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ΘΕΜΑ: Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών εταίρων προσωπικής 

εταιρείας. 

Σε απάντηση του από 23.2.2016 ερωτήματος σας, αναφορικά με το 

παραπάνω θέμα σας πληροφορούμε τα εξής: 

1. Με την ΔΕΑΦ Α 1064780 ΕΞ 2015/11.5.2015 εγκύκλιό μας,  οι αμοιβές μελών 

και διαχειριστών ΕΠΕ, καθώς και οι αμοιβές εκπροσώπων και εταίρων ΟΕ και ΕΕ για 

τις υπηρεσίες που παρέχουν με βάση την ιδιότητά τους αυτή προς τις υπόψη εταιρίες, 

εξομοιώνονται με τις αμοιβές διευθυντών ή μελών Δ.Σ. εταιρίας ή κάθε άλλου νομικού 

προσώπου ή νομικής οντότητας. Κατά συνέπεια, αυτές χαρακτηρίζονται ως εισόδημα 

από μισθωτή εργασία και φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 

άρθρου 15 του ν. 4172/2013. Επίσης, με την ως άνω εγκύκλιο, οι καταβληθείσες 

ασφαλιστικές εισφορές υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων οι οποίες επιβάλλονται με 

νόμο και τις οποίες καταβάλλουν οι εταίροι και οι διαχειριστές ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ στον 

ασφαλιστικό φορέα για την ασφάλισή τους ως εταίροι, διαχειριστές ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ 

και μόνο για αυτή την αιτία, εμπίπτουν στην περ. δ΄ παρ. 1  του άρθρου 14 του ν. 

4172/2013, εφ’ όσον αφορούν στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και 

συνεπώς εξαιρούνται της φορολογίας εισοδήματος.  
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2. Περαιτέρω, με την ΠΟΛ.1113/2.6.2015 εγκύκλιο, μεταξύ άλλων,  με οδηγίες ως 

προς τη φορολογική μεταχείριση των ασφαλιστικών εισφορών των μελών 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και αστικών εταιρειών,  οι ασφαλιστικές εισφορές 

φυσικού προσώπου, το οποίο ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα (μέσω ατομικής 

επιχείρησης) και είναι παράλληλα μέλος προσωπικής ή αστικής εταιρείας εκπίπτουν 

από τα ακαθάριστα έσοδα της ατομικής του επιχείρησης, ενώ οι ασφαλιστικές 

εισφορές φυσικού προσώπου, το οποίο δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και 

είναι μέλος προσωπικής ή αστικής εταιρείας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της 

προσωπικής ή αστικής εταιρείας, ανακαλουμένων των όσων αναφέρονται για το θέμα 

αυτό στο αριθ. ΔΕΑΦΑ 1064780 ΕΞ 2015/11.5.2015 έγγραφό μας. Σε περίπτωση 

συμμετοχής εταίρου σε περισσότερες προσωπικές εταιρείες, οι ασφαλιστικές εισφορές 

εκπίπτουν από την εταιρεία από την οποία λαμβάνει το μεγαλύτερο φορολογητέο 

εισόδημα.  

3. Κατόπιν των ανωτέρω, οι ασφαλιστικές εισφορές ομόρρυθμου εταίρου που είναι  

διαχειριστής στην ομόρρυθμη εταιρεία και λαμβάνει αμοιβές για τις υπηρεσίες 

διαχειριστή προς την εταιρεία, οι αμοιβές αυτές φορολογούνται ως εισόδημα από 

μισθωτή εργασία. Τέλος, αν ο εταίρος αυτός δεν ασκεί ατομική επιχειρηματική 

δραστηριότητα, οι καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές του εκπίπτουν από τα 

ακαθάριστα έσοδα της ομόρρυθμης εταιρείας,  όπως και οι ασφαλιστικές εισφορές των 

λοιπών εταίρων μη διαχειριστών.   

 

      Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς 

      Τμήματος Διοίκησης    

 

                                                                  Ο  Προϊστάμενος της Διεύθυνσης  

                                                                           Ευθύμιος  Σαΐτης    

                                                               

 

                                                                                        

                                             

                                                                   

  

Εσωτερική Διανομή: 
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