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Αριθμός Γνωμοδότ

Σύνθεση:

Πρόεδρος : Αλέξανδρος Καραγιάννης, Αντ

ι

Ι
ρόεδρος του Νομικού Συμβ~υλίoυ

,
του Κράτους. Ι
Μέλη : Στέφανος Δέτσης, Αντιπρόεδρος το Νομικού Συμβουλίοα του K~άτoυς,

Θεόδωρος Ψυχογυιός, Δημήτριος Χανής, φροσύνη Μπερνlκόλα, ΑλέξΙνδρος

Ροϊλός, Αδαμαντία Καπετανάκη, Ελένη Πα. μιχάλη, Χριστίνα Διβάνη, ΔIΔνύσlοςr
Χειμώνας, Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους. i
Εισηγητής: Αλεξανδράκης lωάννης, Πάρε ρος του Ν.Σ.Κ. i
Αριθμός ερωτήματος: Το υπ' αριθ 'ν πρωτ. ΔΕΑΦΑ 11412f15 ΕΞ

2017/25.9.2017 έγγραφο της Ανεξάρτητη Αρχής Δημοσίων/Εσόδων I(ΓενΙΚή

Δ/νση Φορολογlκής Διοίκησης/Διεύθυνσ , Εφαρμογής Άμεσης ΦΟΡ'ολογίας

Τμήμα Α), που υπογράφεται από τον Διοικ ή της ΜΔΕ. Ι
Ερώτημα: Εάν η ειδική εισφορά αλλη εγγύης του άρθρου 4:t' τιου ΚΦΕ

(ν.417212013), το οποίο προστέθηκε με τ άρθρο 112 παρ. 9 του ν.4387Ι2016,

εμπίπτει στην κατηγορία των «όμοιων το φόρο εισοδήματος ή Jυσιωδώς

παρόμοιας φύσης φόρων», που περιλαμ . νoνrαι στις διατάξεις των ,Jrυουσών

Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογία (ΣΑΔΦ), που έχει συνάψει η χώρα μας

και περιλαμβάνουν όμοιες ή ταυτοσήμου π ιεχομένου διατάξεις και κατ' !πέκταση,
r

εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των εν λόγ f
ί

1,

Επί του ανωτέρω ερωτήματος, τ Νομικό Συμ ούλιο του

Τμήμα), γνωμοδότησε ως εξής:
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Ιστορικό

1. Το ερώτημα προέκυψε μετά την υπ' αριθμόν 130/2017 γνωμοδότηση

της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με την οποία κρίθηκε, ότι

η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κώδικα Φορολογίας
~~I

Εισοδήματος (ν.4172/2014, Α'167) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 112 . 1

παρ.9 του ν.4387/2016 (Α'85), δεν αποτελεί φόρο επί του εισοδήματος .. ~

Ειδικότερα, στην ερωτώσα υπηρεσία δημιουργήθηκε ο προβληματισμός εξαιτίας

του γεγονότος, ότι στις διατάξεις των ισχυουσών Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής

Φορολογίας (εφ' εξής ΣΑΔΦ) , που έχει συνάψει η Ελλάδα με άλλες χώρες,

υπάγεται ο φόρος εισοδήματος και οποιοιδήποτε «ταυτόσημοι ή ουσιωδώς

παρόμοιοι φόροι», επιβάλλονται μετά την υπογραφή της σύμβασης,

επιπροσθέτως ή σε αντικατάσταση των υφιστάμενων φόρων.

Νομοθετικό πλαίσιο

2. Στο παράρτημα, που είναι συνημμένο στο έγγραφο της ερωτώσας

υπηρεσίας, μνημονεύονται πενήντα επτά (57) νόμοι, με τους οποίους έχουν

κυρωθεί διμερείς συμβάσεις της Ελλάδας με ισάριθμες χώρες, που σκοπό

έχουν την αποφυγή της διπλής φορολογίας φυσικών προσώπων και

επιχειρήσεων. Οι ως άνω όροl1 απαντούν στις διατάξεις όλων αυτών των

ΣΑΔΦ. Ενδεικτικά.

- Στο άρθρο 2 του ν.4243/2014, με τον οποίο κυρώθηκε η ΣΑΔΦ της

Ελληνικής Δημοκρατίας με τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου, με τίτλο του

άρθρου «Φόροι επί των οποίων εφαρμόζεται η σύμβαση» ορίζεται ότι «1. Η

παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται στους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου, που

επιβάλλονται για λογαριασμό ενός Συμβαλλόμενου Κράτους ή των πολιτικών του

υποδιαιρέσεων ή Γων τοπικών αρχών του, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον

οποίο επιβάλλονται.

2. Φόροι εισοδήματος και φόροι κεφαλαίου θεωρούνται όλοι οι φόροι που

επιβάλλονται στο συνολικό εισόδημα, στο συνολικό κεφάλαιο ή σε στοιχεία του

εισοδl]ματος ή του κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των φόρων που

επιβάλλονται στην ωφέλεια που προκύπτει από την εκποίηση κινητής ή ακίνητης

περιουσίας, καθώς και των φόρων επί της υπεραξίας του κεφαλαίου.

