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ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση παροχών σε είδος του άρθρου 13 του 
ν.4172/2013. 
 
Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι το 
ακαθάριστο εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαµβάνει τα πάσης 
φύσεως εισοδήµατα σε χρήµα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάµενης, 
παρελθούσας ή µελλοντικής εργασιακής σχέσης. 
 
Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 ορίζονται περιπτώσεις, 
για τις οποίες θεωρείται ότι υφίσταται εργασιακή σχέση, και κατά συνέπεια το 
εισόδηµα που αποκτάται από τα πρόσωπα των περιπτώσεων αυτών θεωρείται ως 
εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συντάξεις. 
 
Περαιτέρω, µε τις διατάξεις του άρθρου 13 ν. 4172/2013 προσδιορίζονται οι παροχές 
σε είδος που λαµβάνει ένας εργαζόµενος ή συγγενικό του πρόσωπο ή κατά 
περίπτωση όπου ρητά προβλέπεται στο νόµο ένας εταίρος ή µέτοχος και οι οποίες 
συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συντάξεις.  
 
Ειδικότερα, επί του άρθρου 13 του ν. 4172/2013 και µε δεδοµένο ότι, όταν µία 
παροχή δίνεται αποδεδειγµένα για την εκτέλεση εργασίας, δεν θεωρείται εισόδηµα 
από µισθωτή εργασία, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 
 
1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι, µε την 
επιφύλαξη των διατάξεων των παρ. 2, 3, 4 και 5 του ίδιου άρθρου, οποιεσδήποτε 
παροχές σε είδος που λαµβάνει ένας εργαζόµενος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού 
συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδηµά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η 
συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) 
ευρώ ανά φορολογικό έτος. Ως αγοραία αξία νοείται το κόστος της παροχής που 
βαρύνει τον εργοδότη, αποδεικνύεται από τα κατά νόµο προβλεπόµενα 
δικαιολογητικά και καταχωρείται στα τηρούµενα βιβλία απεικόνισης συναλλαγών 
του. 
 
Από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει ότι µε εξαίρεση τις παροχές που 



 

 

 περιγράφονται στις παραγράφους 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 13 ν. 4172/2013, (δηλαδή 
την παραχώρηση αυτοκινήτου, τα δάνεια, τα δικαιώµατα προαίρεσης απόκτησης 
µετοχών και την παραχώρηση κατοικίας), για τις οποίες δεν υφίσταται περιορισµός 
όσον αφορά την αξία αυτών, οι λοιπές παροχές σε είδος που λαµβάνει ένας 
εργαζόµενος ή συγγενικό του πρόσωπο συνυπολογίζονται στο φορολογητέο 
εισόδηµα από µισθωτή εργασία, εφόσον η συνολική αξία των παροχών αυτών 
υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά φορολογικό έτος. 
 
Η διάταξη αυτή καταλαµβάνει τα πρόσωπα που συνδέονται µε εργασιακή σχέση µε 
τον εργοδότη τους κατά τα οριζόµενα στις περιπτώσεις α' - στ' της παραγράφου 2 
του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) και τα εξαρτωµένα ή/και συγγενικά τους 
πρόσωπα κατά τα οριζόµενα από τις διατάξεις του άρθρου 11 και της περίπτωσης 
στ' του άρθρου 2 του ν.4172/2013 αντίστοιχα. Επισηµαίνεται, ότι οι παροχές σε είδος 
που χορηγούνται προς τρίτα πρόσωπα, που δεν συνδέονται µε κανενός είδους 
εργασιακή σχέση µε την επιχείρηση που χορηγεί τις παροχές αυτές, δεν 
καταλαµβάνονται από τις διατάξεις του άρθρου 13. 
 
Στην έννοια των παροχών σε είδος που φορολογούνται ως εισόδηµα από µισθωτή 
εργασία εντάσσεται κάθε παροχή σε είδος που χορηγείται στο µισθωτό, µε εξαίρεση 
τις παροχές που αποβλέπουν αποκλειστικά στην κάλυψη δαπανών ή αποκατάσταση 
ζηµιών του φυσικού προσώπου στα πλαίσια της εργασιακής του σχέσης και κατά την 
εκτέλεση της εργασίας του, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 παρ. 2 ν. 4172/2013, οι 
οποίες ως εκ του είδους τους, βαρύνουν τον εργοδότη, οπότε στην τελευταία αυτή 
περίπτωση η παροχή αυτή δεν έχει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του 
εισοδήµατος. 
 
