Αθήνα,13 Μαΐου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Φορολογική αντιμετώπιση κρατήσεων υπέρ του Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ.».

ΣΧΕΤ.:

α) Υπ΄ αριθ. 1761/ 19/654320 από 29-3-2019 έγγραφο του Τμ. Μισθολογίου Ένστολου
Προσωπικού/ Δ.Δ.Χ./Α.Ε.Α..
β) Υπ΄αριθ. 8000/16/23 από 18-03-2020 έγγραφο του Τμ. Μισθοδοσίας Πολιτικού
Προσωπικού/Δ.Δ.Χ./Α.Ε.Α..
γ) Υπ’ αριθ. 1427 Φ.505.1 από 06-05-2021 έγγραφο του Τμ. Εκκαθάρισης Αποδοχών,
Δνση Οικονομικής Διαχείρισης/Γ.Γ.Π.Π. (αφορά μόνο το Πυροσβεστικό Σώμα).

Σας ενημερώνουμε ότι σε ότι αφορά το Ένστολο και Πολιτικό Προσωπικό της Ελληνικής
Αστυνομίας οι εισφορές υπέρ του Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ. για το 2020, συμπεριελήφθησαν στη βεβαίωση αποδοχών
στο Σύνολο των κρατήσεων και αυτό σημαίνει ότι έχει μειωθεί και το Καθαρό Φορολογητέο εισόδημα κατά
το ποσό της εισφοράς υπέρ του Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ. σύμφωνα με τα ανωτέρω (α’) & (β’) σχετικά έγγραφα της
Δ.Δ.Χ./Α.Ε.Α..
Στη δήλωση φόρου εισοδήματος χρήσης 2020 έντυπο Ε1, ο Κωδ 301 είναι μειωμένος με το ύψος
των εισφορών υπέρ του Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ. απ' ευθείας από το αρχείο που έχει υποβάλλει η Δ.Δ.Χ./Α.Ε.Α. στην
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Κατά συνέπεια δεν απαιτείται το μέλος που ανήκει στο Ένστολο ή Πολιτικό Προσωπικό
της Ελληνικής Αστυνομίας να κάνει οποιαδήποτε καταχώρηση στον κωδικό 351 για να
εξασφαλίσει την φορολογική ελάφρυνση για το φόρο εισοδήματος και την εισφορά Αλληλεγγύης
και ως εκ τούτου το ταμείο δεν θα εκδώσει βεβαιώσεις για φορολογική χρήση έτους 2020, παρά μόνο
ενημερωτικά δελτία, μέσω της ιστοσελίδας του www.teaapl.gr.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα μέλη του Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ. που υπηρετούν στο Λιμενικό Σώμα,
Ένστολο και Πολιτικό Προσωπικό.
Βεβαιώσεις θα εκδοθούν ΜΟΝΟ για το Ένστολο και Πολιτικό Προσωπικό του
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, σύμφωνα με το ανωτέρω (γ΄) σχετικό έγγραφο, μέσω της
ιστοσελίδας του www.teaapl.gr καθώς οι εισφορές υπέρ του Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ. για το έτος 2020 για τους
υπηρετούντες στο Πυροσβεστικό Σώμα, δεν συμπεριελήφθησαν στη βεβαίωση αποδοχών στο σύνολο των
κρατήσεων και ως εκ τούτου δεν έχει μειωθεί το Καθαρό Φορολογητέο εισόδημα κατά το ποσό της εισφοράς
υπέρ του Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ. και συνεπώς απαιτείται το μέλος του Πυροσβεστικού Σώματος να καταχωρήσει
στον κωδικό 351 το ποσό της εισφοράς του υπέρ του ταμείου.
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