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Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε 

μήνα από 1
η
 Σεπηεμβρίου 
 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ - ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ 
ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2011/16/ΕΕ, ΡΤΘΜΙΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ 

Ε.Λ.Σ.Ε., ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΣΟΤ Ν..Κ. ΚΑΙ ΑΛΛΕ 
ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ 

 
ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ - ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 
2011/16/ΕΕ, ΡΤΘΜΙΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ Ε.Λ.Σ.Ε., ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ 
ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΣΟΤ Ν..Κ.  ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ 
ρέδην λόκνπ 
 
Άξζξν 64 
Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Φ.Ε. 
- 
5. α. Η παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Κ.Φ.Ε. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
«1. Όζνη παξαθξαηνύλ θόξν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηώζεσλ α’, 
ε’ θαη ε’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 55 θαη ηνπ άξζξνπ 58, ππνρξενύληαη 
λα απνδίδνπλ απηόλ κε εθάπαμ θαηαβνιή ζηε Δ.Ο.Τ. ηεο έδξαο ηνπο κέρξη 
ηελ 20ή εκέξα ησλ κελώλ Μαξηίνπ, Μαίνπ, Ινπιίνπ, επηεκβξίνπ, Ννεκβξίνπ 
θαη Ιαλνπαξίνπ θάζε έηνπο κε πξνζσξηλή δήισζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα 
αθαζάξηζηα πνζά πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί ζην πξνεγνύκελν εκεξνινγηαθό 
δίκελν θαη ην θόξν πνπ παξαθξαηήζεθε. Η ππνβνιή ηεο δήισζεο 
πξαγκαηνπνηείηαη αλάινγα κε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ θνξνινγηθνύ 
κεηξώνπ (Α.Φ.Μ.) ηνπ ππόρξενπ, κε αξρή γηα ην ςεθίν 1 ηελ εηθνζηή (20ή) 
εκέξα ησλ κελώλ απηώλ θαη νινθιεξώλεηαη κέζα ζε έληεθα (11) εξγάζηκεο 
εκέξεο. » 
 
β. Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Κ.Φ.Ε. αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
«2. Εηδηθώο, όζνη παξαθξαηνύλ θόξν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
57, ππνρξενύληαη λα απνδίδνπλ απηόλ κε εθάπαμ θαηαβνιή ζηε Δ.Ο.Τ. ηεο 
έδξαο ηνπο κέρξη ηελ 20ή εκέξα ηνπ επόκελνπ από ηελ παξαθξάηεζε κήλα 
κε πξνζσξηλή δήισζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα αθαζάξηζηα πνζά πνπ 
έρνπλ θαηαβιεζεί ζηνλ πξνεγνύκελν εκεξνινγηαθό κήλα, ην θόξν θαη ην 
πνζό ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγύεο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 3986/2011 πνπ 
παξαθξαηήζεθαλ θαη ηηο νθεηιόκελεο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Η 
ππνβνιή ηεο δήισζεο πξαγκαηνπνηείηαη αλάινγα κε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ 
αξηζκνύ θνξνινγηθνύ κεηξώνπ (Α.Φ.Μ.) ηνπ ππόρξενπ, κε αξρή γηα ην ςεθίν 
1 ηελ εηθνζηή (20ή) εκέξα ησλ κελώλ απηώλ θαη νινθιεξώλεηαη κέζα ζε 
έληεθα (11) εξγάζηκεο εκέξεο. Εηδηθά γηα ην Δεκόζην, ηα Ν.Π.Δ.Δ. θαη ηνπο 
Ο.Σ.Α. πξώηνπ θαη δεύηεξνπ βαζκνύ, κε εμαίξεζε ηα αζθαιηζηηθά ηακεία γηα 
ηα νπνία εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ δύν πξνεγνύκελσλ εδαθίσλ ηεο 
παξνύζαο παξαγξάθνπ, ππνρξενύληαη ζε απόδνζε ησλ πνζώλ πνπ 
παξαθξαηήζεθαλ κέρξη ηελ εηθνζηή (20ή) εκέξα ηνπ κεζεπόκελνπ από ηελ 
παξαθξάηεζε κήλα. Η ππνβνιή ηεο δήισζεο ησλ πεξηπηώζεσλ απηώλ 
πξαγκαηνπνηείηαη αλάινγα κε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ Α.Φ.Μ. ηνπ ππόρξενπ, 
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κε αξρή γηα ην ςεθίν 1 ηελ εηθνζηή (20ή) εκέξα ησλ κελώλ απηώλ θαη 
νινθιεξώλεηαη κέζα ζε έληεθα (11) εξγάζηκεο εκέξεο. » 
γ. Οη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο β. ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ εθαξκόδνληαη 
γηα απνδνρέο πνπ θαηαβάιινληαη από ηελ 1ε επηεκβξίνπ 2013. 
 
