
ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ……………………. 

ΑΙΤΗΣΗ 

(ονοματεπώνυμο),  (βαθμίδα – ειδικότητα) κλάδου γιατρών Ε.Σ.Υ., κατοίκου 
………. 

 

 Με την 2306/2014 απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ κρίθηκε ότι μη νόμιμα 

περιλαμβάνεται στο φορολογητέο εισόδημα το  ποσό που ο ιατρός ΕΣΥ λαμβάνει ως 

πάγια μηνιαία αποζημίωσης για συμμετοχή σε σεμινάρια και ενημέρωση βιβλιοθήκης. 

Όπως ειδικότερα κρίθηκε «η πάγια μηναία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση 

βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε σεμινάρια χορηγείται στους γιατρούς του ΕΣΥ για την 

κάλυψη των δαπανών στις οποίες αυτοί υποβάλλονται για την δημιουργία και διαρκή 

ενημέρωση βιβλιοθήκης, καθώς και για την συμμετοχή σε σεμινάρια και επιστημονικά 

συνέδρια, οι οποίες, κατά τα κοινώς γνωστά, είναι απαραίτητες για την μελέτη και την 

διαρκή επιστημονική ενημέρωση αυτών, ούτως ώστε με την αρτιότερη επιστημονικά 

άσκηση των καθηκόντων τους, να επιτυγχάνεται η προαγωγή της επιστήμης, της έρευνας 

και της ασφαλούς περίθαλψης στον χώρο της υγείας, προς όφελος του κοινωνικού 

συνόλου». 

Κρίθηκε ότι η επίμαχη αποζημίωση «προορίζεται για την κάλυψη πραγματικών 

δαπανών, στις οποίες υποβάλλονται οι ιατροί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους 

έχει αποζημιωτικό χαρακτήρα για την κάλυψη των εν λόγω δαπανών, το δε ύψος της δεν 

υπερβαίνει το κατά κοινή πείρα εύλογο μέτρο και, συνεπώς, δεν αποτελεί φορολογητέο 

εισόδημα, κατά την έννοια του άρθρου 78 παρ. 1 του Συντάγματος και του άρθρου 4 

παρ. 1 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, και επίσης ότι η διάταξη του άρθρου 12 

παρ. 13 του Ν. 3052/2002, που προβλέπει την φορολόγηση της εν λόγω αποζημίωσης, 

μίας δηλαδή παροχής που δεν έχει τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος, είναι 

ανίσχυρη και μη εφαρμοστέα ως αντισυνταγματική. 

Ενόψει των παραπάνω και σε εκτέλεση της παραπάνω δικαστικής κρίσης, με την 

παρούσα αίτησή μου, ζητώ, επιφυλασσόμενος(η) παντός νομίμου δικαιώματός μου,  

όπως άμεσα προβείτε σε νέα εκκαθάριση φόρου εισοδήματος των Οικονομικών Ετών 

2014, 2013, 2012, 2011 και 2010. 
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