1 Σε ορισμένες από τις Συμβάσεις χρησιμοποιείται κατά βάση ταυτοσήμου περιεχομένου
διατύπωση, «<ίδιοι ή ουσιαστικά παρόμοιοι», <ααυτόσημης ή ανάλογης φύσης», «όμοιOl ή
ουσιωδώς παρόμοιοΙ!> φόροι).
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ρατία της Κύπρου ορίζεται ό:τι «1. Η
των φόρων εισοδlΊματός των

λλομένου Κράτους ή των π'ολιτικών

ξαρτήτως του τρόπου καθ'ον ούτοι

tι
3. Οι υφιστάμενοι φόροι, επί των οποίων εφ .μόζεται η παρούσα Σύμβασή είναι

f

_ξ~ ,ότερα: α) Στην περίπτωση της Ελληνικής ημοκρατίας. . Ι
'ι)~~ φόρος εισοδήματος και ο φό ος κεφαλαίου των φublΚών

πJJσ ' πων, 11) ο φόρος εισοδήματος αι ο φόρος κεφαλαίου Ι των
~. !

νρμΙ,κών προσώπων, (στο εξής αποκαλούμεν ς ως «Ελληνικός φόρος»), και

β)Στην περίπτωση της Δημοκρατίας του γίου Μαρίνου: ο γενικός φόρος

εισοδήματος που επιβάλλεται: ί) σε φυσικά όσωπα ίί) σε εταιρείες και αφμlκές

επιχειρήσεις ακόμη και όταν εισπράττεται Jl. σω παρακρατούμενου φόρo~ (στο

εξής αποκαλούμενος ως «φόρος του Αγίου ρίνου»),

Η Σύμβαση αυτή εφαρμόζεται επίσης . οποιουσδήποτε ταυτόσημρυς ή

ουσιωδώς παρόμοιους φόρους που επιβάλλ νται μετά την ημερομηνία της! θέσης

σε ισχύ της παρούσας Σύμβασης επιπ όσθετα ή σε αντικατάσταση των

υφιστάμενων φόρων. Οι αρμόδιες αρ ,ς των Συμβαλλομένων '1ρατών

γνωστοποιούν η μία στην άλλη - οποιεσδ ποτε- ουσιώδεις- μεταβολές J έχουν

επέλθει στην αντίστοιχη φορολογική νομοθε

- Στο άρθρο 1 της ΣΑΔΦ της Ελλ ας με τις Ηνωμένες Πολιτε;ίες της
[

Αμερικής, που κυρώθηκε με το ν.δ. 2548/1 3 ορίζεται ότι «1. Οι φόροι ο{ οποίοι

αποτελούν αντικείμενον της παρούσης Συμ άσεως είναι : α. Δια τας Hν~μένας

Πολιτείας, ο ομοσπονδιακός φόρος επί του ισοδήματος περlλαμβανομένivν των
~

προσθέτων φόρων (εφεξής αναφερόμενων ν τη παρούσης συμβάσει ως! φόρος
των Ηνωμένων Πολιτειών). β. Δια το Βασί ιον της Ελλάδος: ο φόρος iεπί του

,

εισοδήματος περιλαμβανομένου του ανα υτικού φόρου και του συJ'θετικού

τοιούτου ως και του φόρου επιτηδεύματος ( φεξής αναφερομένων εν τη πρρούση

συμβάσει ως Ελληνικοί φόροι).

2. Η παρούσα Σύμβασις θα έχη επίσης εφα μογήν επί οιωνδήποτε άλλω~ φόρων

χαρακτήρος ουσιαστικώς παρομοίου προ τους ανωτέρω επlβαλλoμέ~ων υπό

εκατέρου των Συμβαλλομένων Κρατών μετ την ημερομηνίαν της υπογρqφής της

παρούσης Συμβάσεως».

- Στο άρθρο 2 της ΣΑΔΦ με τη Δημ

παρούσα Σύμβασις εφαρμόζεται

επιβαλλομένων επ' ονόματι εκάστου Συμ

αυτού υποδιαιρέσεων ή τοπικών αρχών, α

επιβάλλονται .
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2. Ως φόροι εισοδήματος θεωρούνται πάντες οι φόροι οι επιβαλλόμενοι

επί του συνολικού εισοδήματος ή επί στοιχείων αυτού,

συμπεριλαμβανομένων των φόρων επί των κερδών εκ της απαλλοτριώσεως

κινητής ή ακινήτου ιδιοκτησίας, των φόρων επί των συνολικών ποσών των.
, .' t' \ 'f:. Ι'("'~'}

ημερομισθίων ή μισθών των καταβαλλομένων υπό επιχειρήσεων, ως επίd.η:ς,ν.~'ι~~
των φόρων επί της υπερτιμήσεως κεφαλαίου. \«,~~~

'-'-
3. Οι φόροι επί των οποίων η παρούσα Σύμβασις εφαρμόζεται είναι

ειδlκώτερον: α) Προκειμένου περί του Βασιλείου της Ελλάδος Ι) Ο φόρος

εισοδήματος επί των φυσικών προσώπων.

