
ΠΟΛ.1217/2.10.2014  
Τροποποίηση της ΠΟΛ.1049/11.2.2014 (ΦΕΚ 429/Β΄) αναφορικά με τον 
καθορισμό του τρόπου υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του φόρου που 
παρακρατείται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και στην 
ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011  
 
ΠΟΛ 1217/2014 
 
(ΦΕΚ Β' 2698/09-10-2014) 
 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α΄) περί ανασύστασης 
του Υπουργείου Οικονομικών. 
 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄) όπως ισχύουν 
μετά την τροποποίηση τους, αντίστοιχα, με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του 
άρθρου 22 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄). 
 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄). 
 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄) και όπως αυτό ισχύει 
μετά την προσθήκη σε αυτό της νέας παραγράφου 5, με τις διατάξεις της παραγράφου 
4 του άρθρου 22 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄). 
 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄). 
 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄) και όπως αυτές 
ισχύουν μετά την τροποποίηση του με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 24 
του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄). 
 
7. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄) και όπως αυτές 
ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 
24 και της παραγράφου 12 του άρθρου 26 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄) περί 
διενέργειας παρακράτησης φόρου επί του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και 
συντάξεις. 
 
8. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄) 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 61, της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 
του άρθρου 62 και της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ίδιου 
νόμου. 
 
9. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄) περί επιβολής 
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με 
τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226). 
 
10. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 και της παραγράφου 2 του άρθρου 



18 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 31 και των παραγράφων 1 και 2 του 
άρθρου 41 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄). 
 
11. Την ανάγκη έγκαιρης ενημέρωσης των υπόχρεων παρακράτησης του φόρου 
εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις και της ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011. 
 
12. Την ΠΟΛ.1049/11.2.2014 (ΦΕΚ 429 Β΄) απόφαση ΓΓΔΕ με την οποία 
καθορίστηκε ο τρόπος υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του φόρου που 
παρακρατείται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και στην ειδική 
εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011. 
 
13. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, 
 
αποφασίζουμε: 
 
Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1049/11.2.2014 (ΦΕΚ 429 Β΄) απόφασης 
ΓΓΔΕ αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«1. Οι υπόχρεοι της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) 
που προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 
καθώς και οι υπόχρεοι του άρθρου 62 που προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου 
σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 64, 
αποδίδουν τον παρακρατηθέντα φόρο με προσωρινές δηλώσεις ως ακολούθως: 
 
Οι εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές προσωρινές δηλώσεις 
απόδοσης του παρακρατηθέντα φόρου, φορολογικού έτους 2014 υποβάλλονται και ο 
φόρος αποδίδεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, 
στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr. 
 
Ειδικότερα, η δήλωση απόδοσης του φόρου που παρακρατείται για τις κάθε είδους 
αμοιβές των αξιωματικών και για το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού, 
από τους υπόχρεους υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. όπου και καταχωρείται το 
ποσό του φόρου στον ΚΑΕ 113 με είδος φόρου 1156 και της ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης στον ΚΑΕ 891, εκδίδεται η ταυτότητα οφειλής και ο φόρος αποδίδεται 
μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων». 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2014 
 
Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ 
 


