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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Αυγούστου 2017

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ 1118853 ΕΞ 2017

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Θέμα:

Εκπτώσεις από το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες αλλοδαπής προέλευσης.

Με αφορµή ερωτήµατα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία µας και σε συµπλήρωση του αριθµ. ΔΕΑΦ Α 1060761 ΕΞ 2017/6-4-2017
εγγράφου µας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4172/2013 , το ακαθάριστο εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συντάξεις
περιλαµβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήµατα σε χρήµα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάµενης, παρελθούσας ή µελλοντικής
εργασιακής σχέσης.

2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις των περιπτώσεων δ΄, ε΄ και ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι από τον
υπολογισµό του εισοδήµατος από µισθωτή εργασία και συντάξεις εξαιρούνται, µεταξύ άλλων, οι κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταµείων,
οι οποίες επιβάλλονται µε νόµο, οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλει ο εργαζόµενος περιλαµβανοµένων των εισφορών εργοδότη και
εργαζόµενου υπέρ των επαγγελµατικών ταµείων που έχουν συσταθεί µε νόµο, καθώς επίσης και τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον
εργαζόµενο ή τον εργοδότη για λογαριασµό του εργαζόµενου στο πλαίσιο οµαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συµβολαίων.

3. Εξάλλου, το φορολογητέο εισόδηµα από µισθωτή εργασία που υποβάλλεται σε φόρο µε την κλίµακα του άρθρου 15 του Ν. 4172/2013 ,
είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 αυτού του νόµου, αυτό που αποµένει µετά την αφαίρεση των δαπανών που εκπίπτουν από το
ακαθάριστο εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συντάξεις.

4. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδοµένου ότι ο νόµος δεν προβλέπει περιοριστικά ότι εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδηµα µόνο οι
κρατήσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί στην ηµεδαπή, συνάγεται ότι από το ακαθάριστο εισόδηµα από µισθωτή εργασία αλλοδαπής
προέλευσης, εκπίπτουν οι κρατήσεις από τους µισθούς που έχουν πραγµατοποιήσει στην αλλοδαπή οι εργοδότες, είτε αυτές αποτελούν
κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταµείων οι οποίες επιβάλλονται µε νόµο, είτε υπέρ των επαγγελµατικών ταµείων που έχουν συσταθεί µε
νόµο, είτε αποτελούν κρατήσεις στο πλαίσιο οµαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συµβολαίων όπως αυτές αναγράφονται σε βεβαιώσεις
που προσκοµίζονται µε τη δήλωση εισοδήµατος στην Ελλάδα.

Ο Διοικητής ΑΑΔΕ
 Γ. Πιτσιλης

Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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