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ΘΕΜΑ: Φορολογικι μεταχείριςθ αποηθμίωςθσ άρκρων 105 και 106 Εις. Ν.Α.Κ. που καταβάλλεται ςε 

φυςικό πρόςωπο για τθν αποκατάςταςθ ηθμίασ που υπζςτθ εξαιτίασ ςτζρθςθσ αποδοχϊν ι ςυντάξεων 

οφειλόμενθ ςε παράνομεσ πράξεισ ι παραλείψεισ οργάνων του Δθμοςίου ι ν.π.δ.δ.  

 

Με αφορμι ερωτιματα που υποβλικθκαν ςτθν υπθρεςία μασ, αναφορικά με το παραπάνω κζμα, ςασ 

γνωρίηουμε τα ακόλουκα: 

1. Με τισ διατάξεισ του δεφτερου εδαφίου τθσ παρ.4 του άρκρου 8 του ν.4172/2013 όπωσ αυτό 

αντικαταςτάκθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 3 του ν.4646/2019 ορίηεται ότι ειδικά για τισ ανείςπρακτεσ 

δεδουλευμζνεσ αποδοχζσ που ειςπράττονται το ζτοσ 2014 και μετά και εφόςον αναγράφονται 

διακεκριμζνα ςτθν ετιςια βεβαίωςθ αποδοχϊν που χορθγείται ςτον δικαιοφχο ι προκφπτει με 

οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο το ζτοσ ςτο οποίο ανάγονται, υπάγονται ςε φόρο με βάςθ τισ διατάξεισ του 

ζτουσ που ανάγονται. 

2. Επίςθσ, με τισ διατάξεισ τθσ παρ.1 του άρκρου 12 του ν.4172/2013 ορίηεται ότι το ακακάριςτο 

ειςόδθμα από μιςκωτι εργαςία και ςυντάξεισ περιλαμβάνει τα πάςθσ φφςεωσ ειςοδιματα ςε χριμα ι ςε 

είδοσ που αποκτϊνται ςτο πλαίςιο υφιςτάμενθσ, παρελκοφςασ ι μελλοντικισ εργαςιακισ ςχζςθσ. 

3. Κατά το άρκρο 105 Εις. Ν.Α.Κ. για παράνομεσ πράξεισ ι παραλείψεισ των οργάνων του 

Δθμοςίου κατά τθν άςκθςθ τθσ δθμόςιασ εξουςίασ που τουσ ζχει ανατεκεί, το Δθμόςιο ενζχεται ςε 

αποηθμίωςθ, εκτόσ αν θ πράξθ ι θ παράλειψθ ζγινε κατά παράβαςθ διάταξθσ που υπάρχει για χάρθ του 
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γενικοφ ςυμφζροντοσ. Μαηί με το Δθμόςιο ευκφνεται εισ ολόκλθρον και το υπαίτιο πρόςωπο, με τθν 

επιφφλαξθ των ειδικϊν διατάξεων για τθν ευκφνθ των υπουργϊν. 

4. Περαιτζρω, κατά το άρκρο 106 Εις. Ν.Α.Κ. οι διατάξεισ των δφο προθγοφμενων άρκρων 

εφαρμόηονται και για τθν ευκφνθ των διμων, των κοινοτιτων ι των άλλων νομικϊν προςϊπων δθμοςίου 

δικαίου από πράξεισ ι παραλείψεισ των οργάνων που βρίςκονται ςτθν υπθρεςία τουσ. 

5. Με τθν ΠΟΛ.1054/2000 κοινοποιικθκε θ γνωμοδότθςθ 777/1999 του ΝΣΚ που ζγινε δεκτι από 

τον Υφυπουργό Οικονομικϊν και ςφμφωνα με τθν οποία τα χρθματικά ποςά που επιδικάηονται, με 

δικαςτικι απόφαςθ, ςε ιδιϊτεσ που αςκοφν ςυγκεκριμζνο επάγγελμα (επιτθδευματίεσ ι ελεφκεροι 

επαγγελματίεσ) ωσ αποηθμίωςθ για τθν απϊλεια του ειςοδιματόσ τουσ (διαφυγόν κζρδοσ) λόγω τθσ 

ανικανότθτασ προσ εργαςία που επιλκε από τραυματιςμό υπάγονται ςε φόρο ειςοδιματοσ κατά τθν ίδια 

