ΣηΕ.Οι 2306/2014

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε
βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -.

Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 13 ηνπ Λ. 3052/2002, πνπ πξνβιέπεη ηελ θνξνιόγεζε ηεο
απνδεκίσζεο γηα δεκηνπξγία θαη ελεκέξσζε βηβιηνζήθεο θαη ηελ θάιπςε δαπαλώλ γηα
ζπκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα, δειαδή παξνρήο κε έρνπζαο ηα ελλνηνινγηθά γλσξίζκαηα ηνπ
εηζνδήκαηνο, είλαη αληηζπληαγκαηηθή θαη σο εθ ηνύηνπ αλίζρπξε θαη κε εθαξκνζηέα.

Αξηζκόο 2306/2014
ΣΟ ΤΚΒΟΤΙΗΟ ΣΖ ΔΠΗΘΡΑΣΔΗΑ
ΟΙΟΚΔΙΔΗΑ

πλεδξίαζε δεκόζηα ζην αθξναηήξηό ηνπ ζηηο 7 Καξηίνπ 2014, κε ηελ εμήο ζύλζεζε: ση.
Ρίδνο, Πξόεδξνο, Λ. αθειιαξίνπ, Αγγ. Θενθηινπνύινπ, Αληηπξόεδξνη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Δπηθξαηείαο, Υξ. Ράκκνο, Γ. Παπαγεσξγίνπ, Ησ. Καληδνπξάλεο, Γ. θαιηζνύλεο, Α.Γ.
Βώξνο, Ησ. Γξάβαξεο, π. Καξθάηεο, Φ. Ληδίκαο, Β. Θαιαληδή, Α. Θαινγεξνπνύινπ, Β.
Ραθηνπνύινπ, Θ. Πηζπηξίγθνο, Β. Αλαγλσζηνπνύινπ-αξξή, Ζι. Κάδνο, Υξ. Ληνπράλεο, Β.
Θίληδηνπ, ύκβνπινη, Γ. Βαζηιεηάδεο, Ο. Βαζηιάθε, Π. Υαιηνύιηαο, Πάξεδξνη. Από ηνπο
αλσηέξσ νη ύκβνπινη Φ. Ληδίκαο θαη Α. Θαινγεξνπνύινπ, θαζώο θαη ν Πάξεδξνο Γ.
Βαζηιεηάδεο κεηέρνπλ σο αλαπιεξσκαηηθά κέιε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 26 παξ. 2 ηνπ λ.
3719/2008. Γξακκαηέαο ε Κ. Παπαζαξάληε.

Γηα λα δηθάζεη ηελ από 25 Ηνπιίνπ 2011 αίηεζε:

ηνπ Πξντζηάκελνπ ΗΘ' Γ.Ο.Τ. Αζελώλ, ν νπνίνο παξέζηε κε ηελ Διέλε βνινπνύινπ,
Λνκηθό ύκβνπιν ηνπ Θξάηνπο,

θαηά ηεο ..., θαηνίθνπ Αζελώλ (...), ε νπνία δελ παξέζηε.

Ζ πην πάλσ αίηεζε παξαπέκθζεθε ζηελ Οινκέιεηα ηνπ Γηθαζηεξίνπ, θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκ.
3916/2012 παξαπεκπηηθήο απνθάζεσο ηνπ Β΄ Σκήκαηνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο,
πξνθεηκέλνπ λα επηιύζεη ε Οινκέιεηα ηα δεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απόθαζε.

Κε ηελ αίηεζε απηή ν αλαηξεζείσλ Πξντζηάκελνο επηδηώθεη λα αλαηξεζεί ε ππ’ αξηζκ.
2539/2011 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ.

Ζ εθδίθαζε άξρηζε κε ηελ αλάγλσζε παξαπεκπηηθήο απνθάζεσο, ε νπνία επέρεη ζέζε
εηζεγήζεσο από ηελ Δηζεγήηξηα, ύκβνπιν Β. Θαιαληδή.

Θαηόπηλ ην δηθαζηήξην άθνπζε ηελ αληηπξόζσπν ηνπ αλαηξεζείνληνο Πξντζηακέλνπ, ε νπνία
αλέπηπμε θαη πξνθνξηθά ηνπο πξνβαιιόκελνπο ιόγνπο αλαηξέζεσο θαη δήηεζε λα γίλεη
δεθηή ε αίηεζε.

Κεηά ηε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ην δηθαζηήξην ζπλήιζε ζε δηάζθεςε ζε αίζνπζα ηνπ
δηθαζηεξίνπ θ α η

Αθνύ

κειέηεζε

θέθζεθε

θαηά

ηα

ζρεηηθά έγγξαθα

ην

Λόκν

1. Δπεηδή γηα ηελ άζθεζε ηεο ππό θξίζε αίηεζεο δελ απαηηείηαη θαηά λόκν ε θαηαβνιή
παξαβόινπ.

2. Δπεηδή, κε ηελ αίηεζε απηή δεηείηαη ε αλαίξεζε ηεο 2539/2011 απόθαζεο ηνπ
Κνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ, αλέθθιεηεο ιόγσ πνζνύ, κε ηελ νπνία,
θαη΄ απνδνρήλ πξνζθπγήο ηεο αλαηξεζίβιεηεο, ηξνπνπνηήζεθε ην από 7-4-2004
εθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα θόξνπ εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2003 θαη θξίζεθε όηη ην
πνζό πνπ έιαβε ε αλαηξεζίβιεηε, θαηά ην έλδηθν νηθνλνκηθό έηνο, ππό ηελ ηδηόηεηά ηεο σο
ηαηξνύ ηνπ ΔΤ (αλαπιεξώηξηα δηεπζύληξηα ζην Γεληθό Λνζνθνκείν-Καηεπηήξην ΔΙΔΛΑ
ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ), σο πάγηα κεληαία απνδεκίσζε γηα ζπκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα θαη ελεκέξσζε
βηβιηνζήθεο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ. 2606/1998, δελ ππόθεηηαη ζε θόξν
εηζνδήκαηνο.

3. Δπεηδή, ε θξηλόκελε αίηεζε παξαπέκθζεθε ζηελ Οινκέιεηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Δπηθξαηείαο κε ηελ 3916/2012 απόθαζε ηνπ Β΄ Σκήκαηνο, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 100
παξ. 5 ηνπ πληάγκαηνο, δνζέληνο όηη κε ηελ απόθαζε απηή ην ηκήκα ήρζε ζε θξίζε πεξί
αληηζπληαγκαηηθόηεηαο ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 13 ηνπ Λ. 3052/2002.
Πξνεγνπκέλσο έγηλε δεθηό κε ηελ παξαπεκπηηθή απόθαζε, θαηά παξαδνρή ζρεηηθνύ
ηζρπξηζκνύ ηνπ αλαηξεζείνληνο, όηη ε σο άλσ αίηεζε αλαηξέζεσο αζθείηαη παξαδεθηώο, θαη’
άξζξν 2 ηνπ Λ. 3900/2010, κνινλόηη ην πνζό ηεο αγόκελεο ελώπηόλ ηνπ δηαθνξάο είλαη
θαηώηεξν ησλ 40.000 επξώ, ελόςεη ηεο πεξηερόκελεο ζηελ αλαηξεζηβαιιόκελε ξεηήο
θξίζεσο πεξί αληηζέζεσο ηεο πξναλαθεξζείζεο δηαηάμεσο πξνο ην ύληαγκα θαη ηεο κε
επηιύζεσο ηνπ δεηήκαηνο απηνύ κε πξνεγνύκελε ηεο θαηάζεζεο ηεο (αίηεζεο) απόθαζε
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο (ηΔ 2177/2011, 2353, 2659/2013, 374/2014 θ.ά.).

4. Δπεηδή λνκίκσο ερώξεζε ε ζπδήηεζε ηεο ππό θξίζε αίηεζεο παξά ηελ κε παξάζηαζε ηεο
αλαηξεζίβιεηεο, θαζόζνλ, όπσο πξνθύπηεη από ηα κε εκεξνκελία 6-12-2012 δύν
απνδεηθηηθά επίδνζεο ηεο επηκειήηξηαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ..., αληίγξαθα ηεο σο άλσ
παξαπεκπηηθήο απόθαζεο θαη ηεο πξάμεο ηνπ Πξνέδξνπ πεξί νξηζκνύ δηθαζίκνπ ελώπηνλ
ηεο Οινκέιεηαο επηδόζεθαλ λνκνηύπσο ζ’ απηήλ.

