Φορολόγηση "αναδρομικών".

Τετάρτη, 19 Δεκέμβριος 2018 15:40

Επειδή αναφέρονται διάφορες ανακρίβειες για τα εφάπαξ χρηματικά ποσά που
καταβάλλονται ως "αναδρομικά", η ΠΟΣ ενημερώνει τους συναδέλφους ότι τα ποσά αυτά
φορολογούνται αυτοτελώς με 20%
και εκεί
εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων
για τα εισοδήματα αυτά.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Οίκοθεν εννοείται, ότι στις φορολογικές δηλώσεις 2019 (οικ. έτος 2018),
προφανώς θα πρέπει να δηλωθούν ως "αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά".

Αναλυτικότερα, παρακάτω η σχετική νομοθεσία:

Ν. 4172/2013,

Άρθρο 8. Φορολογικό έτος.

4. Χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το
δικαίωμα είσπραξής του. Κατ' εξαίρεση, για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που
εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις
σε φορολογικό έτος μεταγενέστερο, χρόνος απόκτησης του εν λόγω εισοδήματος
θεωρείται ο χρόνος που εισπράττονται, εφόσον αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια
βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο.

Άρθρο 60. Φορολογικός συντελεστής.

4. Στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά,
σύμφωνα με το άρθρο 12, 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. .........
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Εξαιρετικά, στα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στους δικαιούχους
του εφάπαξ χρηματικού ποσού των άρθρων 10 έως και 15 του ν. 4575/2018 (Α' 192),
μετά την παρακράτηση με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) που ορίζεται από τις
διατάξεις της παραγράφου αυτής, εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των
δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά.

Τι προβλέπει το Άρθρο 15 του ν. 4575/2018 (αφορά τα "αναδρομικά" για τους
συνταξιούχους των ειδικών μισθολογίων και επομένως και αποστράτους).

1. Στους συνταξιούχους των κατηγοριών προσωπικού των άρθρων 10 έως 14
καταβάλλεται εφάπαξ χρηματικό ποσό, που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της μηνιαίας
σύνταξης που θα δικαιούνταν να λάβουν, εάν δεν είχαν μεσολαβήσει οι μισθολογικές
διατάξεις του ν. 4093/2012 και αυτής που πράγματι τους κατεβλήθη κατ' εφαρμογή των εν
λόγω διατάξεων σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο π.δ. 169/2007 (Α΄ 210). Το χρηματικό
αυτό ποσό υπολογίζεται με αναφορά στα αντίστοιχα για κάθε κατηγορία συνταξιούχων
χρονικά διαστήματα, που προβλέπονται στα άρθρα 10 έως 14 και μέχρι το χρονικό σημείο
υπαγωγής τους στις διατάξεις του ν. 4387/2016.
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