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Θέμα: Εκπτώσεις από το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες αλλοδαπής
προέλευσης.
Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας και σε συμπλήρωση του αριθμ. ΔΕΑΦ Α
1060761 ΕΞ 2017/6.4.2017 εγ γ ράφου μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γ νωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013, το ακαθάριστο εισόδημα από
μισθωτή εργ ασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που
αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργ ασιακής σχέσης.
2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις των περιπτώσεων δ' , ε' και ι' της παραγ ράφου 1 του άρθρου 14 του ν.
4172/2013 ορίζεται ότι από τον υπολογ ισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργ ασία και συντάξεις
εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, οι κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίες επιβάλλονται με
νόμο, οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλει ο εργ αζόμενος περιλαμβανομένων των εισφορών
εργ οδότη και εργ αζόμενου υπέρ των επαγ γ ελματικών ταμείων που έχουν συσταθεί με νόμο, καθώς επίσης
και τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργ αζόμενο ή τον εργ οδότη γ ια λογ αριασμό του
εργ αζόμενου στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων.
3. Εξάλλου, το φορολογ ητέο εισόδημα από μισθωτή εργ ασία που υποβάλλεται σε φόρο με την κλίμακα του
άρθρου 15 του ν. 4172/2013, είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 αυτού του νόμου, αυτό που
απομένει μετά την αφαίρεση των δαπανών που εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή
εργ ασία και συντάξεις.
4. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι ο νόμος δεν προβλέπει περιοριστικά ότι εκπίπτουν από το
φορολογ ητέο εισόδημα μόνο οι κρατήσεις που έχουν πραγ ματοποιηθεί στην ημεδαπή, συνάγ εται ότι από
το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργ ασία αλλοδαπής προέλευσης, εκπίπτουν οι κρατήσεις από τους
μισθούς που έχουν πραγ ματοποιήσει στην αλλοδαπή οι εργ οδότες, είτε αυτές αποτελούν κρατήσεις υπέρ
των ασφαλιστικών ταμείων οι οποίες επιβάλλονται με νόμο, είτε υπέρ των επαγ γ ελματικών ταμείων που
έχουν συσταθεί με νόμο, είτε αποτελούν κρατήσεις στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων
συνταξιοδοτικών συμβολαίων όπως αυτές αναγ ράφονται σε βεβαιώσεις που προσκομίζονται με τη δήλωση
εισοδήματος στην Ελλάδα.
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