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ΘΕΜΑ: Έκπτωση από το συνολικό εισόδηµα του συνολικού ποσού   των  
εισφορών που καταβάλλονται σε ταµεία ασφάλισης. 

 
Με αφορµή ερωτήµατα φορολογουµένων αλλά και υπηρεσιών αν µπορούν να 
εκπέσουν από το συνολικό καθαρό εισόδηµα (καθαρά κέρδη) του ελεύθερου 
επαγγελµατία (ηθοποιού, δηµοσιογράφου, λογιστή κ.λ.π) οι ασφαλιστικές 
εισφορές του στην περίπτωση που δεν υπάρχει βεβαίωση του αντίστοιχου 
ασφαλιστικού φορέα αλλά µόνο βεβαίωση παρακράτησης της εργοδότριας 
εταιρείας και σε αντίθετη περίπτωση, αν µπορούν να αναιρεθούν οι 
συγκεκριµένες ασφαλιστικές εισφορές από το  ακαθάριστο  εισόδηµά του ως 
εκπεστέα  δαπάνη διευκρινίζονται τα εξής: 

1.  Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του 
άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε., από το συνολικό εισόδηµα του φορολογουµένου 
αφαιρείται το συνολικό ποσό των εισφορών που καταβάλλονται από το 
φορολογούµενο σε ταµεία ασφάλισής του, εφόσον η καταβολή τους είναι 
υποχρεωτική από το νόµο, καθώς και το ποσό των καταβαλλόµενων 
εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισής του σε ταµεία που έχουν 
συσταθεί µε νόµο. 

2.  Επίσης σύµφωνα µε την 1017701/306/ΠΟΛ 1040/Α0012/19.02.01 (ΦΕΚ 
232/Β) Α.Υ.Ο.Ο, για την απόδειξη της καταβολής του ποσού των 
ασφαλιστικών εισφορών σε ταµεία ασφάλισης του υποχρέου, απαιτείται η 
σχετική βεβαίωση ή απόδειξη των ασφαλιστικού φορέα, από την οποία 
προκύπτει το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που η καταβολή τους είναι 
υποχρεωτική από το νόµο, καθώς και το ποσό των καταβαλλόµενων 



εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης σε ταµεία που έχουν 
συσταθεί µε  νόµο, χωριστά από τυχόν άλλα ποσά για εκπρόθεσµη κτλ 
καταβολή εισφορών. ∆ηλαδή, µε βάση τα παραπάνω κατά πάγια θέση της 
∆ιοίκησης , εφόσον οι εισφορές δεν καταβάλλονται από τον ίδιο το 
φορολογούµενο, δεν εκπίπτουν από το καθαρό του εισόδηµα. 

3.  Περαιτέρω,  σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 
του Κ.Φ.Ε., το καθαρό εισόδηµα των επιχειρήσεων που τηρούν επαρκή και 
ακριβή βιβλία και στοιχεία δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του K.B.Σ. 
εξευρίσκεται λογιστικώς µε έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, των  εξόδων 
που αναφέρονται ρητά στο άρθρο αυτό. 

4.  Για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε., στο οποίο και 
αναφέρονται οι δαπάνες που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 
επιχειρήσεων, οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση της έκπτωσης αυτών 
είναι αθροιστικά (πρέπει να συντρέχουν όλες µαζί) οι εξής: 

α) Η δαπάνη να είναι πραγµατική και όχι εικονική. 

β) Η δαπάνη να είναι παραγωγική, δηλαδή να συµβάλλει στην απόκτηση 
φορολογητέου εισοδήµατος. 

γ) Η δαπάνη να προβλέπεται από διάταξη νόµου (άρθρο 31 του Κ.Φ.Ε.). 

δ) Η δαπάνη να έχει καταχωρηθεί στα βιβλία, να προκύπτει από 
δικαιολογητικά έγγραφα (τιµολόγια, αποδείξεις κ.λ.π.) και να είναι βέβαιη, 
δεδουλευµένη και εκκαθαρισµένη. 

  

Με βάση τα παραπάνω, επειδή οι υπόψη εισφορές είναι προσωπική δαπάνη, 
δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα, ως µη παραγωγική δαπάνη και 
επιπλέον µη προβλεπόµενη από το νόµο (άρθρο 31 Κ.Φ.Ε.), γίνεται δεκτό να 
εκπίπτουν από το συνολικό καθαρό εισόδηµα (καθαρά κέρδη) του 
φορολογουµένου οι ασφαλιστικές εισφορές του, τόσο στην περίπτωση που 
υπάρχει βεβαίωση του αντίστοιχου ασφαλιστικού φορέα αλλά και στην 
περίπτωση που υπάρχει µόνο βεβαίωση παρακράτησης της εργοδότριας 
εταιρείας. 
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