-- 
 
 
 
Σν άξζξν 59 κεηά ηηο αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο δηακνξθώλεηαη σο εμήο : 
 
 
Αρθρο 59. Απόδοζη ηου θόρου  
 
 
1. Όζνη παξαθξαηνύλ θόξν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηώζεσλ α’, ε’ 
θαη ε’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 55 θαη ηνπ άξζξνπ 58, ππνρξενύληαη λα 
απνδίδνπλ απηόλ κε εθάπαμ θαηαβνιή ζηε Δ.Ο.Τ. ηεο έδξαο ηνπο κέρξη ηελ 
20ή εκέξα ησλ κελώλ Μαξηίνπ, Μαίνπ, Ινπιίνπ, επηεκβξίνπ, Ννεκβξίνπ θαη 
Ιαλνπαξίνπ θάζε έηνπο κε πξνζσξηλή δήισζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα 
αθαζάξηζηα πνζά πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί ζην πξνεγνύκελν εκεξνινγηαθό 
δίκελν θαη ην θόξν πνπ παξαθξαηήζεθε. Η ππνβνιή ηεο δήισζεο 
πξαγκαηνπνηείηαη αλάινγα κε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ θνξνινγηθνύ 
κεηξώνπ (Α.Φ.Μ.) ηνπ ππόρξενπ, κε αξρή γηα ην ςεθίν 1 ηελ εηθνζηή (20ή) 
εκέξα ησλ κελώλ απηώλ θαη νινθιεξώλεηαη κέζα ζε έληεθα (11) εξγάζηκεο 
εκέξεο. 
 
2.Εηδηθώο, όζνη παξαθξαηνύλ θόξν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 57, 
ππνρξενύληαη λα απνδίδνπλ απηόλ κε εθάπαμ θαηαβνιή ζηε Δ.Ο.Τ. ηεο έδξαο 
ηνπο κέρξη ηελ 20ή εκέξα ηνπ επόκελνπ από ηελ παξαθξάηεζε κήλα κε 
πξνζσξηλή δήισζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα αθαζάξηζηα πνζά πνπ έρνπλ 
θαηαβιεζεί ζηνλ πξνεγνύκελν εκεξνινγηαθό κήλα, ην θόξν θαη ην πνζό ηεο 
εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγύεο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 3986/2011 πνπ 
παξαθξαηήζεθαλ θαη ηηο νθεηιόκελεο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Η 
ππνβνιή ηεο δήισζεο πξαγκαηνπνηείηαη αλάινγα κε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ 
αξηζκνύ θνξνινγηθνύ κεηξώνπ (Α.Φ.Μ.) ηνπ ππόρξενπ, κε αξρή γηα ην ςεθίν 
1 ηελ εηθνζηή (20ή) εκέξα ησλ κελώλ απηώλ θαη νινθιεξώλεηαη κέζα ζε 
έληεθα (11) εξγάζηκεο εκέξεο. Εηδηθά γηα ην Δεκόζην, ηα Ν.Π.Δ.Δ. θαη ηνπο 
Ο.Σ.Α. πξώηνπ θαη δεύηεξνπ βαζκνύ, κε εμαίξεζε ηα αζθαιηζηηθά ηακεία γηα 
ηα νπνία εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ δύν πξνεγνύκελσλ εδαθίσλ ηεο 
παξνύζαο παξαγξάθνπ, ππνρξενύληαη ζε απόδνζε ησλ πνζώλ πνπ 
παξαθξαηήζεθαλ κέρξη ηελ εηθνζηή (20ή) εκέξα ηνπ κεζεπόκελνπ από ηελ 
παξαθξάηεζε κήλα. Η ππνβνιή ηεο δήισζεο ησλ πεξηπηώζεσλ απηώλ 
πξαγκαηνπνηείηαη αλάινγα κε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ Α.Φ.Μ. ηνπ ππόρξενπ, 
κε αξρή γηα ην ςεθίν 1 ηελ εηθνζηή (20ή) εκέξα ησλ κελώλ απηώλ θαη 
νινθιεξώλεηαη κέζα ζε έληεθα (11) εξγάζηκεο εκέξεο. » 
γ. Οη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο β. ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ εθαξκόδνληαη 
γηα απνδνρέο πνπ θαηαβάιινληαη από ηελ 1ε επηεκβξίνπ 2013. 
 
