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Επί του ανωτέρω ερωτήματος το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Α' Τακτική

Ολομέλεια) γνωμοδότησε ως εξής:

Ιστορικό

1. Το εξεταζόμενο ερώτημα ανέκυψε λόγω της συμπεριλήψεως στον Κώδικα

Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013), ως άρθρο 43Α αυτού, των διατάξεων περί

ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, που επιβλήθηκε αρχικώς με το άρθρο 29 του ν.

3986/2011 (Α' 152) και διατηρήθηκε, με κάποιες διαφοροποιήσεις, με το άρθρο 5292

του ν. 4305/2014 (Α' 237).

Νομοθετικό πλαίσιο

2. Με τον ν. 3985/2011 (Α' 151) εγκρίθηκε το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015. Όπως προκύπτει από την αιτιολογική

έκθεση του νόμου αυτού, το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο αποτελεί το βασικό πλαίσιο των

δημοσιονομικών μεσοπρόθεσμων στόχων και προβλέψεων της γενικής κυβέρνησης

και των επί μέρους φορέων της για την περίοδο 2011 - 2015 και αποτυπώνει τα όρια

και τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται για την περίοδο αυτή ως προς τα έσοδα και

τις δαπάνες όλων των υποτομέω'l της γενικής κυβέρνησης, καθώς και του ύψους

του χρέους της γενικής κυβέρνησης. Για την εφαρμογή των στόχων του

Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου εκδόθηκε ο ν. 3986/2011, με τίτλο «Επείγοντα Μέτρα

Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015»

(Α' 152). Στην αιτιολογική έκθεση του νόμου αυτού αναφέρονται, μεταξύ άλλων, και

τα εξής: «... η Ελλάδα βρίσκεται εντεταγμένη σε ένα Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης

που μπορεί να την οδηγήσει και πάλι σε θέση αξιοπρέπειας και ισοτιμίας στην ΕΕ και

στη διεθνή κοινότητα .... χρειάζονται περαιτέρω μέτρα κοινωνικής αλληλεγγύης, μέτρα

κοινωνικής αντιρρόπησης και συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα .... λόγω της κρίσιμης

δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας, είναι ανάγκη να προ ταχθούν μέτρα άμεσης

εφαρμογής και απόδοσης. ... το κομβικό σημείο είναι η βιωσιμότητα και η

διαχειρισιμότητα του δημόσιου χρέους ..... Για να επιτευχθούν οι στόχοι πρέπει

πρωτίστως να ανακτήσουμε την αξιοπιστία της χώρας απέναντι στους εταίρους και

πιστωτές μας .... Τους σκοπούς αυτούς εξυπηρετεί το παρόν νομοσχέδιο, σκοπούς

υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, που συνίσταται στην επίτευξη των

μακροοικονομικών και δημοσιονομικών στόχων της χώρας, μέσα σε αρνητικό διεθνή

και ευρωπαϊκό συσχετισμό δυνάμεων». Μεταξύ των μέτρων που θεσπίζονται με τον

νόμο αυτό, προς επίτευξη των ανωτέρω στόχων, περιλαμβάνεται η επιβολή των δύο
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επίδικων οικονομικών επιβαρύνσεων. (ειδικής 'ΨΡΡΡ8' αλληλεγγΥη5. και τέλους

επιτηδεύματος). Ι
3. Στο άρθρο 29 του ν. 3986/2011 (Α' 15. ορίσθηκαν, πλην! ':'~ων, τα εξής

«1. Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης τα εισοδήματα" ν δώδεκα

χιλιάδων (12.000) ευρώ των φυσικών προσ πω ν, που πριλ .•.• κσΙά τις

διαχειριστικές χρήσεις 201 Ο έως και 2014 κα δηλώνονται με τι ....•.η...•.~ώ.σεr των

αντίστοιχων οικονομικών ετών 2011-2015. ....•
2. Για την επιβολή της εισφοράς, λαμβάνεται πόψη το ετήσιο σρ,,~/J~l,κόκαθαρό

ατομικό εισόδημα, πραγμστικό ή τεκμαρτό, φο ~oγoύμενo ή σπ~,\f~~6με~ο του

φυσικού προσώπου ή σχολάζουσας κληρονομΙ '. Το τεκμαρτό εισ. ;Jλ\tφ~άνεται

υπόψη πριν από τις μειώσεις του άρθρου 1 του κ.Φ.Ε1. Εξ :οαν.ται K~Ι δεν

προσμετρώνται τα εισοδήματα της περίπτωσης 'της παραγράφου"5:'του άρθ~oυ 6,

της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και της πε ίmωσης Υ" της.π~i~~φοJ 4 του

άρθρου 45 του Κ. Φ.Ε! Επίσης, εξαιρούνται α . την υποχρέωση. ~1jtιrιib)\1jςlεΙδΙκής

εισφοράς οι μσκροχρόνισ άνεργοι που είναι εγ γραμμένοι στα μητk?t.ι~&σvέΡjων του

ΟΑΕΔ, καθώς και όσοι λαμβάνουν επίδομα α ργίας από τον εγ'~:~,~ωΟΡ~fνισμό,

εφόσον κατά το χρόνο της βεβαίωσης δεν έχ v πραγματικά ειαQ~Ίjματα'1Πό την

υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς ε (Ρούνται, επίσης,}σ' μακροχρόνια

