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ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις ως προς την έννοια της εφάπαξ αποζημίωσης για την 

ορθή εφαρμογή της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 

(Α΄167)»  

ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΕΓΚΤΚΛΙΟΤ 

Α) Αντικείμενο 

Αντικείμενο τις εγκυκλίου είναι η παροχή διευκρινίσεων ως προς την έννοια της εφάπαξ 

αποζημίωσης για την ορθή εφαρμογή της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 

4172/2013 - Κώδικα Υορολογίας Εισοδήματος (ΚΥΕ-Α΄167). 

Β) Περιεχόμενο 

Με την εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης της παρ. 3 του 

άρθρου 15 του ΚΥΕ περιλαμβάνεται και η εφάπαξ αποζημίωση που παρέχεται 

οικειοθελώς από τον εργοδότη για την κατόπιν συμφωνίας με τον μισθωτό λύση και 

κατάργηση της σύμβασης εργασίας εφόσον καταβάλλεται εφάπαξ και εξαιτίας της 

διακοπής της σχέσεως εργασίας.  

Γ) Πεδίο Εφαρμογής 

Η παρούσα εφαρμόζεται για την φορολόγηση  σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του 

άρθρου 15 του ΚΥΕ της εφάπαξ αποζημίωσης που λαμβάνουν φυσικά πρόσωπα για 

οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσεως εργασίας ή άλλης σύμβασης. 

                           ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

                                 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ   
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Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, κατόπιν ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην 

υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

 

1. Με τη διάταξη της παρ. 3. του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (ΚΥΕ) ορίζεται ότι με 

την επιφύλαξη της περίπτωσης στ΄της παρ. 1 του άρθρου 14, φορολογείται αυτοτελώς με 

εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, κάθε εφάπαξ αποζημίωση που παρέχεται από 

οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσεως εργασίας ή άλλης 

σύμβασης, η οποία συνδέει το φορέα με τον δικαιούχο της αποζημίωσης. Ο φόρος 

επιβάλλεται για ποσό αποζημίωσης άνω των 60.000 ευρώ και συγκεκριμένα υπολογίζεται 

για ποσό αποζημίωσης από  60.000,01 έως 100.000 ευρώ με συντελεστή 10%, για ποσό 

αποζημίωσης από  100.000,01 έως 150.000 ευρώ με συντελεστή 20% και για ποσό 

αποζημίωσης άνω των 150.000 ευρώ με συντελεστή 30%. Με την ανωτέρω διάταξη, 

θεσπίστηκε για το συγκεκριμένο εισόδημα ειδικό, ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς, σε 

σχέση με τη γενική ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 15 του ΚΥΕ που εφαρμόζεται για τη 

φορολόγηση του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.  

2. Από τη γραμματική διατύπωση  της ανωτέρω διάταξης προκύπτει ότι στο πεδίο 

εφαρμογής της περιλαμβάνεται κάθε αποζημίωση που καταβάλλεται εφάπαξ για 

οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσεως εργασίας ή άλλης σύμβασης, χωρίς να τίθεται 

ως προϋπόθεση η καταβολή της αποζημίωσης λόγω μονομερούς καταγγελίας της σχέσης 

εργασίας και χωρίς να απαιτείται να πληρούνται ειδικότερες προϋποθέσεις που τυχόν 

τίθενται από την εργατική νομοθεσία για την θεμελίωση της υποχρέωσης καταβολής 

αποζημίωσης από τον εργοδότη (ενδεικτικά πρώτο εδάφιο του άρθρου 8 του ν. 

3198/1955).  υνεπώς στην έννοια της αποζημίωσης που φορολογείται με το ειδικό 

καθεστώς της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 15 του ΚΥΕ εντάσσεται και η αποζημίωση 

που παρέχεται οικειοθελώς από τον εργοδότη για την κατόπιν συμφωνίας με τον μισθωτό 

λύση και κατάργηση της σύμβασης εργασίας, εφόσον καταβάλλεται εφάπαξ και εξαιτίας 

της  διακοπής της σχέσεως εργασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΦΗ 

ΔΗΜΟΙΨΝ Ε0ΔΨΝ 

 

 

ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Αποδέκτες Πίνακα Γ΄ 

2. Διεύθυνση τρατηγικής Σεχνολογιών Πληροφορικής (για ανάρτηση στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Γραφείο Τπουργού Οικονομικών 

2. Γραφείο Τφυπουργού Οικονομικών 

3. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Υορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας 

4. Αποδέκτες Πινάκων A΄, (πλην της περίπτωσης 6 των Αποδεκτών για Εσωτερική Διανομή), Β, Ζ΄, Η΄, Θ΄, Ι΄ 

5. Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: 

6.  Διεύθυνση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Τποδ/νση Α΄ , Σμήμα Α΄) 

7.  Διεύθυνση Ανάπτυξης Υορολογικών Εφαρμογών (Σμήμα Α΄) 

 

III. ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

2. Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Υορολογικής Διοίκησης 

3. Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων της Α.Α.Δ.Ε. 

4. Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Υορολογίας – Σμήμα Α΄ 

5. Διεύθυνση Νομικής Τποστήριξης της Α.Α.Δ.Ε. 

6. Αυτοτελές Σμήμα υντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας 
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