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ΘΕΜΑ:  Φορολογική μετατείριση περιστασιακών αμοιβών ποσ 

καταβάλλει γσναικείος σσνεταιρισμός. 

αδδδ 

Με αθνξκή εξώηεκα πνπ ηέζεθε ζηελ ππεξεζία καο από ην ........ , ζαο 

γλωξίδνπκε ηα εμήο: 

1. Με ηελ ΠΟΛ.1047/12.2.2015 έγηλε δεθηό, όηη νη πεξηπηώζεηο 

απόθηεζεο εηζνδεκάηωλ από πεξηζηαζηαθά απαζρνινύκελνπο όπωο 

θνηηεηέο, λνηθνθπξέο, άλεξγνη θ.ιπ. πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε εξγαζίεο όπωο, 

έξεπλεο αγνξάο, ζπγθέληξωζε εξωηεκαηνινγίωλ, ζπιινγή παιηώλ 

αληηθεηκέλωλ ή ζηδήξωλ θαη νη νπνίνη απνθηνύλ επθαηξηαθά εηζόδεκα, 

εληάζζνληαη γηα ηε θνξνιόγεζή ηνπο ζην εηζόδεκα από κηζζωηή εξγαζία θαη 

ωο εθ ηνύηνπ ηα επθαηξηαθά απηά εηζνδήκαηα θνξνινγνύληαη κε ηελ θιίκαθα 

ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ.4172/2013. 

2. Με ηελ ΠΟΛ.1003/31.12.2014 δηεπθξηλίζηεθε, όηη ωο επθαηξηαθή 

παξεπόκελε δξαζηεξηόηεηα ραξαθηεξίδεηαη ε δξαζηεξηόηεηα πνπ δελ 

αζθείηαη θαηά ζύζηεκα θαη απνδεηθλύεηαη από ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά. 

Τέηνηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά απνηεινύλ ηδίωο ε ζπλέρεηα ή κε ηεο άζθεζεο 

ηεο δξαζηεξηόηεηαο απηήο, ε ύπαξμε ηδηαίηεξεο επαγγεικαηηθήο 

εγθαηάζηαζεο, ε ύπαξμε ηδηαίηεξνπ εμνπιηζκνύ θαη κεραληθώλ κέζωλ γηα ηελ 



παξνρή ηωλ ππεξεζηώλ απηώλ ή ηελ παξαγωγή ηωλ αγαζώλ ή απόθηεζε 

αγαζώλ κε ζθνπό ηε κεηαπώιεζε, θαη γεληθόηεξα ην εάλ ε παξνρή ηωλ 

ππεξεζηώλ απηώλ ή ηωλ αγαζώλ, έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νξγαλωκέλεο 

επηρείξεζεο. 

3. Σην αίηεκά ζαο, αλαθέξεηε, όηη νη γπλαηθείνη ζπλεηαηξηζκνί 

απνηεινύληαη θαηά θύξην ιόγν από αγξόηηζζεο νη νπνίεο πεξηζηαζηαθά θαη 

όπνηε ππάξρεη πξώηε ύιε ρξεζηκνπνηνύλ ηα αγξνηηθά πξνϊόληα πνπ 

παξάγνληαη ζηελ πεξηνρή γηα λα παξάγνπλ παξαδνζηαθά πξνϊόληα κέζω ηωλ 

ζπλεηαηξηζκώλ απηώλ. Οη γπλαίθεο απηέο πνπ απαζρνινύληαη πεξηζηαζηαθά 

θαη είλαη κέιε ηνπ γπλαηθείνπ ζπλεηαηξηζκνύ, ακείβνληαη γη΄απηή ηελ 

απαζρόιεζε κε απόδεημε δαπάλεο από ην ζπλεηαηξηζκό θαη νη ακνηβέο απηέο 

είλαη αλεμάξηεηεο από ηπρόλ θέξδε ωο κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ.      

4. Από ηα αλωηέξω ζπλάγεηαη, όηη νη ακνηβέο απηέο πνπ θαηαβάιινληαη 

από ηνπο γπλαηθείνπο ζπλεηαηξηζκνύο ζε γπλαίθεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 

απηνύο, εμαηηίαο ηεο ωο άλω πεξηζηαζηαθή ηνπο απαζρόιεζεο, εληάζζνληαη 

γηα ηε θνξνιόγεζή ηνπο ζην εηζόδεκα από κηζζωηή εξγαζία θαη ωο εθ ηνύηνπ 

ην επθαηξηαθό απηό εηζόδεκα θνξνινγείηαη κε ηελ θιίκαθα ηεο παξ.1 ηνπ 

άξζξνπ 15 ηνπ λ.4172/2013. 
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