
 

 

ΠΟΛ.1069/18.2.2002  

Κοινοποίηζη διαηάξεων ηηρ από 21-12-2001 Ππάξηρ Νομοθεηικού Πεπιεσομένος 

ηος Πποέδπος ηηρ Δημοκπαηίαρ και παποσή οδηγιών  
 

Αθήνα, 18 Φεβποςαπίος 2002 

Απιθμ.Ππωη.: 1016459/267/Σ.&Ε.Φ. 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΛΩΝ & ΔΙΓ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΑΆ 

 

ΠΟΛ 1069 

 

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ηεο από 21-12-2001 Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ 

Πεξηερνκέλνπ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη παξνρή νδεγηώλ. 

 

ε ζπλέρεηα ησλ εγθπθιίσλ καο 1113016/1538/ΠΟΛ.1281/7.12.2001 , 

1115188/1593/ΠΟΛ.1290/17.12.2001 (ΠΟΛ 1290) θαη 

1117126/1656/ΠΟΛ.1381/24.12.2001 (ΠΟΛ 1381), θνηλνπνηνύκε θαησηέξσ, ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2, παξ. 1, 2, 3 θαη 4 θαη 3 ηεο από 21-12-2001 Πξάμεο 

Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο «Αξκνδηόηεηα ησλ 

δηθαζηεξίσλ ζε ππνζέζεηο αλαγθαζηηθώλ απαιινηξηώζεσλ, θνξνινγηθέο θαη 

ηεισλεηαθέο ξπζκίζεηο» (ΦΔΚ Α 288) θαη παξέρνκε νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη 

νκνηόκνξθε εθαξκνγή ηνπο. 

 

ΓΕΝΙΚΑ. 

 

Με ηηο θνηλνπνηνύκελεο δηαηάμεηο, νη νπνίεο ηζρύνπλ από 1-1-2002, γίλνληαη νη θαησηέξσ 

ξπζκίζεηο: 

 

1. Καηαξγνύληαη ηα ηέιε ραξηνζήκνπ πνπ επηβάιινληαη ζηηο θαησηέξσ πεξηπηώζεηο: 

 

α) ζηηο εμνθιήζεηο θάζε είδνπο απνδνρώλ από κίζζσζε εξγαζίαο γηα απαζρόιεζε κε 

νπνηαδήπνηε κνξθή θαη νπσζδήπνηε ακεηβόκελε, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθηόο 

έδξαο απνδεκηώζεσλ ή εμόδσλ θίλεζεο, 

β) ζηηο εμνθιήζεηο θάζε είδνπο ακνηβώλ γηα απαζρόιεζε κε νπνηαδήπνηε λνκηθή ζρέζε 

πνπ δεκηνπξγεί δεζκνύο εμάξηεζεο σο πξνο ηνπο όξνπο απαζρόιεζεο ή ηελ ακνηβή θαη 

ζπλεπάγεηαη ηελ επζύλε ηνπ εξγνδόηε, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθηόο έδξαο 

απνδεκηώζεσλ ή εμόδσλ θίλεζεο, 

γ) ζηηο εμνθιήζεηο θάζε είδνπο ζπληάμεσλ θαη αζθαιηζηηθώλ παξνρώλ ή βνεζεκάησλ 



πνπ θαηαβάιινληαη ζηνπο δηθαηνύρνπο από ηνλ νηθείν θνξέα ή αζθαιηζηηθό νξγαληζκό, 

δ) ζηηο εμνθιήζεηο απνδεκηώζεσλ από εξγαηηθό αηύρεκα ή ιόγσ ιύζεο ηεο ζρέζεο 

εξγαζίαο, 

ε) ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο θαη ζηα γξακκάηηα ζε δηαηαγή θαη ζηνπο ηόθνπο πνπ απνξξένπλ 

από απηέο, 

ζη) ζηηο βεβαηώζεηο πνπ ρνξεγνύληαη από ηηο Γεκόζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο (Γ.Ο.Τ.) 

γηα ηελ ππνβνιή έλαξμεο εξγαζηώλ ή κεηαβνιήο εξγαζηώλ. 

 

2. Καηαξγείηαη ε αμία ηεο ππεύζπλεο δήισζεο πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986. 

 

3. Παξέρεηαη εμνπζηνδόηεζε ζηνλ Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ, λα νξίζεη κε απόθαζε ηνπ, 

ηνλ ηξόπν επηζηξνθήο ησλ πνζώλ ησλ ηειώλ ραξηνζήκνπ θαη ηεο επ' απηώλ εηζθνξάο 

ππέξ ΟΓΑ ησλ ελζήκσλ εληύπσλ ζπλαιιαγκαηηθώλ θαη γξακκαηίσλ εηο δηαηαγή θαη ηεο 

αμίαο ησλ ππεύζπλσλ δειώζεσλ, ζε όζνπο θαηέρνπλ απηά θαηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο 

αλσηέξσ θαηάξγεζεο δειαδή θαηά ηελ 1-1-2002. 

 

4. Καηαξγείηαη ε παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν. 2873/2000, πνπ πξνέβιεπε όηη ζε όζεο 

πεξηπηώζεηο ην αλαινγηθό ηέινο ραξηνζήκνπ είλαη ή πεξηιακβάλεη θιάζκα ΔΤΡΩ ην 

θιάζκα απηό ακειείηαη. 

ΕΙΔΙΚΑ. 

 

Γηα ηηο θνηλνπνηνύκελεο δηαηάμεηο παξέρνκε εηδηθόηεξα ηηο θαησηέξσ δηεπθξηλίζεηο θαη 

νδεγίεο: 

 

Αξζξν 2 παξ. 1 

 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο θνηλνπνηνύκελεο παξαγξάθνπ 1, θαηαξγνύληαη ηα ηέιε ραξηνζήκνπ 

ζηηο πεξηνξηζηηθά αλαθεξόκελεο ζηηο δηαηάμεηο απηέο πεξηπηώζεηο. Δλλνείηαη όηη γηα ηηο 

πεξηπηώζεηο πνπ θαηαξγνύληαη ηα ηέιε ραξηνζήκνπ θαηαξγείηαη θαη ε επ' απηώλ εηζθνξά 

ππέξ Ο.Γ.Α. 

 

εκεηώλεηαη όηη άιια ηέιε ραξηνζήκνπ πνπ δελ αθνξνύλ ηηο πεξηπηώζεηο απηέο δελ 

ζίγνληαη κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο θαη εμαθνινπζνύλ λα επηβάιινληαη όπσο θαη πξηλ από 

ηελ έλαξμε ηζρύνο ησλ δηαηάμεσλ απηώλ (π.ρ. ηέιε ραξηνζήκνπ κηζζσκάησλ αθηλήησλ). 

