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ΘΕΜΑ: «τεηικά με ηη θορολογική μεηατείριζη ηων ειζοδημάηων ποσ αποκηούν οι
αμειβόμενοι προπονηηές και οι εκπαιδεσηές ηων Διαιηηηών Ομαδικών Αθλημάηων
από ηις Ομοζπονδίες».
Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:
1. Με ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.4714/2020 (Α΄148), ζηελ παξ. 2α ηνπ άξζξνπ 15
ηνπ λ. 4172/2013 κεηά ηηο ιέμεηο «νη ακεηβόκελνη αζιεηέο» πξνζηίζεληαη νη ιέμεηο «θαη νη
πξνπνλεηέο» θαη κεηά ηηο ιέμεηο «αλαγλσξηζκέλα αζιεηηθά ζσκαηεία» πξνζηίζεληαη νη
ιέμεηο «θαη νη εθπαηδεπηέο ησλ Γηαηηεηώλ Οκαδηθώλ Αζιεκάησλ από ηηο Οκνζπνλδίεο» θαη
ε παξ. 2α δηακνξθώλεηαη σο εμήο: «2α. Ζ παξ. 1 εθαξκόδεηαη γηα ην εηζόδεκα πνπ
απνθηνύλ νη ακεηβόκελνη αζιεηέο θαη νη πξνπνλεηέο από ηηο αζιεηηθέο αλώλπκεο
εηαηξείεο, ηα ηκήκαηα ακεηβόκελσλ αζιεηώλ ή ηα αλαγλσξηζκέλα αζιεηηθά ζσκαηεία, θαη
νη εθπαηδεπηέο ησλ Γηαηηεηώλ Οκαδηθώλ Αζιεκάησλ από ηηο Οκνζπνλδίεο, εθόζνλ ηα
πνζά ηα νπνία ιακβάλνπλ εθάπαμ ή ηκεκαηηθά γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ
κεηεγγξαθήο ή ηελ αλαλέσζε ή ηε ιύζε ηνπ ζπκβνιαίνπ ζπλεξγαζίαο ηνπο δελ
ππεξβαίλνπλ ηηο ζαξάληα ρηιηάδεο (40.000) επξώ εληόο ηνπ νηθείνπ θνξνινγηθνύ έηνπο. Αλ
ην εηζόδεκα ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ ππεξβαίλεη ηηο ζαξάληα ρηιηάδεο (40.000) επξώ,
θνξνινγείηαη κε θνξνινγηθό ζπληειεζηή είθνζη δύν ηνηο εθαηό (22%) θαη κε εμάληιεζε ηεο
θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο.».
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2. Πεξαηηέξσ, κε ηελ παξ.2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη λόκνπ, ζηελ παξ. 4α ηνπ άξζξνπ 60
ηνπ λ. 4172/2013 κεηά ηηο ιέμεηο «νη ακεηβόκελνη αζιεηέο» πξνζηίζεληαη νη ιέμεηο «θαη νη
πξνπνλεηέο» θαη κεηά ηηο ιέμεηο «αλαγλσξηζκέλα αζιεηηθά ζσκαηεία» πξνζηίζεληαη νη
ιέμεηο «θαζώο νη εθπαηδεπηέο ησλ Γηαηηεηώλ Οκαδηθώλ Αζιεκάησλ από ηηο Οκνζπνλδίεο»
θαη ε παξ. 4α δηακνξθώλεηαη σο εμήο: «4α. Γηα ηα πνζά ηα νπνία εηζπξάηηνπλ νη
ακεηβόκελνη αζιεηέο θαη νη πξνπνλεηέο εθάπαμ ή ηκεκαηηθά γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ
ζπκβνιαίνπ κεηεγγξαθήο ή ηελ αλαλέσζε ή ιύζε ηνπ ζπκβνιαίνπ ζπλεξγαζίαο ηνπο, από
ηηο αζιεηηθέο αλώλπκεο εηαηξείεο, ηα ηκήκαηα ακεηβνκέλσλ αζιεηώλ ή ηα αλαγλσξηζκέλα
αζιεηηθά ζσκαηεία, θαζώο θαη νη εθπαηδεπηέο ησλ Γηαηηεηώλ Οκαδηθώλ Αζιεκάησλ από
ηηο Οκνζπνλδίεο, ν ζπληειεζηήο παξαθξάηεζεο νξίδεηαη ζε είθνζη δύν ηνηο εθαηό (22%),
εθόζνλ ηα πνζά πνπ εηζπξάηηνληαη ππεξβαίλνπλ ηηο ζαξάληα ρηιηάδεο (40.000) επξώ
εληόο ηνπ νηθείνπ θνξνινγηθνύ έηνπο. Σηελ πεξίπησζε πνπ ην εηζόδεκα θαηαβάιιεηαη
ειεύζεξν θόξνπ, ν θόξνο ππνινγίδεηαη κεηά ηελ αλαγσγή ηνπ πνζνύ ζε κηθηό κε ηελ
πξνζζήθε ηνπ αλαινγνύληνο θόξνπ.».
3. Σύκθσλα κε ηε ζρεηηθή αηηηνινγηθή έθζεζε, κε ηηο ελ ιόγσ δηαηάμεηο ε θνξνιόγεζε
ησλ εηζνδεκάησλ ησλ πξνπνλεηώλ εμνκνηώλεηαη κε απηή ησλ ακεηβόκελσλ αζιεηώλ
όζνλ αθνξά ηελ κεηεγγξαθή ηελ αλαλέσζε ή ηε ιύζε ζπκβνιαίνπ ζπλεξγαζίαο ηνπο κε
αζιεηηθέο αλώλπκεο εηαηξείεο, ηκήκαηα ακεηβόκελσλ αζιεηώλ ή αλαγλσξηζκέλα αζιεηηθά
ζσκαηεία. Ζ εμνκνίσζε απηή θξίλεηαη ζθόπηκε γηα ιόγνπο θνξνινγηθήο δηθαηνζύλεο ιόγσ
ηεο ζπλάθεηαο ζηηο ηδηόηεηεο αζιεηή θαη πξνπνλεηή.
4. Δπηπιένλ, ζεκεηώλεηαη όηη ε παξ.2α ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ.4172/2013 γηα ηελ
απηνηειή θνξνιόγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ απνθηνύλ νη ακεηβόκελνη αζιεηέο από ηηο
αζιεηηθέο αλώλπκεο εηαηξείεο, ηα ηκήκαηα ακεηβόκελσλ αζιεηώλ ή ηα αλαγλσξηζκέλα
αζιεηηθά ζσκαηεία εμαηηίαο ππνγξαθήο ζπκβνιαίνπ κεηεγγξαθήο ή αλαλέσζεο ή ιύζεο
ζπκβνιαίνπ ζπλεξγαζίαο θαζώο επίζεο θαη ε παξ.4α ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ λ.4172/2013
πεξί ηνπ ζπληειεζηή παξαθξάηεζεο ζηα πνζά απηά, πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 76 ηνπ
λ.4646/2019, ζύκθσλα δε κε ηελ παξ.1 άξζξνπ 84 ηνπ απηνύ λόκνπ, εθαξκόδνληαη γηα
εηζνδήκαηα πνπ απνθηώληαη από 1.1.2020 θαη κεηά.
5. Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ θαη ιακβάλνληαο ππόςε όηη επηδησθόκελνο ζθνπόο είλαη ε
εμνκνίσζε ηεο θνξνινγηθήο κεηαρείξηζεο ησλ εηζνδεκάησλ ησλ πξνπνλεηώλ θαη ησλ
εθπαηδεπηώλ ησλ Γηαηηεηώλ Οκαδηθώλ Αζιεκάησλ από ηηο Οκνζπνλδίεο κε απηήλ ησλ
ακεηβόκελσλ αζιεηώλ, δηεπθξηλίδεηαη όηη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.4714/2020,
εθαξκόδνληαη γηα εηζνδήκαηα πξνπνλεηώλ θαη εθπαηδεπηώλ ησλ Γηαηηεηώλ Οκαδηθώλ
Αζιεκάησλ από ηηο Οκνζπνλδίεο πνπ απνθηώληαη από 1.1.2020 θαη κεηά γηα ιόγνπο
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θνξνινγηθήο δηθαηνζύλεο αιιά

