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Θέμα: Οι θέσεις της Κίνησης Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης για το καθεστώς φορολογίας
πανεπιστημιακών ιατρών με κλινικό έργο σε Νοσοκομείο.
Οι αποδοχές των πανεπιστημιακών ιατρών που είναι τοποθετημένοι σε νοσοκομειακό τμήμα
προέρχονται από τον μισθό του πανεπιστημίου (Υπουργείο Παιδείας) και από το κλινικό έργο
(Υπουργείο Υγείας), δηλαδή το κλινικό επίδομα και τις εφημερίες της νοσοκομειακής μονάδας.
Σημειωτέων ότι και νομικά είναι υποχρεωτική η κλινική εργασία, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της εκπαίδευσης των φοιτητών και της ερευνητικής δραστηριότητας. Επιπρόσθετη αμοιβή μπορεί
να προέλθει από την ολοήμερη λειτουργία του νοσοκομείου (απογευματινά ιατρεία) για όσους
θέλουν να συμμετέχουν.
Στη φορολόγηση του εισοδήματος των πανεπιστημιακών ιατρών ο μεν μισθός του πανεπιστημίου
λογίζεται ως «μισθωτή υπηρεσία», ενώ το κλινικό επίδομα και οι εφημερίες (οι οποίες είναι
αποζημίωση υποχρεωτικής υπηρεσίας) παύουν να φορολογούνται αυτοτελώς και στο εξής
φορολογούνται ως εισόδημα από «ελεύθερο επάγγελμα».
Ομοίως ως «ελεύθερο επάγγελμα» λογίζεται η συμμετοχή στην ολοήμερη λειτουργία των
νοσοκομείων και φορολογείται με ανάλογο τρόπο.
Από φέτος, εφόσον το εισόδημα από το «ελεύθερο επάγγελμα» υπερβαίνει έστω και κατά ένα ευρώ
το εισόδημα από τις «μισθωτές υπηρεσίες», το σύνολο των αποδοχών φορολογείται ως
προερχόμενο από «ελεύθερο επάγγελμα», δηλαδή με τη φορολογική κλίμακα του ελεύθερου
επαγγελματία, ενώ επιπλέον ζητείται προκαταβολή φόρου ίση με το 100% του φόρου του τρέχοντος
έτους.
Επιπρόσθετη επιβάρυνση προκύπτει από την αναδρομική πληρωμή δεδουλευμένων παρελθόντων
ετών, τα οποία ήταν απαιτητά παλαιότερα έτη, αλλά πληρώθηκαν και καταχωρήθηκαν το 2016. Τα
χρήματα αυτά τώρα επιβαρύνονται με φόρο κλίμακας ελεύθερου επαγγελματία, ενώ σε
προηγούμενα έτη (όταν έγιναν απαιτητά) θα φορολογούνταν αυτοτελώς με σταθερό συντελεστή
22%.
Η ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων (απογευματινά ιατρεία) θεσπίστηκε και λειτουργεί στη
βάση του αμοιβαίου οφέλους του προσωπικού (ιατροί, παραϊατρικό προσωπικό), του Νοσοκομείου
(που εισπράττει σημαντικά χρηματικά ποσά) και των ασθενών, με αξιοποίηση της υποδομής και της
τεχνογνωσίας του Δημοσίου Συστήματος Υγείας πολύ περισσότερες ώρες και για πολύ
περισσότερους ασθενείς από ότι επιτρέπει το τακτικό πρωινό ωράριο.
Κατόπιν τούτων είναι ακατανόητο και άδικο μισθωτοί του δημοσίου, πανεπιστημιακοί ιατροί χωρίς
ιδιωτικό ιατρείο, να υπόκεινται σε μεταχείριση ελεύθερου επαγγελματία, θεωρούμενου εκ
προοιμίου φοροφυγά (φορολόγηση από το 1ο ευρώ, υψηλότεροι συντελεστές, απαίτηση
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προκαταβολής φόρου) όταν ολόκληρη η αμοιβή της υποχρεωτικής (μισθός, κλινικό επίδομα,
εφημερίες) αλλά και της προαιρετικής (ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων) εργασίας είναι
απολύτως ελεγχόμενη και πλήρως φορολογήσιμη.
Ως εκ τούτου επειδή οι ανωτέρω αμοιβές είναι κατά βάση μισθωτές, απολύτως διαφανείς και
φορολογήσιμες, ζητάμε:
1) Να φορολογείται όλο το εισόδημα από την υποχρεωτική εργασία (τακτικές αποδοχές
καθηγητή, κλινικό επίδομα, εφημερίες) ως προερχόμενο από μισθωτή υπηρεσία.
2) Να φορολογείται η αμοιβή από την προαιρετική συμμετοχή στην ολοήμερη λειτουργία
του Νοσοκομείου αυτοτελώς και χωρίς απαίτηση προκαταβολής φόρου (δηλαδή με τους
όρους που ίσχυαν μέχρι το προηγούμενο έτος) και πάντως όχι με διατάξεις «ελεύθερου
επαγγελματία».
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