 

Γηα ηηο επί κέξνπο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο δηεπθξηλίδνπκε ηα εμήο: 

 

Πεξίπη. α θαη β. 

 

Με ηε δηάηαμε ηεο πεξίπη. α θαηαξγνύληαη ηα ηέιε ραξηνζήκνπ πνπ επηβάιινληαη ζηηο 

εμνθιήζεηο θάζε είδνπο απνδνρώλ από κίζζσζε εξγαζίαο γηα απαζρόιεζε κε 

νπνηαδήπνηε κνξθή θαη νπσζδήπνηε ακεηβόκελε, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθηόο 

έδξαο απνδεκηώζεσλ θαη ησλ εμόδσλ θίλεζεο. 

 

Με ηε δηάηαμε ηεο πεξίπη. β θαηαξγνύληαη ηα ηέιε ραξηνζήκνπ ζηηο εμνθιήζεηο θάζε 



είδνπο ακνηβώλ γηα απαζρόιεζε κε νπνηαδήπνηε λνκηθή ζρέζε πνπ δεκηνπξγεί δεζκνύο 

εμάξηεζεο, σο πξνο ηνπο όξνπο απαζρόιεζεο ή ηελ ακνηβή θαη ζπλεπάγεηαη ηελ επζύλε 

ηνπ εξγνδόηε, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθηόο έδξαο απνδεκηώζεσλ ή εμόδσλ θίλεζεο. 

 

Οη δηαηάμεηο απηέο (πεξίπη. α θαη β) αθνξνύλ απνδνρέο θαη ακνηβέο πξνζώπσλ:  

 

α) από κίζζσζε εξγαζίαο, 

 

β) από νπνηαδήπνηε λνκηθή ζρέζε πνπ δεκηνπξγεί δεζκνύο εμάξηεζεο σο πξνο ηνπο 

όξνπο απαζρόιεζεο ή ηελ ακνηβή θαη ζπλεπάγεηαη ηελ επζύλε ηνπ εξγνδόηε. 

 

Η πξώηε πεξίπησζε αθνξά θαηά βάζε ηηο απνδνρέο πξνζώπσλ πνπ έρνπλ πξνζιεθζεί ή 

ζα πξνζιεθζνύλ κε κίζζσζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ (νξηζκέλνπ ή αόξηζηνπ 

ρξόλνπ), θαηά ηα νξηδόκελα ζηα άξζξα 648 θαη επνκέλσλ ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα, 

δεδνκέλνπ όηη νη απνδνρέο ησλ ηαθηηθώλ (κνλίκσλ) ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ 

Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο απαιιάζζνληαλ θαη πξηλ από ηελ 

έλαξμε ηζρύνο ησλ θνηλνπνηνπκέλσλ δηαηάμεσλ. Δμάιινπ, ε θαηάξγεζε αθνξά ηηο 

απνδνρέο, αλεμάξηεηα από ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηνπο (αλά κήλα, εκέξα θ.η.ι.) έζησ 

θαη αλ θαηαβάιινληαη πέξαλ ηνπ νξίνπ πνπ πξνβιέπεη ν λόκνο ή νη ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο εξγαζίαο. 

 

ηε δεύηεξε πεξίπησζε εκπίπηνπλ νη ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη ζε πξόζσπα, πνπ 

απαζρνινύληαη κε νπνηαδήπνηε λνκηθή ζρέζε, πνπ δεκηνπξγεί δεζκνύο εμάξηεζεο, σο 

πξνο ηνπο όξνπο απαζρόιεζεο ή ηελ ακνηβή θαη ζπλεπάγεηαη ηελ επζύλε ηνπ εξγνδόηε. 

Η πεξίπησζε απηή αθνξά θπξίσο πξόζσπα πνπ έρνπλ πξνζιεθζεί ή ζα πξνζιεθζνύλ κε 

ζύκβαζε έξγνπ, ε νπνία όκσο, δεκηνπξγεί δεζκνύο εμάξηεζεο θαηά ηελ αλσηέξσ 

έλλνηα. 

 

Καη νη δύν απηέο πεξηπηώζεηο αθνξνύλ ζρέζεηο πνπ βξίζθνληαη εθηόο πεδίνπ θόξνπ 

πξνζηηζέκελεο αμίαο θαηά ηα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Κώδηθα Φόξνπ 

Πξνζηηζέκελο Αμίαο πνπ θπξώζεθε κε ην Ν.2859/2000. 

 

Πξόζσπα πνπ δελ ζπλδένληαη κε ηνλ εξγνδόηε ηνπο κε κίζζσζε εξγαζίαο ή κε ζρέζε 

πνπ δεκηνπξγεί δεζκνύο εμάξηεζεο θαηά ηελ αλσηέξσ έλλνηα δελ εκπίπηνπλ ζηηο 

αλσηέξσ δηαηάμεηο. 

 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη, ζηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, εκπίπηνπλ απνδνρέο ή ακνηβέο πνπ 

θαηαβάιινληαη ζηα αλσηέξσ πξόζσπα αλεμάξηεηα από ηε λνκηθή θύζε ηνπ εξγνδόηε 

(θπζηθό πξόζσπν, εηαηξεία, ζπλεηαηξηζκόο, δεκόζηα επηρείξεζε, Γεκόζην, Ν.Π.Γ.Γ., 

Οξγαληζκόο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θ.η.ι.). Δμάιινπ ε θαηάξγεζε αθνξά ην ζπλνιηθό 

πνζνζηό ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ πνπ ζα επηβαιιόηαλ, θαηά πεξίπησζε. 

 

Δπνκέλσο αθνξά ηόζν ην πνζνζηό πνπ ζα βάξπλε ηνλ εξγνδόηε όζν θαη ην πνζνζηό πνπ 

ζα βάξπλε ηνλ εξγαδόκελν. 

 

ηελ έλλνηα ησλ απνδνρώλ ηεο θνηλνπνηνύκελεο δηάηαμεο ηεο πεξίπη. α εκπίπηεη ην 



ζύλνιν ησλ θάζε είδνπο παξνρώλ, ηηο νπνίεο ιακβάλεη ν παξέρσλ ηελ εξγαζία ζαλ 

αληάιιαγκα απηήο. Δπνκέλσο ζηελ έλλνηα ησλ απνδνρώλ πεξηιακβάλνληαη: 

 

- Ο κηζζόο, δειαδή ε θαηαβαιιόκελε ζην κηζζσηό ακνηβή, ζαλ αληάιιαγκα ηεο 

παξερόκελεο από απηόλ εξγαζίαο. 