Ως τέτοιες παροχές , τις οποίες δεν καταλαµβάνει η παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 
4172/2013 και οι οποίες δεν θεωρούνται παροχές σε είδος και κατά συνέπεια 
εισόδηµα από µισθωτή εργασία, αναφέρονται: οι παροχές σε είδος, οι οποίες 
χορηγούνται προσωπικά προς τους δικαιούχους, µόνο αυτούσια και όχι σε χρήµα και 
οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές και παραγωγικές ανάγκες της επιχείρησης, 
συµβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητάς της και στην ποιότητα των 
συνθηκών εργασίας ή αποτελούν µέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζοµένων. Ενδεικτικά, τέτοιες παροχές σε είδος, οι οποίες δεν θεωρούνται 
εισόδηµα από µισθωτή εργασία, είναι η χορήγηση ειδικών στολών εργασίας, η 
χορήγηση γάλακτος, η παροχή τροφής στο χώρο εργασίας, η χορήγηση θέσης 
στάθµευσης στο χώρο εργασίας κλπ. 
 
Αντιθέτως, στις παροχές σε είδος στους εργαζόµενους και στα συγγενικά τους 
πρόσωπα που υπερβαίνουν τα 300 ευρώ ανά φορολογικό έτος και συνεπώς 
προσαυξάνουν το φορολογητέο εισόδηµα των εργαζόµενων περιλαµβάνονται 
ενδεικτικά: 
 
α) η αξία των αγαθών, που αντιπροσωπεύουν οι χορηγούµενες «δωροεπιταγές», 
καθώς και η αξία της αγοράς αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, που αντιπροσωπεύουν 
τα χορηγούµενα «κουπόνια», 
 
β) η αξία των διατακτικών που χορηγούνται δωρεάν για την αγορά αγαθών ή τη λήψη 
υπηρεσιών από συµβεβληµένα καταστήµατα. Εξαιρετικά για τις διατακτικές σίτισης 
ως παροχή σε είδος λαµβάνεται το ποσό που υπερβαίνει τα 6 ευρώ ανά εργάσιµη 



 

 

 ηµέρα καθώς σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. ζ' της παρ.1 του άρθρου 14 του 
ν.4172/2013 εξαιρούνται από τον υπολογισµό του εισοδήµατος από µισθωτή 
εργασία και συντάξεις η αξία των διατακτικών σίτισης έως έξι (6) ευρώ ανά εργάσιµη 
ηµέρα, 
 
γ) η παροχή της χρήσης εταιρικών πιστωτικών καρτών στα ανωτέρω πρόσωπα για 
δαπάνες που δεν πραγµατοποιούνται για το συµφέρον της επιχείρησης αλλά για την 
κάλυψη προσωπικών, οικογενειακών ή άλλων δαπανών που δεν σχετίζονται µε το 
συµφέρον της επιχείρησης του εργοδότη ή δεν χρησιµοποιούνται κατά τις συνήθεις 
εµπορικές συναλλαγές αυτής και το σχετικό κόστος αναλαµβάνει ο εργοδότης, 
 
δ) το όφελος που προκύπτει για τους εργαζόµενους, διευθυντές, διαχειριστές, µέλη 
διοίκησης και συνταξιούχους των εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, 
τηλεφωνίας, ύδρευσης, παροχής αερίου, συνδροµητικών υπηρεσιών (π.χ. 
τηλεόραση) από την παροχή σε αυτούς ορισµένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, 
τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, νερού, φυσικού αερίου και συνδροµητικών καναλιών 
αντίστοιχα µε µειωµένο τιµολόγιο ή άνευ ανταλλάγµατος, 
 