3. Εθηόο από ηηο πξνζσξηλέο δειώζεηο εθείλνη πνπ έρνπλ ππνρξέσζε λα 
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παξαθξαηνύλ θόξν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 
57 νθείινπλ λα επηδίδνπλ κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε, γηα ηηο δεκόζηεο 
ππεξεζίεο, εκέξα ηνπ Μαξηίνπ θάζε έηνπο, ζηνλ πξντζηάκελν ηεο δεκόζηαο 
νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηεο έδξαο ηνπο, νξηζηηθή δήισζε ε νπνία 
πεξηιακβάλεη ην νλνκαηεπώλπκν θαη ηε δηεύζπλζε θαηνηθίαο θάζε δηθαηνύρνπ, 
ηνλ αξηζκό θνξνινγηθνύ κεηξώνπ ηνπ, ην πνζό ησλ ακνηβώλ, ην πνζό ηνπ 
θόξνπ πνπ αλαινγεί επ’ απηώλ κε βάζε ηελ θιίκαθα ηνπ άξζξνπ 9, κε ην 
πνζό ηνπ θόξνπ πνπ νθείιεηαη κεηά ηελ έθπησζε από ην θόξν πνπ αλαινγεί 
ζην πνζνζηό πνπ νξίδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο 
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 57, ην θόξν πνπ παξαθξαηήζεθε γηα θάζε 
κηζζσηό ή εκεξνκίζζην ή ζπληαμηνύρν θαηά πεξίπησζε, θαζώο θαη ην 
ππόινηπν γηα θαηαβνιή πνζό θόξνπ, ην νπνίν θαηαβάιιεηαη εθάπαμ κε ηελ 
ππνβνιή ηεο δήισζεο.  
 Εθηόο από ηηο πξνζσξηλέο δειώζεηο εθείλνη πνπ έρνπλ ππνρξέσζε λα 
παξαθξαηνύλ θόξν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 
58 νθείινπλ λα επηδίδνπλ κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε, γηα ηηο δεκόζηεο 
ππεξεζίεο, εκέξα ηνπ Απξηιίνπ θάζε έηνπο, ζηνλ πξντζηάκελν ηεο δεκόζηαο 
νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηεο έδξαο ηνπο, νξηζηηθή δήισζε ε νπνία 
πεξηιακβάλεη ην νλνκαηεπώλπκν θαη ηε δηεύζπλζε θαηνηθίαο θάζε δηθαηνύρνπ, 
ηνλ αξηζκό θνξνινγηθνύ κεηξώνπ ηνπ, ην πνζό ησλ ακνηβώλ από ειεπζέξηα 
επαγγέικαηα θαη ην πνζό ηνπ θόξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε γηα θάζε δηθαηνύρν.  
 Εθηόο από ηηο πξνζσξηλέο δειώζεηο εθείλνη πνπ έρνπλ ππνρξέσζε λα 
παξαθξαηνύλ θόξν ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 55 νθείινπλ λα 
επηδίδνπλ κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε, γηα ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο, εκέξα 
ηνπ Μαΐνπ θάζε έηνπο, ζηνλ πξντζηάκελν ηεο δεκόζηαο νηθνλνκηθήο 
ππεξεζίαο ηεο έδξαο ηνπο, νξηζηηθή δήισζε ε νπνία πεξηιακβάλεη ην 
νλνκαηεπώλπκν θαη ηε δηεύζπλζε θαηνηθίαο θάζε δηθαηνύρνπ, ηνλ αξηζκό 
θνξνινγηθνύ κεηξώνπ ηνπ, ην πνζό ηνπ εηζνδήκαηνο από εκπνξηθέο 
επηρεηξήζεηο θαη ην πνζό ηνπ θόξνπ πνπ παξαθξαηήζεθε γηα θάζε δηθαηνύρν.  
 Με απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ θαζνξίδεηαη ν ηύπνο θαη ην 
πεξηερόκελν ησλ πην πάλσ νξηζηηθώλ δειώζεσλ, ν ηξόπνο ππνβνιήο ηνπο 
θαη θάζε άιιν ζρεηηθό ζέκα.  
 
