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Ακινα , 4 Νοεμβρίου 2020
Αρικ. Πρωτ.: Ο ΔΕΑΦ 1129805 ΕΞ 2020

ΠΡΟ : Ωσ Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Φορολογικι μεταχείριςθ ανείςπρακτων δεδουλευμζνων αποδοχών εργαηομζνων που
καταβλικθκαν ςε αυτοφσ το φορολογικό ζτοσ 2019 και για τισ οποίεσ ο παρακρατοφμενοσ φόροσ
αποδόκθκε ςτο φορολογικό ζτοσ 2017.

Με αφορμι ερωτιματα που υποβλικθκαν ςτθν υπθρεςία μασ, αναφορικά με το παραπάνω κζμα, ςασ
γνωρίηουμε τα ακόλουκα:
1. Με τθν παρ.6 του άρκρου 4 τθσ Α.1070/2020 Απόφαςθσ Διοικθτι ΑΑΔΕ για τον τφπο και
περιεχόμενο τθσ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων φορολογικοφ ζτουσ 2019, των
λοιπϊν εντφπων και των δικαιολογθτικϊν εγγράφων που ςυνυποβάλλονται με αυτι ορίςτθκε ότι ςτισ
περιπτϊςεισ που καταβλικθκαν κατά το φορολογικό ζτοσ 2019 ανείςπρακτεσ αποδοχζσ, είτε εξ
ολοκλιρου είτε μζροσ αυτϊν, ο εργοδότθσ/φορζασ τισ ζχει περιλάβει ςε μθνιαίο θλεκτρονικό αρχείο ΦΜΥ
του ζτουσ 2019 (ςτον κωδικό 6 «καταβλθκείςεσ ανείςπρακτεσ αποδοχζσ οι οποίεσ φορολογοφνται ςτο
ζτοσ που ειςπράττονται ι ςτο ζτοσ που ανάγονται εφόςον υποβλθκοφν διακεκριμζνα ςτο ζτοσ που
αφοροφν»), ενϊ ο φόροσ μιςκωτϊν υπθρεςιϊν ζχει αποδοκεί ςτθν Α.Α.Δ.Ε. ςε προγενζςτερο φορολογικό
ζτοσ ςτο οποίο ανάγονται και ςυνεπϊσ δεν περιλιφκθκε ςτο αντίςτοιχο μθνιαίο αρχείο ΦΜΥ, τότε ςε
περίπτωςθ που θ ζντυπθ βεβαίωςθ αποδοχϊν που χορθγείται από τον εργοδότθ/ φορζα αναγράφει τισ
καταβλθκείςεσ κατά το φορολογικό ζτοσ 2019 αποδοχζσ διακεκριμζνα κατ’ ζτοσ που ανάγονται, ο
εργοδότθσ ζχει αναγράψει το ζτοσ/ τα ζτθ αναφοράσ κατά τθν ςυμπλιρωςθ του κωδικοφ 6 τθσ Α.
1099/2019 όπωσ ιςχφει ι θ διάκριςθ ςτα ζτθ μπορεί να αποδειχκεί από τον φορολογοφμενο με κάποιο
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άλλο πρόςφορο μζςο, ο φορολογοφμενοσ υποβάλλει τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ ςτθ Δ.Ο.Υ. για τα ζτθ που
οι αποδοχζσ αυτζσ ανάγονται.
Με τθν ίδια ωσ άνω παράγραφο του εν λόγω άρκρου ορίςτθκε επίςθσ ότι οι τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ, με
τισ οποίεσ δθλϊνονται οι ανείςπρακτεσ δεδουλευμζνεσ αποδοχζσ που ειςπράττονται το ζτοσ 2014 και
μετά και οι οποίεσ υπάγονται ςε φόρο με βάςθ τισ διατάξεισ του ζτουσ που ανάγονται, κεωροφνται
εμπρόκεςμεσ, εφόςον υποβλθκοφν εντόσ του ζτουσ χοριγθςθσ τθσ ετιςιασ βεβαίωςθσ αποδοχϊν.
