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ΘΔΜΑ :. Δθαξκνγή ηεο πεξίπηωζεο δ΄ ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ ΚΦΔ
(λ. 4172/2013).
Με αθνξκή πξνθνξηθά θαη γξαπηά εξωηήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί ζηελ
Τπεξεζία καο, αλαθνξηθά κε ην πην πάλω ζέκα, δίδνληαη νη πην θάηω δηεπθξηλίζεηο
ωο πξνο ηελ νκνηόκνξθε εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηεο πεξίπηωζεο απηήο:
1. ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπηωζεο δ΄ ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ
ΚΦΔ (λ. 4172/2013), ε δηαθνξά πνπ πξνθύπηεη κεηαμύ ηνπ ηεθκαξηνύ θαη ηνπ
ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο θαηά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 30, ε νπνία
πξνζηίζεηαη ζην θνξνινγεηέν εηζόδεκα, πξνζδηνξίδεηαη από ηε Φνξνινγηθή
Γηνίθεζε θαηά ην ίδην θνξνινγηθό έηνο ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο επόκελεο
παξαγξάθνπο θαη θνξνινγείηαη ζύκθωλα κε ηελ θιίκαθα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 15, ευόσον ο υορολογούμενος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο
ανέργων τοσ Οργανισμού Απαστόλησης Δργατικού Γσναμικού (Ο.Α.Δ.Γ).
2. Πεξαηηέξω, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπηωζεο Θδ΄ ηνπ άξζξνπ 138 ηνπ
λ. 4052/2012 (ΦΔΚ 41 Α΄/ 01-03-2012), ε βεβαίωζε πηζηνπνίεζεο ηεο ηδηόηεηαο
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ηωλ αλέξγωλ α) εγγεγξακκέλωλ ζηνπο θαηαιόγνπο πξνζθεξνκέλωλ πξνο
εξγαζία ηνπ Γξαθείνπ Δπξέζεωο Ναπηηθήο Δξγαζίαο θαη ηωλ παξαξηεκάηωλ
απηνύ, β) εγγεγξακκέλωλ ζην ινγαξηαζκό αλεξγίαο πξνζωπηθνύ εκεξήζηωλ
εθεκεξίδωλ Αζελώλ θαη Θεζζαινλίθεο θαη γ) ηνπ ινγαξηαζκνύ αλεξγίαο ηερληθώλ
ηύπνπ Αζελώλ θαη Θεζζαινλίθεο εμνκνηνύηαη, ωο πξνο ηα έλλνκα απνηειέζκαηα
ηεο, κε ηελ θάξηα αλεξγίαο ηωλ αλέξγωλ εγγεγξακκέλωλ ζηα κεηξώα ηνπ ΟΑΔΓ.
Δπνκέλωο, νη άλεξγνη ηνπ ΔΣΑΠ – ΜΜΔ θαη ηνπ ΓΔΝΔ εμνκνηώλνληαη θνξνινγηθά
κε ηνπο άλεξγνπο ηνπ ΟΑΔΓ.
3. Καηά ηελ εθθαζάξηζε ηωλ δειώζεωλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, εθαξκόδνληαο
ηηο δηαηάμεηο ηεο

