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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2018

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ: 1036

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: Α

Θέμα:

Φορολογική μεταχείριση ημερήσιας αποζημίωσης στρατιωτικού προσωπικού.

ΣΧΕΤ.: Το Φ.800/ΑΔ.2691/Σ.585/28-3-2017 έγγραφό σας

Σε απάντηση ερωτηµάτων σχετικά µε το ανωτέρω θέµα, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Ν.4172/2013 , από τον υπολογισµό του εισοδήµατος
από µισθωτή εργασία και συντάξεις εξαιρούνται η αποζηµίωση εξόδων διαµονής και σίτισης και η ηµερήσια αποζηµίωση που έχουν
καταβληθεί από τον εργαζόµενο αποκλειστικά για σκοπούς της επιχειρηµατικής δραστηριότητας του εργοδότη.

2. Με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του Κεφαλαίου Γ΄ του Ν.4336/2015 ορίζεται ότι η ηµερήσια αποζηµίωση εξωτερικού καταβάλλεται
στο στρατιωτικό προσωπικό που µεταβαίνει για στρατιωτικές αποστολές, ανάλογα µε τις ειδικές συνθήκες, αυξηµένη κατά ποσοστό µέχρι
πενήντα τοις εκατό (50%).

3. Περαιτέρω, µε την παράγραφο 5 του άρθρου 7 της ΠΟΛ.1025/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
ορίζεται ότι αµοιβές που καταβάλλονται σε µισθωτούς και αφορούν αποζηµίωση εξόδων διαµονής και σίτισης, ηµερήσια αποζηµίωση,
αποζηµίωση εξόδων κίνησης (περ. α΄ και β΄ παρ. 1 άρθ. 14 Ν. 4172/2013 ), επίδοµα βιβλιοθήκης, δεν αποστέλλονται κατά την υποβολή του
ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων καθόσον οι αµοιβές αυτές καταβάλλονται προκειµένου να αποζηµιωθεί ο υπάλληλος για τα έξοδα που
πραγµατοποίησε για λογαριασµό της υπηρεσίας του.

4. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, η ηµερήσια αποζηµίωση εξωτερικού των άρθρων 17 και 18 του Ν.4336/2015 που καταβάλλεται στο
στρατιωτικό προσωπικό που µεταβαίνει για στρατιωτικές αποστολές, εξαιρείται από τον υπολογισµό του εισοδήµατος από µισθωτές υπηρεσίες
δεδοµένου ότι καταβάλλεται προκειµένου να αποζηµιωθεί ο υπάλληλος για τα έξοδα που πραγµατοποίησε για λογαριασµό της υπηρεσίας
του και συνεπώς για τα ποσά αυτά δεν αποστέλλεται αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών και τα ποσά αυτά δεν περιλαµβάνονται στη δήλωση
φορολογίας εισοδήµατος.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΉΣ ΑΑΔΕ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ 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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