
  

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Για διευκόλυνση όσων ασχολούνται µε τις βεβαιώσεις αποδοχών 
δικαστών και υπαλλήλων. 

Όποιος νοµίζει ότι µπορεί να διευκολυνθεί ας προσέξει, κατά τη 
γνώµη µας και χωρίς παρεξηγήσεις τα παρακάτω: 

Για να αποστείλετε ηλεκτρονικά βεβαιώσεις αποδοχών σύµφωνα µε 
την ΠΟΛ 1025/21/2/2017 (ΦΕΚ 618  τεύχ. Β΄) στο TAXIS πρέπει να 
έχετε  κωδικούς πρόσβασης. 

Για να πάρετε κωδικούς πρόσβασης  

στείλτε FAX στα  210 4802619  

                     210 4802059 

το παρακάτω απογραφικό δελτίο που θα υπογράψει ο προϊστάµενος 
εκκαθαριστής µε τα στοιχεία του. 

Επικοινωνήστε µαζί τους στο τηλέφωνο 210 4803114 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     



  

 

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ 

 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ  

 ( ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕ∆ΙΑ) 

 

∆ΟΥ   ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 

ΦΟΡΕΑΣ :                 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ           ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

ΟΝΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:   

Ο∆ΟΣ- ΑΡΙΘΜΟΣ: 

ΤΚ: 

ΠΟΛΗ-ΠΕΡΙΟΧΗ: 

Ε-MAILΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 

FAX   ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:  

ΟΝΟΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ: 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ: 

ΑΦΜ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ: 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ (Σταθερό – κινητό): 

      Ηµεροµηνία :      /         /                                               
                   

                              Υπογραφή : 

 

 

 

 

 



  

 

                             ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΩΝ 
 
 ∆ηµιουργείστε αρχεία XLS όπως περιγράφονται από την στην εφαρµογή που 
πρέπει να κατεβάσετε από την ΓΓΠΣ στις υπηρεσίες προς την ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και 
στο πεδίο βεβαιώσεων αποδοχών.  
 Το αρχείο που θα δηµιουργήσετε θα το µετατρέψετε σε zip και θα το 
αποστείλετε στο taxisnet  µε τους κωδικούς που έχετε λάβει. 
 Σύµφωνα µε την νέα ΠΟΛ οι κωδικοί απόδοσης φόρου δεν έχουν υποστεί 
σηµαντικές  αλλαγές και κατά την άποψή µας  έχουν ως εξής:  
 

ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΚΩ∆ΙΚΟΙ  

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 2  

ΕΚΛΟΓΙΚΟ-ΤΟΚΟΙ 3  

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ –∆ΙΑΦΟΡΕΣ 
ΣΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ 
ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ 

3 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 
ΠΟΥ ΑΝΑΓΟΝΤΑΙ 

20 
 

ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ 38 
 

∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ,  

ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ 
∆/ΣΗΣ 

 

47 

 

 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ  ηµ / νία αποστολής :     31/3/2017 

 

 

 



  

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ:   Όσον αφορά τους τόκους : 
 

Ο φόρος  επί των τόκων  πλέον  λογίζεται  χωριστά  µε επιτόκιο 15% στο 
σύνολό τους χωρίς να αφαιρείται  το χαρτόσηµο 3% και 20%  επ’ αυτού  για τέλος 
χαρτοσήµου  και τα οποία όλα µαζί αφαιρούνται  για να βγει το πληρωτέο. 

Ταυτόχρονα ανεβαίνουν στο TAXIS  σε άλλη επιλογή για βεβαιώσεις τόκων 
και επιδίδεται στον δικαιούχο ξεχωριστή βεβαίωση για τόκους όπως αυτή 
εµφανίζεται στο ίδιο site της ΓΓΠΣ. 

Όσον αφορά την ηθική βλάβη σύµφωνα µε το 
υπ’αρίθµ.1052177/1227/Α0012/18/9/2006 έγγραφο  του Υπουργείου Οικονοµικών 
δεν αποτελεί εισόδηµα, δεν έχει κρατήσεις δεν υπόκειται σε φορολογία, και 
εµφανίζεται στον κωδ. 781-782 (ποσά που δεν αποτελούν εισόδηµα και δεν 
επιβάλλεται ειδική εισφορά). 
 Επίσης για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων που αφορούν αναδροµικές 
αποδοχές, ηθική βλάβη , τόκους κλπ οι κρατήσεις γίνονται σύµφωνα µε τις κρατήσεις 
των αποδοχών στο διάστηµα που αναφέρονται λαµβανοµένου υπόψη, ιδιαίτερα για 
τους δικαστικούς λειτουργούς, αν έχει διορισθεί πριν ή µετά το 1993  και αν ακόµα  
έχει διορισθεί µετά το 2011 και έχει κρατήσεις σύνταξης Ταµείου Νοµικών.  
 Για τις κρατήσεις υπέρ Ταµείου Προνοίας όπου απαιτείται λαµβάνεται υπόψη 
αν είναι παλιός ασφαλισµένος και έχει εξαντλήσει το πλαφόν των 104,91 ή αν είναι 
νέος ασφαλισµένος έχει κράτηση 4% στο σύνολο των αποδοχών του. 
 Ενδεικτικά για τον υπολογισµό και την εκτέλεση µιας δικαστικής απόφασης 
που για παράδειγµα αφορά την διεκδίκηση διαφοράς του 50% ή άλλων αναδροµικών 
διαφορών τακτικών αποδοχών, κάποιου δικαστικού λειτουργού, πρέπει να γίνει 
αναλογική απεικόνιση του κάθε είδους διαφορών αποδοχών δηλ βασικός µισθός , 
επίδοµα ταχείας διεκπεραίωσης (αφορολόγητο), Πάγια αποζηµίωση, χρονοεπίδοµα ( 
στο χρόνο που αναφέρεται η απόφαση)..... 
 Ενδεικτικά  παρατίθεται  ένα παράδειγµα σε µορφή .xls  που µπορεί να σας 
φανεί χρήσιµο   το οποίο αποτελεί    σκέψεις  δικές µου και πολλών συναδέλφων που 
ασχολούνται µε τα θέµατα αυτά και που οι µεταξύ µας επαφές είναι πάντα 
δηµιουργικές και καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας µας.  
  Είναι µια λειτουργία  που πάντως θα µπορούσε και θα έπρεπε για  κάθε θέµα 
και για κάθε ζήτηµα εν γένει των δικαστικών υπαλλήλων να αποτελεί οδηγό 
συλλογικής σκέψης, σχεδιασµού και δράσης.  
 Επισυνάπτεται επίσης  ένα ανανεωµένο σχέδιο κρατήσεων των υπερωριών µε 
τις νέες κρατήσεις και ένα σχέδιο υπολογισµού αναδροµικών αποδοχών του 50% 
ενός δικαστικού λειτουργού που έχει κρατήσεις σύνταξης Νοµικών για να το δείτε.  
 Η επικοινωνία σας είναι πάντα ευπρόσδεκτη και πάντα δηµιουργική. Αν δείτε 
κάτι για το οποίο έχετε κάποια άλλη άποψη παρακαλώ  τηλεφωνήστε για να 
προλάβουµε κάποια λαθεµένη αντιµετώπιση. 
    
    
                        Ανδρέας       Πάσχος  
 
 
 
     Τηλ.:  210 8840829 - 210 8843209 - 6977660221 
         
                     email:  anpaschos@yahoo.gr 