2. Με οδθγίεσ που δόκθκαν από τθ Φορολογικι Διοίκθςθ για τθ διλωςθ απόδοςθσ
παρακρατοφμενων φόρων από μιςκωτι εργαςία, διευκρινίςτθκε ότι εφόςον πρόκειται για ανείςπρακτεσ
αποδοχζσ για τισ οποίεσ ο φόροσ ζχει αποδοκεί ςε προγενζςτερο ζτοσ, τότε ςτο πεδίο των «ακακάριςτων
και κακαρϊν αποδοχϊν» ςτο μθνιαίο αρχείο με τθ χριςθ του κωδικοφ (6) κα ςυμπλθρωκεί το ποςό των
αποδοχϊν που καταβλικθκαν, ςτο πεδίο «φόροσ που παρακρατικθκε» κα ςυμπλθρωκεί ποςό μθδζν και
ςτο «ζτοσ αναφοράσ» δφναται να ςυμπλθρωκεί το αντίςτοιχο ζτοσ που ανάγονται οι αποδοχζσ και ζχει
καταβλθκεί και ο αντίςτοιχοσ φόροσ. Με αυτό τον τρόπο δεν κα βεβαιωκεί εκ νζου ο παρακρατθκείσ
φόροσ και κα χορθγθκεί χειρόγραφθ βεβαίωςθ αποδοχϊν με τθν οποία ο δικαιοφχοσ κα προςζλκει ςτθ
Δ.Ο.Υ. για υποβολι τροποποιθτικισ διλωςθσ αναδρομικϊν.
3. Ρεραιτζρω, με τθν παρ.4 του άρκρου 4 τθσ ωσ άνω Απόφαςθσ, ορίηεται ότι για τισ τροποποιθτικζσ
δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ που υποβάλλονται από μιςκωτοφσ ι ςυνταξιοφχουσ με αναδρομικά
μιςκϊν ι ςυντάξεων προθγουμζνων ετϊν, αναδρομικά επιδομάτων ανεργίασ, αμοιβϊν ιατρϊν του ΕΣΥ
από απογευματινά ιατρεία νοςοκομείων του ΕΣΥ, αυτζσ παραλαμβάνονται χωρίσ πρόςτιμα και τόκουσ
μζχρι το τζλοσ του φορολογικοφ ζτουσ ςτο οποίο εκδόκθκαν, κατά περίπτωςθ, οι βεβαιϊςεισ αποδοχϊν ι
ςυντάξεων. Οι παραπάνω δθλϊςεισ υποβάλλονται αποκλειςτικά χειρόγραφα ςτθ Δ.Ο.Υ., εκτόσ από τισ
δθλϊςεισ που αφοροφν αναδρομικζσ αποδοχζσ ι ςυντάξεισ φορολογικϊν ετϊν 2015 και εφεξισ, οι οποίεσ
υποβάλλονται θλεκτρονικά. Συνεπϊσ για τισ ανείςπρακτεσ δεδουλευμζνεσ αποδοχζσ δεν παρζχεται
δυνατότθτα θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ διλωςθσ.
4. Ππωσ προκφπτει από τα ερωτιματα που υποβλικθκαν ςτθν υπθρεςία μασ, ςτο φορολογικό ζτοσ
2019 καταβλικθκαν ςε εργαηόμενουσ ανείςπρακτεσ δεδουλευμζνεσ αποδοχζσ που αφοροφςαν το
φορολογικό ζτοσ 2017 και για τισ οποίεσ ο φόροσ μιςκωτϊν υπθρεςιϊν ζχει ιδθ αποδοκεί ςτο τελευταίο
αυτό φορολογικό ζτοσ. Ο εργοδότθσ ςυμπεριζλαβε τισ αποδοχζσ αυτζσ ςε μθνιαίο θλεκτρονικό αρχείο
ΦΜΥ του ζτουσ 2019 κάνοντασ χριςθ του προαναφερόμενου κωδικοφ 6 όπου με βάςθ τα όςα
διευκρινίςκθκαν ςτθν παρ.2 τθσ παροφςασ, ςυμπλιρωςε μθδενικό ποςό παρακρατοφμενου φόρου και
παράλλθλα ωσ «ζτοσ αναφοράσ» ςυμπλιρωςε το φορολογικό ζτοσ 2017 που ανάγονται οι αποδοχζσ
αυτζσ. Ο παρακρατοφμενοσ φόροσ που είχε αποδοκεί ςτο φορολογικό ζτοσ 2017 ςυμπεριλιφκθκε ςτθν
ζντυπθ βεβαίωςθ αποδοχϊν που χορθγικθκε ςτουσ εργαηόμενουσ, προκειμζνου αυτόσ να ςυμψθφιςκεί
κατά τθν εκκακάριςθ τθσ τροποποιθτικισ διλωςθσ αναδρομικϊν που κα υποβλθκεί ςτθ Δ.Ο.Υ. για το
φορολογικό ζτοσ 2017. Ωςτόςο, οι φορολογοφμενοι υπζβαλαν για τισ ανείςπρακτεσ δεδουλευμζνεσ
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αποδοχζσ του 2017 που καταβλικθκαν το 2019 θλεκτρονικά τροποποιθτικι διλωςθ, ενϊ αυτι κα ζπρεπε
να υποβλθκεί αποκλειςτικά χειρόγραφθ ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ., ςφμφωνα με τισ παρ.1 και 2 τθσ παροφςασ,
κακϊσ θ θλεκτρονικι υποβολι αφοροφςε μόνο τισ δθλϊςεισ τθσ παρ.3 τθσ παροφςασ. Συνεπεία αυτοφ δεν
μποροφςε να ςυμψθφιςτεί κατά τθν εκκακάριςθ τθσ τροποποιθτικισ διλωςθσ ο κατά τα ανωτζρω
παρακρατθκείσ φόροσ.
