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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3 Ιουλίου 2017

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1096

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Θέμα:

Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν τα φυσικά πρόσωπα της περ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του
Ν.4172/2013, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%)

Με αφορµή την υποβολή γραπτών και προφορικών ερωτηµάτων προς την υπηρεσία µας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας γνωρίζουµε τα
ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.4172/2013 (ΚΦΕ) ορίζεται ότι 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 της περ. στ΄ της παρ. 2 του ιδίου ως άνω άρθρου και νόµου ορίζεται ότι για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή
σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες βάσει έγγραφων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συµβάσεων έργου, µε
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθµό αυτόν, ποσοστό
εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήµατος από επιχειρηµατική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες που λαµβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εµπορική ιδιότητα, ούτε διατηρεί
επαγγελµατική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία του.

Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούµενος αποκτά εισόδηµα από µισθωτή εργασία,
σύµφωνα µε µία από τις περιπτώσεις α΄ έως ε΄ του παρόντος άρθρου.

3. Εξάλλου, µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του ΚΦΕ προσδιορίζονται οι µορφές των ακαθάριστων εισοδηµάτων από µισθωτή
εργασία και συντάξεις.

4. Επιπρόσθετα, µε τις διατάξεις της περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.4172/2013 ορίζεται ότι απαλλάσσονται του φόρου, µεταξύ
άλλων εισοδηµάτων από µισθωτή εργασία και συντάξεις, οι µισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιµισθία που χορηγούνται σε αναπήρους µε
ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%).

5. Το Β΄ Τµήµα του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους µε την αριθµ. 82/2016 οµόφωνη γνωµοδότησή του, η οποία έγινε αποδεκτή από το
Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων και κοινοποιήθηκε µε την ΠΟΛ. 1098/30.06.2016 εγκύκλιο, έλαβε τη θέση ότι τα µέλη των Διοικητικών
Συµβουλίων των ανωνύµων εταιρειών, µε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%, δικαιούνται της προβλεπόµενης φοροαπαλλαγής της
περιπτώσεως ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν.4172/2013 για την αµοιβή που καταβάλλεται σε αυτά για τις παρεχόµενες υπηρεσίες
τους υπό την ανωτέρω ιδιότητά τους και δεν προέρχεται από τα κέρδη της εταιρείας ή από την παροχή υπηρεσιών τους πέραν της ιδιότητάς
τους ως µελών του Δ.Σ. (όπως υπηρεσίες µηχανικού, λογιστή, δικηγόρου κλπ).

Κατά το σκεπτικό του ΝΣΚ, καίτοι η θεσπιζόµενη ανωτέρω απαλλαγή του άρθρου 14 του ΚΦΕ δεν αφορά σε όλες τις κατ΄ ιδίαν µορφές των
ακαθαρίστων εισοδηµάτων του άρθρου 12 παρ. 3, αλλά µόνο στους µισθούς, τις συντάξεις και την πάγια αντιµισθία, είναι προφανές ότι η
παράλειψη του νοµοθέτη να µνηµονεύσει ρητώς στη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 περ.ε΄ ως απαλλασσόµενα και τα εισοδήµατα των
αναπήρων, τα οποία προέρχονται από αµοιβές (ή από ηµεροµίσθια κλπ), δεν δύναται να οδηγήσει σε αποκλεισµό της φορολογικής
απαλλαγής για τα εν λόγω εισοδήµατα, καθώς τέτοιος αποκλεισµός θα ήταν αντίθετος προς θεµελιώδεις αρχές του Συντάγµατος για την
προστασία των ατόµων µε αναπηρία.

6. Κατόπιν των ανωτέρω, µε δεδοµένο ότι οι αµοιβές που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα της περ. στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του
Ν.4172/2013 από την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας και υπό την αίρεση ότι συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις που θέτουν οι
ίδιες ως άνω διατάξεις, εντάσσονται, για τη φορολόγησή τους, στο εισόδηµα από µισθωτή εργασία, γίνεται δεκτό, κατ΄ ανάλογη εφαρµογή των

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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αναφεροµένων στην ανωτέρω γνωµοδότηση του ΝΣΚ, ότι οι εν λόγω αµοιβές που λαµβάνουν τα προαναφερθέντα φυσικά πρόσωπα µε
ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%, εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της απαλλακτικής διάταξης του άρθρου 14 του ΚΦΕ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:


