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ΘΕΜΑ: «Φορολογική µεταχείριση των αµοιβών που λαµβάνουν εταίροι και 
διαχειριστές ΕΠΕ, ΟΕ, και ΕΕ » 
 
Με αφορµή γραπτά και προφορικά ερωτήµατα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία 
µας, αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 
 
1. Με τις διατάξεις της περ. δ' της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 
Α) ορίζεται, ότι για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα 
φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες ως διευθυντής ή µέλος του ∆.Σ. εταιρίας ή κάθε 
άλλου νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας. 
 
2. Επισηµαίνεται ότι, οι ΕΠΕ έχουν µέλη και διαχειριστές οι οποίοι είτε είναι και οι 
ίδιοι µέλη της εταιρίας είτε όχι και παρέχουν υπηρεσίες, όπως διαχείριση εταιρικών 
υποθέσεων και εκπροσώπηση της εταιρίας απέναντι σε τρίτους, όπως και οι 
διευθυντές ή µέλη ∆Σ εταιρίας ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου ή νοµικής 
οντότητας. 
 
Οµοίως, οι ΟΕ και ΕΕ έχουν εκπροσώπους και εταίρους που παρέχουν παρόµοιες 
υπηρεσίες. 
 
3. Κατόπιν των ανωτέρω, γίνεται δεκτό ότι οι αµοιβές µελών και διαχειριστών ΕΠΕ, 
καθώς και οι αµοιβές εκπροσώπων και εταίρων ΟΕ και ΕΕ για τις υπηρεσίες που 
παρέχουν µε βάση την ιδιότητά τους αυτή προς τις υπόψη εταιρίες, εξοµοιώνονται 
µε τις αµοιβές διευθυντών ή µελών ∆.Σ. εταιρίας ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου ή 
νοµικής οντότητας. Κατά συνέπεια, αυτές χαρακτηρίζονται ως εισόδηµα από 
µισθωτή εργασία και φορολογούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 15 του ν. 4172/2013. 
 
Αντίθετα, οι αµοιβές που λαµβάνουν οι ασκούντες ατοµική επιχειρηµατική 
δραστηριότητα για υπηρεσίες τους (λογιστικές, νοµικές, κλπ.) από νοµικό πρόσωπο 
στο οποίο είναι µέλη του ∆Σ ή διαχειριστές ή εκπρόσωποι του, στα πλαίσια άσκησης 
της ατοµικής τους επιχειρηµατικής δραστηριότητας, θεωρούνται εισόδηµα από 
επιχειρηµατική δραστηριότητα και φορολογούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4172/2013. 



 

 

  
4. Επίσης, µε τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 ορίζεται 
ότι το µηνιαίο εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συντάξεις, και των εφάπαξ 
παροχών, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου µε βάση την κλίµακα της παρ. 1 του 
άρθρου 15 και του άρθρου 16 µετά από προηγούµενη αναγωγή σε ετήσιο. Ο φόρος 
που παρακρατείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων 
µειώνεται κατά ποσοστό ενάµισυ τοις εκατό (1,5%) κατά την παρακράτησή του. 
 
5. Οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ των ασφαλιστικών ταµείων οι 
οποίες επιβάλλονται µε νόµο και τις οποίες καταβάλλουν οι εταίροι και οι 
διαχειριστές ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ στον ασφαλιστικό φορέα για την ασφάλισή τους ως 
εταίροι, διαχειριστές ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ και µόνο για αυτή την αιτία, εµπίπτουν στην 
περ. δ' παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013, εφ' όσον αφορούν στο εισόδηµα από 
µισθωτή εργασία και συντάξεις και συνεπώς εξαιρούνται της φορολογίας 
εισοδήµατος.  
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