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Σας διαβιβάζουμε το έγγραφο της …………….. για τις τυχόν περαιτέρω δικές σας 
ενέργειες και επισημαίνουμε τα ακόλουθα: 
 
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 
(ΦΕΚ 167 Α) ορίζεται, ότι για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται 
όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες ως διευθυντής ή μέλος του Δ.Σ. 
εταιρίας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας. 
 
2. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι ο μισθός μέλους Δ.Σ., ο οποίος προκύπτει είτε με 
αμοιβή που προβλέπεται από το καταστατικό ή εγκρίνει η Γενική Συνέλευση των 
μετόχων, θεωρείται εισόδημα από μισθωτή εργασία και φορολογείται σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α) (σχετ. το αριθμ. 
Δ12Α 1030493 ΕΞ 17.2.2014 έγγραφό μας) 
 
3. Επίσης με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α), το 
μηνιαίο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, και των εφάπαξ παροχών, 
υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με βάση την κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 15 και 
του άρθρου 16 μετά από προηγούμενη αναγωγή σε ετήσιο. Ο φόρος που 
παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων μειώνεται 
κατά ποσοστό ενάμισυ τοις εκατό (1,5%) κατά την παρακράτησή του. 
 
4. Σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 6 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152), 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 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 το εισόδημα της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ΚΦΕ, 
διενεργείται παρακράτηση από τους εργοδότες ή από τους φορείς που καταβάλλουν 
κύριες συντάξεις έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του ίδιου άρθρου. 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 από 
την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011. 
 
5. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι διενεργείται παρακράτηση έναντι της ειδικής 
εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 στο εισόδημα από μισθωτές 
υπηρεσίες και εφαρμόζεται για εισοδήματα που αποκτώνται από 1-1-2012 μέχρι και 
31-12-2014. 
 
6. Αντιθέτως, αμοιβή μελών του Δ.Σ. που προκύπτει από κέρδη ανώνυμης εταιρείας 
αποτελεί μέρισμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 
4172/2013, και υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή δέκα τοις εκατό 
(10%) με βάση τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του ίδιου πιο πάνω νόμου. Με την 
παρακράτηση φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, για τη συγκεκριμένη 
αμοιβή, των φυσικών προσώπων μελών ΔΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 
3 των άρθρων 36 και 64 αντίστοιχα. 
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