡΩΜΗ
ΚΑΝΙΓΓΟ 29, 106 82, ΑΘΗΝΑ
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22.. Π.Ο.Δ. – Γ.Ο.Τ.
33.. ΠΙΝΑΚΔ Β΄, Σ΄, Θ΄, Ι΄ θαη ΙΔ΄
44.. Δζληθόο Οξγαληζκόο Φαξκάθωλ (Δ.Ο.Φ) Μεζνγείωλ 284- 155 62 ΥΟΛΑΡΓΟ
55.. Διιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία (Δ.Π.Ο.) Λ. πγγξνύ 137- 171 21 Ν.
ΜΤΡΝΗ
66.. Διιεληθόο Οξγαληζκόο Δμωηεξηθνύ Δκπνξίνπ Μ. Αληύπα 86-88, 163 46
Ηιηνύπνιε
77.. Διιεληθόο

Οξγαληζκόο

Μηθξνκεζαίωλ

Μεηαπνηεηηθώλ

Δπηρεηξήζεωλ

θαη

Υεηξνηερλίαο (ΔΟΜΜΔΥ), Έβξνπ & Ξελίαο 16- 115 28 ΑΘΗΝΑ
88.. Διιεληθόο Οξγαληζκόο Σνπξηζκνύ (Δ.Ο.Σ) Αλ. Σζόρα 7- 115 21 ΑΘΗΝΑ
99.. Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκωλ (Δ.Φ.Δ.Σ.) Καξύζηνπ 5 & Παλόξκνπ- 115 23
ΑΘΗΝΑ
1100.. Ίδξπκα Κνηλωληθώλ Αζθαιίζεωλ (Ι.Κ.Α) Αγ. Κωλ/λνπ 8- 102 41 ΑΘΗΝΑ
1111.. Κέληξν Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Οηθνλνκηθώλ Δξεπλώλ (ΚΔ.Π.Δ.) Ιππνθξάηνπο 22106 80 ΑΘΗΝΑ
1122.. Ναπηηθό Απνκαρηθό Σακείν (Ν.Α.Σ.)Δζληθήο Αληίζηαζεο 1- 185 31 ΠΔΙΡΑΙΑ
1133.. Οξγαληζκόο Απαζρόιεζεο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ (Ο.Α.Δ.Γ.) Δζλ. Αληίζηαζεο 8
(Άιηκνο) - 175 10 Π. ΦΑΛΗΡΟ
1144.. Οξγαληζκόο Αζθάιηζεο Διεύζεξωλ Δπαγγεικαηηώλ (Ο.Α.Δ.Δ) αηωβξηάλδνπ 18104 32 ΑΘΗΝΑ
1155.. Οξγαληζκόο Γεωξγηθώλ Αζθαιίζεωλ (Ο.Γ.Α) Παηεζίωλ 30 & Καπνδηζηξίνπ- 101
70 ΑΘΗΝΑ
1166.. Οξγαληζκόο Δθδόζεωο Γηδαθηηθώλ Βηβιίωλ (Ο.Δ.Γ.Β.) Μεηξνπόιεωο 26-28, 105
63 ΑΘΗΝΑ
1177.. Οξγαληζκόο Διιεληθώλ Γεωξγηθώλ Αζθαιίζεωλ (ΔΛ.Γ.Α.) Μεζνγείωλ 45 - 115 10
ΑΘΗΝΑ
1188.. Οξγαληζκόο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (Ο.Δ.Δ.Κ.), Λ. Δζληθήο
Αληηζηάζεωο 41- 142 34 Ν. ΙΩΝΙΑ
1199.. Οξγαληζκόο Δξγαηηθήο Καηνηθίαο (Ο.Δ.Κ) νιωκνύ 60- 104 32 ΑΘΗΝΑ
2200.. Οξγαληζκόο Δξγαηηθήο Δζηίαο Αγεζηιάνπ 10- 102 10 ΑΘΗΝΑ
2211.. Οξγαληζκόο Πιεξωκώλ & Διέγρνπ Κνηλνηηθώλ Δληζρύζεωλ Πξνζαλαηνιηζκνύ
& Δγγπήζεωλ (Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.), Αραξλώλ 241- 104 46 ΑΘΗΝΑ
2222.. Σακείν Αζθάιηζεο Πξνζωπηθνύ Ο.Σ.Δ (Σ.Α.Π.Ο.Σ.Δ) Απ. Παύινπ 12- 151 23 Ν.
ΦΙΛΟΘΔΗ
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ΑΔΑ: 457ΞΗ-ΑΒΓ
2233.. Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Γεκνζίωλ Τπαιιήιωλ (Σ.Δ.Α.Γ.Τ) :
α) 5ε Τπεξεζηαθή Μνλάδα (πξώελ Σ.Α.Τ.Ο.Τ) Λεωθ. Αιεμάλδξαο 34- 114 73
ΑΘΗΝΑ
β) 11ε Τπεξεζηαθή Μνλάδα (πξώελ Σ.Α.Τ.Σ.Τ) Φηιειιήλωλ 15- 105 57 ΑΘΗΝΑ
2244.. Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (Τ.Π.Α.) Βαζ. Γεωξγίνπ 1- 166 04
ΔΛΛΗΝΙΚΟ
ΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα θ. Ηιία Πιαζθνβίηε
2. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Φνξνινγηθώλ θαη Σειωλεηαθώλ ζεκάηωλ
3. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγίαο
4. Γ/λζε 12ε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο
α) Γξαθείν θ. Γ/ληή
β) Σκήκα Α' (20 αληίγξαθα)
5. Γξαθείν Δπηθνηλωλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ
6. Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίωλ ρέζεωλ (20 αληίγξαθα)
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