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  Ετικέτες:  #ασφαλιστικές εισφορές  #μη μισθωτοί  #δικηγόροι  #ιατροί  #μηχανικοί  #έκπτωση  #ακαθάριστα

έσοδα  #ΕΦΚΑ  #φορολογία εισοδήματος  #Νόμος 4172

Οι ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν κατά το χρόνο, που αυτές επιβαρύνουν την
επιχείρηση 

Χρόνος έκπτωσης ασφαλιστικών εισφορών (Ε.Φ.Κ.Α) από τα ακαθάριστα έσοδα μη μισθωτών

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε

τα ακόλουθα:

1. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4172/2013, κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική

δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του

Κ.Φ.Ε. οι οποίες:

α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της,

β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας,

στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η φορολογική διοίκηση,

γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία

πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. γ’ του άρθρου 23 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι δεν εκπίπτουν οι μη

καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές.

3. Επίσης, με την ΠΟΛ.1113/2015 εγκύκλιο, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των

άρθρων 22, 22Α και 23 του ν. 4172/2013, διευκρινίσθηκε, μεταξύ άλλων, ότι οι επιχειρηματικές δαπάνες εκπίπτουν,

εφόσον πληρούν αθροιστικά τα κριτήρια του άρθρου 22 και δεν ανήκουν στον περιοριστικό κατάλογο του άρθρου 23
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ή της παραγράφου 4 του άρθρου 48. Αναφορικά με τον χρόνο έκπτωσής τους, αυτές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα

έσοδα του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 (π.χ. χρόνος

έκπτωσης ασφαλιστικών εισφορών, κ.λπ.). Οι δαπάνες των οποίων τα δικαιολογητικά εκδίδονται ή λαμβάνονται έως

την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού και αφορούν την κλειόμενη χρήση επίσης εκπίπτουν από τα ακαθάριστα

έσοδα του έτους που αφορούν. Επίσης, σε περίπτωση που οι εκπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές ετών 2014 και

επομένων έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, αυτές θα εκπίπτουν κατά το χρόνο καταβολής τους σύμφωνα με την υπόψη

ρύθμιση.

4. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι ασφαλιστικές εισφορές (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας)

εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 22 εφόσον καταβληθούν,

δηλαδή κατά τον χρόνο που επιβαρύνουν ταμειακά την επιχείρηση.

Ως εκ τούτου, οποιοδήποτε ποσό καταβάλλεται ταμειακά ως ασφαλιστική εισφορά από 1.1 μέχρι 31.12 του τρέχοντος

φορολογικού έτους, εκτός από τα ποσά προσαυξήσεων, προστίμων, κλπ. που τυχόν καταβλήθηκαν στο έτος αυτό,

εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης του έτους αυτού.

Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών αφορά εισφορές τρέχοντος ή παλαιοτέρων ετών, περιλαμβανομένων και

αυτών που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση.

Επιπρόσθετα, δεν εξετάζεται αν η πληρωμή των ως άνω ασφαλιστικών εισφορών είναι εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη,

με βάση τις προθεσμίες της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Επισημαίνεται, ότι μπορεί να λάβει χώρα εξόφληση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών μέσω παρακράτησης για

λογαριασμό του Ε.Φ.Κ.Α από πάσης φύσεως καταβολές, πληρωμές, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και

δανειοδοτήσεις που καταβάλλονται από το Δημόσιο, τους φορείς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Α.Ε του

δημοσίου τομέα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4254/2014. Στις περιπτώσεις αυτές η εξόφληση ασφαλιστικών

εισφορών μέσω παρακράτησης, για λογαριασμό του ΕΦΚΑ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4254/2014,

εξισώνεται με την ταμειακή καταβολή, δηλαδή την άμεση καταβολή χρηματικών ποσών για την κάλυψη ασφαλιστικής

δαπάνης. Επίσης, η παρακράτηση αυτή για εξόφληση ασφαλιστικών υποχρεώσεων δεν επηρεάζει την εν γένει

φορολογική μεταχείριση των ποσών αυτών.

5. Από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) εκδίδονται ετησίως και αναρτώνται διαδικτυακά

βεβαιώσεις καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών για φορολογική χρήση που αφορούν το προηγούμενο

φορολογικό έτος και περαιτέρω, κάθε έτος πραγματοποιείται εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του

προηγούμενου έτους με βάση τα επικαιροποιημένα οικονομικά στοιχεία που διαθέτει ο ΕΦΚΑ με συνέπεια, να

προκύπτει για τον ασφαλισμένο χρεωστική, πιστωτική ή μηδενική εκκαθάριση.