11)Ο φόρος εισοδήματος επί των νομικών προσώπων.

111)Η εισφορά υπέρ του Οργανισμού Γεωργ. Ασφαλίσεων και πάντες οι λοιποί

φόροι επί το/} εισοδήματος, οι πρόσθετοι φόροι ή λοιπαί εισφοραί, αίτινες

επιβάλλονται εντός της επικρατείας του Βασιλείου της Ελλάδος, καλούμεναι

εφεξής ''Ελληνικός φόρος".

β) Προκειμένου περί της Δημοκρατίας της Κύπρου: Ο φόρος επί του

εισοδήματος, καλούμενος εφεξής "Κυπριακός φόρος".

4. Η Σύμβασις εφαρμόζεται επίσης και επί παντός ομοίου φόρου ή ουσιωδώς

παρομοίας φύσεως φόρων επιβαλλομένων επιπροσθέτως ή αντί των

υφισταμένων φόρων.

5. Εις το τέλος εκάστου έτους αι αρμόδιαι αρχαί των Συμβαλλομένων Κρατών

υποχρεούνται όπως γνωστοποιώσl προς αλλήλας οιασδήποτε μεταβολάς

επελθούσας εις την αντίστοιχον αυτών φορολογlκήν νομοθεσίαν».

3. Στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος [άρθρα 1-72 του ν.4172/2013

(Α' 167)], οι διατάξεις του οποίου ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα

φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1-1-2014 και μετά, με την επιφύλαξη των

ρητώς οριζομένων εξαιρέσεων, ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής

Άρθρο 3' «1. Ο φορολογούμενος που έχει τη φορολογική κατοικία του

στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του, που

προκύπτει στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, ήτοι το παγκόσμιο εισόδημά του που

αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος. Κατ' εξαίρεση ο φορολογούμενος

που είναι αλλοδαπό προσωπικό των εγκατεστημένων στην Ελλάδα γραφείων,

σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (Α' 132), όπως ισχύει, υπόκειται σε

φόρο στην Ελλάδα μόνο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα.

4
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2. Ο φορολογούμενος που δεν έχει τη φo:";~;~";~I; λ~δα

':~~~~::~:~::α~;::αγ~: ::::~~o;~;:::;:::ς:ου που προκά .. . ;~~ταδα

. η,λ ΆΡθ~O 5 «1. Eι~όδημα που ΠΡ~KάΠΤ rτην ημεδαπή ε(VιiJ!+ιftiιrεfιiIfδ~μα

~.•"πηγης Ελλαδας και ιδιως: «α) το εισοδημα 11ό μισθωτή εργαqία που ασκείται

;::;:~την ημεδαπή, καθώς και το εισόδημα από ιqθωτή εργασία ΤΤ:0uασκείτJι στην

. -Υ' αλλοδαπή και καταβάλλεται από το Ελληνικό ημόΙJΙΟ, • . Ι
β) το εισόδημα από συντάξεις που καταβάλλ νται από το Ελληνικόι.ιΔημόσΙΌ, από

ημεδαπό κύριο και επικουρικό φορέα υποχ ~ωΤΙKήςασφάλισης, καθώς K~Ι από

επαwελμαπκά ταμε(α που έχουν IJUIJraeri μ νομο IJTηvΕλλάδα Ι
γ) το εισόδημα από υπηρεσίες διοίκηση ρυμβουλευτικές ι(αί~.τε'ΧνΙΚέI,ςπου

παρέχονται στην ημεδαπή, μέσω μόνιμης εΥ fάστασης,

δ) το εισόδημα από καλλιτεχνικές και αθλη ές δραστηριότητες που παρέχονται

ΙJτην ημεδαπή, Ι
ε) το εισόδημα από επιχειρηματική δραστ ιότητα που ασκείται στην ηρεδαπή

μέσω μόνιμης εγκατάστασης J
στ) το εισόδημα από τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχεί ( από

αλλοδαπό που ασκεί επιχειρηματική δραστ ίότητα μέσω μόνιμης εγκατάστασης

IJTηvημεδαπή, Ι
ζ) το εισόδημα από ακίνητη περιουσία και τ . εισόδημα από λοιπαtδικαιώματα που

;:::::~~υν από την ακίνψη περιουlJία, φόΙJον τα αΚίνΨΨiΡJiίiTJ(Θντ,ι ΙJτην

η) το εισόδημα από την πώληση ακίνητη περιουσίας, η οποία βρίσκεψl στην
,

;::α::όδημα από την πώληΙJη ολόκληΡ' ς! εΠΙXείρηqης, εταιpι~ών μεJ.Ιδίων ή

ποσοστών συμμετοχής, μετοχών, εισηγμέ ' 'ν ή μη ομολόγωνικαι' παρ~γώγων

χρηματοοικονομικών προΤόντων, εφόΙJον παραπάνω τ(τλοι έ~pυν εΚδοιΙοείαπό

ημεδαπή επιχείρηση,

ι) το εισόδημα από μερίσματα ή λοιπά δια ,εμόμενα ποσά από νομικό πρόσωπο

που έχει τη φορολογική του κατοικία στην η εδαπή, ,

ια) το εισόδημα από μερίσματα ή λοιπ'. διανεμόμενα ποσά ζ1πό τις νομικές

οντότητες που έχουν τη φορολογική τους κ Τ01κίαστην ημεδαπιι,

,
• ι -' ~



lβ) το εισόδημα από τόκους καταβληθέντες ή πιστωθέντες που οφείλονται ad6 ..~
φορολογικό κάτοικο Ελλάδας ή αλλοδαπής μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην ,Ι

