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 Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την  υπ΄ αριθμ. πρωτ.8240 /26.7.2021  Ερώτηση

Σε απάντηση της  υπ΄ αριθμ. πρωτ.8240/26.7.2021  Ερώτησης,  που κατέθεσαν οι  Βουλευτές του 
Πίνακα Διανομής, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως ισχύει, στα εισοδήματα από 
μισθωτή εργασία και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά, καθώς και στις πρόσθετες αμοιβές που 
δεν συμπεριλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές διενεργείται παρακράτηση με συντελεστή είκοσι τοις 
εκατό (20%) στο καταβαλλόμενο ποσό ανεξάρτητα από το έτος στο οποίο ανάγονται για να 
φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά. Ειδικότερα όμως, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 
4714/2020, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4734/2020, ορίζεται 
ότι:
«1.Ποσά, τα οποία αντιστοιχούν σε περικοπές και μειώσεις κύριων συντάξεων συνταξιούχων του 
ιδιωτικού τομέα, οι οποίες επιβλήθηκαν κατ` εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4051/2012 (Α` 
40), της υπ` αρ. 476/28.2.2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β` 499) και της περ. 1 της υποπαρ. ΙΑ.5 της παρ. ΙΑ` του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α` 222) και αφορούν το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 και μέχρι τη 
δημοσίευση του ν. 4387/2016 (Α` 185), καταβάλλονται άτοκα στους δικαιούχους.
2. Τα καταβαλλόμενα ποσά της παρ. 1 είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή 
τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με 
βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, 
τα Ασφαλιστικά Ταμεία ή τα Πιστωτικά Ιδρύματα. Κατά την καταβολή των ποσών της παρ. 1 δεν 
διενεργείται παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 4172/2013 (Α` 167), ούτε 
παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 43Α του ν. 
4172/2013.»
Επιπλέον, σύμφωνα με την παραγρ. 4 του άρθρου 8 του ν.4172/2013, όπως ισχύει, ως χρόνος κτήσης 
του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του. Κατ’ 
εξαίρεση για τις αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο 
χρόνος της είσπραξής τους, εκτός από την περίπτωση που εισπράττονται αναδρομικά κατόπιν 
ένστασης ή δικαστικής απόφασης, όπου χρόνος κτήσης τους δύναται να θεωρείται και ο χρόνος στον 
οποίο ανάγονται.
Ειδικά για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που εισπράττονται το έτος 2014 και μετά και 
εφόσον αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο ή 
προκύπτει με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο το έτος στο οποίο ανάγονται, υπάγονται σε φόρο με βάση 
τις διατάξεις του έτους που ανάγονται.
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Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως ισχύει, ο φόρος 
εισοδήματος φυσικών προσώπων υπολογίζεται με βάση την ετήσια φορολογική δήλωση του 
φορολογούμενου και το ποσό της φορολογικής οφειλής καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ΚΦΔ 
(ν.4174/2013), κατόπιν έκπτωσης:
α) του φόρου που παρακρατήθηκε,
β) του φόρου που προκαταβλήθηκε,
γ) του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή.
Σε κάθε περίπτωση το Υπουργείο Οικονομικών  παρακολουθεί  την αποτελεσματική εφαρμογή της 
ασκούμενης φορολογικής πολιτικής και στο πλαίσιο αυτό εξετάζει όλες τις προτάσεις για αλλαγές και 
βελτιώσεις της φορολογικής νομοθεσίας που υποβάλλονται από φορείς και συλλόγους.

Οι τελικές αποφάσεις για τις όποιες μεταβολές στη φορολογική πολιτική λαμβάνονται με γνώμονα 
την παραγωγική ανασυγκρότηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη , την κοινωνική δικαιοσύνη , τη 
συμβατότητα τους με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο  και την ομαλή δημοσιονομική πορεία της 
χώρας.

 
    Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

                                                                                
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ                          
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού Α.Βεσυρόπουλου
3. Γραφείο Γεν.Γραμ.Φ.Π.και Δ.Π.
4. Δ.Φ.Π.
5. ΑΤΚΕ

            ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. Αβραμάκης Αντωνίου Ελευθέριος
2. Αλεξιάδης Ζαφειρίου Τρύφων
3. Αυλωνίτης Νικολάου Αλέξανδρος - Χρήστος
4. Βαρδάκης Δημητρίου Σωκράτης
5. Βέττα Καλλιόπη
6. Γιαννούλης Ιωάννη Χρήστος
7. Γκιόλας Δημητρίου Ιωάννης
8. Ελευθεριάδου Παύλου Σουλτάνα
9. Ζεϊμπέκ Χασάν Χουσεϊν
10. Ηγουμενίδης Εμμανουήλ Νικόλαος
11. Θραψανιώτης Μιχαήλ Εμμανουήλ
12. Καλαματιανός Χρήστου Διονύσιος-Χαράλαμπος
13. Κασιμάτη Γεωργίου Ειρήνη (Νίνα) 
14. Κάτσης Σπυρίδωνος Μάριος 
15. Καφαντάρη Φωτίου Χαρούλα (Χαρά)
16. Κόκκαλης Κωνσταντίνου Βασίλειος 
17. Λάππας Ευαγγέλου Σπυρίδωνας
18. Μάλαμα Ιωάννη Κυριακή
19. Μαμουλάκης Αντωνίου Χαράλαμπος (Χάρης)
20. Μεϊκόπουλος Μιχαήλ Αλέξανδρος
21. Μπαλάφας Περικλή Ιωάννης 
22. Μπάρκας Θεοφάνη Κωνσταντίνος
23. Μωραΐτης Χρήστου Αθανάσιος (Θάνος)
24. Νοτοπούλου Παναγιώτη Αικατερίνη (Κατερίνα)
25. Ξενογιαννακοπούλου Διονυσίου Μαρία - Ελίζα (Μαριλίζα)
26. Παπαδόπουλος Αποστόλου Αθανάσιος (Σάκης)
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27. Παπανάτσιου Στέργιου Αικατερίνη
28. Πέρκα Χαράλαμπου Θεοπίστη (Πέτη)
29. Πολάκης Πέτρου Παύλος
30. Πούλου Λεωνίδα Παναγιού (Γιώτα)
31. Ραγκούσης Νικολάου Ιωάννης
32. Σαντορινιός Κωνσταντίνου Νεκτάριος
33. Σαρακιώτης Αθανασίου Ιωάννης 
34. Σκουρλέτης Βασιλείου Παναγιώτης (Πάνος)
35. Σκουρολιάκος Λουκά Παναγιώτης (Πάνος)
36. Σκούφα Δημητρίου Ελισσάβετ (Μπέττυ)
37. Συρμαλένιος Ευαγγέλου Νικόλαος
38. Τελιγιορίδου Ιωάννη Ολυμπία
39. Φάμελλος Πέτρου Σωκράτης
40. Φίλης Αριστοτέλη Νικόλαος
41. Φωτίου Βασιλείου Θεανώ
42. Χαρίτου Αθανασίου Δημήτριος (Τάκης)
43. Χατζηγιαννάκης Ευαγγέλου Μιλτιάδης
44. Ψυχογιός Κωνσταντίνου Γεώργιος
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