άνεργοι ναυτικοί που είναι εwεγραμμένοlστο \ :ικiJτqλόγους ΠΡΟ~~Ε;ΡΘμένJν προς

ναυτολόγηση του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτική Εργασίας (Γ.E.N.~~;;στoυς 'ΙΠΟίους

συμπεριλαμβάνονται και οι σχετικοί κατά γοl των Λιμενικ{;Jv ..'A,oxJv που

λειτουργούν ως παρσρτήματά του, κσθώς και οι λσμ~άνoυν εΠί~f,!Ιlσνερ~ίσς απ~

τον εν λόγω Φορέα, εφόσον κατά βεβαιωσης δεν εκουν πραγματικα

εισοδήματα. 3 Ι
34. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβ' εται στο συνολικό καθαρό εισόδημα

της προηγούμενης παραγράφου, υπολογίζεται

1 Η παραπομπή του άρθρου 29 του ν. 3986/201 qτoν ΚΦΕ νοείται γενομένη στον Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος που κυρώθηκε με το ν. 2238994. Ι
2 Το τρίτο εδάφιο αντικαταστάθηκε μετέπειτα με το άρ Ο) 3895ββ του ν. 4024/20,1[1 (Α' 226) ως εξής
«Εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα t νΠΡΟQώπων που είναι(6~!l5.ώςτυφ"'λoί" καθώς
και των προσώπων που παρ?υσιάζουν βαριές κινητ Ίς αναπηρίες σε ποq;qqf9]!,αΠό\Ο~δόvτα, τοις
εκατό (80%) και άνω, τα εισοδηματα της παρ. 1 του άΡ' ρου 14 και της περίΠΤl#C1ης,,;,V'τηςπαραγραφου
4 του άρθρου 45 του KΦ.E.»,;,:~;;..I '
3 Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 προστέθηκε ε 10 άρθρο 215 τουΥi{~Ό~f729Λ~2r(~\86).
4 Η παράγραφος 3 αντικαταστάθηκε μετέπειτα με το ά θρο 197 του ν, 433~!2Q~~f'@i;Ι'8b) ~ς εξής «3.
Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στο υνολικό καθαρό είσό?>Ίjψι της πp~ηγoύμενης
παραγράφου, υπολογίζεται ως εξής:
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α) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από δώδεκα χιλιάδες ένα (12.001) ευρώ έως είκοσι

χιλιάδες (20.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή ένα τοις εκατό

(1%) επί ολόκληρου του ποσού.

β) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από είκοσι χιλιάδες ένα (20.001) ευρώ έως και

πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή δύο

τοις εκατό (2%) επί ολόκληρου του ποσού.

γ) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από πενήντα χιλιάδες ένα (50.001) έως και εκατό

χιλιάδες (100.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή τρία τοις εκατό

(3%) επί ολόκληρου του ποσού.

δ) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από εκατό χιλιάδες ένα (100.001) ευρώ και άνω, η

ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%) επί ολόκληρου

του ποσού.

ε) Για το συνολικό καθαρό εισόδημα, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 2, του

Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Βουλής, των

Βουλευτών, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, των Υπουργών,

... των Ευρωβουλευτών, των Δημάρχων ... η ειδική εισφορά υπολογίζεται με

συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) επί ολόκληρου του ποσού. Το ποσό της έκτακτης

α) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από δώδεκα χιλιάδες ένα (12.001) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες
(20. 000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά τοις εκατό (0,7%) επί
ολόκληρου του ποσού.
β) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από είκοσι χιλιάδες ένα (20.001) ευρώ έως και τριάντα χιλιάδες
(30.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή ένα κόμμα τέσσερα τοις εκατό (1,4%) επί
ολόκληρου του ποσού.
γ) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από τριάντα χιλιάδες ένα (30.001) έως και πενήντα χιλιάδες (50.000)
ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή δύο τοις εκατό (2%) επί ολόκληρου του ποσού.
δ) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από πενήντα χιλιάδες ένα (50.001) έως και εκατό χιλιάδες (100.000)
ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%) επί ολόκληρου του
ποσού.
ε) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από εκατό χιλιάδες ένα (100.001) ευρώ έως και πεντακόσιες
χιλιάδες (500.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή έξι τοις εκατό (6%) επί
ολόκληρου του ποσού.
στ) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από πεντακόσιες χιλιάδες ένα (500.001) και άνω, η ειδική εισφορά
υπολογίζεται με συντελεστή οκτώ τοις εκατό (8%) επί ολόκληρου του ποσού.
ζ) Για το συνολικό καθαρό εισόδημα, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 2, του Προέδρου της
Δημοκρατίας, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Βουλής, των Βουλευτών, του Προέδρου και
των Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, των Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών, των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων, των Γενικών Γραμματέων των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειαρχών, των Ευρωβουλευτών, των Δημάρχων και των
προσώπων των περιπτώσεων α' και β' της παρ. 3 του άρθρου 56 του Συντάγματος, εφόσον οι πάσης
φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές τους είναι τουλάχιστον ίσες με τις αποδοχές
Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3833/2010 (Α' 40), η
ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή οκτώ τοις εκατό (8%) επί ολόκληρου του ποσού. Το ποσό
της έκτακτης εισφοράς από 1.1.2015 περιορίζεται αναλόγως, σε κάθε περίπτωση ώστε το συνολικό
καθαρό εισόδημα που προκύπτει μετά την αφαίρεση της ειδικής εισφοράς να μην υπολείπεται του
καθαρού εισοδήματος που απομένει μετά την αφαίρεση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία
υπολογίστηκε με την εφαρμογή του αμέσως προηγούμενου συντελεστή».
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εισφοράς περιορίζεται αναλόγως, σε κάθε περι τωση ώστε το συνολικό καραΡό