 

- Η ππεξσξηαθή ακνηβή, δειαδή ε πξόζζεηε ακνηβή πνπ θαηαβάιιεηαη ζην κηζζσηό γηα 

ππεξσξηαθή εξγαζία, ζε κε εξγάζηκεο ώξεο. 

 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζηελ έλλνηα απηή εκπίπηνπλ θαη νη απνδεκηώζεηο πνπ θαηαβάιινληαη 

ζε εθπαηδεπηηθνύο γηα ππεξσξηαθή δηδαζθαιία πνπ παξέρεηαη από απηνύο εληόο 

σξαξίνπ, (πεξίπησζε πνπ δελ απαιιαζζόηαλ κε βάζε ηηο ηζρύνπζεο κέρξη 31-12-2001 

δηαηάμεηο). 

 

- Σα δηάθνξα επηδόκαηα πνπ απνηεινύλ κηζζό ή πξνζαύμεζε κηζζνύ, όπσο ην επίδνκα 

ρξόλνπ ππεξεζίαο, ην επίδνκα αδείαο, ην επίδνκα νηθνγελεηαθώλ βαξώλ, ην επίδνκα 

δηαρεηξηζηηθώλ ιαζώλ, ην επίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, ην επίδνκα παξαγσγηθόηεηαο, 

ηα δώξα ενξηώλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα θ.η.ι. . 

 

Καηά ξεηή δηαηύπσζε ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο, ε θαηάξγεζε θαηαιακβάλεη θαη ηα πνζά 

πνπ θαηαβάιινληαη γηα εθηόο έδξαο απνδεκίσζε ή έμνδα θίλεζεο. Η θαηάξγεζε αθνξά 

ηα πνζά απηά, ηόζν ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηαβάιινληαη θαη' απνθνπή, όζν θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ θαηαβάιινληαη κε απόδνζε ινγαξηαζκνύ. 

 

ηελ έλλνηα ησλ ακνηβώλ, γηα απαζρόιεζε κε νπνηαδήπνηε λνκηθή ζρέζε, πνπ 

δεκηνπξγεί δεζκνύο εμάξηεζεο θαηά ηα αλσηέξσ, πεξηιακβάλεηαη ην ζπλνιηθό πνζό ησλ 

ακνηβώλ, πνπ θαηαβάιινληαη ζηα πξόζσπα πνπ έρνπλ πξνζιεθζεί ή ζα πξνζιεθζνύλ κε 

ηέηνηα ζρέζε, σο αληάιιαγκα ηεο παξερόκελεο από απηά ππεξεζίαο. 

 

Καηά ξεηή δηαηύπσζε ηεο δηάηαμεο ηεο πεξίπη. β, ζηελ έλλνηα ησλ ακνηβώλ γηα ηηο 

νπνίεο θαηαξγείηαη ην ηέινο ραξηνζήκνπ, πεξηιακβάλνληαη θαη ηα πνζά γηα ηηο εθηόο 

έδξαο απνδεκηώζεηο ή έμνδα θίλεζεο. Η θαηάξγεζε αθνξά ηα πνζά απηά, αλεμάξηεηα αλ 

θαηαβάιινληαη θαη' απνθνπή ή κε απόδνζε ινγαξηαζκνύ. 

 

ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΟΠΟΙΕ ΚΑΣΑΡΓΕΙΣΑΙ ΣΟ ΣΕΛΟ ΥΑΡΣΟΗΜΟΤ 

 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνκε όηη ζηελ έλλνηα απηή εκπίπηνπλ: 

 

- Οη ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη ζε πξόζσπα πνπ έρνπλ πξνζιεθζεί κε ζύκβαζε έξγνπ 

από ην Γεκόζην, Ν.Π.Γ.Γ., Οξγαληζκνύο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή θαη από άιια 

πξόζσπα, θαηά ηξόπν όκσο πνπ δεκηνπξγνύληαη δεζκνί εμάξηεζεο (ζπγθεθξηκέλν 

σξάξην θ.η.ι'.), εκεηώλεηαη όηη κε βάζε ηα νξηδόκελα ζηε δηάηαμε ηεο πεξίπη. α δελ 

νθείιεηαη ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ από ηα δηθαζηήξηα θξηζεί όηη ε 

ζπλδένπζα ηα πξόζσπα απηά ζρέζε κε ηνλ εξγνδόηε ηνπο, είλαη ε ηεο κίζζσζεο 

εξγαζίαο. 

 



- Οη ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη γηα παξνρή ππεξεζηώλ θαηά ηελ έλλνηα ησλ απνθάζεσλ 

ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ .800/129/4-3-1987,(ΠΟΛ 68) θαη .866/139/10-3-

1987(ΠΟΛ 74),πνπ θπξώζεθαλ κε ην Ν.1731/1987,αξ.48. 

 

- Οη ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη ζε πξόζσπα πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο δηδαζθαιίαο ζε 

ζεκηλάξηα κε ζρέζε πνπ δεκηνπξγεί δεζκνύο εμάξηεζεο θαηά ηελ αλσηέξσ έλλνηα. 

 

 

ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΟΠΟΙΕ ΔΕΝ ΚΑΣΑΡΓΕΙΣΑΙ ΣΟ ΣΕΛΟ 

ΥΑΡΣΟΗΜΟΤ 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, νη απνδνρέο ή ακνηβέο πξνζώπσλ πνπ ε ζρέζε πνπ ηα ζπλδέεη κε 

ηνλ εξγνδόηε ηνπο, δελ είλαη ε ηεο κίζζσζεο εξγαζίαο ή δελ δεκηνπξγεί δεζκνύο 

εμάξηεζεο, δελ εκπίπηνπλ ζηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο (πεξίπη. α θαη β). Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνκε όηη δελ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο απηέο: 

 

- Οη «ακνηβέο ηξίησλ», δειαδή νη ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη από επηρεηξήζεηο ζε 

πξόζσπα ηα νπνία δελ κπνξνύλ λα ραξαθηεξηζζνύλ σο επηηεδεπκαηίεο, θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.. (π.ρ. θνηηεηέο, λνηθνθπξέο θ.η.ι.) θαη γηα ηηο νπνίεο (ακνηβέο) 

εθδίδεηαη από ηηο θαηαβάιινπζεο απηέο επηρεηξήζεηο απόδεημε επαγγεικαηηθήο δαπάλεο 

ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 1 ηνπ Κ.Β.. 

 

- Οη ακνηβέο πνπ θαηαβάιιεη αλώλπκε εηαηξεία ζε κέιε δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ, πιελ 

ηεο πεξίπησζεο, πνπ ηα πξόζσπα απηά ζπλδένληαη κε ηελ Α.Δ. κε ζύκβαζε εξγαζίαο. 