5. Ενόψει των ανωτζρω και ςτο πλαίςιο τθσ χρθςτισ Διοίκθςθσ, οι ωσ άνω εργαηόμενοι οφείλουν
εμπροκζςμωσ και εντόσ του 2020 να προςζλκουν ςτισ αρμόδιεσ Δ.Ο.Υ. ςτισ οποίεσ υπάγονται,
προκειμζνου, βάςει τθσ ζντυπθσ βεβαίωςθσ αποδοχϊν που τουσ χορθγικθκε, να υποβάλλουν ςε αυτζσ
χειρόγραφθ τροποποιθτικι διλωςθ αναδρομικϊν για το φορολογικό ζτοσ 2017. Οι Δ.Ο.Υ., κα
διενεργιςουν νζα εκκακάριςθ τθσ τροποποιθτικισ αυτισ διλωςθσ, όπου κα ςυμπεριλάβουν και τον ωσ
άνω παρακρατοφμενο φόρο που δεν ςυμψθφίςκθκε κατά τθν εκκακάριςθ τθσ τροποποιθτικισ διλωςθσ
που είχε αρχικϊσ υποβλθκεί θλεκτρονικά για το φορολογικό ζτοσ 2017. Τζλοσ, επιςθμαίνεται ότι οι εν
λόγω εργαηόμενοι ζχουν τθ δυνατότθτα να αποςτείλουν ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. τθ ςχετικι τροποποιθτικι
διλωςθ και τθν αντίςτοιχθ βεβαίωςθ αποδοχϊν με θλεκτρονικά μζςα (μζςω e-mail) ι με ςυςτθμζνθ
επιςτολι.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΤΗΤΗΣ
ΑΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Γ. ΡΙΤΣΙΛΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Αποδζκτεσ πίνακα Γϋ
2. Γενικι Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
3. ΔΙ.Ε.ΡΙ.ΔΙ.
4. Δ.Α.Φ.Ε.

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργοφ
2. Γραφείο κ. Υφυπουργοφ
3. Αποδζκτεσ πινάκων Αϋ(εκτόσ των αρικμϊν 2 και 3 αυτοφ), Βϋ, Ζϋ(εκτόσ των αρικμϊν 2, 3, 5 και 6
αυτοφ), Ηϋ(εκτόσ των αρικμϊν 4,10 και 11 αυτοφ)
4. Επιχειρθςιακι Δ/νςθ ΣΔΟΕ Αττικισ & Επιχειρθςιακι Δ/νςθ ΣΔΟΕ Μακεδονίασ
5. Γραφείο κασ Γενικισ Γραμματζωσ Φορολογικισ Ρολιτικισ & Δθμόςιασ Ρεριουςίασ

ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
2. Γραφείο κ. κ. Γενικϊν Διευκυντϊν
3. Αυτοτελζσ Τμιμα Συντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ
4. Δ/νςθ Νομικισ Υποςτιριξθσ τθσ ΑΑΔΕ
5. Δ/νςθ Εφαρμογισ Άμεςθσ Φορολογίασ – Τμιμα Αϋ (10)
6. Δ/νςθ Ελζγχων
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