5. Δπεηδή, θαη’ άξζξν 78 παξ. 1 θαη 4 ηνπ πληάγκαηνο «1. Θαλέλαο θόξνο δελ επηβάιιεηαη
νύηε εηζπξάηηεηαη ρσξίο ηππηθό λόκν πνπ θαζνξίδεη ην ππνθείκελν ηεο θνξνινγίαο θαη ην
εηζόδεκα, ην είδνο ηεο πεξηνπζίαο, ηηο δαπάλεο θαη ηηο ζπλαιιαγέο ή ηηο θαηεγνξίεο ηνπο
ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ν θόξνο … 4. Σν αληηθείκελν ηεο θνξνινγίαο, ν θνξνινγηθόο
ζπληειεζηήο, νη απαιιαγέο ή εμαηξέζεηο από ηε θνξνινγία θαη ε απνλνκή ησλ ζπληάμεσλ
δελ κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν λνκνζεηηθήο εμνπζηνδόηεζεο». Θαηά δε ην άξζξν
4 παξ. 5 ηνπ πληάγκαηνο «Οη Έιιελεο πνιίηεο ζπλεηζθέξνπλ ρσξίο δηαθξίζεηο ζηα δεκόζηα
βάξε, αλάινγα κε ηηο δπλάκεηο ηνπο». Δμάιινπ, Λ. 2238/1994 («Θύξσζε ηνπ Θώδηθα
Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο» Α 151) νξίδεη ζην άξζξν 4 παξ. 1 όηη «Δηζόδεκα ζην νπνίν
επηβάιιεηαη ν θόξνο είλαη ην εηζόδεκα πνπ πξνέξρεηαη από θάζε πεγή ύζηεξα από ηελ
αθαίξεζε ησλ δαπαλώλ γηα ηελ απόθηεζή ηνπ, όπσο απηό πξνζδηνξίδεηαη εηδηθόηεξα ζηα
άξζξα 20-51» θαη ζην άξζξν 45 παξ. 1 όηη : «Δηζόδεκα από κηζζσηέο ππεξεζίεο είλαη ην
εηζόδεκα πνπ πξνθύπηεη θάζε έλα νηθνλνκηθό έηνο από κηζζνύο, εκεξνκίζζηα,
επηρνξεγήζεηο, επηδόκαηα, ζπληάμεηο θαη, γεληθά, θάζε παξνρή πνπ ρνξεγείηαη πεξηνδηθά κε
νπνηαδήπνηε κνξθή είηε ζε ρξήκα είηε ζε είδνο ή άιιεο αμίεο γηα παξνύζα ή πξνεγνύκελε
ππεξεζία ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία, ην νπνίν απνθηάηαη από κηζζσηνύο γεληθά θαη
ζπληαμηνύρνπο». Πεξαηηέξσ, από 1-1-1997 κε ην άξζξν 1 πεξ. 15 ηνπ Λ. 2459/1997
(«Θαηάξγεζε θνξνινγηθώλ απαιιαγώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» - Α 17) θαηαξγήζεθε ην
δεύηεξν εδάθην ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Λ. 2238/1994
πνπ όξηδε όηη «Πξνθεηκέλνπ γηα απνδεκηώζεηο ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, πνπ παξέρνληαη κε
δηάηαμε λόκνπ θαη’ απνθνπή γηα θάιπςε δαπαλώλ εηδηθήο ππεξεζίαο πνπ ηνπο έρεη
αλαηεζεί, εμαηξείηαη ηεο θνξνινγίαο πνζνζηό πελήληα ηνηο εθαηό (50%), εθηόο εάλ ν
δηθαηνύρνο απνδεηθλύεη δαπάλεο κεγαιύηεξνπ πνζνύ κε βάζε ζηνηρεία ηνπ Θώδηθα Βηβιίσλ
θαη ηνηρείσλ». Σέινο, θαηά ην άξζξν 12 παξ. 13 ηνπ Λ. 3052/2002 (Α 221) «Ζ πάγηα
κεληαία απνδεκίσζε, γηα δεκηνπξγία θαη ελεκέξσζε βηβιηνζήθεο, θαζώο θαη γηα ζπκκεηνρή
ζε ζπλέδξηα, πνπ θαηαβάιιεηαη ζε ιεηηνπξγνύο θαη ππαιιήινπο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ
ΛΠΓΓ, θαη’ εθαξκνγή ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζώλ κηζζνινγηθώλ δηαηάμεσλ, ππόθεηηαη ζε
θνξνινγία εηζνδήκαηνο. Ζ ηζρύο ηεο παξαγξάθνπ απηήο αξρίδεη από ηηο 8.7.2002».