ε) οι διάφορες πληρωµές που γίνονται απευθείας από τους εργοδότες σε τρίτους, 
όπως αυτές που γίνονται προς φροντιστήρια, σχολεία, βρεφονηπιακούς σταθµούς, 
κατασκηνώσεις κ.λπ. και αφορούν την κάλυψη εξόδων διδάκτρων, βρεφονηπιακών 
σταθµών, κ.λπ. των ανωτέρω προσώπων, οι απευθείας πληρωµές που αφορούν την 
κάλυψη εξόδων συµµετοχής των προσώπων αυτών σε ηµερίδες, προγράµµατα ή 
σεµινάρια εκπαίδευσης, επιµόρφωσης ή επαγγελµατικής κατάρτισης ή την κάλυψη 
συνδροµών σε περιοδικά και επιµελητήρια, που δεν αφορούν το αντικείµενο της 
εργασίας τους ή το επίπεδο της θέσης που κατέχουν, οι απευθείας πληρωµές που 
αφορούν την κάλυψη συνδροµών των προσώπων αυτών (σε γυµναστήρια, λέσχες 
κ.λπ.), καθώς και αυτές που αφορούν την κάλυψη ιατρικών εξόδων τους (π.χ. check-
up). 
 
Περαιτέρω, στην περίπτωση αυτή περιλαµβάνεται και το όφελος που προκύπτει για 
τους εργαζόµενους, διευθυντές, διαχειριστές και µέλη διοίκησης ιδιωτικών 
εκπαιδευτηρίων εξαιτίας της δωρεάν φοίτησης ή της φοίτησης µε µειωµένα δίδακτρα 
σε αυτά των τέκνων τους, µε εξαίρεση τις υποτροφίες που χορηγούνται από τα εν 
λόγω εκπαιδευτήρια. 
 
στ) η παροχή της χρήσης εταιρικών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας που γίνεται 
στους εργαζόµενους, διευθυντές, διαχειριστές και µέλη διοίκησης κατά το µέρος που 
υπερβαίνει το κόστος των προγραµµάτων χρήσης και υπό την προϋπόθεση ότι το 
υπερβάλλον ποσό του προγράµµατος χρήσης χρησιµοποιείται για προσωπικούς τους 
σκοπούς και όχι για σκοπούς της επιχειρηµατικής δραστηριότητας του εργοδότη, 
λαµβάνοντας υπόψη ότι πολλές επιχειρήσεις καλύπτουν τη συγκεκριµένη παροχή 
στα προαναφερόµενα πρόσωπα µε σκοπό την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών 
τους, την αύξηση της παραγωγικότητάς τους και την παροχή υψηλού επιπέδου 
υπηρεσιών (επικοινωνία µε πελάτες, συνεργάτες, κ.λπ.) ακόµα και πέραν του 
ηµερήσιου εργάσιµου χρόνου. Ο διαχωρισµός της παροχής που εξυπηρετεί την 
επιχειρηµατική δραστηριότητα του εργοδότη από την παροχή που εξυπηρετεί 
προσωπικούς σκοπούς των ανωτέρω προσώπων είναι εφικτός διότι κατά την έκδοση 
του λογαριασµού από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας παρέχεται ανάλυση ανά 
αριθµό.  



 

 

  
Σε κάθε περίπτωση, ο διαχωρισµός µπορεί να βασιστεί και σε βεβαίωση του 
εργοδότη, µε την οποία βεβαιώνεται σε ετήσια βάση το ποσό που αφορά σε 
επαγγελµατική χρήση ή άλλη χρήση της εταιρικής σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας. Σε 
περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο διαχωρισµός ή ο εργοδότης δεν προβεί στον 
διαχωρισµό αυτό για οποιοδήποτε λόγο και δεν χορηγήσει σχετική βεβαίωση, τότε το 
υπερβάλλον ποσό του κόστους του προγράµµατος χρήσης θεωρείται ως παροχή σε 
είδος. Στην παροχή αυτή που προσαυξάνει το φορολογητέο εισόδηµα των ανωτέρω 
προσώπων εντάσσονται και οι φόροι και τα τέλη που αντιστοιχούν σε αυτήν 
(Φ.Π.Α., λοιπά τέλη). 
 
Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγµα: 
Επιχείρηση χορήγησε µέσα στο 2014 σε εργαζόµενό της κινητό τηλέφωνο 
πληρώνοντάς του όλους τους λογαριασµούς, οι οποίοι αθροιστικά για το έτος αυτό 
ανήλθαν σε 2.000 ευρώ. Το πρόγραµµα χρήσης είναι 100 ευρώ ανά µήνα, ήτοι 1.200 
ευρώ ετησίως. 

