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Αθήνα, 10 Αππιλίος 2014
Θέμα: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν αμοιβών ηθοποιών / εκθυνηηών εν ότει ηυν διαηάξευν ηος
νέος Κώδικα Φοπολογίαρ Ειζοδήμαηορ και ηηρ ιζσύοςζαρ θοπολογικήρ νομοθεζίαρ.
Αμηόηηκε θ. Τζηιηθώλε,
Σε ζπλέρεηα ηεο επηθνηλσλίαο καο ζαο παξαζέηνπκε θαησηέξσ ηηο απαληήζεηο καο ζηα εξσηήκαηα πνπ
ζέζαηε ππ’ όςηλ καο.
1ο Επώηημα: Οι ζςνεπγάηερ ηυν εηαιπιών παπαγυγήρ ΕΚΦΩΝΗΤΕΣ / ΗΘΟΠΟΙΟΙ θςζικά
ππόζυπα, πος εκδίδοςν Τιμολόγια Παποσήρ Υπηπεζιών από αηομικέρ επισειπήζειρ πος έσοςν
θηιάξει ή Δεληία Παποσήρ Υπηπεζιών (με παπακπαηήζειρ Ι.Κ.Α. κ.λπ.) θα ππέπει να αναγπάθοςν
ξεσυπιζηά ηην επγαζιακή αμοιβή ηοςρ και ξεσυπιζηά ηα δικαιώμαηα σπήζηρ; Θα κάνοςμε
παπακπάηηζη δικαιυμάηυν;
Απάνηηζη: Τα θπζηθά πξόζσπα (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο κε δηπινγξαθηθά ή απινγξαθηθά βηβιία),
εθόζνλ παξέρνπλ ππεξεζίεο εθαξκόδνπλ γηα ζθνπνύο ζπκκόξθσζεο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Α.Σ. θαη
αλεμάξηεηα αλ ηεξνύλ απινγξαθηθά ή δηπινγξαθηθά βηβιία. Εηδηθόηεξα, ζύκθσλα κε ην αξ. 6 § 11
ηνπ Κ.Φ.Α.Σ. «υρ πλήπη ζηοισεία ηηρ ζςναλλαγήρ νοούνηαι ηο είδορ ηυν αγαθών, η ποζόηηηα, η μονάδα
μέηπηζηρ, η ηιμή μονάδαρ και η αξία ή ηο είδορ ηυν ςπηπεζιών και η αμοιβή, η οποία, όπος ζςνηπέσει
πεπίπηυζη, αναλύεηαι καηά ζςνηελεζηή Φ.Π.Α. ή απαλλαγή από ηο Φ.Π.Α.. Οι παπεσόμενερ εκπηώζειρ
αναγπάθονηαι καηά ηιρ ίδιερ διακπίζειρ. Σηο καθαπό ποζό πεπιλαμβάνονηαι οι καηά ηο σπόνο ηηρ
ζςναλλαγήρ ζςναλλακηικέρ και ειδικέρ θοπολογικέρ επιβαπύνζειρ και πποζηίθεηαι ο Φ.Π.Α. πος
αναλογεί. Ακόμη αναγπάθεηαι ηο ζςνολικό ποζό ηηρ αξίαρ ηηρ ζςναλλαγήρ ή ηηρ αμοιβήρ».
Σύκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 8 ηνπ Κ.Φ.Α.Σ. εθαξκόδεηαη ππνρξεσηηθά ην Ειιεληθό Γεληθό
Λνγηζηηθό Σρέδην (Π.Δ. 1123/1980, Α’ 283), κόλν σο πξνο ηελ δνκή, ηελ νλνκαηνινγία θαη ην
πεξηερόκελν ησλ πξσηνβαζκίσλ, δεπηεξνβαζκίσλ θαη ησλ ππνγξακκηζκέλσλ ηξηηνβαζκίσλ
ινγαξηαζκώλ, θαη από ηνπο ινγαξηαζκνύο ηεο νκάδαο 9 κόλν ν ινγαξηαζκόο 94, εθόζνλ ηα
αθαζάξηζηα έζνδα από πσιήζεηο αγαζώλ (ινγαξηαζκνί 70,71) ππεξβαίλνπλ ηα πέληε (5) εθαηνκκύξηα
επξώ αλά ινγαξηαζκό ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε.