εισόδημα που προκύπτει μετά την αφαίρεση της ε ικής εισφοράς να μην υΠΟλεiπεται

του καθαρού εισοδήματος που απομένει μετά Τι ν αφαίρεση της ειδικής εισ,ΟΡάς

αλληλεγγύης, η οποία υπολογίστηκε με την εφ .μογή του αμέσως προηγούρενου

συντελέστή. r
4. α) Η εισφορά του παρόντος βεβαιώνεται κοθεν από τον προϊστάμενο της

δημόσισς οικονομικής υπηρεσίσς που είναι σρμό ιος για τη φορολογία του φ~σΙKOύ

προσώπου ή της σχολάζουσας κληρονομιάς με άση τους τίτλους βεβαίωσης που

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 74 τ υ κ.Φ.Ε.

β) Για τον υπολογισμό της εισφοράς εκδΙδεται καθαριστικό σημεΙωμα, αvΤI~I..•.ραφo

του οποίου αποστέλλεται στον υπόχρεο. •

γ) Η προθεσμία άσκησης της προσφυγής ή υπο λής αίτησης για διοικητική εΤλυση

της διαφοράς, καθώς και η άσκηση της π οσφυγής ενώπιον του αρuόδιου

διοικητικού πρωτοδικείου, δεν αναστέλλει τη βεβ ίωση και την είσπραξη της οΙεΙλής

που προκύπτει από την εφαρμογή των παραπάν, διατάξεων. Ι
5.α) Η εισφορά που επιβάλλεται με ης διc:τ:iξεις ου παρόντος άρθρου καταβαλλεται

σε έξι (6) Ισες μηνιαΙες δόαεις' ... [

β) Υπόχρεος σε καταβολή της εισφοράς είναι φυσικό πρόσωπο στο όνΟ/Jα του

οποίου βεβαιώνεται αυτή. ... Ι
'ι Μ' Υ , Ο ' , θ 'Τ δ 'γι ε αποφαση του πουργου ικονομικων πορει να ρυ μι.,εται η ει ικοτερη

διαδικασία για τη βεβαίωση και είσπραξη των ει φορών και κάθε αναγκαίο θέΙα για

την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθ, υ. 6 7...... Ι
8. Οι διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφ υ 4 και των περιπτώσεων α ικαι γ ,

της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου ε ρμόζονται για την ειδική εισφορά

αλληλεwύης φυσικών προσώπων που επιβάλ ται και βεβαιώνεται στο οικ+ομΙΚό

έτος 2011. Για τα οικονομικά έτη 2012-2015 ειδική εισφορά αλληλεγγύρς του

παρόντος άρθρου βεβαιώνεται με βάση τους λους βεβαίωσης που αναφέρονται

στην παράγραφο 1 του άρθρου 74 του ΚΦ και εμφανίζεται στο εκκαθαbισΤΙΚό

σημείωμα υπολογισμού του φόρου εισοδήμ ος κάθε οικονομΙΚΟlJ έτουΙ Στα

ανωτέρω εκκαθαριστικά σημειώματα οικονομικ ν ετών 2013-2015 εμφανfζοJ(αι και

τα παρακρατούμενα ποσά της παραγράφου 6. υ παρόντος άρθρου. Με α1όφαση

5 Η περίπτωση α' αντικαταστάθηκε μετέπειτα με το άρθρ 493 του ν. 4051/2012 (Α' 40) ως ε.ξής: «α)
Για την καταβολή του ποσού της εισφοράς του παρ6 ος άρθρου εφαρμ6ζονται ο/ διατ(jξεις της
παραγράφου 11 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/ 94)>> και ίσχυσε από τις δηλώbεις του
οικονομικού έτους 2012 (άρθρο 494 ν. 4051/2012)
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του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να καθορίζεται ο ειδικότερος τρόπος

αποτύπωσης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τη χρήση 2011 στο

εκκαθαριστικό σημείωμα και ο ειδικότερος τρόπος καταβολής αυτής.

9. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων του παρόντος άρθρου δεν

αφαιρείται από το συνολικό εισόδημα ή από το φόρο της κλίμακας του άρθρου 9 του

ΚΦΕ.»6

4. Εν συνεχεία, με το άρθρο 5292 του ν. 4305/2014 (Α' 237) ορίσθηκε ότι «2.

Η Ειδική Εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα του άρθρου 29 του ν.

3986/2011 (Α' 152) επιβάλλεται και στα εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα

φορολογικά έτη 2015 και 2016 με μειωμένους τους συντελεστές των περιπτώσεων α',

β', γ', δ' και ε' της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού κατά τριάντα τοις εκατό (30%)>>.