Περίπτωση α': Από την ανάλυση ανά αριθµό προέκυψε ότι από τη διαφορά των 800 
ευρώ (δηλαδή το υπερβάλλον ποσό του προγράµµατος χρήσης), 300 ευρώ αφορούν 
την επιχειρηµατική δραστηριότητα του εργοδότη και τα 500 ευρώ αφορούν 
προσωπικούς σκοπούς του εργαζόµενου. Κατά συνέπεια ως παροχή σε είδος προς 
τον εργαζόµενο θεωρείται το ποσό των 500 ευρώ. 

Περίπτωση β': Εφόσον από τον αναλυτικό λογαριασµό δεν προκύπτει ή δεν έγινε ο 
διαχωρισµός επιχειρηµατικής ή προσωπικής χρήσης (συµπεριλαµβανοµένης της 
παροχής βεβαίωσης της επιχείρησης κατά τα ανωτέρω), τότε το σύνολο της διαφοράς 
(ήτοι τα 800 ευρώ) θεωρείται ως παροχή σε είδος για τον εργαζόµενο. ∆ιευκρινίζεται 
ότι όταν η επιχείρηση καλύπτει για το ίδιο εκ των ανωτέρω πρόσωπο και την 
παροχή της χρήσης περισσότερων της µίας συσκευής και εταιρικής σύνδεσης 
κινητής τηλεφωνίας, τότε η συνολική αξία των επιπρόσθετων συσκευών και 
εταιρικών συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας θεωρείται παροχή σε είδος και 
προσαυξάνει το φορολογητέο εισόδηµα του δικαιούχου. 
 
Τέλος, η αξία των παραχωρούµενων προς τα ανωτέρω πρόσωπα εργαλείων εργασίας 
π.χ. tablets, φορητοί υπολογιστές ακόµα και πέραν του ηµερήσιου εργάσιµου χρόνου 
δεν προσαυξάνει το φορολογητέο εισόδηµα του δικαιούχου δεδοµένου ότι η 
παραχώρηση αυτή εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης, την αύξηση 
της παραγωγικότητάς της και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. Το ανωτέρω 
ισχύει για ένα εργαλείο εργασίας ανά είδος (π.χ. έναν φορητό υπολογιστή, ένα tablet 
κ.λπ.). Επισηµαίνεται ότι οµοίως δεν θεωρούνται παροχές σε είδος οι δαπάνες 
πρόσβασης στο διαδίκτυο ως προς τα ανωτέρω εργαλεία εργασίας (π.χ. Mobile 
internet). 
 
2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι παροχή σε είδος 
αποτελεί και η αγοραία αξία παραχώρησης εταιρικού οχήµατος σε εργαζόµενο ή 
εταίρο ή µέτοχο από φυσικό πρόσωπο ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα για 
οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα εντός του φορολογικού έτους, η οποία αποτιµάται σε 
ποσοστό 30% του κόστους των αποσβέσεων, των τελών κυκλοφορίας, του κόστους 
των επισκευών και συντηρήσεων καθώς και του χρηµατοδοτικού κόστους αγοράς ή 
µίσθωσης, όπως αυτά προκύπτουν από τις εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης. Τα 



 

 

 ποσά αυτά φορολογούνται σαν εισόδηµα από µισθωτή εργασία. Όταν το ανωτέρω 
κόστος είναι µηδέν, η παροχή αυτή αποτιµάται σε ποσοστό 30% της µέσης δαπάνης 
ή απόσβεσης κατά τα τελευταία τρία έτη.  
 
Επισηµαίνεται ότι οι λοιπές δαπάνες που αφορούν τα υπόψη οχήµατα (καύσιµα, 
διόδια κλπ) δεν λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της αγοραίας αξίας του 
παραχωρούµενου εταιρικού οχήµατος. Τέλος, σηµειώνεται ότι σε περίπτωση χρήσης 
εταιρικού οχήµατος για χρονικό διάστηµα µικρότερο του έτους (νέα πρόσληψη, 
αποχώρηση εργαζόµενου λόγω συνταξιοδότησης ή άλλου λόγου,, απόλυσης κλπ), η 
αξία της παροχής υπολογίζεται αναλογικά µε το πραγµατικό χρονικό διάστηµα 
(µήνες) χρησιµοποίησής της.  
 