 

- Σα ρξεκαηηθά πνζά πνπ θαηαβάιινληαη ζε πνδνζθαηξηζηέο από ηηο ΠΑΔ θαηά ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ ιόγσ κεηαγξαθήο ή αλαλέσζεο ηνπ ζπκβνιαίνπ ζπλεξγαζίαο 

(άξζξν 5 παξ. 15 θαη 16 Ν. 1160/1981). 

 

- Η επηρεξεκαηηθή ακνηβή πνπ θαηαβάιιεηαη ζε δηαρεηξηζηέο εηαίξνπο Δ.Π.Δ. 

 

- Σα δάλεηα πνπ ρνξεγνύληαη από ηνπο εξγνδόηεο ζηνπο εξγαδόκελνπο έζησ θαη κε ηε 

κνξθή ησλ πξνθαηαβνιώλ κηζζνύ. 

 

ΑΛΛΕ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ 

 

ρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο απηέο, θξίλνπκε ζθόπηκν, λα δηεπθξηλίζνπκε θαη ηα εμήο: 

 

- Η θαηάξγεζε ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξίπη. α 

θαη β ηεο παξαγξ. 1, αθνξά ην ηέινο ηεο εμόθιεζεο ησλ απνδνρώλ θαη ακνηβώλ όπσο 

αλαιύζεθαλ πην πάλσ θαη δελ θαηαιακβάλεη ην ηέινο πνπ ηπρόλ επηβάιιεηαη γηα ηελ 

απόδεημε είζπξαμεο, ηνπ πνζνζηνύ επί ησλ απνδνρώλ θαη ακνηβώλ απηώλ πνπ 

πξνβιέπεηαη ππέξ δηαθόξσλ Ν.Π.Γ.Γ. (π.ρ. Μεηνρθό Σακείν Πνιηηηθώλ Τπαιιήισλ). 

 

- Η θαηάξγεζε ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ αθνξά ηηο απνδνρέο θαη ακνηβέο θαη δελ θαιύπηεη 

θαη ηνπο ηόθνπο πνπ απνξξένπλ από απηέο, αθνύ ε θαηάξγεζε δελ κλεκνλεύεη ξεηά ηνπο 



ηόθνπο απηνύο. 

 

Η εμόθιεζε ησλ ηόθσλ πνπ ζα αθνξά απνδνρέο ή ακνηβέο, νη νπνίεο δελ ζα ππόθεηληαη, 

ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ ζε ηέινο ραξηνζήκνπ, ζα ππόθεηληαη ζην ηέινο ραξηνζήκνπ 

ησλ γεληθώλ δηαηάμεσλ ηνπ Κώδηθα Υαξηνζήκνπ, δειαδή ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξ. 

1α ηνπ άξζξνπ 13 θαη 1α ηνπ άξζξνπ 15 (3% ή 2% πιένλ εηζθνξάο ΟΓΑ 20% επί ηνπ 

ραξηνζήκνπ). 

 

- Σα παξεπόκελα ζύκθσλα (ππνζήθεο-ελέρπξα θ.η.ι.) πνπ αζθαιίδνπλ απνδνρέο ή 

ακνηβέο γηα ηηο νπνίεο ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαηαξγείηαη ην ηέινο ραξηνζήκνπ, δελ 

ζα ππόθεηληαη ζε ηέινο ραξηνζήκνπ. 

 

- Οκνίσο δελ ζα ππόθεηληαη ζε ηέινο ραξηνζήκνπ, ηα απόγξαθα δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ, 

κε ηηο νπνίεο επηδηθάδνληαη απνδνρέο ή ακνηβέο γηα ηηο νπνίεο, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, 

θαηαξγείηαη ην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

 

Η κε ππαγσγή, βέβαηα, αθνξά ην πνζό ηνπ θεθαιαίνπ (απνδνρώλ ή ακνηβώλ) θαη όρη ην 

πνζό ησλ ηόθσλ δεδνκέλνπ όηη, όπσο πξναλαθέξζεθε ε κε ππαγσγή ζην ηέινο 

ραξηνζήκνπ δελ θαιύπηεη θαη ηνπο ηόθνπο. 

 

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3, ε ηζρύο ησλ δηαηάμεσλ ησλ 

πεξίπη. α θαη β ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 αξρίδεη από 1-1-2002. Δπνκέλσο αθνξά 

απνδνρέο θαη ακνηβέο, πνπ θαηαβάιινληαη από ηελ εκεξνκελία απηή γηα ππεξεζίεο πνπ 

παξαζρέζεθαλ από ηελ εκεξνκελία απηή θαη κεηά. Απνδνρέο θαη ακνηβέο πνπ 

θαηαβάιινληαη από 1-1-2002 αιιά αθνξνύλ ην πξηλ ηελ εκεξνκελία απηή ρξνληθό 

δηάζηεκα ππόθεηληαη ζηα νηθεία ηέιε ραξηνζήκνπ. 

 

Πεξίπη. γ 

 

Με ηε δηάηαμε ηεο πεξίπη. γ θαηαξγνύληαη ηα ηέιε ραξηνζήκνπ πνπ επηβάιινληαη ζηηο 

εμνθιήζεηο θάζε είδνπο ζπληάμεσλ θαη αζθαιηζηηθώλ παξνρώλ ή βνεζεκάησλ πνπ 

θαηαβάιινληαη ζηνπο δηθαηνύρνπο, από ηνλ νηθείν θνξέα ή αζθαιηζηηθό νξγαληζκό. 

 

Οη δηαηάμεηο απηέο αθνξνύλ: 

 

- Σηο θάζε είδνπο ζπληάμεηο πνπ θαηαβάιινληαη από ηνλ νηθείν θνξέα ή αζθαιηζηηθό 

νξγαληζκό. 

-Σηο θάζε είδνπο αζθαιηζηηθέο παξνρέο ή βνεζήκαηα πνπ θαηαβάιινληαη ζηνπο 

δηθαηνύρνπο από ηνλ νηθείν θνξέα ή αζθαιηζηηθό νξγαληζκό. 

 

Γεδνκέλνπ όηη νη δηαηάμεηο απηέο δελ θάλνπλ δηάθξηζε, θαηαιακβάλνπλ ηηο ζπληάμεηο, 

αζθαιηζηηθέο παξνρέο ή βνεζήκαηα, πνπ θαηαβάιινληαη ζε θάζε αζθαιηζκέλν, 

αλεμάξηεηα αλ παξείρε ή παξέρεη εμαξηεκέλε ή κε εξγαζία. 