5. Περαιτέρω, με το ν. 4336/2015 (Α' 94) και συγκεκριμένα στο άρθρο 3,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ' «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ

ΔIΑΡΘΡΩΤιΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ», ψηφίσθηκε για την Ελλάδα «Μνημόνιο

Συνεννόησης για τριετές πρόγραμμα του ΕΜΣ». Σκοπός του εν λόγω Μνημονίου,

όπως προκύπτει από τα ειδικότερα σε αυτό διαλαμβανόμενα, είναι, πλην άλλων, η

αποκατάσταση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, με στόχο την επίτευξη

δημοσιονομικού πλεονάσματος ύψους 3,5% του ΑΕΠ, μέσω δημοσιονομικών και

φορολογικών μεταρρυθμίσεων, η διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας,

η ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και οι επενδύσεις. Στο πλαίσιο των δεσμεύσεων του

εν λόγω Μνημονίου, οι ελληνικές αρχές δεσμεύτηκαν «να διασφαλίσουν τον βιώσιμο

χαρακτήρα των δημόσιων οικονομικών και να επιτυγχάνουν σημαντικά και βιώσιμα

πρωτογενή πλεονάσματα μεσοπρόθεσμα, τα οποία θα μειώνουν σταθερά το λόγο

του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ» και η Κυβέρνηση δεσμεύθηκε «να θεσπίσει

μεταρρυθμίσεις τόσο στην άμεση όσο και στην έμμεση φορολογία, για τη βελτίωση

της αποδοτικότητας και εισπραξιμότητας» (2.2. του Μνημονίου), ειδικώς δ' όσον

αφορά τον φόρο εισοδήματος ανέλαβε τη δέσμευση όπως «έως τον Οκτώβριο του

2015 ... α) ..... β) θα αναμορφώσει και θα ενσωματώσει στον ΚΦΕ την εισφορά

αλληλεγγύης επί του εισοδήματος, από το 2016, ώστε να επιτυγχάνεται με

αποτελεσματικότερο τρόπο η προοδευτικότητα του συστήματος φορολογίας

εισοδήματος ... » (2.2. ίίί του Μνημονίου).

6 Οι παράγραφοι 8 και 9 προστέθηκαν με το άρθρο 42~1 του ν. 4024/2011 (ΑΙ 226).
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6. Προς υλοποίηση της ;~~:~,~~~.<()yωτέ~., ... " ,;:;~~o 1f 299
του ν. 4387/2016 (Α' 85) προστέθηκε στο νέο ~ q~κα<1>ορολογlας!,,;,< ..9ηματος (ν.

4172/2013, Α' 167), το άρθρο 43Α, υπό τον !τλο «Επιβολή ειδίκσs- εlσφΙΡάς

αλληλεΥΥύης στα φυσικά πρόσωπω>, το οποίο έχε ως εξής: . Ι
«1. Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης ω εισοδήματα άy~~T(ιJν δώδεκα

χιλιάδων (12.000) ευρώ των φυσικών προσώπωή σχολάζουσας κ4'bJ?ΡνομίαJ.Για

την επιβολή της εισφοράς λαμβάνεται υπόψη το σ νολο του εισOδήμά'~ς,όπωςlαυTό

προκύπτει από την άθροιση των εισοδημάτων α ' μισθωτή εργασί~ς4!f,(Jισυντάξεlς,

από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφά 10, από υπεραξN~ρ}:~ρβίβΙσης
•...... ;i"

κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, π: γματικόή τεκμαe.i:6i,~Ά

2. Εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται τα εισο. ματα των. πρoσ~".λ"'Y; που είναι
'1;, ..... " •

•":"","">

ολικώς τυφλοί, καθώς και των προσώπων πο παρουσιάζουν βq1?cIέςκινητικές

αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (8 %) και άνω, η απq'i~I!(ο/ση {α τη

λύση ή καταγγελία της εργασιακής σχέσης της πε. πτωσης ε' της παρ. ΒΆτου άρθρου
r. ..... Ι

12 και της περίπτωσης στ' της παρ. 1 του άρθρο 14. Επίσης, εξαφΟ.U,fl;ταιαπό, την

υποχρέω(Jη καταβολής ειδικής εισφοράς οι ακροχρόνια άνφ.~pι ΠOυ~EίVαι

εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του OAEΔ,~ώς και όσοι λαμβgV9υν επίδρμα

ανεργίας1,.απότον εν λόγω οργανισμό, εφόσον κατ, 'fo έτος της βεβαί~('Πj.ς'δεv έΙ0υν

πραγμαηιsά εισοδήματα. Από, την υΠΟΧΡέω.' καταβολής ειδγi${l!~.εlσφΙΡάς

εξαιρούνται, επίσης, οι μακροχρόνια άνεργοι ναυτ οί που είναι εwε~JJ1f~,vοι.iους

καταλόγους προσφερομένων προς ναυτολόγηση ου Γραφείου Ευρ{gt'wς,Ναυ~/κής

Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.), στους οποίους συμπεριλαμ ανονται και. οι σΧ&Τ{l$ρικαΤάlογοl

των Λιμενικών Αρχών που λειτουργούν ως π αρτήματά του,' κdιJt,ς και ~CTOΙ

λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον εν λό~ Φορέα, εφόσον κατά το χρόνο

βεβαίωσης δεν έχουν πραγματικά εισοδήματα. . Ι
3. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλετ ι στο συνολικό καθαρό εισόδημα

της παραγράφου 1υπολογίζεται με την ακόλουθη ίμακα:

Εισόδημα σε ευρώ

0-12.000

12.001 - 20.000

20.001 - 30.000

Εισφορά

Αλληλεγγύης

0%

2,2%

5,00%
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30.001 - 40.000 6,50%

40.001 - 65.000 7,50%

65.001 - 220.000 9,00%

>220.000 10,00%

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, εμφανίζεται 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, εφ6ίιον 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
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καθαρό εισόδημα που ορίζεται στην παράγραφό 3: Για την απόδοση των πασών
; ," [

αυτών που παρακρατήθηκαν εφαρμόζονται οι διατ ξεις της παρ. 6 του άρθρου 6Θ.

7. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών π. σώπων δεν αφαιρείται απb το

συνολικό εισόδημα ούτε από το φόρο εισοδήματος.

8. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίω Εσόδων μπορεί να καθορίζεται η

β > ' Ιειδικότερη διαδικασία για τη εβαίωση και ρα<;,η της εισφορας, ο ΤΡΘπος
Ι

αποτύπωσής της στην πράξη διοικητικού σδιορισμού φόρου, ο τρόπος

παρακράτησης και ο τρόπος αναγωγής των αμοιβ ν σε ετήσιο εισόδημα, Kαθώ~ και

κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των δια τάξε ν του παρόντος άρθρου».

Σημειωτέον ότι, σύμφωνα με την παράγ. φο 11 του άρθρου 112 του ν.

4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 494 του V. 4389/201β(Α' 9+ οι

διατάξεις του άρθρου 43Α του νέου ΚΦΕ (ν. 41 2/2013), έχουν εφαρμογή γΙΘ τα

εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έ .ς 2016 και επόμενα.

Εξ άλλου, συναφώς προς τις ρυθμίσεις του ρθρου 43Α, με το άρθρο 112912

του ν. 4387/2016 ορίσθηκε ότι «12. Στο Παρά~ μα του Ν. 4174/2013 οι λ~ξεlς

«Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Φυσικών Προσώπ ν (άρθρο 29 του Ν. 3986120r 1)))

αντικαθίστανται με τις λέξεις «Ειδική Εισφορά Α ηλεγγύης Φυσlκών Προσώπων

(άρθρ() 29 του Ν. 3986/2011 και του άρθρου 43Α τ υ Ν. 4172/2013)>>.

Ερμηνεία των διατάξεων

7. Ε'ι:rειδή, όπως προκύπτει από τα αναφερ μενα στην εισηγητική έκθεση, επί

του άρθρου 29 ν. 3986/2011, η ειδική εισφορά α ηλεγγύης στα φυσικά πρόσ&πα

επιβλήθηκε σε φορολογουμένους με εισόδημα που υπερβαίνει ένα κατώfερο

χρηματικό όριο, και επομένως, κατά την εκτί ηση του νομοθέτη, έχουν και

μεγαλύτερη φοροδοτική ικανότητα και μπορούν, ω εκ τούτου, να συμβάλλουν, αυτοί

και όχι οι μειωμένου εισοδήματος συμπολ ες τους, στην κάλυψη των

δημοσιονομικών αναγκών της χώρας. Η εισ ο επι λ' θ κε <<μεδεδομένη, την

εξόχως δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση στην ο οία έχει περιέλθει η χώρα μα<j, με

το τεράστιο δ οσιονο ικό έλλειμμα και το υπέΡΟΥ ο δημόσιο χρέος και με γνώΔονα

το δημοσιονομικό συμφέρον της χώρας» και προς τον σκοπό της άμ~σης

αντιμετώπισης της εν λόγω δημοσιονομικής κατά ασης με συμμετοχή κάθε ΠO~ίτη

στην προσπάθεια αυτή και ανάλογα με την ικ ότητά του να συνεισφέρει στα
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δημόσια βάρη? Συνεπώς, πρόκειται για οριστική χρηματική παροχή προς το κράτος,

που έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και παρέχεται χωρίς ειδικό αντάλλαγμα, με σκοπό
"--- ιιι ..--:

την κάλυψη του δημοσιονομικού ελλείμματος της χώρας, ήτοι προς εξυπηρέτηση

γενικωτέρου κρατικού σκοπού, η οποία, ενόψει των εννοιολογικών αυτών
.. ----

χαρακτηριστικών τος, συνιστά_ψ.QQ.ο_(ΣτΕ2653/2015, ΟλΣτΕ 1972/2012). Εξάλλου,

όπως προκύπτει από τις προπαρατεθείσες διατάξεις, αντικείμενο της ειδικής

εισφοράς αλληλεγγύης αποτελούσε, σύμφωνα με το άρθρο 2992 του ν. 3986/2011,

το «ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα» των φυσικών προσώπων των

οικονομικών ετών 2011-2015, «πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή

απαλλασσόμενο», περαιτέρω δε ορίσθηκε ότι, υπό ωρισμένες προϋποθέσεις

εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται κατηγορίες εισοδημάτων και κύκλος προσώπων

(πρόκειται, αντιστοίχως, για την απαλλαγή μισθών, συντάξεων κλπ που χορηγούνται

σε πρόσωπα ολικώς τυφλά ή που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες,

μακροχρονίως άνεργοι κλπ). Από τις διατυπώσεις αυτές του ανωτέρω άρθρου,

συνάγεται ότι οι έννοιες του πραγματικού, τεκμαρτού και απαλλασσόμενου

εισοδήματος, επί των οποίων επιβάλλεται η εισφορά, λαμβάνονται όπως έχουν

παγίως καθορισθεί από τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994). Τούτο

προκύπτει, περαιτέρω, και από την πρόβλεψη της παραγράφου 4 του άρθρου 29

του ν. 3986/2011 ότι η εισφορά βεβαιώνεται οίκοθεν από τον προϊστάμενο της

δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας που είναι αρμόδιος για τη φορολογία του φυσικού

προσώπου ή της σχολάζουσας κληρονομιάς με βάση τους τίτλους βεβαίωσης που

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 74 του Κώδικα Φορολογίας

Εισοδήματος (ν. 2238/1994).

