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ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των δικαιολογητικών και λοιπών αναγκαίων λεπτομερειών για
την έκπτωση των εργοδοτικών εισφορών για κύρια ασφάλιση, κατά
ποσοστό 50%, από το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων».
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ    ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 4 του ν. 2753/1999 (Φ.Ε.Κ. 249 Α').
2. Την αριθμ. 1107147/1239/Α006/4-10-1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και

του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 922 Β'), με την οποία μεταβιβάζονται
αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

3. Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε
4. Για την έκπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 4 του ν.

2753/1999, από τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων ποσοστού πενήντα τοις εκατό
(50%) των εργοδοτικών εισφορών που αφορούν τους προσλαμβανόμενους από 17
Νοεμβρίου 1999 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2001 εργατοϋπαλλήλους, οι επιχειρήσεις
υποχρεούνται να υποβάλλουν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του
οικονομικού έτους από τα κέρδη του οποίου ζητούν την πιο πάνω έκπτωση, τα
ακόλουθα δικαιολογητικά :
α) Κατάσταση στην οποία θα εμφανίζεται ο αριθμός των απασχοληθέντων, με

πλήρη απασχόληση εργατοϋπαλλήλων για κάθε μήνα της διαχειριστικής
περιόδου εντός της οποίας έλαβε χώρα η πρόσληψη, καθώς και της
προηγουμένης χρήσης.

β)    Κατάσταση στην οποία θα εμφανίζονται τα στοιχεία των εργατοϋπαλλήλων που
προσέλαβε η επιχείρηση μέσα στη χρήση στην οποία αναφέρεται η δήλωση
φορολογίας εισοδήματος, η ημερομηνία πρόσληψής τους, καθώς και οι
καταβληθείσες, για αυτούς, εργοδοτικές εισφορές για κύρια ασφάλιση.



5. Ο έλεγχος των ανωτέρω για την  ορθή  εφαρμογή των διατάξεων  της παραγράφου 13
του άρθρου 4 του ν. 2753/1999 εναπόκειται στην αρμόδια φορολογική αρχή.

6. Οι επιχειρήσεις που ζητούν την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 13 του
άρθρου 4 του ν. 2753/1999, πρέπει να έχουν καταχωρίσει στα βιβλία τους τους
μισθούς και ημερομίσθια που κατέβαλαν στο προσωπικό τους (παλαιό και
νεοπροσληφθέν), καθώς και τις καταβληθείσες αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές,
εφόσον τηρούνται βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

7. Σε περίπτωση καταστρατήγησης των διατάξεων της περίπτωσης β' της παραγράφου
13 του άρθρου 4 του ν. 2753/1999, η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλλει
συμπληρωματική δήλωση   φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους,
αναλαμβάνουσα τις συνέπειες της υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης.

8. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.-

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2000
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