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ΠΟΛ 1130 
 
ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση των καταβαλλόµενων ασφαλιστικών εισφορών 
από µέλη νοµικών προσώπων της παρ. 4 του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήµατος. 
 
Με αφορµή ερωτήµατα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία µας, αναφορικά µε το 
παραπάνω θέµα, σας πληροφορούµε τα εξής: 
 
1. Με την παράγραφο 45 του άρθρου 3 του ν.4110/2013 (ΦΕΚ Α' 17) προστέθηκε νέα 
υποπερίπτωση εε' στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. 
σύµφωνα µε την οποία, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, ως 
γενικό έξοδο διαχείρισης, το ποσό της δαπάνης των εισφορών που καταβάλλονται σε 
ταµεία ασφάλισης, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόµο καθώς 
και το ποσό των καταβαλλόµενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής 
ασφάλισης σε ταµεία που έχουν συσταθεί µε νόµο. 
  
2. Με την ΠΟΛ.1095/29.4.2013 διαταγή µας, διευκρινίσαµε ότι οι διατάξεις αυτές 
καταλαµβάνουν µόνο τους ασκούντες ατοµική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα. 
Ωστόσο, όταν οι εισφορές αυτές καταβάλλονται από τα µέλη των νοµικών προσώπων 
της παρ.4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. δεν µπορούν να εκπέσουν, καθόσον τα µέλη των 
εταιρειών αυτών δεν τηρούν βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. λόγω της ιδιότητας αυτής και 
περαιτέρω βάσει της κείµενης νοµοθεσίας, δεν προβλέπεται ανάλογος κωδικός επί 
του εντύπου Ε1 µε ποσό δαπάνης που αφαιρείται από το συνολικό εισόδηµα ή από το 
φόρο. 
 
3. Κατόπιν των ανωτέρω, γίνεται δεκτό, για λόγους ίσης φορολογικής µεταχείρισης, 
οι καταβαλλόµενες εισφορές από τα µέλη των νοµικών προσώπων της παρ.4 του 
άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. (Ο.Ε., Ε.Ε. κλπ.) να εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδα των 
παραπάνω νοµικών προσώπων. 
 
4. Οι προηγούµενες διατάξεις ισχύουν για δαπάνες που πραγµατοποιούνται από το 
οικον. έτος 2014 (χρήση 2013) και µετά. Τέλος, από την υπογραφή της παρούσας, 
κάθε προηγούµενη θέση της υπηρεσίας µε αντίθετο περιεχόµενο παύει να ισχύει. 
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 