Εηδηθόηεξα, ζύκθσλα κε ην Ειιεληθό Γεληθό Λνγηζηηθό Σρέδην νη ακνηβέο θαηαρσξνύληαη ζην
ινγαξηαζκό 61.00 θαη ηα δηθαηώκαηα ζην ινγαξηαζκό 61.98. (Σημειώνεηαι όηι είναι ήδη γνυζηό και
δημοζιεςμένο ζσέδιο νόμος πεπί ηυν Ελληνικών Λογιζηικών Πποηύπυν, η ςιοθέηηζη ηυν οποίυν
αποηελεί και μνημονιακή δέζμεςζη. Εθόζον ηο ζσεηικό ζσέδιο νόμος τηθιζθεί, ενδεσομένυρ να
ςπάπξοςν διαθοποποιήζειρ υρ ππορ ηα ανυηέπυ αναθεπόμενα).
Τέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ζύκθσλα κε ην λέν Ν. 4254/2014 πξνζηέζεθε λέα § 8 ζην αξ. 64 ηνπ
Ν. 4172/2014 ζύκθσλα κε ηελ νπνία «Σε πεπίπηυζη πος ο λήπηηρ ηηρ αμοιβήρ ζύμθυνα με ηην
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πεπίπηυζη δ’ ηηρ παπ. 1 ηος απ. 62 (δειαδή ακνηβέο γηα ηερληθέο ππεξεζίεο, ακνηβέο δηνίθεζεο,
ακνηβέο γηα ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη άιιεο ακνηβέο γηα παξόκνηεο ππεξεζίεο) είναι θοπολογικόρ
κάηοικορ Ελλάδαρ, παπακπάηηζη θόπος ζύμθυνα με ηην § 1 ενεπγείηαι μόνον εθόζον η ζςναλλαγή
ςπεπβαίνει ηα 300 εςπώ». Επνκέλσο, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε γηα ηηο όιεο ηηο παξαπάλσ ακνηβέο
ζα γίλεηαη παξαθξάηεζε θόξνπ κόλν εθόζνλ ε ακνηβή ππεξβαίλεη ηα 300,00 επξώ, όρη όκσο θαη γηα
δηθαηώκαηα γηα ηα νπνία ζα γίλεηαη παξαθξάηεζε γηα νπνηνδήπνηε πνζό.
Επνκέλσο, από ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο θαη γηα ζθνπνύο ζπκκόξθσζεο ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ
πθίζηαληαη ηόζν εξγαζηαθή ακνηβή όζν θαη δηθαηώκαηα ρξήζεο, έρνπκε ηελ άπνςε όηη θα ππέπει να
γίνεηαι διασυπιζμόρ ηηρ επγαζιακήρ αμοιβήρ από ηα δικαιώμαηα σπήζηρ, ηδηαηηέξα εθόζνλ δελ
πξνβιέπεηαη θαη ν ζρεηηθόο απηόο δηαρσξηζκόο από ηηο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ ππνγξαθεί.
Σεκεηώλνπκε όηη ην πνζνζηό ηεο ζρέζεο κεηαμύ εξγαζηαθήο ακνηβήο θαη δηθαησκάησλ δελ
θαζνξίδνληαη εθ ηνπ λόκνπ ξεηώο ή από ηε λνκνινγία θαη απνηειεί αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο θαη
ζπκθσλίαο κεηαμύ ησλ κεξώλ.
2ο Επώηημα: Με δεδομένο όηι έηζι κι αλλιώρ ζηα παπαπάνυ θςζικά ππόζυπα πποβλέπεηαι
πποκαηαβολή θόπος, εάν δεν αναγπάθοςν ξεσυπιζηά ηην επγαζιακή αμοιβή και ξεσυπιζηά ηα
δικαιώμαηα, ηόηε ηι θα παπακπαηούμε ; Φόπο ; Δικαιώμαηα ;
Απάνηηζη: Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαγξάθεηαη μερσξηζηά ε εξγαζηαθή ακνηβή θαη μερσξηζηά ηα
δηθαηώκαηα, ηόηε ζα γίλεηαη παξαθξάηεζε θόξνπ ζην ζύλνιν ηεο ακνηβήο, εθόζνλ απηή ππεξβαίλεη
ηα 300,00 επξώ. Πάλησο επηζεκαίλεηαη όηη γηα ζθνπνύο ζπκκόξθσζεο θαη γηα απνθπγή ζύγρπζεο ζε
πεξίπησζε θνξνινγηθνύ ειέγρνπ, έσοςμε ηην άποτη όηι θα ππέπει να γίνεηαι διασυπιζμόρ ηηρ
επγαζιακήρ αμοιβήρ από ηα δικαιώμαηα.
