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Αθήνα, 10 Ιουνίου 2011 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ Α' 
 
Ταχ. ∆/νση : Καρ. Σερβίας 10  
Τ.Κ.: 101 84 
Πληροφορίες : ∆. Παπαγιάννης     
Τηλέφωνο : 210 3375315-7  
FAX: 210 3375001 
 
ΠΟΛ 1139 
 
ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση στελεχών και υπαλλήλων επιχειρήσεων που 
καλύπτουν προσωπικές και οικογενειακές τους δαπάνες µε τη χρήση εταιρικών 
πιστωτικών καρτών. 
 
Με αφορµή σχετικά ερωτήµατα που υπεβλήθησαν στην υπηρεσία µας, σας 
πληροφορούµε τα εξής: 
 
1. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 45 του ΚΦΕ µεταξύ άλλων ορίζεται, ότι 
εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδηµα που προκύπτει κάθε ένα 
οικονοµικό έτος από µισθούς, ηµεροµίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόµατα, συντάξεις και 
γενικά από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά µε οποιαδήποτε µορφή είτε σε 
χρήµα είτε σε είδος ή άλλες αξίες για παρούσα ή προηγούµενη υπηρεσία ή για 
οποιαδήποτε άλλη αιτία, το οποίο αποκτάται από µισθωτούς γενικά και 
συνταξιούχους. Ειδικότερα, στα εισοδήµατα αυτά περιλαµβάνονται και οι ακόλουθες 
παροχές:  
 
α) η αξία των αγαθών που αντιπροσωπεύουν οι χορηγούµενες «δωροεπιταγές», 
 
β) η αξία των χορηγούµενων διατακτικών για την αγορά αγαθών από συµβεβληµένα 
καταστήµατα, µε την εξαίρεση των διατακτικών τροφής για εργαζόµενους µέχρι 
ποσού έξι (6) ευρώ ανά διατακτική, 
 
γ) το ποσό του καταβαλλόµενου ενοικίου, καθώς και του τεκµαρτού ενοικίου όπως 
αυτό προσδιορίζεται µε βάση το άρθρο 22 του Κ.Φ.Ε., για παροχή κατοικίας, 
 
δ) το καταβαλλόµενο ποσό για οικιακό προσωπικό,  
 
ε) τα επιδόµατα θέσεως και ευθύνης και 
 
στ) ποσοστό της Εργοστασιακής Τιµολογιακής Αξίας (ΕΤΑ) του έτους πρώτης 
κυκλοφορίας αυτοκινήτων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση στ' της ίδιας 
παραγράφου άρθρου και νόµου. 
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2. Με τις 209-211/1980 αποφάσεις του Αρείου Πάγου οι οποίες κοινοποιήθηκαν µε 
την Ε.5809/ΠΟΛ.140/22.4.1986 διαταγή κρίθηκε, ότι κάθε παροχή που καταβάλλεται 
τακτικώς στο µισθωτό, ως αντιπαροχή, για την εργασία που αυτός παρέχει, αποτελεί 
µισθό, εκτός αν µία παροχή, αποβλέπει αποκλειστικά στην κάλυψη δαπανών ή 
αποκατάσταση ζηµιών του µισθωτού κατά την εκτέλεση της εργασίας του, οι οποίες 
ως εκ του είδους τους, βαρύνουν τον εργοδότη, οπότε η παροχή αυτή δεν έχει τον 
χαρακτήρα του ανταλλάγµατος για την εργασία που παρέχεται από το δικαιούχο. 
 
3. Όπως αναφέρεται στα πιο πάνω σχετικά ερωτήµατα, στην πράξη πολλές 
επιχειρήσεις χορηγούν σε στελέχη και υπαλλήλους τους εταιρικές πιστωτικές κάρτες 
τις οποίες οι τελευταίοι τις χρησιµοποιούν προκειµένου να καλύψουν προσωπικές και 
οικογενειακές τους δαπάνες. 
 
4. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι η παροχή της χρήσης εταιρικών πιστωτικών 
καρτών σε στελέχη και υπαλλήλους επιχειρήσεων για την κάλυψη προσωπικών και 
οικογενειακών τους δαπανών και όχι για την κάλυψη δαπανών για υπηρεσία που τους 
έχει ανατεθεί, αποτελεί πρόσθετη παροχή υπέρ αυτών των στελεχών και υπαλλήλων 
η οποία προσαυξάνει το εισόδηµά τους από µισθούς και φορολογείται µε τις γενικές 
διατάξεις του ΚΦΕ ως εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες. 
 
 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ 