6. Δπεηδή, θαηά ηελ έλλνηα ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ ηνπ πληάγκαηνο θαη ηνπ Θώδηθα
Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο, σο εηζόδεκα πνπ ππόθεηηαη ζε θόξν ζεσξείηαη ην θαζαξό
εηζόδεκα, δειαδή, απηό πνπ απνκέλεη κεηά ηελ αθαίξεζε από ην αθαζάξηζην εηζόδεκα ησλ
δαπαλώλ απόθηεζήο ηνπ, νη δε δαπάλεο πνπ κλεκνλεύνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ
πληάγκαηνο ιακβάλνληαη ππόςε, όζνλ αθνξά ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκό ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο νξηζκέλσλ θαηεγνξηώλ θνξνινγνπκέλσλ
βάζεη ελδείμεσλ, (όπσο είλαη νη δαπάλεο). Παξέπεηαη όηη, όηαλ πξόθεηηαη γηα εηζόδεκα από
κηζζσηέο ππεξεζίεο, θάζε παξνρή πνπ θαηαβάιιεηαη ζην κηζζσηό κε νπνηαδήπνηε νλνκαζία
(επηρνξήγεζε, απνδεκίσζε, επίδνκα θιπ.), πνπ, θαηά ην λόκν ή από ηε θύζε ηεο
πξννξίδεηαη λα θαιύςεη δαπάλεο ζηηο νπνίεο απηόο ππνβάιιεηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
ππεξεζίαο πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί ή ηελ ηαρύηεξε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε δηεμαγσγή ηεο,
δελ απνηειεί πξνζαύμεζε κηζζνύ θαη δελ ππνβάιιεηαη ζε θόξν εηζνδήκαηνο, έζησ θαη αλ
από ηελ παξνρή απηή σθειείηαη έκκεζα ν κηζζσηόο (.η.Δ. 29/2014 Οι., 1840/2013 Οι.,
2972/2011 θ.ά.). Δμ άιινπ, ε θαηάξγεζε ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Λ. 2238/1994 δελ ζπλεπάγεηαη από κόλε ηεο ηε
θνξνιόγεζε όισλ αδηαθξίησο ησλ παξνρώλ πνπ θαηαβάιινληαη ζηνπο κηζζσηνύο, δειαδή
θαη εθείλσλ πνπ θαηά ην λόκν ή από ηε θύζε ηνπο δελ απνηεινύλ εηζόδεκα θαηά ηελ έλλνηα
ηνπ άξζξνπ 78 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο θαη ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1 ηνπ Θώδηθα Φνξνινγίαο
Δηζνδήκαηνο, αιιά δίλνληαη γηα λα θαιύςνπλ δαπάλεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο πνπ
ηνπο έρεη αλαηεζεί ή γηα ηελ θαιύηεξε δηεμαγσγή ηεο. Σέινο, νύηε, ε απαξίζκεζε ησλ
πεξηπηώζεσλ παξνρώλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηα εδάθηα α΄- ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ
45 ηνπ θώδηθα απηνύ θαη νη νπνίεο, θαηά ξεηή δηάηαμε ηνπ λόκνπ, δελ ζεσξνύληαη εηζόδεκα
από κηζζσηέο ππεξεζίεο θαη δελ ππόθεηληαη ζε θόξν, δελ είλαη απνθιεηζηηθή, κε ηελ έλλνηα

