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ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος των μισθών, 
συντάξεων που χορηγούνται σε πρόσωπα με αναπηρία, βάσει των διατάξεων του 
ν.4172/2013. 
 
ΣΧΕΤ: α) Το αριθ. πρωτ. 71/13.01,2014 έγγραφο της ΕΣΑΑ. 
β) Το αριθ. πρωτ. 784/13.01.2014 έγγραφο του ΠΣΜεκΝ. 
 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
 
1. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 
167Α/23.07.2013) απαλλάσσονται από το φόρο, μεταξύ άλλων κατηγοριών 
εισοδήματος από μισθωτή εργασία: 
 
α) Η σύνταξη που καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέμου και σε θύματα ή οικογένειες 
θυμάτων πολέμου, καθώς και σε ανάπηρους ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς 
γενικά, που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, 
 
β) Το εξωιδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές 
κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες, 
 
γ) Οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα με 
ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%). 
 
Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 72  του ιδίου ως άνω 
νόμου, για εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η 
Ιανουαρίου 2014 και μετά. 
 
2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 59 του ν.4172/2013, ορίζεται 
ότι εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο δεν υπόκειται σε παρακράτηση. 



 
3. Κατά συνέπεια, από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι κατά 
την καταβολή συντάξεων σε ανάπηρους πολέμου, σε θύματα ή ομογένειες θυμάτων 
πολέμου, καθώς και σε ανάπηρους ειρηνικής περιόδου στρατιωτικούς γενικά (που 
έχουν υποστεί βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους), όπως επίσης και κατά 
την χορήγηση του εξωιδρυματικού επιδόματος, αλλά και των λοιπών προνοιακών 
επιδομάτων σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρία που τα δικαιούνται, δεν θα 
πρέπει να παρακρατείται φόρος εισοδήματος. Περαιτέρω, από τις οικείες διατάξεις 
προκύπτει ότι δεν υφίσταται υποχρέωση παρακράτησης φόρου εισοδήματος και κατά 
την καταβολή μισθών, συντάξεων και πάγιας αντιμισθίας σε πρόσωπα με ποσοστό 
αναπηρίας τουλάχιστον 80%, ανεξαρτήτως του είδους της αναπηρίας που 
παρουσιάζουν, 
 
4. Διευκρινίζεται ότι προκειμένου για την απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των 
μισθών, συντάξεων και της πάγιας αντιμισθίας που καταβάλλονται σε άτομα με 
αναπηρία τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%). απαιτείται η προσκόμιση 
γνωμάτευσης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης 
Αναπηρίας (ΚΕ.ΠΑ), με την οποία πιστοποιείται η ύπαρξη αναπηρίας του 
ενδιαφερόμενου. 
 
Περαιτέρω, σημειώνεται ότι οι ήδη εκδοθείσες γνωματεύσεις πριν την 01.09.2011 
(ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕ.ΠΑ) από τις υγειονομικές επιτροπές των 
Νομαρχιών, μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της υπόψη 
φορολογικής απαλλαγής επ' αόριστον, αν πρόκειται για επ' αόριστον κρίση, ή αλλιώς 
μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους, εφόσον είχαν εκδοθεί σύμφωνα με όσα 
ίσχυαν στο σχετικό φορολογικό πλαίσιο κατά το χρόνο έκδοσής τους. 
 
Εξάλλου, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δε διαθέτει απόφαση υγειονομικής 
επιτροπής Νομαρχίας, ούτε γίνεται δεκτή η αίτηση του για εξέταση από τις επιτροπές 
του ΚΕ.Π.Α και εφόσον λαμβάνει σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα κύριας 
ασφάλισης επειδή παρουσιάζει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 80%, μπορεί, αντί 
των πιο πάνω αποφάσεων, να προσκομίσει βεβαίωση του εν λόγω ασφαλιστικού 
φορέα από την οποία να προκύπτει ότι συνταξιοδοτήθηκε λόγω αναπηρίας με 
ποσοστό τουλάχιστον 80%, ως και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα 
διαρκέσει η αναπηρία αυτή. 
 
Επιπλέον, ο φορολογούμενος για την πιστοποίηση της ύπαρξης αναπηρίας μπορεί να 
προσκομίσει και γνωματεύσεις των Ανωτάτων Υγειονομικών Επιτροπών του 
Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), της 
Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, δεδομένου ότι σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3863/2010, οι εν λόγω Υγειονομικές Επιτροπές δεν 
έχουν καταργηθεί και εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά την 
01.09.2011. 
 
Επισημαίνεται ότι σε όλες τις ανωτέρω γνωματεύσεις, προκειμένου να γίνουν δεκτές 
για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. ε' της παρ.2 του άρθρου 14 του 
ν.4172/2013, θα πρέπει να διαπιστώνεται και βεβαιώνεται ρητά το ποσοστό της 
αναπηρίας του προσώπου που αφορά, καθώς και το χρονικό διάστημα που 
προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η εν λόγω αναπηρία, ενώ σε κάθε περίπτωση θα πρέπει 
να καλύπτουν και το φορολογικό έτος για τα οποίο ο ενδιαφερόμενος αιτείται την 



εφαρμογή των οικείων διατάξεων. Σε περίπτωση που εκδίδονται ελλιπείς 
γνωματεύσεις, δεν Θα γίνονται δεκτές για την αναγνώριση της υπόψη απαλλαγής. 
 
Τα πιο πάνω δικαιολογητικά προσκομίζονται στα αρμόδια πρόσωπα για την 
εκκαθάριση της μισθοδοσίας των ενδιαφερομένων, με σκοπό την απόδειξη της 
ιδιότητας αυτών ως ατόμων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%, προκειμένου 
να τύχουν της προβλεπόμενης απαλλαγής από την παρακράτηση του φόρου 
εισοδήματος στα καταβαλλόμενα ποσά μισθών, συντάξεων και πάγιας αντιμισθίας. 
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