
1 

 

 

 

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  Αζήλα,  3    Μαξηίνπ  2016 

Αξ. Πξωη.: ΔΕΑΦ Α 1034297 ΕΞ 2016 
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ΘΔΜΑ:  Φορολογική μεηατείριζη αζθαλιζηικών ειζθορών. 

 

Σε απάληεζε αίηεζεο ζαο αλαθνξηθά κε ην παξαπάλω ζέκα, ζαο 

πιεξνθνξνύκε ηα εμήο: 

1.  Με ηηο δηαηάμεηο ηωλ πεξ. β΄ θαη γ΄ ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.4172/2013 

νξίδεηαη, όηη θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ θέξδνπο από επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηόηεηα, επηηξέπεηαη ε έθπηωζε όιωλ ηωλ δαπαλώλ, κε ηελ επηθύιαμε 

ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ ΚΦΕ, νη νπνίεο: 

β) αληηζηνηρνύλ ζε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγή θαη ε αμία ηεο ζπλαιιαγήο δελ 

θξίλεηαη θαηώηεξε ή αλώηεξε ηεο αγνξαίαο, ζηε βάζε ηωλ ζηνηρείωλ πνπ 

δηαζέηεη ε Φνξνινγηθή Δηνίθεζε, 
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γ) εγγξάθνληαη ζηα ηεξνύκελα βηβιία απεηθόληζεο ηωλ ζπλαιιαγώλ ηεο 

πεξηόδνπ θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηνύληαη θαη απνδεηθλύνληαη κε 

θαηάιιεια δηθαηνινγεηηθά. 

2. Πεξαηηέξω, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ.γ΄ ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ.4172/2013 

θαη όζνλ αθνξά ηηο κε εθπηπηόκελεο επηρεηξεκαηηθέο δαπάλεο, δελ εθπίπηνπλ 

νη κε θαηαβιεζείζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. 

3. Σύκθωλα κε ηελ δηνηθεηηθή θαη δηθαζηεξηαθή λνκνινγία, γηα ηελ 

αλαγλώξηζε κηαο επαγγεικαηηθήο δαπάλεο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά 

νξηζκέλεο πξνϋπνζέζεηο όπωο, ε δαπάλε λα πξνβιέπεηαη από δηάηαμε 

λόκνπ, λα είλαη βεβαία, δεδνπιεπκέλε θαη εθθαζαξηζκέλε, πξαγκαηηθή, 

παξαγωγηθή, λα πξνθύπηεη από έγγξαθα δηθαηνινγεηηθά, θιπ. θαη λα έρεη 

θαηαρωξεζεί ζηα βηβιία. 

4. Σηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο ηζρύεη ε βαζηθή αξρή ηεο απηνηέιεηαο ηωλ 

ρξήζεωλ, γη’ απηό δελ αλαγλωξίδνληαη πξνο έθπηωζε ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε 

δαπάλεο πνπ αθνξνύλ πξνεγνύκελεο ή επόκελεο ρξήζεηο έζηω θαη αλ 

θαιύπηνληαη κε δηθαηνινγεηηθά ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, θαζόζνλ νη δαπάλεο 

θαηά θαλόλα αλαγλωξίδνληαη ζηελ ρξήζε θαηά ηελ νπνία θαζίζηαληαη 

δεδνπιεπκέλεο θαη εθθαζαξηζκέλεο, αλεμάξηεηα αλ έρεη θαηαβιεζεί ην αληίηηκό 

ηνπο ή όρη. 

5.  Με ηελ ΠΟΛ.1113/2 Ιοσνίοσ 2015 εγθύθιηό καο, νη αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο θπζηθνύ πξνζώπνπ, ην νπνίν αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα 

(κέζω αηνκηθήο επηρείξεζεο) θαη είλαη παξάιιεια κέινο πξνζωπηθήο ή 

αζηηθήο εηαηξείαο εθπίπηνπλ από ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο αηνκηθήο ηνπ 

επηρείξεζεο.  Επίζεο, νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ηωλ εηαίξωλ Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. 

δελ εθπίπηνπλ από ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηωλ εηαηξεηώλ απηώλ, αιιά, ζε 

πεξίπηωζε πνπ νη εηαίξνη ιακβάλνπλ ακνηβή θαη αζθνύλ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηόηεηα, νη αζθαιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο ζα εθπίπηνπλ από ηα 

αθαζάξηζηα έζνδα ηεο αηνκηθήο ηνπο επηρείξεζεο. 

6. Καηόπηλ ηωλ αλωηέξω, νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ θαηαβάιιαηε 

ζηνλ Ο.Α.Ε.Ε. ην έηνο 2014, ελώ είραηε θάλεη έλαξμε αηνκηθήο επηρείξεζεο 

από 23.6.2014, θαηαρωξνύληαη ωο δαπάλε ζηα βηβιία ηεο αηνκηθήο 

επηρείξεζεο θαη νξζώο δελ πξέπεη λα ζπκπιεξώλεηαη ν κωδικός 351 

(εηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο ππνρξεωηηθήο αζθάιηζεο πνπ 

απνδίδνληαη από ηνλ ίδην ηνλ αζθαιηζκέλν) ηνπ Πίλαθα 4Α ηεο δήιωζεο 
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θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο (έληππν Ε1). Ο  πξνεγνύκελνο θωδηθόο αθνξά ηνπο 

δηθαηνύρνπο εηζνδήκαηνο απνθιεηζηηθά από κηζζωηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο 

όηαλ δελ αζθνύλ αηνκηθή επηρείξεζε.  

       

Ακριβές Ανηίγραθο  

 Ο Προϊζηάμενος ηοσ Ασηοηελούς 

       Σμήμαηος Γιοίκηζης 

                                                                   

                                                              Ο  Προϊζηάμενος ηης Γιεύθσνζης  

                                                                             Δσθύμιος  αΐηης    

 

 

Δζωηερική Γιανομή: 

Δηεύζπλζε Εθαξκνγήο  Άκεζεο Φνξνινγίαο   – Τκ. Α’(2) – Φαθ. Τεθκ. (1)  

 
 