όηη ε απαξίζκεζε απηή ησλ κε ζεσξνπκέλσλ σο εηζόδεκα παξνρώλ δελ απνθιείεη ην
λνκνζέηε λα ζεζπίζεη κε ηππηθό λόκν θαη άιιεο απαιιαγέο από ην θόξν εηζνδήκαηνο από
κηζζσηέο ππεξεζίεο, νύηε ηελ θξίζε ηεο θνξνινγηθήο αξρήο θαη ησλ δηνηθεηηθώλ
δηθαζηεξίσλ όηη νξηζκέλε παξνρή πνπ θαηαβάιιεηαη ζηνπο κηζζσηνύο δελ απνηειεί θαηά ην
λόκν ή από ηε θύζε ηεο πξνζαύμεζε κηζζνύ, δειαδή θνξνινγεηέν εηζόδεκα ηνπ
κηζζσηνύ, αιιά θαηαβάιιεηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ή ηελ θαιύηεξε δηεμαγσγή
ηεο (ηΔ 1840/2013 Οι.). Δλ όςεη ησλ αλσηέξσ, πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί αλ ε δηάηαμε ηνπ
άξζξνπ 12 παξ. 13 ηνπ Λ. 3052/2002, θαηά ην κέξνο πνπ ππάγεη ζε θνξνινγία
εηζνδήκαηνο ηελ πάγηα κεληαία απνδεκίσζε γηα δεκηνπξγία θαη ελεκέξσζε βηβιηνζήθεο,
θαζώο θαη γηα ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, είλαη ζπληαγκαηηθή, ηίζεηαη ην δήηεκα αλ ε παξνρή
απηή πξννξίδεηαη θαηά λόκν ή από ηελ θύζε ηεο λα θαιύςεη δαπάλεο ζηηο νπνίεο νη
ιεηηνπξγνί θαη νη ππάιιεινη ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ ΛΠΓΓ ππνβάιινληαη γηα ηελ εθηέιεζε
ηεο ππεξεζίαο πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί (ηΔ 29/2014 Οι.).

7. Δπεηδή ν εθαξκνζηένο ελ πξνθεηκέλσ Λ. 2606/1998 («Κηζζνινγηθέο ξπζκίζεηο
δηπισκαηηθώλ ππαιιήισλ θαη άιισλ ζπλαθώλ θαηεγνξηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ,
θαζώο θαη ησλ γηαηξώλ ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο» Α 89) νξίδεη ζην άξζξν 4 όηη «1. Ο
κεληαίνο βαζηθόο κηζζόο όισλ ησλ βαζκώλ ηεο ηεξαξρίαο ηνπ θιάδνπ ησλ γηαηξώλ ηνπ
Δζληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο (Δ..Τ.) θαζνξίδεηαη κε βάζε ην βαζηθό κηζζό ηνπ βαζκνύ ηνπ
Δπηκειεηή Β., κε ηνπο παξαθάησ ζπληειεζηέο θαη ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ πιεζηέζηεξε
εθαηνληάδα….» θαη ζην άξζξν 5 όηη «Πέξα από ην βαζηθό κηζζό ηνπ πξνεγνύκελνπ άξζξνπ
παξέρνληαη θαη ηα εμήο επηδόκαηα, παξνρέο θαη απνδεκηώζεηο: 1…. 4. πάγηα κεληαία
απνδεκίσζε, γηα ζπκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα θαη ελεκέξσζε βηβιηνζήθεο, νξηδόκελε θαηά
βαζκό σο εμήο: α. Γηεπζπληήο 110.000 δξαρκέο ην κήλα, β. Δπηκειεηήο Α` 95.000
δξαρκέο ην κήλα, γ. Δπηκειεηήο Β. 80.000 δξαρκέο ην κήλα, δ. Δπηκειεηήο Γ` 60.000
δξαρκέο ην κήλα». Θαηά ηελ σο άλσ δηάηαμε, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ζρεηηθή εηζεγεηηθή
έθζεζε, ε ελ ιόγσ απνδεκίσζε ρνξεγείηαη ζηνπο γηαηξνύο ηνπ ΔΤ γηα δεκηνπξγία –
ελεκέξσζε βηβιηνζήθεο θαη πξνο αληηκεηώπηζε δαπαλώλ ζπκκεηνρήο ζε ζεκηλάξηα. Ζ
απνδεκίσζε δειαδή απηή παξέρεηαη πξνο θάιπςε ησλ πξνζζέησλ δαπαλώλ ζηηο νπνίεο νη
σο άλσ ππνβάιινληαη θαη νη νπνίεο είλαη από ηελ θύζε ηνπο, θξίλνληαη δε θαη από ην
λνκνζέηε αλαγθαίεο πξνο εθπιήξσζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο. Δμ άιινπ, ηνλ ραξαθηήξα
απηό ηεο πάγηαο απνδεκίσζεο δελ αλαηξεί ην γεγνλόο όηη παξέρεηαη αλεμάξηεηα από ηελ
ύπαξμε ζπγθεθξηκέλεο κεληαίαο ζπκκεηνρήο ζε ζεκηλάξηα θαη αγνξάο βηβιίσλ θαη ρσξίο ηελ
πξνζθόκηζε απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ελ ιόγσ δαπαλώλ, δηόηη
απνηειεί πξνθαλή επηκεξηζκό ηνπο ζε εηήζηα βάζε, ζεσξνπκέλεο από ην λνκνζέηε σο
ειαρίζηεο αλαγθαίαο δαπάλεο πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηνλ σο άλσ ζθνπό (πξβι. ηΔ 29/2014
Οι.). Δπνκέλσο, ζύκθσλα κε όζα έγηλαλ δεθηά ζηελ έθηε ζθέςε, θαηά παξάβαζε ησλ
αλσηέξσ ζπληαγκαηηθώλ δηαηάμεσλ ε επίκαρε απνδεκίσζε ππήρζε από 8-7-2002 ζε
θνξνιόγεζε κε ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 13 ηνπ Λ. 3052/2002 (πξβι. ηΔ 29/2014
Οι.), πξέπεη δε λα απνξξηθζνύλ σο αβάζηκνη νη πεξί ηνπ αληηζέηνπ ιόγνη ηεο αηηήζεσο
αλαηξέζεσο κε ηνπο νπνίνπο ππνζηεξίδεηαη εηδηθόηεξα όηη αλ κία πξόζνδνο ππαρζεί κε ξεηή
δηάηαμε λόκνπ ζε θόξν δελ εμεηάδεηαη πεξαηηέξσ αλ απηή ζπγθεληξώλεη ή όρη ηα
ελλνηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εηζνδήκαηνο, θαζώο θαη όηη ε σο άλσ απνδεκίσζε
θνξνινγείηαη ζε θάζε πεξίπησζε ην κελ σο απνηεινύζα πξνζαύμεζε κηζζνύ, ιόγσ ηεο
ρνξήγεζήο ηεο πεξηνδηθώο ζηνπο γηαηξνύο ηνπ ΔΤ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη
αλαιόγσο ηεο βαζκίδαο εθάζηνπ, ην δε σο κε πεξηιακβαλόκελε κεηαμύ ησλ πεξηνξηζηηθώο
αλαθεξόκελσλ ζην άξζξν 45 παξ. 4 ηνπ ΘΦΔ παξνρώλ πνπ δελ ζεσξνύληαη εηζόδεκα θαη
δελ ππόθεηληαη ζε θόξν.