πεξίπηωζεο δ΄ ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ ΚΦΔ,

πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ε πξάμε πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ, όηαλ ην ζπλνιηθό
ηεθκαξηό εηζόδεκα ηνπ ππόρξενπ θαη ηωλ εμαξηώκελωλ κειώλ είλαη κεγαιύηεξν
από ην ζύλνιν ηωλ (πξαγκαηηθώλ) θαζαξώλ δειωζέληωλ εηζνδεκάηωλ ηνπο,
ηόηε ππνινγίδεηαη πξνζηηζέκελε δηαθνξά αληηθεηκεληθώλ δαπαλώλ (πξνζηηζέκελε
δηαθνξά ηεθκεξίωλ). Η δηαθνξά απηή κεηώλεηαη κε ηα πνζά πνπ νξίδνληαη ζηελ
παξάγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 4172/13 θαη αλ δελ θαιύπηεηαη, θνξνινγείηαη κε
ηελ θιίκαθα ηωλ κηζζωηώλ όηαλ ν θνξνινγνύκελνο, κεηαμύ άιιωλ πεξηπηώζεωλ,
είλαη εγγεγξακκέλνο ζην κεηξών αλέξγωλ ηνπ Οξγαληζκνύ Απαζρόιεζεο
Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ (Ο.Α.Δ.Γ.). ή ζηα ινηπά ηακεία αλεξγίαο πνπ κε λόκν έρνπλ
εμνκνηωζεί κε ηνλ Ο.Α.Δ.Γ.
4. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηωλ θνξνινγηθώλ δειώζεωλ, ε
πιεξνθνξία ηεο ηδηόηεηαο ηνπ αλέξγνπ έρεη ιεθζεί από ηα ειεθηξνληθά αξρεία
πνπ έρεη ζηελ δηάζεζή ηεο ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, ηα νπνία δεηήζεθαλ από ηνλ
Ο.Α.Δ.Γ., Γ.Δ.Ν.Δ. θαη ΔΣΑΠ – ΜΜΔ, γηα ηνλ ζθνπό ηεο εμαίξεζεο ηωλ αλέξγωλ
από ηελ εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγύεο.
5. Δπεηδή είλαη ελδερόκελν, θάπνηνη θνξνινγνύκελνη πνπ ήηαλ άλεξγνη, λα κε
πεξηιακβάλνληαη ζηα ζπγθεθξηκέλα ειεθηξνληθά αξρεία, γηα λα δηαηεξήζνπλ ην
δηθαίωκα ε πξνζηηζέκελε δηαθνξά ηεθκεξίωλ ηνπο λα θνξνινγεζεί ωο εηζόδεκα
από κηζζωηέο ππεξεζίεο, νη δειώζεηο ηνπο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κε
επηθύιαμε θαη εθθαζαξίδνληαη από ηηο Γ.Ο.Τ.
Αλ ηπρόλ έρεη ήδε ππνβιεζεί ε δήιωζε θαη έρεη εθδνζεί πξάμε δηνηθεηηθνύ
πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ, ν θνξνινγνύκελνο ππνβάιιεη αίηεζε γηα λέα εθθαζάξηζε
ηεο δήιωζήο ηνπ ζηε Γ.Ο.Τ., πξνζθνκίδνληαο ηελ βεβαίωζε ηεο αλεξγίαο.
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6. Δπηζεκαίλεηαη όηη, ε πξνζηηζέκελε δηαθνξά ηεθκεξίωλ, πνπ ηπρόλ πξνθύπηεη
γηα θνξνινγνύκελνπο πνπ ήηαλ άλεξγνη θαηά ην εθάζηνηε εμεηαδόκελν
θνξνινγηθό έηνο, θνξνινγείηαη ζύκθωλα κε ηελ θιίκαθα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 15 (θιίκαθα ηωλ κηζζωηώλ), αλεμαξηήηωο ηεο δηάξθεηαο εληόο ηνπ έηνπο
ηεο αλεξγίαο ηνπο, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη πξνζθνκίδνπλ ζηε Φνξνινγηθή
Γηνίθεζε βεβαίωζε αλεξγίαο από ηνλ ΟΑΔΓ ή ηνπο ινηπνύο αξκόδηνπο θνξείο,
πνπ λα απνδεηθλύεη όηη ήηαλ άλεξγνη θαηά ην έηνο γηα ην νπνίν θνξνινγνύληαη.
ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Η ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΗ ΣΟΤ ΑΤΣΟΣΔΛΟΤ

ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ

Γ. ΠΙΣΙΛΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ:
ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1.Όιεο νη Γ.Ο.Τ.
2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ
3. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΟΥΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
4. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ:
1. Γξαθείν θ. Αλαπιεξωηή Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ
2. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίωλ Δζόδωλ
3. Γξαθείν θ. Αλαπι. Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο
4. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γ/ληή Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο & Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ
5. Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο Γ.Γ.Γ.Δ.
6. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο
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