4.Καη' εμαίξεζε, νη ππόρξενη πνπ παξαθξαηνύλ θόξν θαηά ηελ θαηαβνιή 
ακνηβώλ ζε αμησκαηηθνύο ηνπ εκπνξηθνύ λαπηηθνύ, νη νπνίνη παξέρνπλ 
ππεξεζίεο ζε πινία, απνδίδνπλ κε εθάπαμ θαηαβνιή ηα πνζά πνπ 
παξαθξάηεζαλ, κε εμακεληαίεο δειώζεηο, ηηο νπνίεο ζα ππνβάιινπλ ζηελ 
αξκόδηα δεκόζηα νηθνλνκηθή ππεξεζία κέζα ζην πξώην δεθαπελζήκεξν ηνπ 
επηεκβξίνπ, γηα ηα πνζά θόξνπ πνπ παξαθξάηεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
πξώηνπ εκεξνινγηαθνύ εμακήλνπ θάζε έηνπο θαη κέζα ζην πξώην 
δεθαπελζήκεξν ηνπ Μαξηίνπ, γηα ηα πνζά θόξνπ πνπ παξαθξάηεζαλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ δεύηεξνπ εκεξνινγηαθνύ εμακήλνπ θάζε έηνπο. Γηα ηελ θαηαβνιή 
ηνπ θόξνπ πνπ πξέπεη λα παξαθξαηείηαη από πο θάζε είδνπο ακνηβέο ησλ 
αμησκαηηθώλ ησλ εκπνξηθώλ πινίσλ επζύλνληαη αιιειέγγπα θαη αδηαίξεηα, 
βάζεη ηνπ ηίηινπ πνπ έρεη απνθηεζεί έζησ γηα έλαλ από ηνπο ππόρξενπο, ν 
νπνίνο ηζρύεη θαη σο πξνο ηνπο άιινπο ππόρξενπο γηα ηε ιήςε ησλ 
αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ είζπξαμε ηνπ θόξνπ: 
α) Όινη νη θαηά θαηξνύο πινηνθηήηεο, γηα ην θόξν πνπ νθείιεηαη πξηλ από ηε 
ρξνλνινγία κεηαβίβαζεο από απηνύο ηεο θπξηόηεηαο ηνπ πινίνπ, σο θαη 
δηάδνρνη ηνπο. 
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β) Οη εθνπιηζηέο, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα θαηά ην νπνίν είραλ ηελ 
εθκεηάιιεπζε πινίνπ. 
γ) ε πεξίπησζε ζπκπινηνθηεζίαο, θάζε ζπκπινηνθηήηεο αλάινγα κε ην 
πνζνζηό ηεο εμ αδηαηξέηνπ ζπγθπξηόηεηαο ηνπ επί ηνπ πινίνπ θαη νη 
δηαρεηξηζηέο, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ είραλ ηε δηαρείξηζε ηνπ πινίνπ, γηα 
νιόθιεξν ην πνζό ηνπ θόξνπ. 
δ) Οη δηεπζπληέο, δηαρεηξηζηέο θαη γεληθά νη εθπξόζσπνη ησλ θάζε είδνπο 
εηαηξηώλ ή επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο εθκεηαιιεύνληαη πινία, ν θαζέλαο 
ρσξηζηά γηα νιόθιεξν ην πνζό ηνπ θόξνπ. 
Γηα ηνλ πξντζηάκελν ηεο δεκόζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο σο εθπξόζσπνη 
ησλ πινηνθηεηώλ ζεσξνύληαη θαη νη πξάθηνξεο ή πιεξεμνύζηνη ηνπο ζηελ 
Ειιάδα, νη νπνίνη έρνπλ επζύλε γηα ηηο ππνρξεώζεηο πνπ αθνξνύλ ην θόξν 
κηζζσηώλ ππεξεζηώλ, ηηο νπνίεο έρνπλ ηα πξόζσπα ηα νπνία εθπξνζσπνύλ, 
κόλνλ εθόζνλ έρνπλ αλαιάβεη ηελ πξνζσπηθή επζύλε γηα ηηο ππνρξεώζεηο 
απηέο θαη ηνύην απνδεηθλύεηαη από ζρεηηθό έγγξαθν.Οη δηαηάμεηο απηήο ηεο 
παξαγξάθνπ εθαξκόδνληαη θαη γηα ην θαηώηεξν πιήξσκα ηνπ εκπνξηθνύ 
λαπηηθνύ. 
Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 27/ 1975 εθαξκόδνληαη 
αλαιόγσο θαη γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ θόξνπ απηήο ηεο  
παξαγξάθνπ.  
 