8. Περαιτέρω, η κατά την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 29 του ν. 3986/2011

ειδική εισφορά αλληλεγγύης, επιβλήθηκε, όπως ήδη εκτέθηκε, ως μέτρο αναγκαίο,

κατά την εκτίμηση του νομοθέτη, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της

οικονομικής κρίσεως, στο άνω ορισμένου ορίου ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό

εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, των φυσικών

προσώπων, που προκύπτει κατά τις διαχειριστικές χρήσεις των ετών 201 Ο έως και

2014. Το ύψος της υπολογίζεται επί ολοκλήρου του ποσού του εν λόγω

7 Έκτακτες εισφορές με βάση υπολογισμού το εισόδημα ή τον φόρο επί του εισοδήματος είχαν
επιβληθεί και κατά το παρελθόν με διάφορα νομοθετήματα, για την αντιμετώπιση έκτακτων και
εξαιρετικά πιεστικών δημοσιονομικών αναγκών (με το ν.δ. 44/1974, μετά τον πόλεμο στην Κύπρο, με
τον ν. 816/1978, μετά τον σεισμό στη Θεσσαλονίκη το έτος 1978, με τον ν. 1579/1985 στο πλαίσιο
προγράμματος για την σταθεροποίηση της οικονομίας) - βλ. ΟλΣτΕ 99/2017, 1/2016).
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..
εισοδήματος, με συντελεστή ο οποίΟ$, κατά τα ει.~?τερα προβλεπόμενα στο ιόμο,

βαίνει αυξανόμενος κατά κατηγορίες εισοδημάτω ., όπως αυτά προκύπτουν για τα

αντίστοιχα οικονομικά έτη 2011 - 2015 από τους. κείους τίτλους και ανεξάρτητd εάν

είναι ή όχι φορολογητέα κατά τη νομοθεσία περί ορολογίας του εισοδήματος. Υπό

τα δεδομένα αυτά, όπως παγίως έχει κριθεί σε ανάλογες περιπτώσεις επιβολής

εκτάκτων εισφορών (ΣτΕ 1685, 3408, 3409/201 Ολομ., 1317, 1318/1979, o~oμ.

) λ' , λ ' 'δ" ,ιΚ.α. , η εν ογω εισφορα, αποτε ει μεν φορο, ε. εχει ομως ως αντικειμενο Τ9 ως
ι

άνω εισοδήματα επί των οποίων επιβλήθηκε, το έστιν δεν αποτελεί φόρο επί του

εισοδήματος, αλλά, απλώς, τα εισοδήματα αυτά θ ρήθηκαν, κατά την εκτίμησ του

ν~yoθέτη, ως τα πλέ?ν α~~αλ~ σ~oιxεία διαγνώ. ως της φοροδοΤΙκήςικανότψας,

σrην οποία απέβλεψε, απετέλεσαν, δηχαδη7 το Κ. τήριο και, συνακόλουθα, τη ~άση
R λ" ,8" β θ --;-----Ι--.-J:UIt:'2 Q' lQς....εlζ,τ~ακ-τfJC)'-εlσφορ6ς, ετσι ωστε να πι αρυν ουν με την εισφοΡ.α οι

φορολογούμενοι σύμφωνα με την κατηγορία του ισοδήματος στην οποία ανήkουν

(ΣτΕ"2'6531201'5;-1rΡβkΘΆ'Σ,Ε'9912Ο 1'77'1'120 16). - •. .. • ~

9. Εν συνεχεία, με το άρθρο 5292 του ν. 4 5/2014 (Α' 237) η ειδική εισφ,ορά

ι αλληλεγγύηςστα φ"σ,κάπρόσωπα,του άρθρου2 τουv. 3986/2011 (Α'152), +ως

ΟΙ διατάξεις του εν λόγω άρθρου και νόμου είχ διαμορφωθεί μέχρι τότε με τις
Ι

τροποποιήσεις και προσθήκες που επήλθαν με δι ορα νομοθετήματα, επιβλήθηκε

και στα αποκτώμενα κατά τα φορολογικά έτη 20 5 και 2016 εισοδήματα, με ~όνη
Ι

διαφοροποίηση των συντελεστών υπολογισμού τ ι κατά τριάντα τοις εκατό (30%).

Ωστόσο, στην πραγματικότητα η διάταξη του άρθ. υ 5292 του -~. 4305/2014 ίσ~υσε

μόνο για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 20 5, δεδομένου ότι, ως ήδη ελέkθη,

με την παράγραφο 11 του άρθρου 112 του ν. 438 /2016, όπως ανΤΙKαταστάθηK~ με

το άρθρο 4494 του ν. 4389/2016 (Α' 94), γι την εισφορά αλληλεγγύης των

αποκτωμένων από το φορολογικό έτος 2016 και πόμενα εισοδημάτων, εφαρ~oγή
[

έχουν οι διατάξεις του άρθρου 43Α του νέου Κ (ν. 4172/2013), όπως ισχύουν

διαχρονlκώς.

