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 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ 
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Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10  ΠΡΟΣ: Ως  Πίνακας  Διανομής 
Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες : Α. Κουσίδου 
Τηλέφωνο : 210 3375315 -6 
Fax : 210 3375001 
E-Mail 
Url 

: d12.a@yo.syzefxis.gov.gr  
www.aade.gr 

 

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση των αποζημιώσεων για έξοδα κίνησης που 

καταβάλλονται κατά την παροχή μισθωτής εργασίας στην αλλοδαπή  

 

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι το 

ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης 

φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο 

υφισταμένης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης. 

2. Επίσης, με τις διατάξεις της περίπτωσης  β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ίδιου 

ως άνω νόμου ορίζεται ότι από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή 

εργασία και συντάξεις εξαιρείται η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που 

καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον αφορούν 

έξοδα κίνησης που πραγματοποιήθηκαν από τον εργαζόμενο κατά την εκτέλεση της 

υπηρεσίας του και αποδεικνύονται από νόμιμα παραστατικά. 
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3. Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι η διάταξη της περ.β΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 14 ν. 4172/2013 αναφέρεται γενικά στην αποζημίωση για έξοδα κίνησης, 

ανεξαρτήτως εάν αυτή καταβλήθηκε από ημεδαπό ή αλλοδαπό εργοδότη, οι 

αποζημιώσεις εξόδων κίνησης για παροχή μισθωτής εργασίας στην αλλοδαπή δεν 

προσαυξάνουν το συνολικό δηλωθέν εισόδημα ημεδαπής υπό την προϋπόθεση ότι 

τα έξοδα αυτά αποδεικνύονται από νόμιμα παραστατικά και δεν 

συμπεριλαμβάνονται στις ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών της αλλοδαπής.  

 

 

 

       Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. 
      Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 

 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Αποδέκτες πίνακα Γ’ (εκτός του αριθμού 2 αυτού) 

2. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

3. Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ε’ (με την 

παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων και στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη αυτής) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

 

1. Γραφείο Υπουργού  

2. Γραφείο Υφυπουργού 

3. Αποδέκτες πινάκων Α’ (εκτός των αριθ.2 και 3 αυτού), Β’ (εκτός των αριθ.1 

και 2 αυτού), Ζ’ (εκτός των αριθ.2,3 και 5 αυτού), Η’ (εκτός των αριθ.4,10 και 

11 αυτού) και εκτός των αποδεκτών για ενεργεία καθώς και όσων 

αναφέρονται στην εσωτερική διανομή. 

4. Κεντρική Υπηρεσία ΣΔΟΕ και τις Περιφερειακές  Διευθύνσεις του 

 

ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο κ. Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων  

2. Γραφείο κ. Γενικού Δ/ντή Φορολογικής Διοίκησης 

3. Γραφεία κ.κ. Γενικών Δ/ντών 

4. Δ/νση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας - Τμήμα Α’ 

5. Δ/νση Νομικής Υποστήριξης της Α.Α.Δ.Ε. 

6. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ψ3ΘΒ46ΜΠ3Ζ-Ξ9Α


		2018-02-08T12:23:38+0200
	Athens




