
 

 

  
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αθήνα,      5      Απριλίου  2016 

 

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1054386 ΕΞ2016 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ  

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ 
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ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης απόλυσης. 

Σχετ.: Το με Α.Π............. έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Χανίων. 

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας 

γνωρίζουμε τα εξής: 

1. Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.4 του άρθρου 8 του 

ν.4172/2013 ορίζεται, ότι χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος 

που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του. 

2. Με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 74 του ν.3863/2010 ορίζεται, ότι 

όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπερβαίνει τις 

αποδοχές δύο (2) μηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την 

απόλυση μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές δύο (2) 

μηνών. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από 

τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο (2) μηνών, 

εκτός και αν το ποσό που υπολείπεται για την εξόφληση του συνόλου της 

αποζημιώσεως είναι μικρότερο. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την επομένη της 

συμπλήρωσης διμήνου από την απόλυση. 

3. Με το ανωτέρω σχετικό ερωτάται εάν η αποζημίωση απόλυσης που 

οφείλεται στο δικαιούχο, δηλώνεται από αυτόν στο σύνολό της κατά το έτος 

απόλυσης ή τμηματικά στα έτη είσπραξης της αποζημίωσης. 



 

 

 4. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της 

σύμβασης εργασίας που σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.2 του 

παρόντος καταβάλλεται σε δόσεις που αντιστοιχούν σε διαφορετικά 

φορολογικά έτη, δηλώνεται τμηματικά στα φορολογικά έτη που εισπράχθηκε η 

κάθε δόση, καθόσον το δικαίωμα είσπραξης του δικαιούχου της αποζημίωσης 

αντιστοιχεί στο χρόνο είσπραξης της κάθε δόσης που δικαιούται. Στις 

περιπτώσεις αυτές οι υπόχρεοι για την υποβολή του ηλεκτρονικού αρχείου 

βεβαιώσεων οφείλουν να αποστέλλουν μόνο το τμήμα της αποζημίωσης που 

πραγματικά εισπράχθηκε μέσα στο φορολογικό έτος και όχι τη συνολικά 

οφειλόμενη.    

                                          

      
     Ακριβές Αντίγραφο                                     Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης                  
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς                        Ε. Σαΐτης   
     Τμήματος Διοίκησης 
 
                                                          
      

  
                                                              

        
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Δ/νση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας – Τμ. Α΄ (2) – Φ.Τ.(1) 