Η χρήση εταιρικού οχήµατος από εργαζόµενο για διάστηµα άνω των 15 
ηµερολογιακών ηµερών θα λαµβάνεται ως µήνας. 
 
Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 δεν καταλαµβάνουν: 
 
α) τα αυτοκίνητα, τα οποία παρέχουν οι επιχειρήσεις σε συγκεκριµένους πωλητές, 
τεχνικούς και λοιπούς εργαζοµένους, των οποίων η εργασία απαιτεί συχνή 
µετακίνηση εκτός των εγκαταστάσεων του εργοδότη (tool cars) και 
χρησιµοποιούνται για την επιχειρηµατική δραστηριότητα του εργοδότη, ανεξάρτητα 
αν τα αυτοκίνητα αυτά µπορεί να χρησιµοποιούνται από τον δικαιούχο και εκτός του 
ωραρίου εργασίας τους. Αντιθέτως, καταλαµβάνεται και αποτελεί παροχή σε είδος η 
κατά τα ανωτέρω προσδιοριζόµενη αγοραία αξία των αυτοκινήτων που παρέχονται 
στους εργαζόµενους λόγω της θέσης τους (π.χ. σε διευθυντές και επιθεωρητές 
πωλήσεων, τεχνικούς διευθυντές και λοιπά στελέχη). 
 
β) για αυτοκίνητα δοκιµών (test-drive), που διαθέτουν οι επιχειρήσεις εµπορίας 
αυτοκινήτων, 
 
γ) για αυτοκίνητα µεταφοράς προσωπικού (π.χ. mini-bus), 
 
δ) για αυτοκίνητα που χρησιµοποιούν επιχειρήσεις (π.χ. ξενοδοχειακές επιχειρήσεις) 
για µεταφορά καλεσµένων ή πελατών τους, 
 
ε) για αυτοκίνητα τα οποία διαθέτουν οι επιχειρήσεις επισκευής και συντήρησης 
(service) αυτοκινήτων προσωρινά σε αντικατάσταση των επισκευαζόµενων, 
 
στ) για αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που χρησιµοποιούνται από τις αεροπορικές 
εταιρείες και τις επιχειρήσεις διαχείρισης αεροδροµίων για την εξυπηρέτηση των 
αεροσκαφών και των επιβατών τους (αυτοκίνητα πίστας) καθώς και για την 
µεταφορά VIPS ή προσωπικού. 
 
Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγµα: 
 
Επιχείρηση διαθέτει 4 ιδιόκτητα εταιρικά αυτοκίνητα (πάγια στοιχεία της) προς 
εξυπηρέτηση των αναγκών των 2 εταίρων της. Έστω για το πρώτο αυτοκίνητο 
καταχωρήθηκαν στα βιβλία ετήσιες δαπάνες (αποσβέσεων, τελών, επισκευών και 
συντηρήσεων) 6.200 ευρώ, για το δεύτερο 6.000 ευρώ, για το τρίτο 5.800 ευρώ και 
για το τέταρτο 6.400 ευρώ. Σε όλη τη διάρκεια του 2014 και τα 4 αυτοκίνητα 



 

 

 χρησιµοποιούνται οποτεδήποτε και από τους 2 εταίρους. Συνεπώς, το 30% του 
κόστους των ανωτέρω, ανέρχεται σε 30%*(6.200+6.000+5.800+6.400)=7.320 ευρώ. 
Στην περίπτωση αυτή προκύπτει εισόδηµα από µισθωτή εργασία για τον καθένα 
από τους 2 εταίρους ίσο µε 7.320/2=3.660 ευρώ. Ο εκκαθαριστής µισθοδοσίας θα 
πρέπει να συµπεριλάβει στη βεβαίωση αποδοχών των εισοδηµάτων από µισθωτή 
εργασία που θα χορηγηθεί σε καθέναν από τους 2 εταίρους για το φορολογικό έτος 
2014 και την παροχή αυτή των 3.660 ευρώ. Τα ανωτέρω ισχύουν και στην 
περίπτωση που τα εν λόγω αυτοκίνητα είναι µισθωµένα. Οπότε, ο εκκαθαριστής 
µισθοδοσίας θα πρέπει να επιµερίσει ποσοστό 30% της αγοραίας αξίας των 
µισθωµένων αυτοκινήτων (µίσθωµα, τέλη κυκλοφορίας και δαπάνες επισκευής και 
συντήρησης). 
 