8. Δπεηδή, όπσο πξνθύπηεη από ηελ αλαηξεζηβαιιόκελε, ε αλαηξεζίβιεηε, ηαηξόο ηνπ ΔΤ
ζην πξναλαθεξζέλ λνζνθνκείν, πεξηέιαβε ζηελ δήισζε θόξνπ εηζνδήκαηνο, νηθνλνκηθνύ
έηνπο 2003, σο θνξνινγνύκελν ην από 24.010,56 επξώ αηνκηθό θαζαξό εηζόδεκά ηεο από
κηζζσηέο ππεξεζίεο θαη σο απαιιαζζόκελν από ηνλ ελ ιόγσ θόξν ην από 3.345,60 επξώ
πνζό ηεο πάγηαο κεληαίαο απνδεκίσζεο γηα ζπκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα θαη ελεκέξσζε
βηβιηνζήθεο, πνπ έιαβε ην έηνο 2002, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 4 ηνπ Λ.
2606/1998. Θαηά ηελ εθθαζάξηζε ηεο δήισζεο απηήο ε θνξνινγηθή αξρή δελ πξνζέζεζε
ζην σο άλσ δεισζέλ εηζόδεκα ησλ 24.010,56 επξώ ην πνζό ηεο ελ ιόγσ απνδεκίσζεο θαη
εμέδσζε ην από 8-7-2003 εθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα κε πηζησηηθό πνζό θόξνπ ύςνπο

