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ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ

Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2197/25.5.2015
ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.

ΘΕΜΑ: Τποχρεοφται η Δ.Ε.Τ.Α. να προβεί ςτην παρακράτηςη
ποςοςτοφ 20% τησ παρ. 5 ά. 60 Ν. 4172/2013, ςτην περίπτωςη
απονομήσ ςε υπαλλήλουσ τησ, χρηματικοφ βοηθήματοσ (φψουσ 500
ευρϊ) λόγω απόκτηςησ τζκνου.

*****************
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Επί του ωσ άνω ερωτιματοσ θ γνώμθ μου είναι θ ακόλουκθ:
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
Στθ διάταξθ τθσ παρ. 5 ά. 60 Ν. 4172/2013 ορίηεται ότι:

«τα

ειςοδιματα από μιςκωτι εργαςία και ςυντάξεισ που καταβάλλονται
αναδρομικά, ςφμφωνα με το άρκρο 12, κακώσ και ςτισ πρόςκετεσ
αμοιβζσ που δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ τακτικζσ αποδοχζσ
διενεργείται παρακράτθςθ με ςυντελεςτι είκοςι τοισ εκατό (20%) ςτο
καταβαλλόμενο ποςό ανεξάρτθτα από το ζτοσ ςτο οποίο ανάγονται για
να φορολογθκοφν τα ειςοδιματα αυτά».

Για τθν ερμθνεία τθσ ανωτζρω διάταξθσ ζχει εκδοκεί θ υπ’ αρικμ.
1072/2015 ΠΟΛ με τίτλο «Οδθγίεσ περί τθσ εφαρμογισ των διατάξεων
του άρκρου 60 του ν.4172/2013 αναφορικά με τθν παρακράτθςθ φόρου
ςτο ειςόδθμα από μιςκωτι εργαςία και ςυντάξεισ». Σφμφωνα με τθν
εγκφκλιο αυτι του Υπουργείου Οικονομικών: «ΙΙΙ. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ
ΦΟΡΟΤ Ε ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΕ, ΠΡΟΘΕΣΕ ΑΜΟΙΒΕ, ΠΑΡΟΧΕ Ε ΕΙΔΟ

1. τισ κακαρζσ αμοιβζσ για υπερωριακι εργαςία, επιχορθγιςεισ,
επιδόματα, κακώσ και ςτισ κάκε άλλου είδουσ, πρόςκετεσ αμοιβζσ ι
εφάπαξ παροχζσ, οι οποίεσ δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ τακτικζσ
αποδοχζσ, ο παρακρατοφμενοσ φόροσ υπολογίηεται με ςυντελεςτι
20% ςτο καταβαλλόμενο ποςό των ανωτζρω αμοιβών, ςφμφωνα με
όςα ορίηονται από τισ διατάξεισ τθσ παρ.5 του άρκρου 60 του
ν.4172/2013».
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Από το γράμμα τησ προμνημονευθείςασ διάταξησ τησ παρ.5 του ά. 60
Ν. 4172/2013 αλλά και από το κείμενο τησ προδιαληφθείςασ ΠΟΛ
προκφπτει ςαφϊσ ότι το εφάπαξ χρηματικό βοήθημα λόγω
απόκτηςησ τζκνου που χορηγείται ςτουσ υπαλλήλουσ των Δ.Ε.Τ.Α.
υπόκειται

ςε

παρακράτηςη

φόρου

φψουσ

20%

επί

του

καταβαλλόμενου ποςοφ.

Αθήνα, 27.05.2015
Ο γνωμοδοτϊν δικηγόροσ
Πάνοσ Ζυγοφρησ
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