ημεδαπή, '. \\,~:~

lγ) το εισόδημα από δικαιώματα που πιστώνεται ή καταβάλλεται από φoρ~~~~

κάτοικο ημεδαπής ή αΜοδαπής μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην ημεδαπή.~4
2. Ως εισόδημα, που προκύπτει στην αλλοδαπή, νοείται κάθε εισόδημα που δεν

προκύπτει στην ημεδαπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1».

Άρθρο 7: «1. Φορολογητέο εισόδημα είναι το εισόδημα που απομένει μετά

την αφαίρεση των δαπανών που εκπίπτουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.Φ.Ε.

από το ακαθάριστο εισόδημα.

2. Ο Κ.Φ.Ε. διακρίνει τις ακόλουθες κατηγορίες ακαθάριστων εισοδημάτων:

α) εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις,

β) εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα,

Υ) εισόδημα από κεφάλαιο και

δ) εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου».

Άρθρο 1Ο: «Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων είναι ο φόρος που

επιβάλλεται ετησίως στο εισόδημα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα».

Άρθρο 15: «1. Το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και

συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις,

Επιχειρηματική Δραστηριότητα) Φορ. Συντελεστής

σε ευρt.i.J

~.,.... J.

0-20.000

20.001 - 30.000

30.001 - 40. 000

40.001 -

22%

29%

37%

45%».

Άρθρο 43Α, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 112 παρ.9 του

v.4387/2016:

«1.Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των

δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας

κληρονομίας. Για την επιβολή της εισφοράς λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του

6
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:::;αΤ:~γ:;:ς K:~Τόσ:;:;:,~εlα:;ό : ;~ε::;;':ή τω~~Ι;~C~~J~1 :::

'K~φάλαιo, από υπεραξία μεταβίβασης ~εφαλαίoυ, φΟfΙ<(.,;,,/liJμε~ο ή

ιJΊIfλ/αασόμενO, πραγματικό ή τεκμαρτό. ..:c.j Ι
\-,£(ξαΙΡΟύνται και δεν προσμετρώνται τα ει, δήματα των ΠΡοσίΓ{fiωψ πoCι είναι

-'"ΟλΙΚώς τυφλοί, καθώς και των προσώπων 6,υ παρoυσlάζoυψ~~~ιες κJιJηTlΚές

αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκ ό•.Ι(80%) και άνω, Π~P;ί>.ζημίιση για

τη λύση ή καταγγελία της εργασιακής σχέση της περίπτωσης ε' της παρ. 3 του
,

άρθρου 12 και της περίπτωσης στ' της τφρ .• 1 του άΡθΡjU:>14. 9Πίσης,

εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολ' Ιειδlκής εισφoράς'\~11,μpαKΡOXΡόν/α

άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώ αγέργων του ΟΑΕ"~~~~ρ:θ?VςκΙΙόσοι

λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον εν λ' + οργανισμό, εφιtι%~'KΨά to ετος

της βεβαίωσης δεν έχουν πραγματικά lσοδήματα. Από τηvuπο)φέωση

Kαταβ~λής ειδΙΚής ε/~φOΡάς εξαΙΡOύντ~/ επl1ς, ΟΙμαKΡ~XΡόνl".~νEργOl +υΤΙΚΟί

που ειναι ε~γεγραμμε~ol στους Kατα~oγoυς f~σφερομενων ΤΤΡΘ~'Vα{JTοiογ?ση

του Γραφειου Ευρεσεως Ναυτικης σιας (Γ.Ε.Ν.Ε.), ,(Jτους ο(ο/ους

συμπεριλαμβάνονται και οι σχετικοί .ογοl των Λιμενl/f.ών Αρχών που

λειτουργούν ως παραρτήματά του, καθώς ι rόσοl λαμβάνουν επί~oμα αΙΡγίας

από τον εν λόγω Φορέα, εφόσον καΤ το χρόνο βεβαίαiσης δεν έχουν

πραγματικά εισοδήματα.

3. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στορuvολlκό αθαρό

εισόδημα της παραγράφου 1 υπολογίζεται JJ. την ακόλουθη κλίι!αΚα:

Εισόδημα σε ευρώ Εισφ. Αλληλε, ι '"υης

0-12.000 0%

12.001 - 20.000 2,2%

20.001 - 30.000 5,00%

30.001 - 40.000 6,50%

40.001 - 65.000 7,50%

65.001 - 220.000 9,00%
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4. α) Η εισφορά προσδιορίζεται με βάση τους εκτελεστούς τίτλους είσπραξης που ~

αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 45 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας"::..'~ -.. ,
(ΚΦΔ) , όπου στην περίπτωση διοικητικού προσδιορισμού φόρου, εμφανίζετάι \

στην πράξη προσδιορισμού του φόρου, μαζί με το φόρο εισοδήματος φυσικών

προσώπων κάθε φορολογικού έτους

β) Η προθεσμία άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 του

ΚΦΔ, δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της οφειλής που προκύπτει

από την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων.

5. α) Για την καταβολή του ποσού της εισφοράς εφαρμόζονται οι διατάξεις της

καταβολής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων της παρ. 6 του άρθρου 67.

β) Υπόχρεος σε καταβολή της εισφοράς είναι το φυσικό πρόσωπο στο όνομα του

οποίου υπολογίζεται αυτή. Για τους έγγαμους, εφόσον συντρέχει περίπτωση της

παρ. 4 του άρθρου 67, η οφειλή για εισφορά που αναλογεί στα εισοδήματά τους

υπολογίζεται χωριστά και η ευθύνη της καταβολής βαρύνει κάθε σύζυγο.

Σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου, οι κληρονόμοι του ευθύνονται για την

καταβολή της εισφοράς ανάλογα με το ποσοστό της κληρονομικής τους μερίδας

6. Στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτούν οι αμειβόμενοι με

μηνιαίο μισθό, οι συνταξιούχοι από φορείς κύριας ασφάλισης, οι αμειβόμενοι με

ημερομίσθιο οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες με σχέση μίσθωσης εργασίας πάνω

από ένα (1) έτος στον ίδιο εργοδότη ή με σχέση μίσθωσης εργασίας αορίστου

χρόνου, οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού που

παρέχουν υπηρεσίες σε εμπορικά πλοία και με εξαίρεση τα εισοδήματα των

προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί και των προσώπων που παρουσιάζουν

βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω,

διενεργείται παρακράτηση από τους εργοδότες ή από τους φορείς που

καταβάλλουν κύριες συντάξεις έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης Η

παρακράτηση διενεργείται κατά την καταβολή και υπολογίζεται με συντελεστή

μετά από προηγούμενη αναγωγή του μισθού ή της σύνταξης ή του ημερομισθίου

ή της αμοιβής που ορίζεται με άλλη βάση, σε ετήσιο καθαρό εισόδημα που

ορίζεται στην παράγραφο 3. Για την απόδοση των ποσών αυτών που

παρακρατήθηκαν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 60.
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7.'~f!χιδΙΚή εισφορά αλληλεγγύης φυσικών ροσώπων δεν a?fJ1{ί]jJ4ffCJi. aI7JQ το

σύ;ν~}Kό εισόδημα ούτε από το φόρο εισοδή φς.

8:~j}Πόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημο ίων Εσόδων μπορεί!tjαfkαθΘ/i,ίζεται

d:9δΙ~όΤερ: διαδικασία για ~η βεβαίωση K~ είσπραξη της εισφ'χ~~~';τj~ιτος

. αποτυπωσης της στην πραξη διοικητικου προσδιορισμουφ0/1l4ι-'c11%'Ψ)ΧΚf20πος

παρακράτησης και ο τρόπος αναγωγής των μριβών σε ετήσίO~;~\1qρα,'!'αθώς

και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή τω διατάξεων του παρόrtτ.ος άρθρου».

Σημειωτέον ότι, σύμφωνα με την πα 'γραφο 11 του άρθρου 112 ~Oυν,

4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρ ρο 4494 του ν. 43βψ,201β (t' 94),

~~:::::~~~;:::::~K:~~Τ:~~;~Oτ~ :::0~¥:~::~~~~;:~:~~::::aTγιο

Εξ άλλου, συναφώς ~ρoς τι: ρυθμί. ις του ~ρθρoυ 43~,\~ε το fpepO
112912 του ν. 4387/2016 ορισθηκε οτι «12. το Παραρτημα τoα:~~;A;174/2P13 οι

λέξεις «Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Φυσι Άν Προσώπων (άρ()ρο 29 του Ν.

398612011)>>αντικαθίστανται με τις λέξεις «Ει ιι!ή Εισφορά AMηλε~γρης φ1σΙΚών

Προσώπων (άρθρο 29 του Ν. 3986/20 1 και του άρθρου 43Α του Ν.

417212013)>>, Ι
Άρθρο 44: «Φόρος εισοδήματος προσώπων και νΘμlκώιl

οντοτήτων είναι ο φόρος που επιβά εται ετησίως στα ΚέΡδη! που

πραγματοποιούν τα νομικά πρόσωπα και οι ,μικές οντότητες».

Ερμηνεία των διατάξεων.

Από τις προπαρατεθείσες διατάξεις, υνάγονται τα ακόλουθα:

4. Στις διατάξεις των συμβάσε για την αποφυγή της Θιπλής

φορολογίας, υπάγεται κυρίως ο φόρος ει δήματος, αλλά και' άλλοι φ~ρoι ή

εισφορές, που κατονομάζονται ρητά σε ορι. 'ένες εκ των ανωτέ~ςUσυl:Jβασεων,

όπως προβλέπονται από τις σχετικές διατάξ ςΙτης φΟΡΟλογΙΚή)j~Τ;~Ο.θε'σία~κάθε

συμβαλλόμενου μέρους, τις ισχύουσες κατά ,οαρόνο υπογραm ",ςρύμβασης.
Ως φόρος εισοδήματος, κατά την έννοια των . ι~πάξεωντων ενλόγfuσυμβ!σεων,

λογίζεται κάθε είδους φόρος, που επιβά εταl επί του εισΟδήματος,IΤΟύΤΟ

προκύπτει από τη διατύπωση των όρων τ. ~,όπoυ σε ορισμένες πεΡIΠilirώσεις
χρησιμοποιείται η φράση φόρος «_"επιβαλ ;ρ,ενος επί του ειο:ο-qηματος., _» και

σε άλλες φόροι «... που επιβάλλονται στο σρνολlκό εισόδημα ... >), ΥπάΥονωι,

επίσης, και οποιοιδήποτε «ταυτόσημοι ή ουιωδώς παρόμοιοι φ6ροl», οι οποίοι

επιβάλλονται μετά την υπογραφή των συμβάσεων, πιπροσθέτως ή Ή
9 I~γ
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αντικατάσταση των υφιστάμενων φόρων. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται-_

υποχρέωση του κράτους να γνωστοποιεί στο αντισυμβαλλόμενο, κάθε ουσιώδητ,
. . .\ ί;;'~'

μεταβολή στην αντίστοιχη φορολογική νομοθεσία του. .~\~~~ifJ.J
5. Φόρος, ως βάση σύγκρισης, για το χαρακτηρισμό ενός νέοb!-14>QΡ~

ως όμοιου ή ουσιωδώς παρόμοιου, κατά τη διατύπωση των KυρωΤΙK~~

ΣΑΔΦ νόμων, ο οποίος, πέρα από το φόρο εισοδήματος και τυχόν λοιπούς

φόρους, που κατονομάζονται στη σύμβαση, καταλαμβάνεται, επίσης, από τις

σχετικές ρυθμίσεις, είναι ο φόρος εισοδήματος. Τούτο διότι ο φόρος εισοδήματος,

αποτελεί πρωτίστως το αντικείμενο όλων των συμβάσεων, ενώ σε λίγες μόνο

περιπτώσεις, ορίζονται και άλλοι φόροι ως υπαγόμενοι στις ρυθμίσεις τους.

Ειδικώς δε στην προκείμενη περίπτωση και για τον πρόσθετο λόγο, εξ' αιτίας

μάλιστα του οποίου δημιουργήθηκε στη Φορολογlκή Διοίκηση ο ως άνω

προβληματισμός, διότι για τον υπολογισμό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης

λαμβάνεται υπόψη ως βάση το εισόδημα του φυσικού προσώπου.

6. Σύμφωνα με τον ορισμό που δίδεται στα λεξικά της Νέας Ελληνικής

Γλώσσας (Γ. Μπαμπινιώτη, Τεγόπουλου-Φυτράκη) και σε άλλα λεξικά, όμοιος

είναι αυτός που έχει τα ίδια ή περίπου τα ίδια χαρακτηριστικά γνωρίσματα με

άλλον ή αυτός, που δεν διαφέρει καθόλου ή διαφέρει ελάχιστα από άλλον, ενώ '"

παρόμοιος είναι ο σχεδόν όμοιος με κάποιον. Επομένως, ελάχιστα διαφέρουν οι

έννοιες «όμοιος» και «παρόμοιος» και, πάντως, αν στη λέξη «παρόμοιος»

προστεθεί το επίρρημα «ουσιωδώς», κατά τη διατύπωση του νόμου, τότε

ουσιωδώς παρόμοιος φόρος, με το φόρο εισοδήματος, θα μπορούσε να

χαρακτηρισθεί ο φόρος που έχει τα ίδια σχεδόν βασικά γνωρίσματα με το φόρο

αυτό. Τα γνωρίσματα δε αυτά είναι ο σκοπός που εξυπηρετεί, το αντικείμενο, τα

υποκείμενα του φόρου (ίδετε ΣτΕ 2061/2016 σχετικά με τη βάση υπολογισμού και

τα υπόχρεα πρόσωπα) και η χρονική του διάρκεια.

7. Με την υπ' αριθμόν 13012017 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του ΝΣΚ,

έγινε δεκτό ότι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κώδικα

Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2014, Α'167), το οποίο προστέθηκε με το

άρθρο 112 παρ.9 του ν.4387/2016 (Α'85), δεν αποτελεί φόρο επί του

εισοδήματος. Κρίθηκε ειδικότερα (σκέψη 11), ότι η εισφορά αλληλεγγύης ναι μεν

συνιστά φόρο, δεν έχει όμως ως αντικείμενο τα εισοδήματα επί των οποίων

επιβλήθηκε, δηλαδή δεν αποτελεί φόρο επί του εισοδήματος, αλλά απλώς τα

εισοδήματα αυτά θεωρήθηκαν, κατά την εκτίμηση του νομοθέτη, ως τα πλέον

10
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γίζεταl -μέν '"Επί Ολοκλl !μO~ - τoυ-~

'ΚΙΟ εισοδήματος, ο οποίος ιβαίνεl

αν τα εισοδήματα είναι [ή όχι
,

γίας του εισοδήματος, σε αντίθεση

ι μόνο στο ΨJΟΥηΤέΟ εισόδημα.

