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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Μαΐου 2018

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Αρ.Πρωτ.: ΔΕΑΦ 1077946 ΕΞ 2018

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄-Β΄

Θέμα:

Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών εταίρου προσωπικής εταιρείας που δεν ασκεί ατομική επιχειρηματική
δραστηριότητα και λαμβάνει αμοιβές για υπηρεσίες διαχειριστή ή αμοιβές ως μέλος Δ.Σ. Α.Ε..

Με αφορµή ερωτήµατα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία µας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα και σε συνέχεια της ΠΟΛ.1113/2015
εγκυκλίου µας, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.δ΄ της παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4172/2013 , από τον υπολογισµό του εισοδήµατος από µισθωτή
εργασία και συντάξεις εξαιρούνται οι κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταµείων, οι οποίες επιβάλλονται µε νόµο.

2. Με το αριθ. ΔΕΑΦ Α 1064780 ΕΞ 2015/11.5.2015 έγγραφό µας έγινε δεκτό ότι οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ των
ασφαλιστικών ταµείων οι οποίες επιβάλλονται µε νόµο και τις οποίες καταβάλλουν οι εταίροι και οι διαχειριστές ΕΠΕ, ΟΕ και EE στον
ασφαλιστικό φορέα για την ασφάλισή τους ως εταίροι, διαχειριστές ΕΠΕ, ΟΕ και EE και µόνο για αυτή την αιτία, εµπίπτουν στην περ. δ΄ παρ. 1
του άρθρου 14 του Ν. 4172/2013 , εφόσον αφορούν στο εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συντάξεις και συνεπώς εξαιρούνται της
φορολογίας εισοδήµατος.

3. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της περ.γ΄ του άρθρου 23 του Ν.4172/2013 και όσον αφορά τις µη εκπιπτόµενες επιχειρηµατικές δαπάνες
ορίζεται ότι δεν εκπίπτουν οι µη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές.

4. Με την ΠΟΛ.1113/2015 εγκύκλιο, ως προς τη φορολογική µεταχείριση των ασφαλιστικών εισφορών εταίρων Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. και των µελών
Δ.Σ. Α.Ε. η διαχειριστών Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε., µεταξύ άλλων, διευκρινίστηκε ότι οι ασφαλιστικές εισφορές των εταίρων Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. δεν εκπίπτουν
από τα ακαθάριστα έσοδα των εταιρειών αυτών, αλλά, σε περίπτωση που δεν ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα και επιπλέον οι αµοιβές
που λαµβάνουν από την Ε.Π.Ε. ή την Ι.Κ.Ε. θεωρούνται ως εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, τότε οι ασφαλιστικές εισφορές θα εκπίπτουν
από το εισόδηµά τους από µισθωτές υπηρεσίες και θα δηλωθούν από τα φυσικά πρόσωπα στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατός τους (Ε1).

Περαιτέρω, οι ασφαλιστικές εισφορές µελών Δ.Σ. Α.Ε. ή διαχειριστών Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. που δεν ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα και δεν
συµµετέχουν στο κεφάλαιο των υπόψη εταιρειών και επιπλέον οι αµοιβές που λαµβάνουν λόγω της ιδιότητάς τους αυτής θεωρούνται ως
εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, τότε οι ασφαλιστικές εισφορές θα εκπίπτουν από το εισόδηµά τους από µισθωτές υπηρεσίες και θα
δηλωθούν από τα φυσικά πρόσωπα στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατός τους (Ε1).

5. Επίσης, µε την ανωτέρω εγκύκλιο, ως προς τη φορολογική µεταχείριση των ασφαλιστικών εισφορών των µελών προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε., Ε..Ε) και αστικών εταιρειών διευκρινίστηκε ότι οι ασφαλιστικές εισφορές φυσικού προσώπου, το οποίο δεν ασκεί επιχειρηµατική
δραστηριότητα και είναι µέλος προσωπικής ή αστικής εταιρείας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της προσωπικής ή αστικής εταιρείας. Σε
περίπτωση συµµετοχής εταίρου σε περισσότερες προσωπικές εταιρείες, οι ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν από την εταιρεία από την οποία
λαµβάνει το µεγαλύτερο φορολογητέο εισόδηµα.

6. Εξάλλου, οι αµοιβές οµόρρυθµου εταίρου που είναι διαχειριστής στην οµόρρυθµη εταιρεία για τις υπηρεσίες διαχειριστή προς την εταιρεία,
φορολογούνται ως εισόδηµα από µισθωτή εργασία (εγγ. ΔΕΑΦ Α 1035294 ΕΞ 2016/4.3.2016). Εάν ο εταίρος αυτός δεν ασκεί ατοµική
επιχειρηµατική δραστηριότητα, οι καταβαλλόµενες ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της οµόρρυθµης εταιρείας,
όπως και οι ασφαλιστικές εισφορές των λοιπών εταίρων µη διαχειριστών.

7. Κατόπιν των ανωτέρω, µετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Ν.4172/2013, σε περίπτωση εταίρου προσωπικής εταιρείας που δεν
ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα και παράλληλα λαµβάνει αµοιβές ως διαχειριστής σε άλλη εταιρεία (ΕΠΕ ή ΙΚΕ) ή αµοιβές ως µέλος Δ.Σ.
Α.Ε., οι οποίες φορολογούνται ως εισόδηµα από µισθωτή εργασία, προκύπτει ότι οι καταβαλλόµενες ασφαλιστικές εισφορές του εκπίπτουν
από τα ακαθάριστα έσοδα της προσωπικής εταιρείας που είναι µέλος. Στην περίπτωση εταίρου προσωπικής εταιρείας που δεν ασκεί
επιχειρηµατική δραστηριότητα και παράλληλα λαµβάνει αµοιβές ως διαχειριστής σε άλλη προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. ή Ε.Ε.), οι ασφαλιστικές
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εισφορές εκπίπτουν από την εταιρεία από την οποία λαµβάνει το µεγαλύτερο φορολογητέο εισόδηµα (σχετ. η ΠΟΛ.1113/2015 εγκύκλιός
µας).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ


