ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ
οσ

ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 όροφοσ) ΑΘΗΝΑ
ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235
ΚΙΝ:6977506705, e-mail :pzygouris@gmail.com
E-mail: pzygouris@gmail.com

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ
Επί του με αρικμ. πρωτ. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 1398/07.05.2019 ερωτιματοσ τθσ
Δ.Ε.Υ.Α.:

ΘΕΜΑ: «Προκαταβολζσ μιςκοφ ςε εργαηομζνουσ»
Ερωτάται:
1. Αναφορικά με τισ δοκείςεσ προκαταβολζσ ωσ και τρεισ μινεσ μιςκοφ,
ωσ μιςκόσ εννοείται οι κακαρζσ αποδοχζσ του εργαηομζνου ι οι μικτζσ
αποδοχζσ;
2. Η προκαταβολι ζωσ και τρεισ μινεσ μιςκοφ που κα εξοφλείται ςε
διάρκεια μζχρι και τρία ζτθ κεωρείται δάνειο και κα επιβαρφνεται με
τόκουσ και τζλοσ χαρτοςιμου 3% (πλζον ειςφοράσ ΟΓΑ 20% επ’ αυτοφ),
βάςει του ανωτζρου ςχετικοφ εγγράφου του Υπουργείου Οικονομικϊν
ι υπεριςχφει το άρκρο τθσ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ Π.Ο.Ε. – Δ.Ε.Υ.Α. και
δεν γίνονται κρατιςεισ τόκων και χαρτοςιμου;

*****************
Επί των ωσ άνω ερωτθμάτων θ γνϊμθ μου είναι θ ακόλουκθ:

Ι. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ

Επί τθσ νομιμότθτασ των παροχών ςε είδοσ με τθν προκαταβολι
μιςκών μετά τθν εφαρμογι των διατάξεων του Ν.4172/2013.

Στο άρκρο 1 του ν. 4172/2013, ιτοι του ιςχφοντοσ Κϊδικα Φορολογίασ
Ειςοδιματοσ(Κ.Φ.Ε.), τίκεται το πεδίο εφαρμογισ του και ζχει ωσ εξισ:

«1. Ο Κϊδικασ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ (Κ.Φ.Ε.) ρυκμίηει τθ φορολογία
του ειςοδιματοσ: α) των φυςικϊν προςϊπων, β) των νομικών
προςώπων και των κάκε είδουσ νομικών οντοτιτων.
2. Ο Κ.Φ.Ε. ρυκμίηει τον τρόπο φορολόγθςθσ για τισ κατθγορίεσ
ειςοδθμάτων, όπωσ ορίηονται ςτον Κ.Φ.Ε., κακϊσ και τον τρόπο
απόδοςθσ των φόρων με τθν υποβολι τθσ διλωςθσ, τθν προκαταβολι
του φόρου και τθν παρακράτθςθ του.»

Κατά διαςταλτικι ερμθνεία τθσ πρώτθσ παραγράφου του άρκρου 1
του ν. 4172/2013 προκφπτει ότι ο Κώδικασ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ
ρυκμίηει τθ φορολογία των νομικών προςώπων και των κάκε είδουσ
νομικών οντοτιτων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των Νομικών

Προςώπων Ιδιωτικοφ Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.). υνεπώσ και οι Δ.Ε.Τ.Α. ωσ
Ν.Π.Ι.Δ. εμπίπτουν ςτισ ρυκμίςεισ του ωσ άνω νόμου.

Σφμφωνα με το άρκρο 13 του ν.4172/2013 ορίηονται οι παροχζσ ςε
είδοσ προσ τουσ εργαηομζνουσ : «1. Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων
των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 οποιεςδιποτε παροχζσ ςε είδοσ που
λαμβάνει ζνασ εργαηόμενοσ ι ςυγγενικό πρόςωπο αυτοφ
ςυνυπολογίηονται ςτο φορολογθτζο ειςόδθμα του ςτθν αγοραία αξία
τουσ, εφόςον θ ςυνολικι αξία των παροχϊν ςε είδοσ υπερβαίνει το
ποςό των τριακοςίων (300) ευρϊ ανά φορολογικό ζτοσ.
«2. Η αξία τθσ παραχϊρθςθσ ενόσ οχιματοσ ςε εργαηόμενο ι εταίρο ι
μζτοχο από ζνα φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι νομικι οντότθτα, για
οποιοδιποτε χρονικό διάςτθμα εντόσ του φορολογικοφ ζτουσ,
υπολογίηεται ωσ ποςοςτό τθσ Λιανικισ Τιμισ Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του
οχιματοσ ωσ εξισ:
α) για ΛΤΠΦ από 0 ζωσ 12.000 ευρϊ ωσ ποςοςτό τζςςερα τοισ εκατό
(4%) τθσ ΛΤΠΦ ωσ επιπλζον ετιςιο ειςόδθμα,
β) για ΛΤΠΦ από 12.001 ζωσ 17.000 ευρϊ ωσ ποςοςτό επτά τοισ εκατό
(7%) τθσ ΛΤΠΦ ωσ επιπλζον ετιςιο ειςόδθμα,
γ) για ΛΤΠΦ από 17.001 ζωσ 20.000 ευρϊ ωσ ποςοςτό δεκατζςςερα
τοισ εκατό (14%) τθσ ΛΤΠΦ ωσ επιπλζον ετιςιο ειςόδθμα,
δ) για ΛΤΠΦ από 20.001 ζωσ 25.000 ευρϊ ωσ ποςοςτό δεκαοκτϊ τοισ
εκατό (18%) τθσ ΛΤΠΦ ωσ επιπλζον ετιςιο ειςόδθμα,
ε) για ΛΤΠΦ πλζον των 25.001 ευρϊ ωσ ποςοςτό είκοςι δφο τοισ εκατό
(22%) τθσ ΛΤΠΦ ωσ επιπλζον ετιςιο ειςόδθμα, ανεξάρτθτα αν το όχθμα
ανικει ςτθν επιχείρθςθ ι είναι μιςκωμζνο με οποιονδιποτε τρόπο ςτα
ανωτζρω πρόςωπα.

Το ανωτζρω ποςοςτό κακενόσ οχιματοσ δεν επιμερίηεται ςε
περιςςότερα του ενόσ πρόςωπα.
Η αξία τθσ παραχϊρθςθσ του οχιματοσ μειϊνεται βάςει παλαιότθτασ
ωσ εξισ:
i) 0-2 ζτθ καμία μείωςθ
ii) 3-5 ζτθ μείωςθ δζκα τοισ εκατό (10%)
iii) 6-9 ζτθ μείωςθ εικοςι πζντε τοισ εκατό (25%)
iv) Από 10 ζτθ και μετά μείωςθ πενιντα τοισ εκατό (50%).
Από τισ διατάξεισ του παρόντοσ εξαιροφνται τα οχιματα που
παραχωροφνται αποκλειςτικά για επαγγελματικοφσ ςκοποφσ και ζχουν
Λιανικι Τιμι Πϊλθςθσ προ Φόρων ζωσ 12.000 ευρϊ.
3. Οι παροχζσ ςε είδοσ με τθ μορφι δανείου, προσ εργαηόμενο ι
εταίρο ι μζτοχο από ζνα φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι νομικι
οντότθτα περιβάλλονται τθ μορφι ζγγραφθσ ςυμφωνίασ και
αποτιμώνται με βάςθ το ποςό τθσ διαφοράσ που προκφπτει μεταξφ
των τόκων που κα κατζβαλε ο εργαηόμενοσ ςτθ διάρκεια του
θμερολογιακοφ μινα κατά τον οποίο ζλαβε τθν παροχι, εάν το
επιτόκιο υπολογιςμοφ των τόκων ιταν το μζςο επιτόκιο αγοράσ, «του
οποίου θ μζκοδοσ υπολογιςμοφ» ορίηεται με απόφαςθ του Τπουργοφ
Οικονομικών, κατά τον ίδιο μινα και των τόκων που τυχόν κατζβαλε ο
εργαηόμενοσ ςτθ διάρκεια του εν λόγω θμερολογιακοφ μινα. ε
περίπτωςθ που δεν υφίςταται ζγγραφθ ςυμφωνία δανείου, το
ςφνολο του αρχικοφ κεφαλαίου λογίηεται ωσ παροχι ςε είδοσ. Η
προκαταβολι μιςκοφ άνω των τριών (3) μθνών κεωρείται δάνειο.
4. Η αγοραία αξία των παροχϊν ςε είδοσ που λαμβάνει ζνασ
εργαηόμενοσ ι εταίροσ ι μζτοχοσ από νομικό πρόςωπο ι νομικι
οντότθτα με τθ μορφι δικαιωμάτων προαίρεςθσ απόκτθςθσ μετοχϊν

προςδιορίηεται κατά το χρόνο άςκθςθσ του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ ι
μεταβίβαςθσ του και ανεξαρτιτωσ εάν ςυνεχίηει να ιςχφει θ εργαςιακι
ςχζςθ. Η αγοραία αξία άςκθςθσ δικαιϊματοσ είναι θ τιμι κλειςίματοσ
τθσ μετοχισ ςτο χρθματιςτιριο μειωμζνθ κατά τθν τιμι διάκεςθσ του
δικαιϊματοσ.
5. Η αγοραία αξία τθσ παραχϊρθςθσ κατοικίασ ςε εργαηόμενο ι εταίρο
ι μζτοχο από ζνα φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι νομικι οντότθτα, για
οποιοδιποτε χρονικό διάςτθμα ενόσ φορολογικοφ ζτουσ, αποτιμάται
ςτο ποςό του μιςκϊματοσ που καταβάλλει θ επιχείρθςθ ι ςε
περίπτωςθ ιδιόκτθτθσ κατοικίασ ςε ποςοςτό τρία τοισ εκατό (3%) επί
τθσ αντικειμενικισ αξίασ του ακινιτου.»

Κατ’ άρκρον 13 παρ. 3 του ν. 4172/2013 «θ προκαταβολι μιςκοφ άνω
των τριών (3) μθνών κεωρείται δάνειο». Εξ αντιδιαςτολισ,
προκαταβολι μιςκών ζωσ και τρεισ (3) μινεσ λογίηεται ωσ παροχι ςε
είδοσ και όχι ωσ δάνειο.
Ομοίωσ και ςυννόμωσ θ προκαταβολι μιςκών ζωσ και τρεισ μινεσ
προβλζπεται και κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 9
τθσ Κλαδικισ υλλογικισ φμβαςθσ Εργαςίασ του 2009 για τισ Δ.Ε.Τ.Α.
(Π.Ο.Ε. - Δ.Ε.Τ.Α.), οποφ ορίηεται ότι «θ Δ.Ε.Τ.Α. μπορεί να δίνει
προκαταβολι ωσ και τρεισ μινεσ μιςκοφ ςε κάκε εργαηόμενο μετά
από αίτθςι του. Η προκαταβολι κα εξοφλείται ανά μινα ςε διάρκεια
και μζχρι τρία (3) ζτθ ανάλογα με το ποςό που πιρε ο εργαηόμενοσ
άτοκα, και ςτο χρόνο που πρζπει να εξοφλιςει τθν προκαταβολι δεν
δικαιοφται άλλθ.»

Κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ διάταξθσ του άρκρου 13 του ν. 4172/2013
εκδόκθκε θ με αρικμ. πρωτ. ΔΕΕΦ Β 1182799 ΕΞ 2016/07-12-2016
απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικών με κζμα: «Σζλθ χαρτοςιμου
επί προκαταβολισ μιςκών εργαηομζνων» και ςυγκεκριμζνα ςτθν
παράγραφο 3 τθσ άνω απόφαςθσ επιςθμαίνεται ότι:
«Οι

διατάξεισ

του άρκρου

13

παρ.

3 ν. 4172/2013 κζτουν

τισ

προχποκζςεισ για τον υπολογιςμό παροχισ ςε είδοσ ςε περίπτωςθ
χοριγθςθσ δανείων από τον εργοδότθ ςτον εργαηόμενο. Από τθ
διατφπωςθ τθσ διάταξθσ αυτισ προκφπτει ότι ςε κάκε περίπτωςθ
προκαταβολισ μιςκοφ αυτι λογίηεται ωσ δάνειο και εξ αντιδιαςτολισ
μόνο προκφπτει ότι προκαταβολζσ μιςκών ζωσ τρείσ μινεσ δεν
κεωροφνται δάνεια. Αυτό ζχει τθν περαιτζρω ςυνζπεια ότι για τισ
προκαταβολζσ αυτζσ δεν υπολογίηεται πρόςκετθ παροχι ςε είδοσ για
ςκοποφσ φορολογίασ ειςοδιματοσ. Ωςτόςο θ φφςθ τθσ ςυναλλαγισ
ωσ

δανείου

δεν

μεταβάλλεται,

αφοφ

το άρκρο

13

παρ.

3 ν. 4172/2013 κεςπίηει τεκμιριο για τον υπολογιςμό τθσ παροχισ ςε
είδοσ χωρίσ να επιδρά το τεκμιριο αυτό ςτθ φορολογία χαρτοςιμου.»

Παρά το γεγονόσ, λοιπόν, ότι οι προκαταβολζσ μιςκών μζχρι και τρεισ
(3) μινεσ δε κα κεωρθκοφν ωσ πρόςκετεσ παροχζσ ςε είδοσ και άρα
δε κα υπάρξει πρόςκετθ φορολόγθςθ των προκαταβολών αυτών, δεν
παφουν να ζχουν τθ φφςθ δανείου κατά τθν ζννοια του άρκρου 806
του Αςτικοφ Κώδικα, που ςθμαίνει ότι υπόκεινται ςε φορολογία-τζλθ
χαρτοςιμου.

Αξίηει να επιςθμανκεί ότι ςτο άρκρο 12 του οικείου νόμου
ςτοιχειοκετείται το ειςόδθμα από μιςκωτι εργαςία-ςυντάξεισ και δι
το ακακάριςτο ειςόδθμα των εργαηομζνων.

« 1. Το ακακάριςτο ειςόδθμα από μιςκωτι εργαςία και ςυντάξεισ
περιλαμβάνει τα πάςθσ φφςεωσ ειςοδιματα ςε χριμα ι ςε είδοσ που
αποκτώνται ςτο πλαίςιο υφιςτάμενθσ, παρελκοφςασ ι μελλοντικισ
εργαςιακισ ςχζςθσ.
2. Για τουσ ςκοποφσ του Κ.Φ.Ε., εργαςιακι ςχζςθ υφίςταται όταν ζνα
φυςικό πρόςωπο παρζχει υπθρεςίεσ:
α) ςτο πλαίςιο ςφμβαςθσ εργαςίασ, ςφμφωνα με το εργατικό δίκαιο,
β) βάςει ςφμβαςθσ, προφορικισ ι ζγγραφθσ, με τθν οποία το φυςικό
πρόςωπο αποκτά ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ με άλλο πρόςωπο, το
οποίο ζχει το δικαίωμα να ορίηει και να ελζγχει τον τρόπο, το χρόνο και
τον τόπο εκτζλεςθσ των υπθρεςιών,
γ) οι οποίεσ ρυκμίηονται από τθ νομοκεςία περί μιςκολογίου και
ειδικών μιςκολογίων των υπαλλιλων και λειτουργών του Δθμοςίου,
δ) ωσ διευκυντισ ι μζλοσ του ΔΣ εταιρείασ ι κάκε άλλου νομικοφ
προςώπου ι νομικισ οντότθτασ,
ε) ωσ δικθγόροσ ζναντι πάγιασ αντιμιςκίασ για τθν παροχι νομικών
υπθρεςιών,
ςτ) βάςει ζγγραφων ςυμβάςεων παροχισ υπθρεςιών ι ςυμβάςεων
ζργου, με φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι νομικζσ οντότθτεσ τα οποία δεν
υπερβαίνουν τα τρία (3) ι, εφόςον υπερβαίνουν τον αρικμό αυτόν,
ποςοςτό εβδομιντα πζντε τοισ εκατό (75%) του ακακάριςτου

