
 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  Αζήλα,    10    Ινπλίνπ   2011 

 

 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ  

ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ  

ΣΜΗΜΑ Α’  

  

Σαρ. Γ/λζε     : Καξ. εξβίαο 10 

Σ.Κ.                : 101 84 

Πιεξνθνξίεο : Γ. Παπαγηάλλεο 

Σειέθσλν      : 210 3375315-7 

FAX               :  210 3375001 

  ΠΟΛ.: 1139 

 

   ΠΡΟ: Απνδέθηεο Πηλάθσλ Α’ – ΚΓ’    

                                                                                                   

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεηατείριζη ζηελετών και σπαλλήλων 

επιτειρήζεων ποσ καλύπηοσν προζωπικές και οικογενειακές ηοσς 

δαπάνες με ηη τρήζη εηαιρικών πιζηωηικών καρηών. 

 

Με αθνξκή ζρεηηθά εξσηήκαηα πνπ ππεβιήζεζαλ ζηελ ππεξεζία καο, ζαο 

πιεξνθνξνύκε ηα εμήο: 

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ ΚΦΔ κεηαμύ άιισλ 

νξίδεηαη, όηη εηζόδεκα από κηζζσηέο ππεξεζίεο είλαη ην εηζόδεκα πνπ 

πξνθύπηεη θάζε έλα νηθνλνκηθό έηνο από κηζζνύο, εκεξνκίζζηα, 

επηρνξεγήζεηο, επηδόκαηα, ζπληάμεηο θαη γεληθά από θάζε παξνρή πνπ 

ρνξεγείηαη πεξηνδηθά κε νπνηαδήπνηε κνξθή είηε ζε ρξήκα είηε ζε είδνο ή 

άιιεο αμίεο γηα παξνύζα ή πξνεγνύκελε ππεξεζία ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε 

αηηία, ην νπνίν απνθηάηαη από κηζζσηνύο γεληθά θαη ζπληαμηνύρνπο. 

Δηδηθόηεξα, ζηα εηζνδήκαηα απηά πεξηιακβάλνληαη θαη νη αθόινπζεο παξνρέο: 

α) ε αμία ησλ αγαζώλ πνπ αληηπξνζσπεύνπλ νη ρνξεγνύκελεο 

«δσξνεπηηαγέο», 

β) ε αμία ησλ ρνξεγνύκελσλ δηαηαθηηθώλ γηα ηελ αγνξά αγαζώλ από 

ζπκβεβιεκέλα θαηαζηήκαηα, κε ηελ εμαίξεζε ησλ δηαηαθηηθώλ ηξνθήο γηα 

εξγαδόκελνπο κέρξη πνζνύ έμη (6) επξώ αλά δηαηαθηηθή, 
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γ) ην πνζό ηνπ θαηαβαιιόκελνπ ελνηθίνπ, θαζώο θαη ηνπ ηεθκαξηνύ ελνηθίνπ 

όπσο απηό πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ην άξζξν 22 ηνπ Κ.Φ.Δ., γηα παξνρή 

θαηνηθίαο, 

δ) ην θαηαβαιιόκελν πνζό γηα νηθηαθό πξνζσπηθό, 

ε) ηα επηδόκαηα ζέζεσο θαη επζύλεο θαη 

ζη) πνζνζηό ηεο Δξγνζηαζηαθήο Σηκνινγηαθήο Αμίαο (ΔΣΑ) ηνπ έηνπο πξώηεο 

θπθινθνξίαο απηνθηλήησλ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηεο 

ίδηαο παξαγξάθνπ άξζξνπ θαη λόκνπ. 

2. Με ηηο 209-211/1980 απνθάζεηο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ νη νπνίεο 

θνηλνπνηήζεθαλ κε ηελ Δ.5809/ΠΟΛ.140/22.4.1986 δηαηαγή θξίζεθε, όηη θάζε 

παξνρή πνπ θαηαβάιιεηαη ηαθηηθώο ζην κηζζσηό, σο αληηπαξνρή, γηα ηελ 

εξγαζία πνπ απηόο παξέρεη, απνηειεί κηζζό, εθηόο αλ κία παξνρή, απνβιέπεη 

απνθιεηζηηθά ζηελ θάιπςε δαπαλώλ ή απνθαηάζηαζε δεκηώλ ηνπ κηζζσηνύ 

θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ, νη νπνίεο σο εθ ηνπ είδνπο ηνπο, 

βαξύλνπλ ηνλ εξγνδόηε, νπόηε ε παξνρή απηή δελ έρεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ 

αληαιιάγκαηνο γηα ηελ εξγαζία πνπ παξέρεηαη από ην δηθαηνύρν.  

3. Όπσο αλαθέξεηαη ζηα πην πάλσ ζρεηηθά εξσηήκαηα, ζηελ πξάμε 

πνιιέο επηρεηξήζεηο ρνξεγνύλ ζε ζηειέρε θαη ππαιιήινπο ηνπο εηαηξηθέο 

πηζησηηθέο θάξηεο ηηο νπνίεο νη ηειεπηαίνη ηηο ρξεζηκνπνηνύλ πξνθεηκέλνπ λα 

θαιύςνπλ πξνζσπηθέο θαη νηθνγελεηαθέο ηνπο δαπάλεο. 

4. Από ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη, όηη ε παξνρή ηεο ρξήζεο εηαηξηθώλ 

πηζησηηθώλ θαξηώλ ζε ζηειέρε θαη ππαιιήινπο επηρεηξήζεσλ γηα ηελ θάιπςε 

πξνζσπηθώλ θαη νηθνγελεηαθώλ ηνπο δαπαλώλ θαη όρη γηα ηελ θάιπςε 

δαπαλώλ γηα ππεξεζία πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί, απνηειεί πξόζζεηε παξνρή 

ππέξ απηώλ ησλ ζηειερώλ θαη ππαιιήισλ ε νπνία πξνζαπμάλεη ην εηζόδεκά 

ηνπο από κηζζνύο θαη θνξνινγείηαη κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ ΚΦΔ σο 

εηζόδεκα από κηζζσηέο ππεξεζίεο.  

    

                                                               Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
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