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ΠΡΟ:
- Σουσ Διευκυντζσ των χολείων Δ.Ε ν. Λάριςασ
- Εκπαιδευτικοί – Διοικθτικοί υπάλλθλοι δια μζςου των
Δ/ντών

ΘΕΜΑ: «Βεβαιώςεισ Αποδοχών Φορολογικοφ Ζτουσ 2018»
Η παραλαβι-εκτφπωςθ των ετιςιων βεβαιώςεων αποδοχών για τουσ μιςκοδοτοφμενουσ τθσ ΔΔΕ Λάριςασ για
το φορολογικό ζτοσ 2018 μπορεί να γίνει με ζνα από τουσ παρακάτω τρεισ (3) τρόπουσ:
1) Από τθν προςωπικι υπθρεςία ενθμζρωςθσ του μιςκοδοτοφμενου μζςω τθσ ιςτοςελίδασ
https://www.athena.net.gr/athena/personalinfo/, ςτθν οποία πρζπει να κάνετε ειςαγωγι με τουσ κωδικοφσ
ςασ. Επιλζγετε τθν καρτζλα e-Θυρίδα και μετά επιλζγετε το ςφνδεςμο “Διεφκυνςθ Δ.Ε. Ν. Λάριςασ (2018)”. ε εκείνο
το ςθμείο μπορείτε να εκτυπώςετε κατευκείαν ι να αποκθκεφςετε τθ βεβαίωςθ αποδοχών ςτον προςωπικό
ςασ υπολογιςτι.
2) Από τα ςχολεία (που υπθρετοφν ι υπθρετοφςαν οι μιςκοδοτοφμενοι) μζςω τθσ ιςτοςελίδασ
https://www.athena.net.gr/athena/sxoleia/ ,ςτθν οποία πρζπει ο Διευκυντισ τθσ ςχολικισ μονάδασ να κάνει
ειςαγωγι με τουσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ του ςχολείου και να επιλζξει το ςφνδεςμο “ Ετήςιεσ Βεβαιώςεισ
Αποδοχών” (ςτο υπομενοφ “Εκτυπώςεισ”)
3) Από τθν ΔΔΕ Λάριςασ, ςτα γραφεία Οικονομικοφ και Πλθροφορικισ του 1ου και 2ου Ορόφου.
Για το φορολογικό ζτοσ 2018 και ςφμφωνα με τθν A.1009/10-01-2019 απόφαςη τησ Ανεξάρτητησ Αρχήσ
Δημοςίων Εςόδων, οι βεβαιώςεισ αποδοχών ςτισ φορολογικζσ δθλώςεισ κα ενθμερωκοφν αυτόματα από τθν
υποβολι του Β’ Αντιτφπου τθσ υπθρεςίασ ςτο Τπουργείο Οικονομικών και με τθ βεβαίωςθ αποδοχών ο κάκε
μιςκοδοτοφμενοσ απλά κα ελζγξει για τθν ορκότθτα των αυτόματα καταχωρθμζνων ποςών ςτα αντίςτοιχα
πεδία. ε περίπτωςθ εφρεςθσ λάκουσ επικοινωνιςτε με τα γραφεία μιςκοδοςίασ τθσ ΔΔΕ Λάριςασ.
Παρακαλοφνται οι διευκυντζσ των ςχολικών μονάδων, να ενθμερώςουν τουσ ςυνταξιοφχουσ και αναπλθρωτζσ
εκπαιδευτικοφσ (τακτικοφ προχπολογιςμοφ-ΕΠΑ) που εργάςτθκαν ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ το 2018 για τθν
παραπάνω διαδικαςία και να διευκολφνουν το ςυνολικό ζργο τθσ υπθρεςίασ.
Τπενκυμίηουμε τα παρακάτω:
α) Η Βεβαίωςθ Αποδοχών εμφανίηεται με τθν υπογραφι του Διευκυντι Δ.Ε. και τθ ςφραγίδα τθσ υπθρεςίασ και
είναι ζτοιμθ προσ χριςθ.
β) τθ βεβαίωςθ αποδοχών δεν εμφανίηονται ποςά από μετακινιςεισ και οδοιπορικά ζξοδα.

γ) το κακαρό ποςό ( ι φορολογθτζο ποςό) ςτα κακαρά χριματα που ζχετε πάρει για το 2018 ζχουν προςτεκεί
και ο Παρακρατθκείσ Φόροσ, θ Παρακρατθκείςα Ειδικι Ειςφορά Αλλθλεγγφθσ του άρκρου 29 του Ν.3986/2011
και τα δάνεια που ςυνδζονται με τθ μιςκοδοςία ςασ.
δ) Σα αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντα που κάποιοι ςυνάδελφοι ζχουν πλθρώςει ςτθν ΔΟΤ με διπλότυπο
είςπραξθσ, ζχουν αφαιρεκεί από τα ποςά που φορολογοφνται και δεν χρειάηεται να αφαιρεκοφν ξανά και
εμφανίηονται ςε ξεχωριςτι ςτιλθ ςτθ βεβαίωςθ αποδοχών.
Παρακαλοφμε να λάβουν γνώςθ ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί- διοικθτικοί ςχετικά με τθν ανωτζρω
διαδικαςία από τουσ αρμόδιουσ διευκυντζσ ςχολικών μονάδων.
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