3ο Επώηημα: Οι ζςνεπγάηερ ηυν εηαιπιών παπαγυγήρ ΕΚΦΩΝΗΤΕΣ / ΗΘΟΠΟΙΟΙ νομικά
ππόζυπα πος εκδίδοςν Τιμολόγια Παποσήρ Υπηπεζιών από επισειπήζειρ Ο.Ε. ή Ε.Ε. πος έσοςν
ζςζηήζει θα ππέπει να αναγπάθοςν ξεσυπιζηά ηην επγαζιακή αμοιβή ηοςρ και ξεσυπιζηά ηα
δικαιώμαηα σπήζηρ ; Θα κάνοςμε εδώ παπακπάηηζη δικαιυμάηυν ;
Απάνηηζη: Σύκθσλα κε ην αξ. 45 ηνπ Ν. 4172/2013 ζηελ έλλνηα ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ή λνκηθώλ
νληνηήησλ πεξηιακβάλνληαη νη θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο πνπ ζπζηήζεθαλ ζηελ εκεδαπή ή ηελ
αιινδαπή, νη πξνζσπηθέο εηαηξείεο πνπ ζπζηήζεθαλ ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή, θαζώο θαη νη
λνκηθέο νληόηεηεο, πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ Κ.Φ.Ε. θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζε κηα από ηηο
πξνεγνύκελεο πεξηπηώζεηο.
Επηπιένλ ζύκθσλα κε ην αξ. 38 ηνπ Ν. 4172/2013, ν όξνο «δηθαηώκαηα» ζεκαίλεη ηο ειζόδημα πος
αποκηάηαι υρ ανηάλλαγμα για ηη σπήζη ή ηο δικαίυμα σπήζηρ, ηυν δικαιυμάηυν πνεςμαηικήρ
ιδιοκηηζίαρ επί λογοηεσνικού, καλλιηεσνικού ή επιζηημονικού έπγος, ζςμπεπιλαμβανομένυν ηυν
κινημαηογπαθικών και ηηλεοπηικών ηαινιών, μαγνηηοηαινιών για παδιοθυνικέρ εκπομπέρ και
αναπαπαγυγήρ βινηεοκαζεηών, λογιζμικού για εμποπική εκμεηάλλεςζη ή πποζυπική σπήζη,
διπλυμάηυν εςπεζιηεσνίαρ, εμποπικών ζημάηυν, ππονομίυν, ζσεδίυν ή ςποδειγμάηυν,
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ζσεδιαγπαμμάηυν, απόππηηυν σημικών ηύπυν ή μεθόδυν καηεπγαζίαρ ή ζε ανηάλλαγμα πληποθοπιών
πος αθοπούν βιομησανική, εμποπική ή επιζηημονική πείπα, οι πληπυμέρ για ηη σπήζη βιομησανικού,
εμποπικού ή επιζηημονικού εξοπλιζμού, για ηη σπήζη ηεσνικών μεθόδυν παπαγυγήρ, ηεσνικήρ ή
ηεσνολογικήρ βοήθειαρ, ηεσνογνυζίαρ (knowhow), αποηελεζμάηυν επεςνών, αναδημοζίεςζηρ άπθπυν
και μελεηών, καθώρ και οι πληπυμέρ για ζςμβοςλεςηικέρ ςπηπεζίερ πος παπέσονηαι ηλεκηπονικά μέζυ
δικηύυν πληποθοπικήρ ζε βάζη δεδομένυν επίλςζηρ πποβλημάηυν, ηην ηλεκηπονική λήτη
(downloading) λογιζμικού ηλεκηπονικού ςπολογιζηή, ακόμα και ζηην πεπίπηυζη πος ηα εν λόγυ
πποφόνηα αποκηώνηαι για πποζυπική ή επαγγελμαηική σπήζη ηος αγοπαζηή, ηην εκμίζθυζη
βιομησανικού, εμποπικού ή επιζηημονικού εξοπλιζμού και εμποπεςμαηοκιβυηίυν και λοιπών ζςναθών
δικαιυμάηυν.
Ωζηόζν, κε ηελ § 5 ηνπ αξ. 62 ηνπ Ν. 4172/2013, ε νπνία πξνζηέζεθε κε ηνλ πξόζθαην Ν. 4254/2014
νξίδεηαη όηη: «Τα νομικά ππόζυπα ή νομικέρ ονηόηηηερ πος είναι θοπολογικοί κάηοικοι Ελλάδαρ ή
έσοςν μόνιμη εγκαηάζηαζη ζηην Ελλάδα και λαμβάνοςν αμοιβέρ για δικαιώμαηα (royalties) ζύμθυνα με
ηην πεπίπηυζη γ’ ηηρ παπ. 1 δεν ςπόκεινηαι ζε παπακπάηηζη θόπος ζύμθυνα με ηο απ. 64».