6. Ενόψει των ανωτέρω, η ταμειακή καταβολή ασφαλιστικών εισφορών σε φορολογικό έτος μεταγενέστερο από το

έτος που αφορούν, συνεπεία της εκκαθάρισης, επηρεάζει τα φορολογικά αποτελέσματα του έτους μέσα στο οποίο

λαμβάνει χώρα η καταβολή. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και στις περιπτώσεις συμψηφισμού πιστωτικού υπόλοιπου

με ασφαλιστικές εισφορές επόμενου έτους καθόσον ο συμψηφισμός αυτός εξομοιώνεται με καταβολή, κατά το μέρος

που εξοφλεί ασφαλιστικές εισφορές του έτους αυτού.

7. Ειδικά, στις περιπτώσεις που νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες ή φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα

από επιχειρηματική δραστηριότητα, συμπεριέλαβαν τις καταβληθείσες εισφορές του έτους 2018 οι οποίες αφορούσαν

το προηγούμενο έτος, στα φορολογικά αποτελέσματα του έτους 2017, δεν απαιτείται να υποβάλουν τροποποιητικές

δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2017. Επισημαίνεται, όμως, ότι για τα ποσά αυτά δεν θα
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ΑΔ= Αγορανομική Διάταξη 

ΑΠΔ= Αναλυτική Περιοδική Δήλωση 

ΑΠΟΦ= Απόφαση 

ΑΠ= Άρειος Πάγος 

ΓΓΚ= Γενική Γραμματεία Καταναλωτή 

ΓΕΜΗ= Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

ΓΧΚ= Γενικό Χημείο του Κράτους 

ΔΟΥ= Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 

ΔΑ= Διαιτητική Απόφαση 

ΔΙΕΠΠΥ= Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών 

ΕΟΦ= Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων 

ΕΦΑ= Ειδικός Φόρος Ακινήτων 

ΕΦΚ= Ειδικός φόρος Κατανάλωσης  

ΕΤΑΑ= Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων 

ΕΤΑΜ= Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών 

ΕΤΕΑ= Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης 

ΕΟΠΠΥ= Ενιαίος Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 

ΕΦΕΤ= Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων 

ΕΦΚΑ= Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης 

ΕΝΦΙΑ= Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων 

ΙΚΑ= Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

ΚΑΝ ΕΕ= Κανονισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΚΦΑΣ= Κώδικας Απεικόνισης Φορολογικών Συναλλαγών 

εφαρμοσθούν τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο της παρούσας και επομένως δεν θα ληφθούν υπόψη

στη δήλωση φορολογικού έτους 2018, καθόσον διαφορετικά θα προέκυπτε θέμα διπλής έκπτωσης της ασφαλιστικής

δαπάνης.

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΑΔΑ

Αθήνα, 04.12.2018

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Σχετικά Άρθρα ...
ΝΣΚ: Μη άσκηση έφεσης κατά απόφασης που έκρινε άκυρες τις περικοπές συντάξεων

ΕΟΠΥΥ: Νέα παράταση αποστολής αρχείου ηλεκτρονικών δεδομένων

Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προσώπων με παράλληλη ασφάλιση και ΔΠΥ
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ΚΒΣ= Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων 

ΚΠοινΔ= Κώδικας Ποινικής Δικονομίας 

ΚΠολΔ= Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας 

ΜΤΠΥ= Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων 

Μον. ΠΡ.= Μονομελές Πρωτοδικείο 

ΜΥΦ= Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών Προμηθευτών 

ΝΚΣ= Νομικό Συμβούλιο Κράτους 

Ν= Νόμος 

ΟΑΕΔ= Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 

ΟΑΕΕ= Οργανισμός Απασχόλησης Ελευθέρων Επαγγελματιών 

ΟΓΑ= Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων 

ΟΕΕ= Οργανισμός Εργατικής Εστίας 

ΟΕΚ= Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας 

ΟΤΑ= Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Πολ. ΠΡ.= Πολυμελές Πρωτοδικείο 

ΠΟΛ= Πολυγραφημένη Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 

ΠΔ= Προεδρικό Διάταγμα 

ΣΣΕ= Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 

ΣΕΠΕ= Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας 

ΥΑ (Κ)= Υπουργική Απόφαση (Κοινή) 

ΥΔ= Υγειονομική Διάταξη 

ΦΠΑ= Φόρος Προστιθέμενης Αξίας


