ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ

•

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ακαδημίας 60 - Τ.Κ 10679
Τηλ. 210/33.98.270 .271.111 Fax: 210/36.10.537
e-mail: dsa@forthnet.gr
2

Αθήνα, 31-7-2017

\524-

Αριθ. Πρωτ.
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Δικηγόρο
Σε απάντηση
επιβαρύνεται

του με αρ. πρωτ

με την καταβολή του γραμματίου προκαταβολής

Δικηγόρων του εμμίσθου δικηγόρου,
28/20-6-2017,

περιπτώσεις

ίδιου

εκείνες

που

για τη διενέργεια

άρθρου,

προκαταβολής

Αθηνών

σας σχετικά με το ποιος
του άρθρου 61 του Κώδικα

κατόπιν και της έκδοσης της Εγκυκλίου του ΕΦΚΑ

επαγόμαστε τ' ακόλουθα:

ΣύμΦωνα με το άρθρο61

εισφορών

/2017 ερωτήματός

,

όπου

παρ. 1 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013) ορίζονται οι

ο δικηγόρος

οΦείλει

γραμμάτιο

προκαταβολής

δικαστικών και εν γένει νομικών ενεργειών. Στην παρ. 3 του

προβλέπονται

εισφορών,

να εκδίδει

καίτοι

οι

εξαιρέσεις

ο έμμισθος

από

δικηγόρος

την
δεν

έκδοση

γραμματίων

απαλλάσσεται,'

ρητώς

αναΦέρεται ότι « ... η υποχρέωση προκαταΒολής της παρ. 1 βαρύνει τον διάδικο, ...», ήτοι τον
εντολέα. Σε αντίθεση, λοιπόν, με τον άμισθο δικηγόρο, στην περίπτωση

έμμισθης εντολής

υπόχρεος είναι ο ίδιος ο εντολέας.
Με την παρ. ΙΙα του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 προβλέΦθηκε ότι στα γραμμάτια
προκαταβολής'

θα καταβάλλεται

ΕΦΚΑ. Ειδικά για τους έμμισθους
αντιστοιχεί

το 20% του ποσού αναΦοράς
δικηγόρους

στο 20% του γραμματίου

καθίσταται

προκαταβολής

κάθε γραμματίου

υπέρ

σαΦές ότι το ποσό αυτό που

αΦαιρείται

από την εισφορά

του

ασΦαλισμένου.
Η ως άνω εγκύκλιος, ως όΦειλε, επανέλαβε τη διάταξη του νόμου και ρύθμισε πώς
θα γίνεται

ο συμψηφισμός

του ποσοστού

εισΦοράς που βαρύνει τον ασΦαλισμένο/
υποβάλλει ο εντολέας. Δεν τροποποιήθηκε
συμβεί κάτι τέτοιο- και παραμένει
προκαταβολής.

του 20% από το μέρος της ασΦαλιστικής

δικηγόρο στην αναλυτική περιοδική δήλωση που
κάποια νομοθετική διάταξη -ούτε μπορούσε να

η υποχρέωση του εντολέα να καταβάλει το γραμμάτιο

e------------------------------

Να σημειωθεί
γραμματίου

ότι, αν δεν υπήρχε

προκαταβολής,

κάποια πρόβλεψη,

ολόκληρο το ποσό του

σύμΦωνα με το άρθρο 61 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων θα

βάρυνε τον εντολέα, και ως προς τον ΕΦΚΑδεν θα υπήρχε κάποια ωΦέλεια για κανέναν. Εν
προκειμένω
καταβάλλεται
Μάλιστα

ο νομοθέτης

επέλεξε

και η εγκύκλιος

υπέρ ΕΦΚΑ συμψηΦίζεται

ότι το ποσό

που

με την εισΦορά που βαρύνει τον ασΦαλισμένο.

στο σχετικό χωρίο της αναλυτικής

χαρακτηρισμός

διασαΦήνισε

περιοδικής

δήλωσης

που επελέγη είναι «Επιδότηση ΑσΦαλισμένου»,

αυτό αΦαιρείται από την εισΦορά του ασφαλισμένου,

υπό κωδικό 43 ο

διότι ακριβώς το ποσό

αποτελώντας

πάντοτε υποχρέωση

του εντολέα.
Συνεπώς,

το γραμμάτιο

εντολέα. Σε περίπτωση

εισΦορών

βαρύνει

εξ ολοκλήρου

που υπάρχει άρνηση του εντολέα να καταβάλει

δικηγόρο του το γραμμάτιο
αναζητηθούν

προκαταβολής

αυτό, τότε, σε συνδυασμό

από τον δικηγόρο πειθαρχικές

ευθύνες

άρθρου) για τη μη έκδοση γραμματίου προκαταβολής

με το γεγονός

τον

στον έμμισθο

ότι μπορούν να

και κυρώσεις (ιδέτε παρ. 5 ιδίου
εισΦορών, θεωρούμε ότι δεν μπορεί

να θεμελιωθεί το αδίκημα της απιστίας εάν ο έμμισθος δικηγόρος αρνηθεί να προβεί στην
όποια πράξη για την οποία απαιτείται έκδοση γραμματίου προκαταβολής

εισΦορών.
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