10. Εκ της επισκοπήσεως και αντιπα αβολής των προπαρατεθεισών

διατάξεων του άρθρου 43Α του νέου ΚΦΕ, πρ ς αυτές του άρθρου 29 ToL ν.

3986/2011, όπως οι τελευταίες είχαν διαμορφωθ μέχρι τότε με τις ΤΡΟΠΟΠΟΙήΙσεις
[

και προσθήκες που επήλθαν με διάφορα νομοθε ματα, προκύπτει ότι οι διατάξεις

8 Δεν συνιστά παραβίαση της αρχής της φορολογικής ισότη ς, όταν το ίδιο πρόσωπο υποβάΛλεται
για την ίδια φορολογητέα ύλη σε διάφορες φορολογίες β' ει διαφορετικών διατάξεων (ΣτΕ 933,
934/1952,924/1954, 1396/1956, 153/1960,429-432/1986,4 1/1987 Κ.ά, ΝΣΚ 634/2012).
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και των δύο νομοθετημάτων είναι, κατά βάση, ταυτοσήμου περιεχομένου, οι μόνες δε"-- ----- - - -- -----
διαφοροποιήσεις των διατάξεων του άρθρου 43Α του νέου ΚΦΕ έναντι αυτών του

άρθρου 29 του ν. 3986/2011, συνίστανται: (α) στην εξειδίκευση των κατηγοριών των
-, .,-----------

εισοδημάτων με βάση τα οποία υπολογίζεται η εισφορά αλληλεγγύης (άθροισμα

εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική

δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου), αντί της

γενικής διατυπώσεως «ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα»; (β)'--στην

προσαρμογή των διατάξεων στο νέο ΚΦΕ και στην αναφορά των παραπεμπομένων

στον εν λόγω Κώδικα διατάξεων και (γ) στα κλιμάκια του εισοδήματος και τους

συντελεστές των κλιμακίων για τον υπολογισμό της εισφοράς.

11. Συνεπώς, και η κατά τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 43Α του νέου

ΚΦΕ (ν. 4172/2013) ειδική εισφορά αλληλεγγύης, επιβλήθηκε, όπως ήδη εκτέθηκε

ανωτέρω στην παράγραφο 5 της παρούσης, στο πλαίσιο μνημονιακής δεσμεύσεως,

ως_b!έτρο αναγκαίο, κατά την εκτίμηση του νομοθέτη, προς αποκατάσταση της

δημοσιονομικής βιωσιμότητας, με στόχο την επίτευξη δημοσιονομικού-------------------------
πλεoν~ματoς ύψους 3,5% του ΑΕΠ, μέσω δημοσιονομικών και φορολογικών

μεταρρυθμίσεων, τη διασφάλιση του βιωσίμου χαρακτήρα των δημοσίων

οικονομικών και την επίτευξη σημαντικών και βιωσίμων πρωτογενών

πλεονασμάτων, τα οποία θα μειώνουν σταθερά το λόγο του δημόσιου χρέους προς

το ΑΕΠ. Αντιθέτως, ο φόρος επί του εισοδήματος επιβάλλεται με σκοπό την.-
εξυπηρέτησ'l παγίων λειτουργικών αναγκών του Κράτους (υγεία, παιδεία, άμυνα

Kλ.rr.ιανεξαρτήτως της συνδρομής ή μη ειδικών συνθηκών, οι οποίες ημπορούν και

μόνον να διαφοροποιήσουν το ύψος του φόρου. Συνεπώς, η εν λόγω εισφορά

παρέχεταΙ-'χωρίς ειδικό αντάλλαγμα προς εξυπηρέτηση γενικωτέρου κρατικού

σκοπού. Περαιτέρω, το ύψος της εισφοράς υπολογίζεται μεν επί ολοκλήρου του--- .
ποσού του εισοδήματος, αλλά με συντελεστή κατά κλιμάκιο εισοδήματος, ο οποίος,

κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο νόμο;--βαίνεί-αυξανόμενος-κατά-κλιμάκιο

εισoδήματo~ϊ-Όνεξόρτητα εά'Τ τα εlσ~δήμ~~~-εί~~ι-ή-ό~~-φoρoλoγ~τέα--;ατά τη~--------
νομοθεσία περί φορολογίας του εισοδήματος, σε αντίθεση με το φόρο επί του

εισοδήματος, ~πoίoς επιβάλλεται μόνο'στο φορολογητέο εισόδημ~. Τα κλιμάκια και

οι συντελεστές κλιμακίων εισοδήματος με βάση τα οποία υπολογίζεται η εισφορά

είναι εντελώς διάφορα από αυτά της κάθε κατηγορίας εισοδήματος (Π.χ. άρθρο 15

του νέου ΚΦΕ για το φόρο εισοδήματος από μιqθωτή εργασία και συντάξεις, άρθρο

29 για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, άρθρο 40 για εισόδημα από

12
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99/2017, 1/2016).

12. To.J. ότι οι διέπουσες τη

εντάχθ καν στο νέο ΚΦΕ δεν παρίσταται ικανό, ε

Ι
ι

κεφάλαιο), οι δε απαλλαγές ωρισμένης φύσ: ς εισοδημάτων και κατηγbριών

προσώπων από το φορολογητέο εισόδημα και πό τον προκύπτοντα φόρd είναι

εντελώς διάφορες στον φόρο επί του εισοδήματ - σε σχέση με αυτές της εlσJΡΡάς.

