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ΘΕΜΑ: Φορολογική μεηατείριζη ειζοδημάηων ιαηρών από 

απογεσμαηινά ιαηρεία ζηα νοζοκομεία ηοσ Ε..Τ. 

τεη.: Σο με Α.Π. 54916/2015 έγγραθό ζας. 

 

Σε ζπλέρεηα ηνπ αλωηέξω ζρεηηθνύ, αλαθνξηθά κε ην παξαπάλω ζέκα, ζαο 

γλωξίδνπκε ηα εμήο: 

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.2889/2001 νξίδεηαη, όηη 

ηα εηζνδήκαηα ηωλ ηαηξώλ ηνπ Ε.Σ.Υ., από ηελ απνγεπκαηηλή εξγαζία ηεο 

παξ.1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λόκνπ απηνύ, θαζώο θαη απηά ηωλ παλεπηζηεκηαθώλ 

ηαηξώλ από ηελ απνγεπκαηηλή εξγαζία ηωλ παξαγξάθωλ 1 θαη 4 ηνπ ίδηνπ 

άξζξνπ, όπωο επίζεο θαη ε πξνβιεπόκελε ζηελ επόκελε παξάγξαθν 6 ηνπ 

άξζξνπ απηνύ εηδηθή ακνηβή γηα ηελ παξνρή θιηληθνύ θαη εξγαζηεξηαθνύ 

έξγνπ από παλεπηζηεκηαθνύο ηαηξνύο, πνπ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε 

παλεπηζηεκηαθέο θιηληθέο, εξγαζηήξηα ή κνλάδεο εγθαηεζηεκέλεο ζε 

λνζνθνκεία ηνπ Ε.Σ.Υ. ή ηωλ Α.Ε.Ι., ζεωξνύληαη όηη πξνέξρνληαη από άζθεζε 

ηδηωηηθνύ έξγνπ θαη θνξνινγνύληαη ζύκθωλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ.2 πεξ.Ζ΄ 

ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄) [εηζόδεκα από ππεξεζίεο 

ειεπζεξίωλ επαγγεικάηωλ θαη από θάζε άιιε πεγή]. 



2. Σύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ 

λ.2238/1994, όπωο ηζρύνπλ κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε ην άξζξν 6 ηνπ 

λ.3842/2010, θαη νη νπνίεο εθαξκόδνληαη γηα ζπλαιιαγέο πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη από δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ από 1-1-2011 

θαη κεηά, ρξόλνο θηήζεο ηνπ εηζνδήκαηνο από ππεξεζίεο ειεπζέξηνπ 

επαγγέικαηνο ζεωξείηαη ν ρξόλνο θαηά ηνλ νπνίν παξαζρέζεθαλ νη 

ππεξεζίεο από ηνλ ειεύζεξν επαγγεικαηία. Όηαλ πξόθεηηαη γηα παξνρή 

ππεξεζηώλ δηαξθείαο, ρξόλνο θηήζεο ηνπ εηζνδήκαηνο ζεωξείηαη ν ρξόλνο 

πνπ θαζίζηαηαη απαηηεηό θάζε επί κέξνπο ηκήκα ηεο ακνηβήο γηα ην κέξνο 

απηό θαη ηελ ππεξεζία πνπ παξαζρέζεθε. Καη’ εμαίξεζε, γηα ηνπο ειεύζεξνπο 

επαγγεικαηίεο πνπ απνθηνύλ εηζόδεκα από παξνρή ππεξεζηώλ ζην Δεκόζην 

θαη ηα λνκηθά πξόζωπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ρξόλνο θηήζεο ηνπ εηζνδήκαηνο 

ηνπο ζεωξείηαη ν ρξόλνο είζπξαμήο ηνπ. 

3. Από ηα αλωηέξω ζπλάγεηαη, όηη νη ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη έωο θαη 

31.12.2013 ζηνπο δηθαηνύρνπο ηεο παξ.1 ηνπ παξόληνο, εμαηηίαο ηεο 

απαζρόιεζήο ηνπο ζε απνγεπκαηηλά ηαηξεία λνζνθνκείωλ ηνπ Ε.Σ.Υ., 

απνηεινύλ εηζόδεκα από ειεπζέξηα επαγγέικαηα θαη θνξνινγνύληαη ζην 

ρξόλν είζπξαμήο ηνπο, αλεμάξηεηα από ην γεγνλόο ηεο αλαδξνκηθήο 

θαηαβνιήο ηνπο. Τέινο, από ηηο πξναλαθεξόκελεο δηαηάμεηο δελ πξνβιέπεηαη 

ε θνξνιόγεζε ηωλ ακνηβώλ απηώλ ζηα έηε πνπ αθνξνύλ.                                                     

 

   Ακριβές Ανηίγραθο                                     Ο Προϊζηάμενος ηης Δ/νζης                  
Η Προϊζηαμένη ηοσ Ασηοηελούς                        Ε. αΐηης   
    Σμήμαηος Διοίκηζης 
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