ειςοδιματοσ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα προζρχεται από ζνα
(1) από τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι νομικζσ οντότθτεσ που
λαμβάνουν τισ εν λόγω υπθρεςίεσ «και εφόςον δεν ζχει τθν εμπορικι
ιδιότθτα, οφτε διατθρεί επαγγελματικι εγκατάςταςθ που είναι
διαφορετικι από τθν κατοικία του».
Η διάταξθ του προθγοφμενου εδαφίου δεν εφαρμόηεται ςτθν
περίπτωςθ που ο φορολογοφμενοσ αποκτά ειςόδθμα από μιςκωτι
εργαςία, ςφμφωνα με μία από τισ περιπτώςεισ α` ζωσ ε` του παρόντοσ
άρκρου.
«Με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα μποροφν να προβλζπονται
περαιτζρω προχποκζςεισ και να κακορίηονται όλεσ οι αναγκαίεσ
λεπτομζρειεσ για τθν εφαρμογι αυτισ τθσ περίπτωςθσ.»
3. Ωσ ακακάριςτα ειςοδιματα από μιςκωτι εργαςία και ςυντάξεισ
κεωροφνται τα εξισ:
α) θμερομίςκιο, μιςκόσ, επίδομα αδείασ, επίδομα αςκενείασ, επίδομα
εορτών, αποηθμίωςθ μθ λθφκείςασ άδειασ, αμοιβζσ, προμικειεσ,
επιμίςκια και φιλοδωριματα,
β) επιδόματα περιλαμβανομζνων του επιδόματοσ κόςτουσ διαβίωςθσ,
του επιδόματοσ ενοικίου, τθσ αποηθμίωςθσ εξόδων φιλοξενίασ ι
ταξιδίου,
γ) αποηθμίωςθ εξόδων ςτα οποία ζχει υποβλθκεί ο εργαηόμενοσ ι
ςυγγενικό πρόςωπο του εργαηομζνου,
δ) παροχι οποιαςδιποτε μορφισ που λαμβάνει ο εργαηόμενοσ πριν τθν
ζναρξθ τθσ εργαςιακισ ςχζςθσ,
ε) αποηθμιώςεισ για τθ λφςθ ι καταγγελία τθσ εργαςιακισ ςχζςθσ,

ςτ) ςυντάξεισ που χορθγοφνται από κφριο και επικουρικό φορζα
υποχρεωτικισ αςφάλιςθσ, κακώσ και από επαγγελματικά ταμεία που
ζχουν ςυςτακεί με νόμο,
η) το αςφάλιςμα που καταβάλλεται εφάπαξ ι με τθ μορφι περιοδικισ
παροχισ ςτο πλαίςιο ομαδικών αςφαλιςτθρίων ςυνταξιοδοτικών
ςυμβολαίων,
θ) κάκε άλλθ παροχι που ειςπράττεται ζναντι υφιςτάμενθσ,
παρελκοφςασ ι μελλοντικισ εργαςιακισ ςχζςθσ.
«κ) Ποςοςτό ζωσ 35% των κερδών προ φόρων, το οποίο καταβάλλεται
από τουσ Φορείσ Κοινωνικισ και Αλλθλζγγυασ Οικονομίασ ςτουσ
εργαηομζνοφσ τουσ.» »

Τζλοσ βάςει του άρκρου 59 του ν.4172/2013 περί φορολογιςεωσ ςτθν
πθγι ορίηεται ότι:

«1. Τα ακόλουκα πρόςωπα υποχρεοφνται να παρακρατοφν φόρο
ςφμφωνα με το ςφςτθμα φορολόγθςθσ ςτθν πθγθ:
α) κάκε φυςικό πρόςωπο που αποκτά κζρδθ από επιχειρθματικι
δραςτθριότθτα ι νομικό πρόςωπο ι νομικι οντότθτα που διενεργεί
πλθρωμζσ ι δίνει παροχζσ ςε είδοσ ςτουσ εργαηομζνουσ τουσ, «ι
υπαλλιλουσ τουσ».
β) κάκε νομικό πρόςωπο ι νομικι οντότθτα που κα-ταβάλλει ςυντάξεισ
ςε φυςικά πρόςωπα,

