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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 εγγράφου μας, αναφορικά με το πιο 

πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013, το 

ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης 

φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο 

υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης.  

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις των περιπτώσεων δ΄, ε΄ και ι΄ της παραγράφου 1 του 

άρθρου 14 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι από τον υπολογισμό του εισοδήματος από 

μισθωτή εργασία και συντάξεις εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, οι κρατήσεις υπέρ των 

ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίες επιβάλλονται με νόμο, οι ασφαλιστικές εισφορές 

που καταβάλλει ο εργαζόμενος περιλαμβανομένων των εισφορών εργοδότη και 

εργαζόμενου υπέρ των επαγγελματικών ταμείων που έχουν συσταθεί με νόμο, 

καθώς επίσης και τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργαζόμενο ή τον 

εργοδότη για λογαριασμό του εργαζόμενου στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων 

συνταξιοδοτικών συμβολαίων. 
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3. Εξάλλου, το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία 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 εργασία 

και συντάξεις. 

4. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι ο νόμος δεν προβλέπει περιοριστικά ότι 

εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα μόνο οι κρατήσεις που έχουν 

πραγματοποιηθεί στην ημεδαπή, συνάγεται ότι από το ακαθάριστο εισόδημα από 

μισθωτή εργασία αλλοδαπής προέλευσης, εκπίπτουν οι κρατήσεις από τους 

μισθούς που έχουν πραγματοποιήσει στην αλλοδαπή οι εργοδότες, είτε αυτές 

αποτελούν κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων οι οποίες επιβάλλονται με 

νόμο, είτε υπέρ των επαγγελματικών ταμείων που έχουν συσταθεί με νόμο, είτε 

αποτελούν κρατήσεις στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών 

συμβολαίων όπως αυτές αναγράφονται σε βεβαιώσεις που προσκομίζονται με τη 

δήλωση εισοδήματος στην Ελλάδα.  

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ                                                                                                                                                       

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Όλες οι Δ.Ο.Υ. 

2.  Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα)        

 

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Τμήμα Α΄ (2) 

2. Δ/νση Επίλυσης Διαφορών 

3. Ελεγκτικά κέντρα  

4. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» 

 

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο κας Υφυπουργού Οικονομικών 

2. Γραφείο κου Διοικητή  Α.Α. Δ.Ε.   

3. Γραφείο κου Γενικού Δ/ντή Φορολογικής Διοίκησης 

4. Δ/νση Νομικής Υποστήριξης   

5.       Δ/νση Εφαρμογής Άμεσης Φορολ.– Τμήμα Α΄ (2)- Φακ. Τεκμ.(1)  
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