 

Επομένωρ η καηάπγηζη αθοπά: 
 



- ηηο ζπληάμεηο (θύξηεο θαη επηθνπξηθέο) θάζε πξνζώπνπ αλεμάξηεηα από ην θνξέα 

αζθάιηζεο, 

 

- ηα κεξίζκαηα θαη δηάθνξα βνεζήκαηα πνπ θαηαβάιινληαη από ηνλ νηθείν θνξέα ή 

αζθαιηζηηθό νξγαληζκό ζε θάζε αζθαιηζκέλν, 

 

- ην εθάπαμ πνπ θαηαβάιιεηαη από ηνλ νηθείν θνξέα ή αζθαιηζηηθό νξγαληζκό (Σακείν 

Πξόλνηαο) ζε εμεξρόκελα ηεο ππεξεζίαο πξόζσπα (δεκόζηνπο ππαιιήινπο, ππαιιήινπο 

Ν.Π.Γ.Γ., ππαιιήινπο ΟΣΑ, ππαιιήινπο δεκνηηθώλ νξγαληζκώλ θαη δεκνζίσλ 

επηρεηξήζεσλ θαη άιινπο εξγαδνκέλνπο, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε). 

 

εκεηώλεηαη όηη ε δηάηαμε απηή δελ αθνξά ηηο αζθαιηζηηθέο απνδεκηώζεηο πνπ 

θαηαβάιινληαη από ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ζε αζθαιηζκέλνπο ηνπο. 

 

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3, ε ηζρύο ηεο δηάηαμεο ηεο πεξίπη. γ 

αξρίδεη από 1-1-2002. 

 

Δπνκέλσο αθνξά ζπληάμεηο, αζθαιηζηηθέο παξνρέο ή βνεζήκαηα πνπ θαηαβάιινληαη 

από ηελ εκεξνκελία απηή εθόζνλ θαηαβάιινληαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ 

εκεξνκελία απηή. 

 

πληάμεηο θ.η.ι. πνπ θαηαβάιινληαη από 1-1-2002 αιιά αθνξνύλ ην πξηλ ηελ 

εκεξνκελία απηή ρξνληθό δηάζηεκα ππόθεηληαη ζηα νηθεία ηέιε ραξηνζήκνπ. 

 

Ωο πξνο ην εθάπαμ ζεκεηώλνπκε όηη δελ ππόθεηηαη ζε ηέινο ραξηνζήκνπ εθόζνλ ε 

απαίηεζε γηα θαηαβνιή ηνπ δεκηνπξγήζεθε από 1-1-2002. 

 

Αληίζεηα εάλ ε απαίηεζε απηή δεκηνπξγήζεθε πξηλ ηελ εκεξνκελία απηή, ζα ππόθεηηαη 

ζε ηέινο ραξηνζήκνπ, έζησ θαη αλ εμνθιείηαη κεηά. 

 

Σέινο επηζεκαίλνκε όηη ε εμόθιεζε ησλ ηόθσλ πνπ απνξξένπλ από ζπληάμεηο, 

αζθαιηζηηθέο παξνρέο ή βνεζήκαηα, πνπ ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ δελ ζα ππόθεηληαη ζε 

ηέινο ραξηνζήκνπ, ζα ραξηνζεκαίλνληαη κε βάζε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ θώδηθα 

ραξηνζήκνπ δειαδή ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξ. 1α ηνπ άξζξνπ 13 θαη 1α ηνπ άξζξνπ 

15 (3% ή 2% πιένλ εηζθνξάο ΟΓΑ 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ). 

 

Ωο πξνο ηα παξεπόκελα ζύκθσλα θαη ηα απόγξαθα, πνπ αθνξνύλ ηηο αλσηέξσ 

ζπληάμεηο, αζθαιηζηηθέο παξνρέο θαη βνεζήκαηα, ηζρύνπλ αλάινγα όζα αλαθέξζεθαλ 

πην πάλσ γηα ηα αληίζηνηρα ζέκαηα ησλ απνδνρώλ θαη ακνηβώλ (πεξίπη. α θαη β παξαγξ. 

1). 

 

Πεξίπη. δ 

 

Με ηε δηάηαμε ηεο πεξίπη. δ ηεο παξαγξάθνπ 1, θαηαξγνύληαη ηα ηέιε ραξηνζήκνπ πνπ 

επηβάιινληαη ζηηο εμνθιήζεηο απνδεκηώζεσλ από εξγαηηθό αηύρεκα ή ιόγσ ιύζεο ηεο 

ζρέζεο εξγαζίαο. 



 

Η δηάηαμε απηή αθνξά ηηο πεξηνξηζηηθά αλαθεξόκελεο ζηε δηάηαμε απηή απνδεκηώζεηο 

θαη εηδηθόηεξα: 

 

- ηηο απνδεκηώζεηο από εξγαηηθό αηύρεκα 

- ιόγσ ιύζεο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο 

 

Απνδεκηώζεηο πνπ θαηαβάιινληαη γηα άιιε αηηία δελ εκπίπηνπλ ζηε δηάηαμε απηή. 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε απνδεκίσζε ιόγσ ηεο ιύζεο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο δελ ππόθεηηαη, κε 

βάζε ηε δηάηαμε απηή, ζε ηέινο ραξηνζήκνπ ηόζν γηα ην πξνβιεπόκελν από ην λόκν 

πνζό, όζν θαη γηα ην ηπρόλ πέξα απηνύ θαηαβαιιόκελν. Δμάιινπ ε θαηάξγεζε αθνξά 

νιόθιεξν ην πνζνζηό ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ δειαδή ηόζν ην πνζνζηό πνπ βαξύλεη ηνλ 

εξγαδόκελν όζν θαη ηνλ εξγνδόηε. 

 

Η ηζρύο ηεο δηάηαμεο απηήο, ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3, 

αξρίδεη από 1-1-2002. Δπνκέλσο αθνξά εμνθιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη από ηελ 

εκεξνκελία απηή, εθόζνλ ε ζρεηηθή απαίηεζε γηα θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο 

δεκηνπξγήζεθε από ηελ εκεξνκελία απηή. 

 

Ωο πξνο ηελ εμόθιεζε ηόθσλ, ηα παξεπόκελα ζύκθσλα θαη ηα απόγξαθα, πνπ αθνξνύλ 

ηηο αλσηέξσ απνδεκηώζεηο, ηζρύνπλ αλάινγα όζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ γηα ηα 

αληίζηνηρα ζέκαηα ησλ απνδνρώλ ή ακνηβώλ (πεξίπη.α θαη β παξαγξ. 1). 