γ) ταμεία κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι παρόμοιεσ οντότθτεσ που διενεργοφν
πλθρωμζσ ςτουσ αςφαλιςμζνουσ τουσ.
2. Το πρόςωπο, όπωσ αναφζρεται ςτθν παράγραφο 1, το οποίο
καταβάλλει ειςόδθμα για μιςκωτι εργαςία ςφμφωνα με το άρκρο 12,
φζρει τθν ευκφνθ παρακράτθςθσ φόρου και απόδοςθσ του ςτο κράτοσ.
*"Κατ’ εξαίρεςθ, τα πρόςωπα που παρζχουν πάςθσ φφςεωσ μιςκωτι
εργαςία ςτθν Ιερά Κοινότθτα, τισ Ιερζσ Μονζσ του Αγίου Όρουσ και τα
εξαρτιματα αυτών, υποχρεοφνται τα ίδια ςτθν απόδοςθ του
οφειλόμενου

φόρου,

απαλλαςςομζνων

των

ανωτζρω

νομικών

οντοτιτων από τθν υποχρζωςθ παρακράτθςθσ και απόδοςθσ του
φόρου."+
Εάν δεν διενεργείται παρακράτθςθ, ο υπόχρεοσ οφείλει να καταβάλλει
το φόρο που δεν παρακρατικθκε, κακώσ και τυχόν πρόςτιμα και ποινζσ
που προβλζπονται ςτθν κείμενθ νομοκεςία.
3. Ειςόδθμα που απαλλάςςεται από το φόρο δεν υπόκειται ςε
παρακράτθςθ.»

ΙΙ. ΑΠΑΝΣΗΗ ΕΠΙ ΣΩΝ ΣΕΘΕΝΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ
1.) Επειδι , όπωσ προαναφζρκθκε, θ Συλλογικι Σφμβαςθ Εργαςίασ του
2009 για τισ Δ.Ε.Υ.Α. εναρμονίηεται με το γράμμα του ιςχφοντοσ
φορολογικοφ νόμου, δθλαδι του ν. 4172/2013, είναι νόμιμθ θ
οποιαδιποτε προκαταβολι μιςκϊν ζωσ και τρεισ (3) μινεσ κατόπιν
αιτιςεωσ του εργαηομζνου.
Η προκαταβολι αυτι αφορά ςτισ κακαρζσ αποδοχζσ του εργαηομζνου
και όχι ςτισ μικτζσ αποδοχζσ-ακακάριςτο ειςόδθμα, διότι όπωσ ρθτϊσ
προκφπτει από το άρκρο 59 του ν. 4171/2013 «το πρόςωπο το οποίο

καταβάλλει ειςόδθμα για μιςκωτι εργαςία ςφμφωνα με το άρκρο 12
φζρει τθν ευκφνθ παρακράτθςθσ φόρου και απόδοςθσ του ςτο
κράτοσ από κάκε φυςικό πρόςωπο που αποκτά κζρδθ από
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ι νομικό πρόςωπο ι νομικι οντότθτα
που διενεργεί πλθρωμζσ ι δίνει παροχζσ ςε είδοσ ςτουσ εργαηομζνουσ
τουσ ι υπαλλιλουσ τουσ.»

υνεπώσ

θ

Δ.Ε.Τ.Α.

βαρφνεται

με

τθν

παρακράτθςθ

των

αςφαλιςτικών ειςφορών και όλων των λοιπών φόρων-τελών όπωσ
αυτά προςδιορίηονται ςτο άρκρο 12 του ν. 4172/2013 και τθν
προκαταβολικι

απόδοςθ

μόνο

των

κακαρών

ειςοδθμάτων-

αποδοχών.

2.) Ο Κϊδικασ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ (ν. 4172/2013) ρυκμίηει βάςει
του 1ου άρκρου τθ φορολογία ειςοδιματοσ των νομικϊν προςϊπων και
κάκε είδουσ νομικϊν οντοτιτων. Ερμθνεφοντασ διαςταλτικά τθ διάταξθ
αυτι, οδθγοφμεκα ςτθ ςυμπερίλθψθ και των Ν.Π.Ι.Δ. άρα και των
Δ.Ε.Υ.Α. εντόσ «των νομικϊν προςϊπων και των κάκε είδουσ νομικϊν
οντοτιτων».

