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ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος αρχιτεκτόνων και
μηχανικών με εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου
49 και της παραγράφου 6 του άρθρου 50 του ν.2238/1994.

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων, σχετικά με το πιο πάνω θέμα. σας
πληροφορούμε τα ακόλουθα:
1.

Με τις διατάξεις της παράγραφο-1 5 του άρθρου 49 του ν.2233,1994

ορίζεται ότι για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος αρχιτεκτόνων και
μηχανικών εφαρμόζεται ο κατάλληλος συντελεστής αυτής της παραγράφου,
ανάλογα με την κατηγορία του έργου, στις ακαθάριστες νόμιμες αμοιβές τους.
Αν από τα βιβλία και στοιχεία του υπόχρεου προκύπτει ότ, οι δαπάνες της
χρήσης

διαφέρουν από τις τεκμαρτές δαπάνες, που προκύπτουν από την

εφαρμογή του συντελεστή καΐα

ποσοστό μεγαλύτερο του 20°:. οι συντελεστές

αυτής της παραγράφου αυξάνονται κατά 20 : ο.
2.

Με την 1122241 2246/Α0012/ΠΟΛ 1233 31-10-1994 διαταγή μας. ερμηνεύοντας

τις πιο πάνω διατάξεις, έγινε δεκτό ότ. για τον προσδιορισμό του καθαρού
εισοδήματος

αρχιτεκτόνων

και μηχανικών

εφαρμόζονται

στις ακαθάριστες

νόμιμες αμοιβές τους οι αντίστοιχοι συντελεστές της παραγράφου 5 του άρθρου

49 του ν.2238/1994, ανάλογα με την κατηγορία του τεχνικού έργου, χωρίς να
αφαιρούνται τα ποσά των τυχόν παρεχόμενων εκπτώσεων.
3.
Οι διατάξεις αυτές, όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση, τους με την
παράγραφο 1 του άρθρου 20 τουν.2214/1994, έχουν εφαρμογή για εισοδήματα που
αποκτώνται από 1η Ιανουαρίου 1994 και μετά.
4.

Όμως, και πριν από τη χρήση 1994 είχε γίνει δεκτό από τη Διοίκηση

(1056681/606/Α0012/11-1-1991 και 1121140/1689/Α0012/13-10-1993) ότι στην έννοια
των ακαθάριστων αμοιβών της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του'ν.δ. 3323/1955
(και τώρα παράγραφος 5 άρθρου 49 ν. 2238/1994) περιλαμβάνονται οι
ακαθάριστες νόμιμες αμοιβές.
5. Επίσης, σημειώνεται ότι, κατά την έννοια των πιο πάνω διατάξεων, ως
νόμιμη αμοιβή προκειμένου για έργα του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. , δημόσιων
επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας
και κοινωφελών ή θρησκευτικών ιδρυμάτων θεωρείται η συμβατική αμοιβή.
6. Εξάλλου με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου 50 του ίδιου
νόμου ορίζεται κατ' εξαίρεση ότι για τον τεκμαρτό προσδιορισμό του καθαρού
εισοδήματος αρχιτεκτόνων και μηχανικών στις ακαθάριστες αμοιβές τους
εφαρμόζονται οι συντελεστές της παραγράφου 5 του άρθρου 49.
Σε περίπτωση που δεν τηρούν τα βιβλία και στοιχεία που ορίζονται από
τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή αυτά που τηρούν κρίνονται ανακριβή, ο
συντελεστής που εφαρμόζεται προσαυξάνεται κατά 40%.
Ειδικά, για τις αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών από την σύνταξη
μελετών και σχεδίων οικοδομικών έργων, την επίβλεψη της εκτέλεσης τους και
την Ξνέργεια πραγματογνωμοσύνης σχετικής με αυτά τα έργα, ο τεκμαρτός
προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος τους γίνεται με εφαρμογή του
συντελεστή, ο οποίος υπολογίζεται:
α) Στο ποσό της συμβατικής αμοιβής, για την εκπόνηση σχεδίων ή μελετών
και επίβλεψη έργων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,
δημοσιών επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής
ωφελείας και κοινωφελών ή θρησκευτικών ιδρυμάτων.
7.

β) Στο ποσό της νόμιμης αμοιβής, για τις υπόλοιπες περιπτώσεις.
Απ' όσα αναφέρονται πιο πάνω προκύπτει ότι για τον προσδιορισμό του

καθαρού εισοδήματος των αρχιτεκτόνων και μηχανικών εφαρμόζεται ο
κατάλληλος συντελεστής της παραγράφου 5 του άρθρου 49 του ν. 2238/1994,
ανάλογα με την κατηγορία του έργου, στις ακαθάριστες νόμιμες αμοιβές τους
προκειμένου για ιδιωτικά έργα ή στις ακαθάριστες συμβατικές αμοιβές τους
προκειμένου για έργα του Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ., δημόσιων επιχειρήσεων

ή

εκμεταλλεύσεων, οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και κοινω φελών
ή θρησκευτικών ιδρυμάτων.
Επισημαίνεται ότι οι ακαθάριστες νόμιμες ή συμβατικές αμοιβές δεν θα
μειώνονται με την αξία των εκπτώσεων που έχουν αναγραφεί στην απόδειξη
παροχής υπηρεσιών ή στα πιστωτικά τιμολόγια.
Τα παραπάνω εφαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτώνται πριν και
μετά την 1η Ιανουαρίου 1994.
8.

Τέλος, για τον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος αρχιτεκτόνων και

μηχανικών εφαρμόζονται οι συντελεστές της παραγράφου 5 του; άρθρου 50 του
ν.2238/1994, προκειμένου για αμοιβές τους από τη σύνταξη μελετών και σχεδίων
οικοδομικών έργων, την

επίβλεψη της εκτέλεσης τους και την

ενέργεια

πραγματογνωμοσύνης σχετικής με αυτά τα έργα, στο ποσό της συμβατικής
αμοιβής, όταν προκ^^σι

για την εκπόνηση σχεδίων ή μελετών και επίβλεψη

έργων

νομικών

του

Δημοσίου,

προσώπων

δημόσιου "δικαίου,

δημόσιων

επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής ωφελείας
και κοινωφελών.ή θρησκευτικών ιδρυμάτων ή στο ποσό της νόμιμης αμοιβής, για
τις υπόλοιπες περιπτώσεις.
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