Τέλος σηµειώνεται ότι µε βάση την 129/2534/20.1.2010 ΚΥΑ (Β' 108), η διάταξη της 
παραγράφου 2 του άρθρου 13 ν. 4172/2013 δεν καταλαµβάνει τους φορείς της 
Γενικής Κυβέρνησης. 
 
3. Με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι παροχή σε είδος 
αποτελεί και η χορήγηση δανείου κατόπιν έγγραφης συµφωνίας από φυσικό 
πρόσωπο ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα προς εργαζόµενο ή εταίρο ή µέτοχο. 
Η ωφέλεια για τον λήπτη της παροχής αυτής προσδιορίζεται ανά φορολογικό έτος, 
υπολογίζεται κατά το µήνα στον οποίον έγινε η παροχή και αποτιµάται ως η 
διαφορά µεταξύ των τόκων που υπολογίζονται µε βάση το µέσο επιτόκιο αγοράς 
(σχετική η ΠΟΛ.1034/30.1.2014 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµικών) και των 
τόκων που τυχόν κατέβαλε ο εργαζόµενος βάσει της σχετικής έγγραφης συµφωνίας. 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει έγγραφη συµφωνία ως παροχή σε είδος λαµβάνεται 
το σύνολο του αρχικού κεφαλαίου. Η προκαταβολή µισθού άνω των τριών (3) 
µηνών, ήτοι ποσά που υπερβαίνουν το ποσό των τριών µισθών, θεωρούνται δάνειο. 
 
Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, παρατίθενται τα ακόλουθα 
παραδείγµατα: 
 
α) Σε εργαζόµενο µε µηνιαίες καθαρές αποδοχές 1.000 ευρώ καταβάλεται την 
30/6/2014 ο µισθός του και επιπλέον 1.000 ευρώ. Το επιπλέον αυτό ποσό των 1.000 
ευρώ δεν θεωρείται δάνειο. 
 
β) Σε εργαζόµενο µε µηνιαίες καθαρές αποδοχές 1.000 ευρώ καταβάλεται την 
30/6/2014 ο µισθός του και επιπλέον 4.000 ευρώ. Επειδή το ποσό αυτό υπερβαίνει 
τις καθαρές αποδοχές τριών µηνών (4.000 > 3.000 (1.000 χ 3)) θεωρείται δάνειο. 
Στην περίπτωση αυτή, παροχή θεωρείται το ποσό που υπολογίζεται µε βάση το 
µέσο επιτόκιο αγοράς κατά το µήνα που ελήφθη η προκαταβολή µε έγγραφη 
συµφωνία. 
 
Τέλος, γίνεται δεκτό ότι οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 ν. 4172/2013 δεν 
καταλαµβάνουν τα ποσά που είχαν καταβληθεί ή πιστωθεί στα υπόψη πρόσωπα 
(εργαζόµενους, εταίρους, µέτοχους κ.λπ.) πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 
4172/2013, ανεξαρτήτως του αν τα υπόψη ποσά έχουν καταβληθεί ως δάνεια µε 
έγγραφη συµφωνία ή άνευ αυτής ή ως προκαταβολές µισθών. 
 
4. Με την παράγραφο 4 του άρθρου 13 του ν.4172/2013 ορίζεται, ότι παροχή σε 
είδος είναι και η ωφέλεια που λαµβάνει εργαζόµενος ή εταίρος ή µέτοχος από νοµικό 



 

 

 πρόσωπο ή νοµική οντότητα µε τη µορφή δικαιωµάτων προαίρεσης απόκτησης 
µετοχών. Η αξία της παροχής προσδιορίζεται κατά το χρόνο άσκησης του 
δικαιώµατος προαίρεσης ή µεταβίβασής του και όχι κατά το χρόνο χορήγησης αυτών. 
Εποµένως, ως εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες θεωρείται η ωφέλεια που 
αποκτάται κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώµατος προαίρεσης ανεξάρτητα από το 
γεγονός του εάν υφίσταται ή όχι η εργασιακή σχέση του δικαιούχου της ωφέλειας 
κατά το χρόνο αυτό.  
 
