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Σας γνωρίζουμε ότι για το φορολογικό έτος 2014 οι αμοιβές από παροχή εργασίας
αμειφθείσα με εργόσημο προσυμπληρώνονται από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων
Εσόδων στους ειδικούς κωδικούς του εντύπου Ε1 (κωδ. 309 και κωδ. 310) σύμφωνα
με τα στοιχεία που λαμβάνει από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις απασχολούμενων οι οποίοι το έτος 2014 έλαβαν αμοιβές με
εργόσημο διαπιστώθηκαν τα εξής προβλήματα όσον άφορα στην προσυμπλήρωση των
φορολογικών τους δηλώσεων με τα ποσά των αμοιβών που έλαβαν με εργόσημο :
1) Δεν εμφανίζονται συμπληρωμένα τα ποσά των αμοιβών τους από εργόσημο.
2) Τα  ποσά  των  αμοιβών  τους  εμφανίζονται  συμπληρωμένα  στον  κωδικό  της

συζύγου αντί του συζύγου ή αντίστροφα.
3) Εμφανίζονται λάθος ποσά.

Δεδομένου ότι πολλά προβλήματα οφείλονται στο γεγονός ότι πολλοί ασφαλισμένοι
συνεχίζουν  να  μην  έχουν  αναγγείλει  ή  να  μην  έχουν  διορθώσει  τους  αριθμούς
Φορολογικού Μητρώου που έχουν δηλώσει στον ΟΓΑ, παρακαλούνται εφόσον δεν
έχουν προβεί μέσα στο προηγούμενο δίμηνο σε διόρθωση - επικαιροποίηση
του ΑΦΜ τους, να απευθυνθούν άμεσα στους αρμόδιους Ανταποκριτές του
ΟΓΑ.

Επισημαίνουμε, ότι η ταυτοποίηση του ΑΦΜ για όσους εργάτες γης αμείφθηκαν με
εργόσημο αλλά δεν έχουν ασφαλιστεί στον ΟΓΑ, δεν μπορεί να γίνει από τον ΟΓΑ. Στις
περιπτώσεις  αυτές,  η  Υπηρεσία  μας,  βάσει  των  προδιαγραφών  του  Εργοσήμου,
διαθέτει στοιχεία μόνο για τον ΑΜΚΑ με τον οποίο έγινε η εξαργύρωση των Εργοσήμων
και όχι για τον ΑΦΜ των προσώπων που τα έχουν εξαργυρώσει.

Τέλος, όσον αφορά στις περιπτώσεις προσώπων που εξαργύρωσαν τα εργόσημα τους
δηλώνοντας διαφορετικούς ΑΜΚΑ (δικούς τους ή τρίτου προσώπου) και με δεδομένο
ότι η αποστολή των στοιχείων εργοσήμου από τον ΟΓΑ γίνεται με βάση τον μοναδικό
ΑΜΚΑ κάθε ξεχωριστής συναλλαγής εξαργύρωσης εργοσήμου, δεν είναι δυνατόν να
προσυμπληρώνεται  στους  σχετικούς  κωδικούς  το  συνολικό  ποσό  αμοιβών  από
εργόσημο. Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί στην
καταχώρηση του ισχύοντος ΑΜΚΑ ο οποίος είναι ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ.
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