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ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων 

που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013. 

ΧΕΣ: α) Σο αρικ. πρωτ. 71/13.01,2014 ζγγραφο τθσ ΕΑΑ. 

β) Σο αρικ. πρωτ. 784/13.01.2014 ζγγραφο του ΠΜεκΝ. 

Αναφορικά με το πιο πάνω κζμα, ςασ γνωρίηουμε τα ακόλουκα: 

1. Με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 14 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167Α/23.07.2013) 

απαλλάςςονται από το φόρο, μεταξφ άλλων κατθγοριϊν ειςοδιματοσ από μιςκωτι εργαςία: 

α) Η ςφνταξθ που καταβάλλεται ςε ανάπθρουσ πολζμου και ςε κφματα ι οικογζνειεσ κυμάτων 

πολζμου, κακϊσ και ςε ανάπθρουσ ειρθνικισ περιόδου, ςτρατιωτικοφσ γενικά, που υπζςτθςαν 

βλάβθ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ τουσ, 



β) Σο εξωιδρυματικό επίδομα και κάκε ςυναφζσ ποςό που καταβάλλεται ςε ειδικζσ κατθγορίεσ 

ατόμων με αναπθρίεσ, 

γ) Οι μιςκοί, οι ςυντάξεισ και θ πάγια αντιμιςκία που χορθγοφνται ςε πρόςωπα με ποςοςτό 

αναπθρίασ τουλάχιςτον ογδόντα τοισ εκατό (80%). 

Οι ανωτζρω διατάξεισ ιςχφουν, βάςει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ιδίου ωσ άνω νόμου, για 

ειςοδιματα που αποκτϊνται ςτα φορολογικά ζτθ που αρχίηουν από τθν 1θ Ιανουαρίου 2014 

και μετά.  

2. Περαιτζρω, με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 59 του ν.4172/2013, ορίηεται ότι 

ειςόδθμα που απαλλάςςεται από το φόρο δεν υπόκειται ςε παρακράτθςθ. 

3. Κατά ςυνζπεια, από το ςυνδυαςμό των ανωτζρω διατάξεων ςυνάγεται ότι κατά τθν 

καταβολι ςυντάξεων ςε ανάπθρουσ πολζμου, ςε κφματα ι ομογζνειεσ κυμάτων πολζμου, 

κακϊσ και ςε ανάπθρουσ ειρθνικισ περιόδου ςτρατιωτικοφσ γενικά (που ζχουν υποςτεί βλάβθ 

κατά τθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ τουσ), όπωσ επίςθσ και κατά τθν χοριγθςθ του 

εξωιδρυματικοφ επιδόματοσ, αλλά και των λοιπϊν προνοιακϊν επιδομάτων ςε ειδικζσ 

κατθγορίεσ ατόμων με αναπθρία που τα δικαιοφνται, δεν κα πρζπει να παρακρατείται φόροσ 

ειςοδιματοσ. Περαιτζρω, από τισ οικείεσ διατάξεισ προκφπτει ότι δεν υφίςταται υποχρζωςθ 

παρακράτθςθσ φόρου ειςοδιματοσ και κατά τθν καταβολι μιςκϊν, ςυντάξεων και πάγιασ 

αντιμιςκίασ ςε πρόςωπα με ποςοςτό αναπθρίασ τουλάχιςτον 80%, ανεξαρτιτωσ του είδουσ τθσ 

αναπθρίασ που παρουςιάηουν, 

4. Διευκρινίηεται ότι προκειμζνου για τθν απαλλαγι από το φόρο ειςοδιματοσ των μιςκϊν, 

ςυντάξεων και τθσ πάγιασ αντιμιςκίασ που καταβάλλονται ςε άτομα με αναπθρία τουλάχιςτον 

ογδόντα τοισ εκατό (80%). απαιτείται θ προςκόμιςθ γνωμάτευςθσ τθσ αρμόδιασ υγειονομικισ 

επιτροπισ του Κζντρου Πιςτοποίθςθσ Αναπθρίασ (ΚΕ.ΠΑ), με τθν οποία πιςτοποιείται θ φπαρξθ 

αναπθρίασ του ενδιαφερόμενου. 