 

Πεξίπη. ε 

 

Με ηε δηάηαμε ηεο πεξίπη. ε ηεο παξαγξ. 1 θαηαξγείηαη ην ηέινο ραξηνζήκνπ πνπ 

επηβάιιεηαη ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο θαη ζηα γξακκάηηα ζε δηαηαγή, θαζώο θαη ζηνπο 

ηόθνπο πνπ απνξξένπλ από απηέο. 

 

ρεηηθά κε ηε δηάηαμε απηή δηεπθξηλίδακε όηη: 

 

- Η θαηάξγεζε αθνξά ηόζν ην ηέινο ραξηνζήκνπ γηα ηελ νλνκαζηηθή αμία πνπ θάιππηαλ 

ηα έλζεκα έληππα όζν θαη ην ηέινο γηα ηελ πέξα απηώλ νλνκαζηηθή αμία. 

 

- Η θαηάξγεζε αθνξά ηόζν ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο θαη γξακκάηηα εηο δηαηαγή πνπ 

εθδίδνληαη ζηελ Διιάδα όζν θαη απηέο πνπ εθδίδνληαη ζηελ αιινδαπή. 

 

- Η θαηάξγεζε αθνξά ην ηέινο ραξηνζήκνπ πνπ νθεηιόηαλ γηα ηε ραξηνζήκαλζε ησλ 

εγγξάθσλ απηώλ σο ζπλαιιαγκαηηθώλ ή γξακκαηίσλ εηο δηαηαγή. Δπνκέλσο δελ αθνξά 

ην ηέινο ραξηνζήκνπ γηα ηε ραξηνζήκαλζε απηώλ σο νκνιόγσλ, δειαδή ην ηέινο πνπ 

επηβάιιεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ελδηαθεξόκελνη δεηνύλ ηε ραξηνζήκαλζε απηώλ σο 

νκνιόγσλ, κε βάζε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Υαξηνζήκνπ (άξζξν 13 παξ. 1α 

θαη 15 παξ. 1α θαηά πεξίπησζε). Δπίζεο ε θαηάξγεζε δελ αθνξά ηέινο ραξηνζήκνπ, πνπ 

επηβάιιεηαη ζε άιια έγγξαθα εηο δηαηαγή πνπ δελ είλαη ζπλαιιαγκαηηθέο ή γξακκάηηα 

εηο δηαηαγή (άξζξν 15 παξ. 9 Κώδηθα Υαξηνζήκνπ). 

 



- Η θαηάξγεζε αθνξά θαη ηνπο ηόθνπο πνπ απνξξένπλ από ζπλαιιαγκαηηθέο ή 

γξακκάηηα εηο δηαηαγή, αλεμάξηεηα εάλ εθδίδνληαη ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή. 

 

Η δηάηαμε απηή, ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηζρύεη από 1-1-

2002. 

 

Δπνκέλσο πξνθεηκέλνπ γηα ζπλαιιαγκαηηθέο θαη γξακκάηηα εηο δηαηαγή πνπ εθδίδνληαη 

ζηελ Διιάδα ε θαηάξγεζε αθνξά όζεο εθδίδνληαη από 1-1-2002. 

 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη γηα ηελ έθδνζε ζπλαιιαγκαηηθώλ θαη γξακκαηίσλ εηο δηαηαγή από ηελ 

εκεξνκελία απηή δελ ππάξρνπλ έλζεκα έληππα ηνπ Γεκνζίνπ, αθνύ ην ηέινο 

ραξηνζήκνπ έρεη θαηαξγεζεί. 

 

Η Έλσζε Διιεληθώλ Σξαπεδώλ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνύλ νη ζπλαιιαγέο, 

θαζόξηζε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ λέσλ, ρσξίο ραξηόζεκν, εληύπσλ ζπλαιιαγκαηηθώλ θαη 

γξακκαηίσλ εηο δηαηαγή. Σα λέα έληππα πνπ πξνζνκνηάδνπλ ζε γεληθέο γξακκέο κε ηα 

παιαηά είλαη εθθξαζκέλα ζε ΔΤΡΩ θαη πεξηέρνπλ όια ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνύληαη από 

ηηο ζρεηηθέο κε ηα αμηόγξαθα απηά δηαηάμεηο. 

 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ εληύπσλ απηώλ είλαη νη αθόινπζεο: 

 

- Οη δηαζηάζεηο ηνπο είλαη θαη' αλώηαην όξην κήθνο 210 ρηιηνζηά θαη πιάηνο 96 ρηιηνζηά. 

- Σν ρξώκα θαζνξίδεηαη ζε απαιέο απνρξώζεηο ηνπ κπιε γηα ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο θαη 

ηνπ πξάζηλνπ γηα ηα γξακκάηηα εηο δηαηαγή ην δε ρξώκα ηνπ κειαληνύ γηα ην θείκελν θαη 

γηα ηα δύν έληππα είλαη καύξν. 

- Η πνηόηεηα ηνπ ραξηηνύ είλαη OCR ιεπθό καη αδηαθαλέο κε εκπνηηδόκελν από κειάλη. 

 

Η νπηζζνγξάθεζε, ε ηξηηεγγύεζε θαη ε εμόθιεζε ζπλαιιαγκαηηθήο θαη γξακκαηίνπ εηο 

δηαηαγή πνπ εθδίδεηαη ζηελ Διιάδα εμαθνινπζεί λα ζπληάζζεηαη αηειώο. 

 

Πξνθεηκέλνπ γηα ζπλαιιαγκαηηθέο θαη γξακκάηηα εηο δηαηαγή πνπ εθδίδνληαη ζηελ 

αιινδαπή θαη εηζάγνληαη ζηελ Διιάδα ε θαηάξγεζε αθνξά ηελ πξάμε πνπ ζα ππαγόηαλ 

ζε ηέιε ραξηνζήκνπ κε βάζε ηηο παιαηέο δηαηάμεηο, εθόζνλ ε πξάμε απηή (απνδνρή, 

νπηζζνγξάθεζε, ηξηηεγγύεζε, εμόθιεζε, δηακαξηύξεζε) ιακβάλεη ρώξα από 1-1-2002 

αλεμάξηεηα από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ή ηνπ γξακκαηίνπ εηο 

δηαηαγή. 

 

Αληίζεηα, εάλ κηα από ηηο πξάμεηο απηέο έιαβε ρώξα πξηλ από ηε 1-1-2002 δελ εκπίπηεη 

ζηελ θαηάξγεζε ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ. 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ζηελ θαηάξγεζε ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ, εκπίπηνπλ θαη νη ηόθνη 

πνπ απνξξένπλ από ζπλαιιαγκαηηθέο ή γξακκάηηα εηο δηαηαγή. 