Ενόψει των εννοιολογικών αυτών χαρακτηριστι ών της, ~ εισφορά, κατά τ& ήδη

αναπτυχθέντα και στις παραγράφους 7 και 8 της παρούσης επί της εισΦοράς

αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011, τ οποία.ισχύουν και για την ε1ίμαχη

εισφορά, συνιστ~φόρoι δεν έχει όμως ως αντικεί νο τα ως άνω εισοδήματα επί των

oΠOίων'επιβληθηK~:~oυτέστινδεν-αποτελεί φόΡΟΠίτοu"εϊσοδη~ματ()ςfαλλά",α~ λώς,

τα εισοδήματα αυτά θεωρήθηκαν, κατά την εκτι ηση του νομοθέτη, ως τα *λέον

ασφαλή στοιχεία διαγνώσεως της φοροδοτικής ι ανότητας, στην οποία αΠέβlλεψε,

απετέλεσαν, δηλαδή, το κριτήριο και, συνακόλου ,τη βάση επιβολής της εισφbΡάς,
!

έτσι ώστε να επιβαρυνθούν με την εισφορά οι ορολογούμενοl σύμφωνα μf την

κατηγορία του εισοδήματος στην οποία ανήκο (ΣτΕ 2653/2015, πρβλ ΟλΣτΕ
t

εισ ο ά αλληλεγγύης διαJ~ξεις
Ι

,ψει και των όσων iiδη ~ντέθηKαν
!

ανωτέρω (παράγραφος 11), να μεταβάλει τον χα κτήρα της επίμαχης εισφορ6ς ~ς

τοιαύτης ως φόρου επί του εισοδήματος και η γ ομένη αναφορά στο πλαίσιb της

προεκτεθείσης μνημονιακής δεσμεύσεως, (βλ. π ράγραφο 5 της παρούσης), ΙΠεΡί
ενσωματώσεως «στον ΚΦΕ την εισφορά αΜηλε ύης επί του εισοδήματος», έχει

προφανώς την έννοια της εντάξεως στον εν λόνι Κώδικα των διατάξεων για την
ι

εισφορά...λόγω του ότι βάση υπολογισμού της α οτελεί το εισόδ α, η δε φράση.. _.__ ._- -- ι
«επί του εισοδήματος» είναι διηγηματική του τ όπου υπολογισμού της καll δεν

αποσκοπούσε στην πρόσδοση στην εισφορά του αρακτήρα της ως φόρου επί. του

εισοδήματος. Άλλωστε, ο χαρακτηρισμός της εισ ορά ω ό ου εισoδtιματO~ θα

οδηγούσε στο άτοπο τη απαλλα ' α' ,ν ε άσ απαλλακτικές διαΤάξειςl:που

αφορούν σΤ9νφόρο εισοδήματος, ενόσω στο άρθ ο 43Α του νέου ΚΦΕπεριέχ6νται
------- ι

ειδικές απαλλακτικές ρήτρες για την εισφοeά. Ι

13. Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να ση ειωθεί ότι, με το άρθρο 13(99;1-2)

του ν. 4472/2017 (Α' 74), αντικαταστάθηκαν το πρ το εδάφιο της παραγράφου 11του

άρθρου 43Α του νέου ΚΦΕκαι ορίσθηκε ότι η ειδική εισφορά αλληλεγ~ύης

επιβάλλεται στα εισοδήματα άνω των τριάντα χι' ιάδων (30.000) ευρώ (αντί (των

12.000 ευρώ) και η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρ και νόμου, διαφοροποlηθένifων

μόνο των κλιμακίων εισοδήματος και των συντελ τών αυτών για τον υΠΟλογllσμό
Ι
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της εισφοράς. Σύμψ-ωναμε τις διατάξεις του άρ ρο 1591 στοιχεία α' και γ' του ν.

4472/2017, οι τροποποιητικές διατάξεις τίθενται ~ εφαρμογή από 1-1-2020, υJό τις

τασσόμενες~ις διατάξεις αυτές προϋποθέσεις. j ό τα δεδομένα αυτά, η αΠάJ,τηση
- . ι

επί του ερωτήματος δεν διαφοροποιείται ύτε υπό το καθεστώς των

τροποποιημένων διατάξεων του άρθρου 43Α τΙ υ νέου ΚΦΕ, η εφαρμογή! των

οποίων, πάντως, ανάγεται σε μεταγενέστερο χρόνο και είναι ηρτημένη,ί ως
εξαρτωμένη από προϋποθέσεις.

Απάντηση

14. Κατ' ακολουθία των προεκτεθέντων, τ Νομικό Συμβούλιο του Κράίτους
ι

(Α' Τακτική Ολομέλεια) γνωμοδοτεί, ομοφώνως, 6' ι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης

του άρθρου 43Α του Κώδ;κα Φορολογίας Εισοδ' ατος (ν. 4172/2014tA' 167), το
• . C';# Ι

οποίο προστέθηκε με το άρθρο 11299 του ν. 438 2016 (Α' 85), δεν αποτελεί ~όρo
επί του εισοδήματος.

,//'
.'

)/
/r

.ας Γε . Καραγιάννης

~oςNΣK

~\. "\\IT~

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Αθήνα, 30η Mα~Όu2017



,--------------------~~---_ .._--_ .. _--_._-- ------- ----


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016

