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ΠΟΛ.1166  

ΘΕΜΑ: Διεςκπινίζειρ ωρ ππορ ηιρ εξαιπέζειρ από ηην επιβολή ηηρ ειδικήρ ειζθοπάρ 

αλληλεγγύηρ οικονομικού έηοςρ 2014.  

ρεηηθά κε ην αλσηέξσ ζέκα, δίδνληαη νη θαησηέξσ δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ηελ 

επηβνιή ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγύεο γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2014:  

1. Γηα ηελ νκνηόκνξθε εθαξκνγή ηεο απαιιαγήο από ηελ εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγύεο, 

ηεο παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 3986/2011, ζε όιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ αλέξγσλ θαη 

γηα ιόγνπο ίζεο θνξνινγηθήο κεηαρείξηζεο, δεηήζεθαλ θαη ρνξεγήζεθαλ ζηελ Γεληθή 

Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζόδσλ ειεθηξνληθά αξρεία ησλ καθξνρξόληα αλέξγσλ πνπ είλαη 

εγγεγξακκέλνη θαηά ηελ 31ε Ηαλνπαξίνπ 2014 ζηνπο θαηαιόγνπο ησλ Σακείσλ Αλεξγίαο, 

θαζώο θαη όζσλ ιακβάλνπλ επίδνκα αλεξγίαο θαηά ηελ ίδηα εκεξνκελία. Μαθξνρξόληα 

άλεξγνη λννύληαη, ζύκθσλα κε ηνλ ΟΑΔΓ, όζνη είλαη εγγεγξακκέλνη γηα ηνπιάρηζηνλ 

δώδεθα (12) ζπλερόκελνπο κήλεο, δειαδή γηα ην παξόλ νηθνλνκηθό έηνο πξηλ θαη θαηά 

ηελ 31/01/2013.  

ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ηα παξαπάλσ ειεθηξνληθά αξρεία δελ είλαη νξζώο ελεκεξσκέλα, νη 

θνξνινγνύκελνη δύλαληαη λα πξνζέιζνπλ ζηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ. κεηά ηε ιήςε ηνπ 

εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο θαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα δηαγξαθή ηνπ πνζνύ, όπσο 

νξίδεη ε ΑΤΟ - ΠΟΛ. 1167/2011.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη, πξνθεηκέλνπ λα απαιιαγεί έλαο άλεξγνο από ηελ επηβνιή ηεο εηδηθήο 

εηζθνξάο αιιειεγγύεο γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2014, νη πξνϋπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα 

πιεξνύληαη αζξνηζηηθά, είλαη νη εμήο :  

α) Να ιακβάλεη θαηά ηελ 31/01/2014 επίδνκα αλεξγίαο από ηνλ ΟΑΔΓ, ην Γ.Δ.Ν.Δ. ή ην 

ΔΣΑΠ - ΜΜΔ ή λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζην κεηξών ησλ αλέξγσλ ησλ παξαπάλσ 

νξγαληζκώλ γηα ηνπιάρηζηνλ δώδεθα (12) ζπλερόκελνπο κήλεο, νύησο ώζηε λα 

ραξαθηεξίδεηαη καθξνρξόληα άλεξγνο. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο πξνζθνκίδεη βεβαίσζε 

από ηνλ εθάζηνηε Οξγαληζκό.  

β) Να δειώζεη ππεύζπλα όηη δελ έρεη θαηά ην θνξνινγηθό έηνο 2014 πξαγκαηηθά 

εηζνδήκαηα πνπ πξνέξρνληαη από Α', Γ, Γ', Δ' θαη Ε' πεγή (από αθίλεηα, θηλεηέο αμίεο, 

εκπνξηθέο ή γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο, ειεπζέξην επάγγεικα) θαη επηπιένλ κέρξη ηελ 

εκεξνκελία ηεο αίηεζεο νύηε από Σ' πεγή (κηζζσηέο ππεξεζίεο). Σν γεγνλόο απηό ζα 



ειεγρζεί θαηά ηελ ππνβνιή ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο 2014 (πνπ 

ζα ππνβιεζεί θαηά ην 2015).  

Γηεπθξηλίδεηαη όηη, ζηελ έλλνηα ηνπ πξαγκαηηθνύ εηζνδήκαηνο, γηα ηηο αλάγθεο 

εθαξκνγήο απηήο ηεο εμαίξεζεο, δελ πεξηιακβάλνληαη ηα εηζνδήκαηα πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηηο αληηθεηκεληθέο δαπάλεο δηαβίσζεο θαη ηελ εηήζηα δαπάλε 

απόθηεζεο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ.  

2. Πεξαηηέξσ, ππελζπκίδεηαη όηη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 29 

ηνπ λ. 3986/2011, όπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ παξαγξ 5β ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 

4024/11, εμαηξνύληαη από ηελ επηβνιή ηεο εηζθνξάο, γηα όια ηνπο ηα εηζνδήκαηα, νη 

θηλεηηθά αλάπεξνη κε πνζνζηό αλαπεξίαο από νγδόληα ηνηο εθαηό (80%) θαη άλσ, 

ζπλεπώο θαη όζνη έρνπλ βαξηά θηλεηηθή αλαπεξία 80% αθξηβώο.  

εκεηώλεηαη όηη, ηα άηνκα κε θηλεηηθή αλαπεξία 80% αθξηβώο, εμαηξνύληαη κόλν από 

ηελ εηζθνξά θαη όρη από ηελ επηβνιή ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο. Σν γεγνλόο απηό πξέπεη λα 

δειώλεηαη ππεύζπλα, από ηνλ ίδην ηνλ θνξνινγνύκελν, ζηελ πεξίπησζε 19 ηνπ πίλαθα 2 

ηεο πξώηεο ζειίδαο ηεο δήισζεο (έληππν Δ1) ζηνπο θσδηθνύο 913-914.  

3. Σνλίδεηαη όηη, ηα εηζνδήκαηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2238/94 (ε 

απνδεκίσζε ιόγσ ιύζεο εξγαζηαθήο ζρέζεο), όπσο επίζεο θαη νη ακνηβέο ππαιιήισλ 

ηεο Δ.Δ. γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ Πξσηνθόιινπ πεξί Πξνλνκίσλ 

θαη Αζπιηώλ ηεο Δ.Δ, δειώλνληαη ζηνπο θσδηθνύο 657-658 ηνπ Πίλαθα 6 ηεο δήισζεο, 

πξνθεηκέλνπ θαηά ηελ εθθαζάξηζε λα κελ ππνινγηζηεί εηζθνξά γηα απηά.  

Σέινο, ηα πνζά ηεο πεξίπησζεο γ' ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 2238/94 (ηα 

εθάπαμ ησλ ηακείσλ πξόλνηαο & ησλ αζθαιηζηηθώλ νξγαληζκώλ) δειώλνληαη ζηνπο 

θσδηθνύο 781-782 ηνπ πην πάλσ πίλαθα θαη θαζόζνλ δελ απνηεινύλ εηζόδεκα επίζεο δελ 

ππάγνληαη ζε εηζθνξά αιιειεγγύεο.  
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