 

Η θαηάξγεζε απηή αθνξά ηνπο ηόθνπο πνπ απνξξένπλ από ηα έγγξαθα απηά, 

αλεμάξηεηα από ηνλ ηόπν έθδνζεο ηνπο (εκεδαπή ή αιινδαπή). 

 



Δμάιινπ αθνξά ηνπο ηόθνπο πνπ εμνθινύληαη από 1-1-2002,εθόζνλ αθνξνύλ 

ζπλαιιαγκαηηθέο ή γξακκάηηα εηο δηαηαγή γηα ηηο νπνίεο ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ 

θαηαξγήζεθε ην ηέινο ραξηνζήκνπ. Αληίζεηα εάλ ππήρζεζαλ ζε ηέινο ραξηνζήκνπ, νη 

ηόθνη εμαθνινπζνύλ λα ραξηνζεκαίλνληαη. 

 

εκεηώλνκε όηη, ε θαηάξγεζε ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ ησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ θαη 

γξακκαηίσλ εηο δηαηαγή, δελ θαηαιακβάλεη ην ηέινο, γηα ηελ κεηαβίβαζε απηώλ κε 

εθρώξεζε. 

 

 

εκεηώλνκε επίζεο όηη εμαθνινπζεί λα επηβάιιεηαη ην ηέινο ραξηνζήκνπ πνπ 

πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 1957/1991, γηα ηα πηλάθηα ζηα 

νπνία θαηαγξάθνληαη επηηαγέο πνπ πξνζθνκίδνληαη ζηηο Σξάπεδεο γηα είζπξαμε, 

ελερπξίαζε ή θύιαμε (2,5%ν πιένλ εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α.). 

 

Πεξίπη. ζη 

 

Με ηε δηάηαμε ηεο πεξίπη. ζη ηεο παξαγξάθνπ 1 θαηαξγείηαη ην ηέινο ραξηνζήκνπ πνπ 

επηβάιιεηαη ζηηο βεβαηώζεηο πνπ ρνξεγνύληαη από ηηο Γεκόζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο 

γηα ηελ ππνβνιή έλαξμεο εξγαζηώλ ή κεηαβνιήο εξγαζηώλ. 

 

Η θαηάξγεζε ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ αθνξά ηηο βεβαηώζεηο απηέο πνπ ρνξεγνύληαη ζε 

θάζε πεξίπησζε ππνβνιήο ζηηο Γ.Ο.Τ. δήισζεο εξγαζηώλ ή κεηαβνιήο εξγαζηώλ (άξζξν 

19 Κώδηθα Υαξηνζήκνπ όπσο ηζρύεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζε κε ην άξζξν 25 Ν. 

2873/2000) αλεμάξηεηα από ην πξόζσπν πνπ αθνξά (θπζηθό πξόζσπν, εηαηξεία θ.η.ι.). 

Η θαηάξγεζε απηή, ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3, ηζρύεη από 1-1-

2002. 

 

Δπνκέλσο αθνξά βεβαηώζεηο γηα ππνβνιή δήισζεο έλαξμεο εξγαζηώλ ή κεηαβνιήο 

εξγαζηώλ πνπ ρνξεγνύληαη από ηηο Γ.Ο.Τ. από 1-1-2002 αλεμάξηεηα από ηελ 

εκεξνκελία πνπ έπξεπε λα ππνβιεζεί ε δήισζε. 

 

Καηαιακβάλεη δειαδή θαη ηηο βεβαηώζεηο πνπ ρνξεγνύληαη από 1-1-2002 γηα 

πεξηπηώζεηο εθπξόζεζκεο ππνβνιήο ηεο δήισζεο. 

 

Αξζξν 2 παξαγξ. 2 

 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο θνηλνπνηνύκελεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2, θαηαξγείηαη ε αμία 

ηεο ππεύζπλεο δήισζεο πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986. ύκθσλα κε ηηο ίδηεο δηαηάμεηο ε δήισζε απηή 

ζπληάζζεηαη, ζε απιό ραξηί ζην νπνίν αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη από 

ηελ απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 1068985/900ΤΣ.&Δ.Φ./12-7-2001 (ΦΔΚ Β 

950). Δμάιινπ, κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο, κπνξεί λα νξίδεηαη δηαθνξεηηθόο ηύπνο θαη πεξηερόκελν ηεο ππεύζπλεο 

δήισζεο. 

 



Δπνκέλσο δελ θαηαξγείηαη ε ππνβνιή ηεο ππεύζπλεο δήισζεο, ζε όζεο πεξηπηώζεηο 

πξνβιέπεηαη ππνβνιή ηεο αιιά κόλν ε αμία απηήο πνπ εηζπξαηηόηαλ ππέξ ηνπ 

Γεκνζίνπ, είηε σο αμία ζθξαγηζηνύ ράξηε, είηε κε ηελ επηθόιιεζε θηλεηνύ επηζήκαηνο 

(ηέινπο ραξηνζήκνπ). 

 

 

Η ηζρύο ησλ δηαηάμεσλ απηώλ, ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3, 

αξρίδεη από 1-1-2002. Δπνκέλσο αθνξά ππεύζπλεο δειώζεηο πνπ ππνβάιινληαη από ηελ 

εκεξνκελία απηή. 

 

Αξζξν 2 παξαγξ. 3 

 

Με ηε δηάηαμε ηεο θνηλνπνηνύκελεο παξαγξάθνπ 3, παξέρεηαη εμνπζηνδόηεζε ζηνλ 

Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ, λα νξίζεη κε απόθαζε ηνπ, ηνλ ηξόπν επηζηξνθήο ησλ πνζώλ 

ησλ ηειώλ ραξηνζήκνπ θαη ηηο επ'απηώλ εηζθνξέο ππέξ ΟΓΑ ησλ ελζήκσλ εληύπσλ 

ζπλαιιαγκαηηθώλ θαη γξακκαηίσλ εηο δηαηαγή θαη ηεο αμίαο ησλ ππεύζπλσλ δειώζεσλ 

ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986, ζε όζνπο θαηέρνπλ ηα έλζεκα απηά θαη 

ηελ έλαξμε ηζρύνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2 δειαδή θαηά ηελ 1-1-2002. 

 

Αξζξν 2 παξαγξ. 4 

 

Με ηε δηάηαμε ηεο θνηλνπνηνύκελεο παξαγξάθνπ 4, θαηαξγείηαη ε παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

31 ηνπ Ν. 2873/2000, πνπ πξνέβιεπε όηη ζε όζεο πεξηπηώζεηο ην αλαινγηθό ηέινο 

ραξηνζήκνπ είλαη ή πεξηιακβάλεη θιάζκα ΔΤΡΩ ην θιάζκα απηό ακειείηαη. 

