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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2018

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ: 1020

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Θέμα:

Κοινοποίηση της υπ΄ αριθμ.266/2017 γνωμοδότησης του ΝΣΚ

.

Σας κοινοποιούµε την υπ΄ αριθµ. 266/2017 οµόφωνη γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ. (Β΄ Τµήµα) η οποία έγινε αποδεκτή από τον Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.

Σύµφωνα µε τη γνωµοδότηση αυτή, το ασφάλισµα που καταβλήθηκε στους εργαζοµένους επιχειρήσεων, πριν από την ισχύ του Ν.
4110/2013, στο πλαίσιο οµαδικών ασφαλιστικών συµβάσεων που είχαν συνάψει οι επιχειρήσεις αυτές µε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, κατά το
µέρος που αντιστοιχεί στα καταβληθέντα από τον εργοδότη ασφάλιστρα, αποτελεί εισόδηµα των εργαζοµένων από µισθωτές υπηρεσίες, κατά
το άρθρο 45 Κ. Φ. Ε, το οποίο υπόκειται σε φορολόγηση κατά τον χρόνο που οι δικαιούχοι της ασφαλιστικής παροχής (ασφαλίσµατος)
απέκτησαν το δικαίωµα είσπραξης αυτής, όχι µόνον όταν η ασφάλιση επιβάλλεται από τον νόµο ή έχει αποτελέσει όρο µεταξύ του εργοδότη
και των µισθωτών της εργασιακής σύµβασης ή δεσµευτικής για τον εργοδότη ΣΣΕ ή διαιτητικής απόφασης, αλλά και στην περίπτωση της
καταβολής των ασφαλίστρων για τον µισθωτό εξ ελευθεριότητος του εργοδότη, εξ αφορµής, πάντως, της σχέσεως εργασίας, ακόµα και αν ο
εργοδότης είχε επιφυλαχθεί του δικαιώµατος της µονοµερούς διακοπής της καταβολής των ασφαλίστρων.

Στην περίπτωση της µερικής καταβολής του ασφαλίστρου από τον εργαζόµενο, η παροχή-ασφάλισµα κατά το µέρος που προέρχεται από
ασφάλιστρα καταβληθέντα από τον εργαζόµενο, ακόµη και πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4110/2013, δεν φορολογείται ως εισόδηµα από
µισθωτές υπηρεσίες, εκτός εάν τα ασφάλιστρα εξέπεσαν από το ακαθάριστο εισόδηµά του και δεν φορολογήθηκαν, οπότε φορολογείται.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
 Γεώργιος Πιτσιλής

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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