Η ωφέλεια αυτή αποτιµάται στην τιµή κλεισίµατος της µετοχής στο χρηµατιστήριο 
µειωµένη κατά την τιµή διάθεσης του δικαιώµατος. 
 
Η διάταξη αυτή καταλαµβάνει τα δικαιώµατα που ασκούνται από την έναρξη ισχύος 
της διάταξης (δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου 2014) ανεξαρτήτως του πότε είχε 
χορηγηθεί το εν λόγω δικαίωµα και επίσης καταλαµβάνει και δικαιώµατα 
προαίρεσης απόκτησης µετοχών που διαπραγµατεύονται και σε αλλοδαπά 
χρηµατιστήρια. 
 
5. Με την παράγραφο 5 του άρθρου 13 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι παροχή σε είδος 
είναι και η αγοραία αξία από την παραχώρηση κατοικίας σε εργαζόµενο ή εταίρο ή 
µέτοχο από φυσικό πρόσωπο ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα για 
οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα εντός του φορολογικού έτους. Η παροχή αυτή 
αποτιµάται στο ποσό του µισθώµατος που καταβάλλεται απευθείας από τον 
εργοδότη προς τον εκµισθωτή της παραχωρούµενης κατοικίας, ενώ στην περίπτωση 
που η προς παραχώρηση κατοικία ανήκει στον εργοδότη, η παροχή σε είδος 
αποτιµάται σε ποσοστό 3% επί της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου. 
 
Η ανωτέρω διάταξη δεν καταλαµβάνει τις κάτωθι περιπτώσεις: 
 
α) Την παροχή καταλύµατος από το ∆ηµόσιο και φορείς του ∆ηµοσίου σε 
υπηρετούντες σε αυτό (π.χ. σε ένστολους), δεδοµένου ότι η µετακίνησή τους 
αποτελεί εκ του νόµου υποχρέωση. 
 
β) Την παροχή καταλύµατος (οικίας) σε εργαζόµενους, εταίρους ή µετόχους από 
φυσικό πρόσωπο ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα λόγω πρόσκαιρης 
µετακίνησής αυτών σε υποκαταστήµατα ή εργοτάξια ή λοιπές επαγγελµατικές 
εγκαταστάσεις του εργοδότη στα πλαίσια της εργασίας τους (ενδεικτικά αναφέρεται 
η περίπτωση όπου ο εργοδότης διατηρεί οικία εκτός της έδρας της επιχείρησής του 
για τις ανάγκες προσωρινής διαµονής - π.χ. µία εβδοµάδα, ένας µήνας - των 
εργαζοµένων που χρειάζεται να µεταβούν προσωρινά εκτός έδρας για τις ανάγκες 
της επιχείρησης του εργοδότη). 
 
6. Οι διατάξεις του άρθρου 13 ν. 4172/2013 έχουν εφαρµογή για εισοδήµατα που 
αποκτώνται στα φορολογικά έτη που ξεκίνησαν από 1.1.2014 και µετά. 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 60 και της παρ. 21 του άρθρου 72 
του ν.4172/2013, όπως ισχύουν µετά τις τροποποιήσεις του ν.4223/2013, οι παροχές 
αυτές υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου από 1.1.2015 και µετά. Οδηγίες για την 
παρακράτηση φόρου στις παροχές αυτές θα δοθούν µε νεώτερη εγκύκλιο. 
 
Οι εκκαθαριστές µισθοδοσίας πρέπει να αποτιµούν τις παροχές αυτές που 



 

 

 προσαυξάνουν το φορολογητέο εισόδηµα των ανωτέρω προσώπων και να τις 
συµπεριλαµβάνουν και αυτές στις βεβαιώσεις αποδοχών των εισοδηµάτων από 
µισθωτή εργασία και συντάξεις που θα χορηγηθούν. 
 
 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΙ∆ΟΥ 


