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Όλους τους λειτουργούς,
Υπηρεσίες εργοδοτουµένων
Σύµφωνα µε το άρθρο 2(2) του Ν.246/90:
(α) ο όρος «επιχείρηση» σηµαίνει οικονοµική δραστηριότητα η οποία ασκείται κατά τρόπο
ανεξάρτητο ........ αλλά
(β) δεν θεωρείται ότι ασκεί επιχείρηση κατά τρόπο ανεξάρτητο, οποιοσδήποτε µισθωτός ή
άλλο φυσικό πρόσωπο το οποίο δεσµεύεται έναντι οποιουδήποτε εργοδότη µε
σύµβαση εργασίας ή µε άλλο νοµικό δεσµό ο οποίος δηµιουργεί σχέση εργοδότη και
εργοδοτουµένου σε ότι αφορά τους όρους εργασίας, την αµοιβή και την ευθύνη του
εργοδότη.
Από αυτόν τον ορισµό προκύπτει ότι οι εργοδοτούµενοι δεν µπορούν να καταστούν
υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα για τις υπηρεσίες που παρέχουν στον εργοδότη τους, οι
οποίες παραµένουν εκτός του πεδίου εφαρµογής του Φ.Π.Α.
Μερικές φορές δεν είναι και τόσο εύκολο να καθοριστεί αν µια σύµβαση αφορά την
παροχή µισθωτών υπηρεσιών από εργοδοτούµενο σε εργοδότη (contract of service) ή την
παροχή υπηρεσιών από αυτοεργοδοτούµενο σε πελάτη (contract for services). Σε κάθε
περίπτωση πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και οι εξής παράγοντες:
(α) Ο βαθµός και η έκταση του ελέγχου που ασκεί ο λήπτης επί του παρέχοντος τις
υπηρεσίες (control test)
(β) Kατά πόσο ο παρέχων τις υπηρεσίες, τις εκτελεί ως πρόσωπο που ασκεί επιχείρηση
για δικό του λογαριασµό.
(γ) Kατά πόσο το πρόσωπο που εκτελεί τις υπηρεσίες χρησιµοποιεί δικό του εξοπλισµό ή
εργοδοτεί δικούς του βοηθούς, ποιο βαθµό οικονοµικού κινδύνου αναλαµβάνει, ποιο
βαθµό ευθύνης έχει για επένδυση ή διαχείριση και κατά πόσο και σε ποια έκταση έχει
την ευκαιρία να πραγµατοποιήσει κέρδος λόγω ορθών χειρισµών κατά τη
διεκπεραίωση του έργου του (economic test).
(δ) Ο βαθµός ενσωµάτωσης του προσώπου που εκτελεί τις υπηρεσίες στην οργάνωση
της επιχείρησης (integration test)
(ε) H πρόθεση των µερών και οι διευθετήσεις τους ως σύνολο, ιδιαίτερα τα δικαιώµατα και
οι υποχρεώσεις τους.
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-2(στ) Οι περιστάσεις που περιβάλλουν τη σχέση των µερών.
(ζ)

Ο τρόπος πληρωµής των υπηρεσιών.

Για να αποφασιστεί αν υπάρχει σχέση εργοδότη – εργοδοτουµένου πρέπει να
συνεκτιµηθούν όλοι οι παράγοντες. Η τελική απάντηση εξαρτάται από τα γεγονότα της
κάθε υπόθεσης.

(Μ.Μιλτιάδου)
για Έφορο Φ.Π.Α.
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