 

Δπνκέλσο ε ζηξνγγπινπνίεζε ζα γίλεηαη ζην πιεζηέζηεξν ιεπηό ηνπ ΔΤΡΩ θαη 

εηδηθόηεξα αλ πξνθύπηεη πνζό ηειώλ ραξηνζήκνπ, ζην νπνίν ην ηξίην δεθαδηθό ςεθίν 

είλαη κεγαιύηεξν ή ίζν ηνπ 5 ην πνζό ζα ζηξνγγπινπνηείηαη ζην επόκελν ιεπηό 

(εθαηνζηό). Δάλ πξνθύπηεη πνζό ηειώλ ραξηνζήκνπ ζην νπνίν ην ηξίην δεθαδηθό ςεθίν 

είλαη κηθξόηεξν ηνπ 5 ην πνζό ζα ζηξνγγπινπνηείηαη ζην πξνεγνύκελν ιεπηό (εθαηνζηό). 

 

Ο ππνινγηζκόο ηεο εηζθνξάο 20% ππέξ ΟΓΑ ζα γίλεηαη ζην πνζό πνπ πξνθύπηεη κεηά 

ηελ θαηά ηα αλσηέξσ ζηξνγγπινπνίεζε ησλ ηειώλ ραξηνζήκνπ. Σν πνζό πνπ ζα 

πξνθύπηεη γηα ηελ εηζθνξά απηή ζα ζηξνγγπινπνηείηαη θαηά ηνλ ίδην ηξόπν (ρεη. ην 

έγγξαθν καο 1115188/1593/ΠΟΛ.1290/17.12.2000). 

 

Η δηάηαμε απηή, ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηζρύεη από 1-1-2002. 

 

Απθπο 3 

 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ θνηλνπνηνύκελνπ άξζξνπ 3 νξίδεηαη ε ηζρύο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ 

δηαηάμεσλ, γηα ηελ νπνία έγηλε αλαθνξά ζηηο νδεγίεο πνπ δόζεθαλ πην πάλσ γηα θάζε κία 

από απηέο. 

 

 

 



ΦΕΚ Α' απ. θύλλος 288/21-12-2001 

 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟΤ 

 

Αξκνδηόηεηα ησλ δηθαζηεξίσλ ζε ππνζέζεηο αλαγθαζηηθώλ απαιινηξηώζεσλ, 

θνξνινγηθέο θαη ηεισλεηαθέο ξπζκίζεηο. 

 

Απθπο 2 

 

Φοπολογικέρ και ηελωνειακέρ πςθμίζειρ 

 

1. Καηαξγνύληαη ηα ηέιε ραξηνζήκνπ πνπ επηβάιινληαη ζηηο θαησηέξσ πεξηπηώζεηο: 

 

α) ζηηο εμνθιήζεηο θάζε είδνπο απνδνρώλ από κίζζσζε εξγαζίαο γηα απαζρόιεζε κε 

νπνηαδήπνηε κνξθή θαη νπσζδήπνηε ακεηβόκελε, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθηόο 

έδξαο απνδεκηώζεσλ ή εμόδσλ θίλεζεο, 

 

β) ζηηο εμνθιήζεηο θάζε είδνπο ακνηβώλ γηα απαζρόιεζε κε νπνηαδήπνηε λνκηθή ζρέζε 

πνπ δεκηνπξγεί δεζκνύο εμάξηεζεο σο πξνο ηνπο όξνπο απαζρόιεζεο ή ηελ ακνηβή θαη 

ζπλεπάγεηαη ηελ επζύλε ηνπ εξγνδόηε, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθηόο έδξαο 

απνδεκηώζεσλ ή εμόδσλ θίλεζεο, 

γ) ζηηο εμνθιήζεηο θάζε είδνπο ζπληάμεσλ θαη αζθαιηζηηθώλ παξνρώλ ή βνεζεκάησλ 

πνπ θαηαβάιινληαη ζηνπο δηθαηνύρνπο από ηνλ νηθείν θνξέα ή αζθαιηζηηθό νξγαληζκό, 

δ) ζηηο εμνθιήζεηο απνδεκηώζεσλ από εξγαηηθό αηύρεκα ή ιόγσ ιύζεο ηεο ζρέζεο 

εξγαζίαο, 

 

ε) ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο θαη ζηα γξακκάηηα ζε δηαηαγή θαη ζηνπο ηόθνπο πνπ απνξξένπλ 

από απηέο, 

 

ζη) ζηηο βεβαηώζεηο πνπ ρνξεγνύληαη από ηηο Γεκόζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο (Γ.Ο.Τ.) 

γηα ηελ ππνβνιή έλαξμεο εξγαζηώλ ή κεηαβνιήο εξγαζηώλ. 

 

2. Καηαξγείηαη ε αμία ηεο ππεύζπλεο δήισζεο πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ 75 Α'). Η δήισζε απηή 

ζπληάζζεηαη ζε απιό ραξηί ζην νπνίν αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη από 

ηελ απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 1068985/900ΓΓ.&Δ.Φ./12-7-2001 (ΦΔΚ 950 

Β'). Με απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο 

κπνξεί λα νξίδεηαη δηαθνξεηηθόο ηύπνο θαη πεξηερόκελν ηεο ππεύζπλεο δήισζεο. 

 

3. Με απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ κπνξεί λα νξίδεηαη ν ηξόπνο επηζηξνθήο 

ησλ πνζώλ ησλ ηειώλ ραξηνζήκνπ θαη ηεο επ'απηώλ εηζθνξάο ππέξ ΟΓΑ ησλ ελζήκσλ 

εληύπσλ ζπλαιιαγκαηηθώλ θαη γξακκαηίσλ εηο δηαηαγή θαη ηεο αμίαο ησλ ππεύζπλσλ 

δειώζεσλ, ζε όζνπο θαηέρνπλ ηα έλζεκα απηά θαηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο 

άξζξνπ. 

 

4. Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν. 2873/2000 (ΦΔΚ 285 Α') θαηαξγείηαη, 



Αξζξν 3  

 

Σελικέρ διαηάξειρ 

 

1. Η ηζρύο άξζξνπ 1 θαη ησλ παξαγξάθσλ 1, 2, 3, 4, 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 2 αξρίδεη ηελ 1ε 

Ιαλνπαξίνπ 2002. 

 

2. Οη παξάγξαθνη 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 2 εθαξκόδνληαη γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ 

απνθηώληαη κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2002. 

 

Η παξνύζα Πξάμε λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

 