θαη νκνηόκνξθεο εθαξκνγήο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ,

δεδνκέλνπ όηη ε δηάηαμε αλαθέξεηαη ζε θνξνινγηθό έηνο, ην νπνίν ιακβάλεηαη ππόςε
εληαίν από 01-01-2020 έσο 31-12-2020.
6. Τέινο, γηα ινηπά δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ εηζνδεκάησλ
ησλ πξνπνλεηώλ θαη εθπαηδεπηώλ ησλ Γηαηηεηώλ Οκαδηθώλ Αζιεκάησλ από ηηο
Οκνζπνλδίεο, ηζρύνπλ ηα όζα έρνπλ δηεπθξηληζηεί ζηελ Δ.2026//2020 εγθύθιην γηα ηνπο
ακεηβόκελνπο αζιεηέο.

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ
ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

Γ. ΠΙΣΙΛΗ

3

ΑΔΑ: 65ΖΦ46ΜΠ3Ζ-ΥΜΑ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Απνδέθηεο πίλαθα Γ΄
2. Γεληθή Γ/λζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
3. Γηεύζπλζε Σηξαηεγηθήο Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΓΔ θαη ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε ηεο ΑΑΓΔ)
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ
2. Γξαθείν θ. Υθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ
3. Γξαθείν Γεληθήο Γξακκαηέσο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο
4. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’ (εθηόο ησλ αξηζκώλ 2 θαη 3 απηνύ), Β’, Ε’ (εθηόο ησλ αξηζ.2, 3, 5
θαη 6 απηνύ) Ζ΄(εθηόο αξηζκνύ 4, 10, θαη 11)
5. Πεξηνδηθό «Φνξνινγηθή Δπηζεώξεζε»
6. Γ.Τ.Γ. – Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο
7. Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΣΓΟΔ Αηηηθήο & Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΣΓΟΔ Μαθεδνλίαο
ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ
2.Γξαθείν θαο. Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο
3. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γηεπζπληώλ
4. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο- Τκήκαηα Α΄, Β΄, Γ΄
5. Απηνηειέο Τκήκα Σπληνληζκνύ Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο
6. Γηεύζπλζε Ννκηθήο Υπνζηήξημεο
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