Περαιτζρω, ςθμειϊνεται ότι οι ιδθ εκδοκείςεσ γνωματεφςεισ πριν τθν 01.09.2011 (θμερομθνία 

ζναρξθσ λειτουργίασ του ΚΕ.ΠΑ) από τισ υγειονομικζσ επιτροπζσ των Νομαρχιϊν, μποροφν να 

χρθςιμοποιοφνται για τθν αναγνϊριςθ τθσ υπόψθ φορολογικισ απαλλαγισ επ' αόριςτον, αν 

πρόκειται για επ' αόριςτον κρίςθ, ι αλλιϊσ μζχρι τθν θμερομθνία που λιγει θ ιςχφσ τουσ, 

εφόςον είχαν εκδοκεί ςφμφωνα με όςα ίςχυαν ςτο ςχετικό φορολογικό πλαίςιο κατά το χρόνο 

ζκδοςισ τουσ. 

Εξάλλου, ςε περίπτωςθ που ο φορολογοφμενοσ δε διακζτει απόφαςθ υγειονομικισ επιτροπισ 

Νομαρχίασ, οφτε γίνεται δεκτι θ αίτθςθ του για εξζταςθ από τισ επιτροπζσ του ΚΕ.Π.Α και 

εφόςον λαμβάνει ςφνταξθ από αςφαλιςτικό φορζα κφριασ αςφάλιςθσ επειδι παρουςιάηει 

αναπθρία ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 80%, μπορεί, αντί των πιο πάνω αποφάςεων, να 

προςκομίςει βεβαίωςθ του εν λόγω αςφαλιςτικοφ φορζα από τθν οποία να προκφπτει ότι 

ςυνταξιοδοτικθκε λόγω αναπθρίασ με ποςοςτό τουλάχιςτον 80%, ωσ και το χρονικό διάςτθμα 

που προβλζπεται ότι κα διαρκζςει θ αναπθρία αυτι. 



Επιπλζον, ο φορολογοφμενοσ για τθν πιςτοποίθςθ τθσ φπαρξθσ αναπθρίασ μπορεί να 

προςκομίςει και γνωματεφςεισ των Ανωτάτων Τγειονομικϊν Επιτροπϊν του τρατοφ (Α..Τ.Ε), 

του Ναυτικοφ (Α.Ν.Τ.Ε), τθσ Αεροπορίασ (Α.Α.Τ.Ε.), τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και του 

Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ, δεδομζνου ότι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 6 του ν. 

3863/2010, οι εν λόγω Τγειονομικζσ Επιτροπζσ δεν ζχουν καταργθκεί και εξακολουκοφν να 

αςκοφν τα κακικοντά τουσ και μετά τθν 01.09.2011. 

Επιςθμαίνεται ότι ςε όλεσ τισ ανωτζρω γνωματεφςεισ, προκειμζνου να γίνουν δεκτζσ για τθν 

εφαρμογι των διατάξεων τθσ περ. ε' τθσ παρ.2 του άρκρου 14 του ν.4172/2013, κα πρζπει να 

διαπιςτϊνεται και βεβαιϊνεται ρθτά το ποςοςτό τθσ αναπθρίασ του προςϊπου που αφορά, 

κακϊσ και το χρονικό διάςτθμα που προβλζπεται ότι κα διαρκζςει θ εν λόγω αναπθρία, ενϊ ςε 

κάκε περίπτωςθ κα πρζπει να καλφπτουν και το φορολογικό ζτοσ για τα οποίο ο 

ενδιαφερόμενοσ αιτείται τθν εφαρμογι των οικείων διατάξεων. ε περίπτωςθ που εκδίδονται 

ελλιπείσ γνωματεφςεισ, δεν Θα γίνονται δεκτζσ για τθν αναγνϊριςθ τθσ υπόψθ απαλλαγισ. 

Σα πιο πάνω δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςτα αρμόδια πρόςωπα για τθν εκκακάριςθ τθσ 

μιςκοδοςίασ των ενδιαφερομζνων, με ςκοπό τθν απόδειξθ τθσ ιδιότθτασ αυτϊν ωσ ατόμων με 

ποςοςτό αναπθρίασ τουλάχιςτον 80%, προκειμζνου να τφχουν τθσ προβλεπόμενθσ απαλλαγισ 

από τθν παρακράτθςθ του φόρου ειςοδιματοσ ςτα καταβαλλόμενα ποςά μιςκϊν, ςυντάξεων 

και πάγιασ αντιμιςκίασ. 
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