
 

 

 ΠΟΛ.1034/3.2.2012  
∆ιαδικασία υποβολής από τις επιχειρήσεις σχετικών στοιχείων που αφορούν 
παροχή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και κατοικιών σε στελέχη και υπαλλήλους τους  
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α΄) «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα 
Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
και µετονοµασία του σε Υπουργείο Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας». 
 
2. Τις διατάξεις του π.δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214 Α΄) «∆ιορισµός Υπουργών και 
Υφυπουργών». 
 
3. Τις διατάξεις του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α΄) «Καθορισµός και Ανακατανοµή 
αρµοδιοτήτων των Υπουργείων». 
 
4. Τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήµατος (Ν.2238/1994, ΦΕΚ 151 Α΄) όπως αυτή προστέθηκε µε την 
παράγραφο 2 του άρθρου 9 του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄) µε τις οποίες παρέχεται 
εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονοµικών να ρυθµίζει τις λεπτοµέρειες και τη 
διαδικασία υποβολής από τις επιχειρήσεις των σχετικών στοιχείων για τη 
διασταύρωση των δηλώσεων από τους δικαιούχους των εισοδηµάτων των 
περιπτώσεων γ΄ και στ΄ της παραγράφου αυτής. 
 
5. Την υπ’ αρίθµ. Υ.25/06.12.2011 (ΦΕΚ 2792 Β΄/08.12.2011) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών 
Οικονοµικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόµου». 
 
6. Το γεγονός ότι µε την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισµού,  
 
αποφασίζουµε: 
 
1. Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν τα σχετικά στοιχεία για τους δικαιούχους των 
εισοδηµάτων των περιπτώσεων γ΄ και στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του 
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, υπό µορφή ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ υποδείγµατα των 
οποίων επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση. 
 
2. Οι ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ υποβάλλονται µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου 
επικοινωνίας στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών 
Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) υπό µορφή ηλεκτρονικού αρχείου και µέχρι την τελευταία 
εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του Μαρτίου του επόµενου έτους από 
το έτος µέσα στο οποίο οι δικαιούχοι απέκτησαν τα εισοδήµατα των περιπτώσεων γ΄ 
και στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. 
 
3. Ειδικότερα, κατά την πρώτη εφαρµογή, οι επιχειρήσεις θα υποβάλλουν µέχρι τις 15 
Φεβρουαρίου 2012 τις ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ µε τα σχετικά στοιχεία για τους δικαιούχους 



 

 

 που απέκτησαν τα εισοδήµατα των περιπτώσεων γ΄ και στ΄ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 45 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος µέσα στο έτος 2010. Οι 
επιχειρήσεις, κατά την πρώτη εφαρµογή, δεν θα συµπεριλάβουν στις 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ αυτές στοιχεία που αφορούν δικαιούχους που απέκτησαν µέσα στο 
έτος 2010 εισόδηµα της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του 
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, εφόσον η Εργοστασιακή Τιµολογιακή Αξία 
(ΕΤΑ) του έτους πρώτης κυκλοφορίας των χορηγούµενων Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, πριν ή 
µετά τη µείωση λόγω παλαιότητας, είναι κάτω των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) 
ευρώ. 
 
 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2012 
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 



 

 

 



 

 

 