11

ασφαλή στοιχεία διαγνώσεως της φορ .

απέβλεψε. Αποτέλεσαν δηλαδή το κριτήριο

τ:~ς-εισφοράς, έτσι ώστε να επιβαρυνθούν

σύμφωνα με την κατηγορία του εισοδήματος
,,'"

~
" ! ,

οτικης ικανοτητας, στην rποια

Ι συνακόλουθα, τη βάση επιβολής
'λ ,ιε την εισφορα οι φαρο ογουtμενοι,

την οποία ανήκουν. Ομοίως FKpIνE
!

το Συμβούλιο της Επικρατείας, επί της εισφο άς αλληλεγγύης, όπως είχε ςtΡXIKά

θεσπισθεί με το άρθρο 29 του '1.3986/20 1 (Α' 152), με την υπ' αβιθμόν

2653/2015 απόφαση της Ολομελείας, υ μνημονεύεται στην ως άνω

γνωμοδότηση, όπως και με τις υπ' αριθμο ς 2566 και 2563/2015 αποφάσεις,

επίσης της Ολομελείας, στις οποίες μάλι α μνημονεύεται σειρά και όλλων

αποφάσεων του ανωτάτου δικαστηρίου και πισημαίνεται η όμοια, πάγιαι θέση

του, σε ανάλογες περιπτώσεις επιβολής εκτ κτων εισφορών. Σημειώνεται εδώ,

ότι, όπως γίνεται δεκτό στην ως άνω γνωμ δότη ση του ΝΣΚ, οι δlατάξε~ς του

άρθρου 29 του '1.3986/2011 και του άρθρου 3Α του νέου ΚΦΕ είναι, κατά (βάση,

ταυτοσήμου περιεχομένου με μόνες διαφ ροποιήσεις στην εξεlδίKευσ~ των

κατηγοριών των εισοδημάτων με βάση τα οία υπολογίζεται η εισφοράι στην
,

προσαρμογή των διατάξεων στο νέο ΚΦΕ, τα κλιμάκια εισοδήματος και lστους

συντελεστές των κλιμακίων για τον υπολογισ ό της εισφοράς.

8. Με την ίδια ως άνω γνωμοδότη έγιναν, επίσης, δεκτά (σΚέψη 11)

τα εξής:

α) Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, ε ιβλήθηκε, στο πλαίσιο μνημοΥιακής

δεσμεύσεως ως μέτρο αναγκαίο, κατά τ ν εκτίμηση του νομοθέτη, r προς

αποκατάσταση της δημοσιονομικής βιωσι ότητας, με στόχο την εΠΙίτευξη

δημοσιονομικού πλεονάσματος ύψους 3,5% ου ΑΕΠ, μέσω δημoσloνoμΙK~ν και

φορολογικών μεταρρυθμίσεων, τη διασφάλι η της βιωσιμότητας των δημρσιων

οικονομικών και τη μείωση του λόγου δημό lου χρέους προς ΑΕΠ. AνTlθ~Tως ο

φόρος επί του εισοδήματος επιβάλλεται με οπό την εξυπηρέτηση των π~γlων

λειτουργικών αναγκών του Κράτους (υγεία, π ιδεία, άμυνα κλπ) ανεξαρτήτψς της

συνδρομής ή μη ειδικών συνθηκών,

β) Το ύψος της εισφοράς υπο

εισοδήματος, αλλά με συντελεστή κατά κλι

αυξανόμενος κατά κλιμάκιο και ανεξάρτη

φορολογητέα κατά την νομοθεσία περί φορο

με το φόρο εισοδήματος, ο οποίος επιβάλλετ

'" .; ',.. .



γ) Τα κλιμάκια και οι συντελεστές κλιμακίων εισοδήματος με βάση τα

οποία υπολογίζεται η εισφορά είναι εντελώς διάφορα από αυτά της κάθε
...•• ι

κατηγορίας εισοδήματος (πχ άρθρο 15 του νέου ΚΦΕ για το φόρο εισoδή~όToς-

από μισθωτή εργασία και συντάξεις, άρθρο 29 για τα κέρδη από επιχειρ~l'~~~-:~

δραστηριότητα, άρθρο 40 για εισόδημα από κεφάλαιο), οι δε απαλ~ς~-

ορισμένης φύσεως εισοδημάτων και κατηγοριών προσώπων από το

φορολογητέο εισόδημα και από τον προκύπτοντα φόρο είναι εντελώς διάφορες

στον φόρο εισοδήματος σε σχέση με αυτές της εισφοράς.