κατθγορία (Δϋ ι Ζϋ) ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.2238/1994, αφοφ αυτι θ αποηθμίωςθ «αντικρφηει» το 

κζρδοσ που κα αποκόμιηαν οι ςυγκεκριμζνοι επιτθδευματίεσ ι ελεφκεροι επαγγελματίεσ, ςφμφωνα με τθ 

ςυνθκιςμζνθ πορεία των πραγμάτων, αν δε μεςολαβοφςε ο τραυματιςμόσ τουσ από τθν επαγγελματικι 

τουσ δραςτθριότθτα και ςυνεπϊσ δεν αλλοιϊνεται ο χαρακτιρασ αυτϊν των ποςϊν ωσ φορολογθτζου 

ειςοδιματοσ από το λόγο ότι αυτά αναγνωρίςτθκαν δικαςτικϊσ.  

6. Από τα ανωτζρω και λαμβάνοντασ υπόψθ και το ςκεπτικό τθσ προαναφερόμενθσ (777/1999) 

γνωμοδότθςθσ του ΝΣΚ, ςυνάγεται ότι θ επιδικαςκείςα αποηθμίωςθ κατά τα άρκρα 105 και 106 Εις. 

Ν.Α.Κ. που καταβάλλεται ςε φυςικό πρόςωπο για τθν αποκατάςταςθ ηθμίασ που υπζςτθ εξαιτίασ 

ςτζρθςθσ αποδοχϊν ι ςυντάξεων οφειλόμενθ ςε παράνομεσ πράξεισ ι παραλείψεισ οργάνων του 

Δθμοςίου ι ν.π.δ.δ., αποτελεί ειςόδθμα από μιςκωτι εργαςία και ςυντάξεισ. Η αποηθμίωςθ αυτι ςτθν 

ουςία «αντικρφηει» το ειςόδθμα από μιςκωτι εργαςία και ςυντάξεισ που απϊλεςαν οι φορολογοφμενοι 

εξαιτίασ των παράνομων πράξεων ι παραλείψεων οργάνων του Δθμοςίου ι ν.π.δ.δ. που ζλαβαν χϊρα τα 

προθγοφμενα ζτθ (γεγονόσ το οποίο ςτθν ουςία αναγνωρίηεται με τθ δικαςτικι απόφαςθ) και ςυνεπϊσ 

υπάγεται ςε φόρο με βάςθ τισ διατάξεισ των ετϊν αυτϊν ςτα οποία ανάγεται και υπό τισ προχποκζςεισ 

που ορίηονται ςτισ προαναφερόμενεσ διατάξεισ του δεφτερου εδαφίου τθσ παρ.4 του άρκρου 8 του 

ν.4172/2013 όπωσ ιςχφουν.   

 

 

                                                    Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ  

                         ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 

                  Γ. ΠΙΣΙΛΗ 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΧΒΦ46ΜΠ3Ζ-60Δ



 

3 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

1. Αποδζκτεσ πίνακα Γϋ 

2. Γενικι Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ  

3. ΔΙ.Ε.ΠΙ.ΔΙ. 

4. Δ.Α.Φ.Ε.  

 

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Γραφείο κ. Υπουργοφ  

2. Γραφείο  κ. Υφυπουργοφ 

3. Γραφείο κασ Γενικισ Γραμματζωσ Φορολογικισ Πολιτικισ & Δθμόςιασ Περιουςίασ 

4. Αποδζκτεσ πινάκων Αϋ(εκτόσ των αρικμϊν 2 και 3 αυτοφ), Βϋ,  Ζϋ(εκτόσ των αρικμϊν 2, 3, 5 και 6 

αυτοφ), Ηϋ(εκτόσ των αρικμϊν 4,10 και 11 αυτοφ) 

5. Επιχειρθςιακι Δ/νςθ ΣΔΟΕ Αττικισ & Επιχειρθςιακι Δ/νςθ ΣΔΟΕ Μακεδονίασ 

 

ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο κ. Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 

2. Γραφείο κ.κ. Γενικϊν Διευκυντϊν 

3. Αυτοτελζσ Τμιμα Συντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ  

4. Δ/νςθ Νομικισ Υποςτιριξθσ τθσ ΑΑΔΕ  

5. Δ/νςθ Εφαρμογισ Άμεςθσ Φορολογίασ  – Τμιμα Αϋ (10) 

6.  Δ/νςθ Ελζγχων 
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