1.229,35 επξώ. ηελ ζπλέρεηα, όκσο, θαηόπηλ νίθνζελ ηξνπνπνηήζεσο ηεο παξαπάλσ
δήισζεο από ηελ ίδηα αξρή, ην πνζό ηεο πάγηαο κεληαίαο απνδεκίσζεο πξνζηέζεθε ζην από
24.010,56 επξώ θαζαξό εηζόδεκά ηεο από κηζζσηέο ππεξεζίεο, επαλππνινγίζζεθε δε ν
αλαινγώλ θόξνο επί ηνπ από 27.356,16 επξώ αζξνίζκαηνο ησλ πνζώλ απηώλ θαη έηζη
πξνέθπςε λέν πηζησηηθό πνζό ύςνπο 224,64 επξώ, ζύκθσλα κε ην από 7-4-2004 ζρεηηθό
εθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα. Πξνζθπγή θαηά ηνπ αλσηέξσ ζεκεηώκαηνο έγηλε δεθηή κε ηελ
αλαηξεζηβαιιόκελε απόθαζε (2539/2011) ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ.
Δηδηθόηεξα, ην ελ ιόγσ δηθαζηήξην, αθνύ δέρζεθε θαζ’ εξκελεία ησλ πξνπαξαηεζεηζώλ
δηαηάμεσλ όηη «ε πάγηα κελαία απνδεκίσζε γηα δεκηνπξγία θαη ελεκέξσζε βηβιηνζήθεο θαη
γηα ζπκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα ρνξεγείηαη ζηνπο γηαηξνύο ηνπ ΔΤ γηα ηελ θάιπςε ησλ
δαπαλώλ ζηηο νπνίεο απηνί ππνβάιινληαη γηα ηελ δεκηνπξγία θαη δηαξθή ελεκέξσζε
βηβιηνζήθεο, θαζώο θαη γηα ηελ ζπκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα θαη επηζηεκνληθά ζπλέδξηα, νη
νπνίεο, θαηά ηα θνηλώο γλσζηά, είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ κειέηε θαη ηελ δηαξθή
επηζηεκνληθή ελεκέξσζε απηώλ, νύησο ώζηε κε ηελ αξηηόηεξε επηζηεκνληθά άζθεζε ησλ
θαζεθόλησλ ηνπο, λα επηηπγράλεηαη ε πξναγσγή ηεο επηζηήκεο, ηεο έξεπλαο θαη ηεο
αζθαινύο πεξίζαιςεο ζηνλ ρώξν ηεο πγείαο, πξνο όθεινο ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ»,
έθξηλε όηη ε επίκαρε απνδεκίσζε «πξννξίδεηαη γηα ηελ θάιπςε πξαγκαηηθώλ δαπαλώλ, ζηηο
νπνίεο ππνβάιινληαη νη ηαηξνί θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο θαη έρεη
απνδεκησηηθό ραξαθηήξα γηα ηελ θάιπςε ησλ ελ ιόγσ δαπαλώλ, ην δε ύςνο ηεο δελ
ππεξβαίλεη ην θαηά θνηλή πείξα εύινγν κέηξν θαη, ζπλεπώο, δελ απνηειεί θνξνινγεηέν
εηζόδεκα, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 78 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο θαη ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1
ηνπ Θώδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο». Δλ όςεη δε ησλ αλσηέξσ ην δηθάζαλ δηνηθεηηθό
πξσηνδηθείν έθξηλε πεξαηηέξσ όηη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 13 ηνπ Λ. 3052/2002, πνπ
πξνβιέπεη ηελ θνξνιόγεζε ηεο ελ ιόγσ απνδεκίσζεο, δειαδή παξνρήο κε έρνπζαο ηα
ελλνηνινγηθά γλσξίζκαηα ηνπ εηζνδήκαηνο, είλαη αλίζρπξε θαη κε εθαξκνζηέα σο
αληηζπληαγκαηηθή θαη, ζπλαθόινπζα, όηη ε θνξνινγηθή αξρή εζθαικέλα εξκήλεπζε θαη
εθάξκνζε ην λόκν, εθδίδνληαο ην έλδηθν εθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα. Ζ θξίζε απηή είλαη
λόκηκε, ζύκθσλα κε ηα θαηά ηα άλσ γελόκελα δεθηά, πξέπεη δε λα απνξξηθζνύλ σο
αβάζηκα ηα πεξί ηνπ αληηζέηνπ ππνζηεξηδόκελα.

9. Δπεηδή, θαηόπηλ ηνύησλ, πξέπεη λα απνξξηθζεί ε ππό θξίζε αίηεζε.

Γηά

ηαύηα

Απνξξίπηεη ηελ αίηεζε.

Ζ δηάζθεςε έγηλε ζηελ Αζήλα ζηηο 2 Καΐνπ 2014 θαη ε απόθαζε δεκνζηεύζεθε ζε δεκόζηα
ζπλεδξίαζε ηεο 24εο Ηνπλίνπ 2014.

Ο Πξόεδξνο

Ζ Γξακκαηέαο

ση. Αι. Ρίδνο Κ. Παπαζαξάληε