Θεσξνύκε όηη πξνθαλώο ζπλάγεηαη από ηελ δηεπθξηληζηηθή δηάηαμε ηνπ Ν. 4254/2014 όηη δελ ηίζεηαη
ζέκα παξαθξάηεζεο ησλ δηθαησκάησλ ζηελ πεξίπησζε ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ.
Όζνλ αθνξά όκσο ηνλ δηαρσξηζκό ηνπο ζε ακνηβή θαη δηθαηώκαηα εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ ηα όζα
νξίδνληαη κε ην αξ. 6 § 11 ηνπ Κ.Φ.Α.Σ. «υρ πλήπη ζηοισεία ηηρ ζςναλλαγήρ νοούνηαι ηο είδορ ηυν
αγαθών, η ποζόηηηα, η μονάδα μέηπηζηρ, η ηιμή μονάδαρ και η αξία ή ηο είδορ ηυν ςπηπεζιών και η
αμοιβή, η οποία, όπος ζςνηπέσει πεπίπηυζη, αναλύεηαι καηά ζςνηελεζηή Φ.Π.Α. ή απαλλαγή από ηο
Φ.Π.Α.. Οι παπεσόμενερ εκπηώζειρ αναγπάθονηαι καηά ηιρ ίδιερ διακπίζειρ. Σηο καθαπό ποζό
πεπιλαμβάνονηαι οι καηά ηο σπόνο ηηρ ζςναλλαγήρ ζςναλλακηικέρ και ειδικέρ θοπολογικέρ επιβαπύνζειρ
και πποζηίθεηαι ο Φ.Π.Α. πος αναλογεί. Ακόμη αναγπάθεηαι ηο ζςνολικό ποζό ηηρ αξίαρ ηηρ
ζςναλλαγήρ ή ηηρ αμοιβήρ».
Πάλησο, επηζεκαίλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε όηη, όπσο θαη αλσηέξσ αλαθέξεηαη, νη ακνηβέο
θαηαρσξνύληαη ζηνλ ινγαξηαζκό 61.00 θαη ηα δηθαηώκαηα ζην ινγαξηαζκό 61.98.
Επνκέλσο, από ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο θαη γηα ζθνπνύο ζπκκόξθσζεο ζηηο πεξηπηώζεηο νπνύ
πθίζηαληαη ηόζν εξγαζηαθή ακνηβή, όζν θαη δηθαηώκαηα ρξήζεο, έρνπκε ηελ άπνςε όηη θα ππέπει να
γίνεηαι διασυπιζμόρ ηηρ επγαζιακήρ αμοιβήρ από ηα δικαιώμαηα σπήζηρ, ηδηαίηεξα εθόζνλ δελ
πξνβιέπεηαη θαη ν ζρεηηθόο απηόο δηαρσξηζκόο από ηηο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ ππνγξαθεί.
4ο Επώηημα: Εάν μαρ ηιμολογήζει ΕΚΦΩΝΗΤΗΣ / ΗΘΟΠΟΙΟΣ από ΑΛΛΟΔΑΠΗ εηαιπία σώπαρ
με ηην οποία ςπάπσει ζύμβαζη αποθςγήρ διπλήρ θοπολογίαρ, ηι κάνοςμε ;
Απάνηηζη: Σηελ πεξίπησζε απηή αθνινπζείηαη όηη πξνβιέπεηαη ζηε ζύκβαζε απνθπγήο δηπιήο
θνξνινγίαο ζρεηηθά κε ηελ παξαθξάηεζε θόξνπ, δειαδή γίλεηαη παξαθξάηεζε θόξνπ κε βάζε ηνλ
αληίζηνηρν ζπληειεζηή Σ.Α.Δ.Φ. θαη εθαξκνγή ηεο ζύκβαζεο, ήηνη αίηεζε εθαξκνγήο ηεο ζύκβαζεο.
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5ο Επώηημα: Εάν μαρ ηιμολογήζει ΕΚΦΩΝΗΤΗΣ / ΗΘΟΠΟΙΟΣ από ΑΛΛΟΔΑΠΗ εηαιπία σώπαρ
με ηην οποία ΔΕΝ ςπάπσει ζύμβαζη αποθςγήρ διπλήρ θοπολογίαρ, ηι κάνοςμε?
Απάνηηζη: Σε απηή ηελ πεξίπησζε (ρώξα κε ηελ νπνία δελ ππάξρεη Σ.Α.Δ.Φ.) αθνινπζείηαη όηη
πξνβιέπεηαη ζηην εζυηεπική νομοθεζία. Δειαδή γίλεηαη παξαθξάηεζε θόξνπ κε ζπληειεζηή 20 %.
