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ΘΕΜΑ: Σζλθ χαρτοςιμου επί προκαταβολισ μιςκών εργαηομζνων. 

Απαντϊντασ ςε γραπτά και προφορικά αιτιματα, με τα οποία ηθτοφνται διευκρινίςεισ ςχετικά 

με τθν φορολογικι αντιμετϊπιςθ, από πλευράσ τελϊν χαρτοςιμου, τθσ προκαταβολισ μιςκϊν 

ςε εργαηομζνουσ ςε ιδιωτικι εταιρεία, μετά τθν εφαρμογι των διατάξεων του νζου κϊδικα 

φορολογίασ ειςοδιματοσ (ν. 4172/2013), ςασ γνωρίηουμε τα εξισ: 

1. τθν περίπτωςθ προκαταβολϊν μιςκϊν που ςυμψθφίηονται εφάπαξ και μζςα ςτον ίδιο μινα 

με τον μιςκό των υπαλλιλων, δεν κεωρείται ότι υφίςταται δανειακι ςχζςθ μεταξφ του 

εργοδότθ και των υπαλλιλων. 

2. τθν περίπτωςθ προκαταβολϊν μιςκϊν, που εξοφλοφνται δια μθνιαίων κρατιςεων από τισ 

αποδοχζσ των υπαλλιλων, υφίςταται δανειακι ςχζςθ κατά τθν ζννοια του άρκρου 806 του 

Αςτικοφ Κϊδικα και υπόκειται ςε τζλθ χαρτοςιμου 3% ι 2% (πλζον ειςφοράσ υπζρ ΟΓΑ 20% 

επ' αυτοφ), κατά τισ διακρίςεισ των άρκρων 13§1.α και 15§1.α. του Κϊδικα Σελϊν Χαρτοςιμου. 



3. Οι διατάξεισ του άρκρου 13 παρ. 3 ν. 4172/2013 κζτουν τισ προχποκζςεισ για τον 

υπολογιςμό παροχισ ςε είδοσ ςε περίπτωςθ χοριγθςθσ δανείων από τον εργοδότθ ςτον 

εργαηόμενο. Από τθ διατφπωςθ τθσ διάταξθσ αυτισ προκφπτει ότι ςε κάκε περίπτωςθ 

προκαταβολισ μιςκοφ αυτι λογίηεται ωσ δάνειο και εξ αντιδιαςτολισ μόνο προκφπτει ότι 

προκαταβολζσ μιςκϊν ζωσ τρείσ μινεσ δεν κεωροφνται δάνεια. Αυτό ζχει τθν περαιτζρω 

ςυνζπεια ότι για τισ προκαταβολζσ αυτζσ δεν υπολογίηεται πρόςκετθ παροχι ςε είδοσ για 

ςκοποφσ φορολογίασ ειςοδιματοσ. Ωςτόςο θ φφςθ τθσ ςυναλλαγισ ωσ δανείου δεν 

μεταβάλλεται, αφοφ το άρκρο 13 παρ. 3 ν. 4172/2013 κεςπίηει τεκμιριο για τον υπολογιςμό 

τθσ παροχισ ςε είδοσ χωρίσ να επιδρά το τεκμιριο αυτό ςτθ φορολογία χαρτοςιμου. 

4. ε κάκε περίπτωςθ, θ εξζταςθ των πραγματικϊν περιςτατικϊν, κακϊσ και τθσ ςυνδρομισ 

των προχποκζςεων που πρζπει να ςυντρζχουν για τθν εφαρμογι τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ, 

εναπόκειται, ωσ ηιτθμα πραγματικό, ςτθν κρίςθ των ελεγκτικϊν υπθρεςιϊν. 
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