Βάςει του άρκρου 13 παρ. 3 του ν.4172/2013 «ςε περίπτωςθ που δεν
υφίςταται ζγγραφθ ςυμφωνία δανείου, το ςφνολο του αρχικοφ
κεφαλαίου λογίηεται ωσ παροχι ςε είδοσ. Η προκαταβολι μιςκοφ άνω
των τριϊν (3) μθνϊν κεωρείται δάνειο.»

Κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 13 του ν.4172/2013 και προσ
διαλεφκανςθ τθσ λεπτισ διαφοράσ μεταξφ δανείου και παροχισ ςε

είδοσ, ο Υπουργόσ Οικονομικϊν εξζδωςε τθν με αρικμ. πρωτ. ΔΕΕΦ Β
1182799 ΕΞ 2016/07-12-2016 απόφαςθ περί τελϊν χαρτοςιμου επί
προκαταβολισ μιςκϊν εργαηομζνων. Στθν απόφαςθ αυτι γίνεται
προςπάκεια

αποςαφινιςθσ

τθσ

τελευταίασ

περιόδου

3θσ

τθσ

παραγράφου του άρκρου 3 όπου ο νομοκζτθσ ορίηει μεν ότι «θ
προκαταβολι μιςκοφ άνω των τριϊν (3) μθνϊν κεωρείται δάνειο»
παραλείπει δε να αναφερκεί ςτθν αποηθμίωςθ μιςκϊν ζωσ τρεισ (3)
μινεσ. Προκειμζνου να αποφευχκεί οποιαδιποτε ςφγχυςθ, ο Υπουργόσ
Οικονομικϊν

ζρχεται

να

καλφψει

το

νομοκετικό

αυτό

κενό

αναφζροντασ ςτθν απόφαςι του ότι «εξ αντιδιαςτολισ μόνο προκφπτει
ότι προκαταβολζσ μιςκϊν ζωσ τρεισ μινεσ δεν κεωροφνται δάνεια».

Ζτςι, λοιπόν, από τθ ςτιγμι που οι προκαταβολζσ μιςκϊν ζωσ και τρεισ
(3) μινεσ δεν αποτελοφν δάνεια αλλά παροχζσ ςε είδοσ «δεν
υπολογίηεται πρόςκετθ παροχι ςε είδοσ για ςκοποφσ φορολογίασ»,
δθλαδι δεν υπολογίηονται πρόςκετοι τόκοι.

Αντιςτοίχωσ και θ ΣΣΕ (Συλλογικι Σφμβαςθ Εργαςίασ) τθσ Π.Ο.Ε.
Δ.Ε.Υ.Α. του 2009 ορίηει ςτθν 3θ παράγραφο του αρκρ. 9 ότι «θ
προκαταβολι κα εξοφλείται… άτοκα»

Παρ’ όλα αυτά επειδι θ φφςθ των παροχϊν ςε είδοσ δεν παφει να ζχει
τθν φφςθ δανείου κατά τθν ζννοια του αρκρ. 806 ΑΚ («Με τθ ςφμβαςθ του
δανείου ο ζνασ από τουσ ςυμβαλλομζνουσ μεταβιβάηει ςτον άλλον κατά κυριότθτα
χριματα ι άλλα αντικαταςτατά πράγματα, και αυτόσ ζχει υποχρζωςθ να αποδώςει
άλλα πράγματα τθσ ίδιασ ποςότθτασ και ποιότθτασ») υπόκεινται ςε τζλοσ

χαρτοςιμου.

υγκεφαλαιώνοντασ οι προκαταβολζσ μιςκών ζωσ και τρεισ (3) μινεσ
ωσ παροχζσ ςε είδοσ και όχι ωσ δάνεια κα πρζπει να εξοφλοφνται
άτοκα, ςυνυπολογιηομζνου όμωσ και του τζλουσ χαρτοςιμου, κακώσ
οι παροχζσ αυτζσ ςε είδοσ διατθροφν τθ φφςθ του δανείου κατά τθν
ζννοια του άρκρ. 806 ΑΚ.

Ακινα, 11/06/2019
Ο Νομικόσ φμβουλοσ τθσ Ε.Δ.Ε.Τ.Α.
Πάνοσ Ζυγοφρθσ