5.ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ πξνζώπνπ πνπ ελήξγεζε ηελ παξαθξάηεζε 
ηνπ θόξνπ, ππόρξενη ζε απόδνζε ηνπ θαηά ηα νξηδόκελα ζηηο πξνεγνύκελεο 
παξαγξάθνπο θαη ζε επίδνζε ηεο νξηζηηθήο δήισζεο ζηνλ πξντζηάκελν ηεο 
δεκόζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο, είλαη νη θιεξνλόκνη απηνύ θαη ν θαζέλαο 
αλάινγα κε ηελ θιεξνλνκηθή κεξίδα πνπ πεξηήιζε ζε απηόλ.  
 
6.ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο πξνζσξηλήο δήισζεο ή εθπξόζεζκεο 
ππνβνιήο ή ππνβνιήο αλαθξηβνύο πξνζσξηλήο δήισζεο, επηβάιιεηαη 
πξόζζεηνο θόξνο θαη πξόζηηκν, θαηά ηα νξηδόκελα από ηηο δηαηάμεηο ησλ 
άξζξσλ 86 θαη 87, κε εληαίν θύιιν ειέγρνπ πνπ εθδίδεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο 
πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή ηεο νξηζηηθήο δήισζεο, επηθπιαζζνκέλσλ ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 67 γηα ηνλ πξνζσξηλό έιεγρν. Επίζεο, όηαλ ζπληξέρεη 
πεξίπησζε, επηβάιινληαη θαη νη ινηπέο θπξώζεηο ηνπ παξόληνο.  
 
7.Δήισζε πνπ ππνβάιιεηαη ρσξίο ηελ ηαπηόρξνλε θαηαβνιή ηνπ θόξνπ 
ζεσξείηαη απαξάδεθηε θαη δελ παξάγεη θαλέλα έλλνκν απνηέιεζκα.  
 
8. Με θνηλέο απνθάζεηο ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Εξγαζίαο θαη 
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, πνπ δεκνζηεύνληαη ζηελ Εθεκεξίδα ηεο 
Κπβεξλήζεσο, νξίδεηαη ν ηύπνο θαη ην πεξηερόκελν ηεο πξνζσξηλήο δήισζεο 
ΦΜΤ ε νπνία εθηόο από ηα αθαζάξηζηα πνζά, ην θόξν θαη ην πνζό ηεο 
εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγύεο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.3986/2011 πνπ 
παξαθξαηήζεθε από νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ππνρξεώλ ζηνλ πξνεγνύκελν 
εκεξνινγηαθό κήλα, δύλαηαη λα πεξηιακβάλεη θαη ηηο νθεηιόκελεο εηζθνξέο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο αλσηέξσ αθαζάξηζηεο 
απνδνρέο θαη γεληθά ξπζκίδεηαη θάζε άιιν ζρεηηθό ζέκα πνπ αθνξά ηελ 
ππνβνιή ησλ δειώζεσλ απηώλ. 
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