Σεκεηώλεηαη πάλησο όηη από ζηελ παξαθξάηεζε θόξνπ ππόθεηληαη μόνο ηα θςζικά ππόζυπα.
Γηα ηα λνκηθά πξόζσπα – λνκηθέο νληόηεηεο πνπ εμαηξέζεθαλ από ηελ ππνρξέσζε παξαθξάηεζεο
θόξνπ αλακέλεηαη θαη ε ζρεηηθή εξκελεπηηθή εγθύθιηνο από ηε δηνίθεζε ηνπ Υπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθώλ επί ηνπ ζέκαηνο, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε πιένλ πξνθύπηεη επζέσο από ην λόκν γηα ηα
εκεδαπά λνκηθά πξόζσπα θαη νληόηεηεο ε κε ππνρξέσζε παξαθξάηεζεο θόξνπ γηα ακνηβέο πνπ
ιακβάλνπλ από δηθαηώκαηα (royalties).
6ο Επώηημα: Όηαν ηιμολογούμε ππορ ηοςρ πελάηερ μαρ μια παπαγυγή η οποία έσει δικαιώμαηα, θα
ππέπει να ηα πεπιγπάθοςμε αναλςηικά (π.σ. κόζηορ παπαγυγήρ 50.000, πεπιλαμβάνονηαι
δικαιώμαηα ηθοποιών και μοςζικήρ 10.000) ;
Απάνηηζη: Σηελ πεξίπησζε απηή εθόζνλ θάζε εηαηξεία παξαγσγήο είλαη λνκηθή νληόηεηα ζύκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 45 ηνπ Κ.Φ.Ε. θαη ιακβάλεη ακνηβέο από δηθαηώκαηα (royalties), όπσο
αλαθέξνληαη ζην αξ. 38 ηνπ Κ.Φ.Ε, δελ είλαη ππόρξεε ζε παξαθξάηεζε θόξνπ ζύκθσλα κε ην αξ. 62
§ 5 ηνπ Ν. 4172/2013, όπσο ηζρύεη κεηά ηελ πξόζθαηε ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην Ν. 4254/2014.
Σρεηηθά κε ην δηαρσξηζκό ηεο ακνηβήο ζαο ζύκθσλα κε ην αξ. 6 § 11 ηνπ Κ.Φ.Α.Σ. «σο πιήξε
ζηνηρεία ηεο ζπλαιιαγήο λννύληαη ην είδνο ησλ αγαζώλ, ε πνζόηεηα, ε κνλάδα κέηξεζεο, ε ηηκή
κνλάδαο θαη ε αξία ή ηο είδορ ηυν ςπηπεζιών και η αμοιβή, ε νπνία, όπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε,
αλαιύεηαη θαηά ζπληειεζηή Φ.Π.Α. ή απαιιαγή από ην Φ.Π.Α.. Οη παξερόκελεο εθπηώζεηο
αλαγξάθνληαη θαηά ηηο ίδηεο δηαθξίζεηο. Σην θαζαξό πνζό πεξηιακβάλνληαη νη θαηά ην ρξόλν ηεο
ζπλαιιαγήο ζπλαιιαθηηθέο θαη εηδηθέο θνξνινγηθέο επηβαξύλζεηο θαη πξνζηίζεηαη ν Φ.Π.Α. πνπ
αλαινγεί. Αθόκε αλαγξάθεηαη ην ζπλνιηθό πνζό ηεο αμίαο ηεο ζπλαιιαγήο ή ηεο ακνηβήο».
Επνκέλσο, από ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο θαη γηα ζθνπνύο ζπκκόξθσζεο ζηηο πεξηπηώζεηο όπνπ
πθίζηαληαη ηόζν ακνηβή παξαγσγήο, όζν θαη δηθαηώκαηα ρξήζεο, έρνπκε ηελ άπνςε όηη θα ππέπει να
γίνεηαι διασυπιζμόρ ηηρ αμοιβήρ παπαγυγήρ από ηα δικαιώμαηα σπήζηρ (ηδηαίηεξα εθόζνλ δελ
πξνβιέπεηαη θαη ν ζρεηηθόο απηόο δηαρσξηζκόο από ηηο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ ππνγξαθεί) δηόηη έηζη
θαηνρπξώλεηαη θαη ε απαίηεζε ηεο εηαηξίαο παξαγσγήο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο
ζε αιιά κέζα, άιιεο ρώξεο θαη επόκελα έηε.
Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε επηπιένλ δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία επηζπκείηε επί
ησλ αλσηέξσ.
Με εθηίκεζε,
Γηα ηελ DFK ACT Services,
Αζπαζία Μαιηάγθα
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