δ) Ο φόρος εισοδήματος καλύπτει πάγιες ανάγκες λειτουργίας του

Κράτους, ενώ η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβλήθηκε για την κάλυψη

έκτακτων αναγκών, που δημιουργήθηκαν λόγω της οικονομικής κρίσης.

Επομένως η εξάλειψη των εκτάκτων οικονομικών αναγκών, στο κοντινό μέλλον,

μπορεί να οδηγήσει σε κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Υπό την

εύλογη αυτή προσδοκία, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης έχει προσωρινό

χαρακτήρα, έναντι του φόρου εισοδήματος, ο οποίος αποτελεί την πάγια και

βασική πηγή εσόδων του κράτους.

ε) Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα

και σε σχολάζουσες κληρονομίες, ενώ ο φόρος εισοδήματος σε παντός είδους

νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες.

9. Περαιτέρω ως, λιγότερο ουσιώδεις, διαφορές θα μπορούσαν να

επισημανθούν (ενδεικτικά) οι εξής: α) Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται

σε εισοδήματα άνω των 12.000 €. β) Προβλέπονται μειώσεις του φόρου

εισοδήματος από τις διατάξεις των άρθρων 16 έως 19 του νέου ΚΦΕ, γ)

Εξαιρούνται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης τα εισοδήματα των

ΠΡOσ(λJπωνπου είναι ολικώς τυφλοί ή έχουν κινητική αναπηρία 80% και άνω και

απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης οι μακροχρόνια άνεργοι,

όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ , οι μακροχρόνια άνεργοι

ναυτικοί κλπ.

10. Με τις υπ' αριθμούς 1/2016 και 99/2017 αποφάσεις της Ολομελείας

του Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίθηκε ότι η έκτακτη εισφορά κοινωνικής

ευθύνης του άρθρου πέμπτου του ν.3845/2010, που επιβλήθηκε στα νομικά

πρόσωπα του άρθρου 2 παρ.4 και 101 του ν.2238/1994, για το εισόδημα

οικονομικού έτους 201Ο, δεν αποτελεί φόρο εισοδήματος, το εισόδημα δε του

οικονομικού έτους 201 Ο δεν αποτελεί αντικείμενο φορολογίας κατά την έννοια του

12
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• Ί;~Ρθρoυ 78 του Συντάγματος (πρβλ και ΟλΝΣΚ 182 017). Επιπροσθέτως

~"\,~rrfύτων, ειδικώς, επί του ζητήματος, αν οι έκτακτες εισψο, ~ς""αποτελούν φόρους

\'~μJ?lους ή ουσιωδώς παρόμοιους με το φόρο εισοδήματο ..έχουν εκδοθεί οι ιιπ'

~', '~iθμΟύς 3188 και 3189/1992 αποφάσεις του Συμβουλίου ης Επικρατείας, με τις

::i-,. οπο[ες κρίθηκε ότι η έκτακτη Εισφορά, πσιl είχε επιβλη 'ί με το άρθρο 1 του

ν.816/1978, για την κάλυψη των δαπανών από τους σ σμούς στους νομούς

Θεσσαλονίκης, Σερρών και Κιλκίς, δεν αποτελεί φόρο ((όμοιο ιί οuσιωδιiJς

παρόμοιο» με το φόρο εισοδήματος, κατά την έννοια του .ρθρου 1 παρ. 2 της

Σύμβασης Ελλάδας - Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας ης Γερμανίας που

κυρώθηκε με τον α.ν. 52/1967.

11. Από τα παραπάνω εκτιθέμενα προκύπτει τι ναι μεν η εlδΙ~;Ιl

εισφορά αλληλεγγύης συνιστά φόρο, όμως δεν είναι φόρο επί του εισοδήματος,

~ύτε είναι ό οιο ή ουσιωδώς παρόμοιος με τον φόρο ε οδήματος καθόσον

διαφέρουν ως προς τα βασικά γνωρίσματά τους και δη ως ρος την αιτία για την

οποία επιβλήθηκαν, το σκοπό τον οποίο εξυπηρετούν, ως ρος το αντικείμενο,

τα υποκείμενα πρόσωπα και τη δΙάρκεια, ενώ τους κρίνουν ι;αι άλλες

σημαντικές, αν και όχι ουσιώδεις, διαφορές.

Απάντηση

12. Εν όψει των ανωτέρω, το Νομικό Συμβούλιο το Κράτους (ΤμιΙμα Β'ί
γνωμοδοτεί, ότι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άΡ' 'ρου 43Α του ΚΦΕ

(ν.4172/2013), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 12 παρ.9 υ ν.4387/2016 δεν

εμπίπτει στην κατηγορία των ((όμοιων με το φόρο εισο 'ματος Ι] οuσιωδι.ίJς

παρόμοιας φύσης φόρων», που περιλαμβάνονται στις ι ύουσες Συμβάσεις

Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, που έχει συνάψει η χώρα μ και, ως εκ τούτου,

δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής τους

ΘΕΩΡΗφΗΚΕ ,_
Αθήνα, 23η I~",ou(φίou 2018
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