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10184 Αζήλα

ΘΕΜΑ: Παποσή οδηγιών ζσεηικά με ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων παπ.1, 2 και 3 ηος
άπθπος 13 «Παποσέρ ζε είδορ» καθώρ και ηων πεπ.β΄, ιγ’ και ιζη΄ ηος άπθπος 14
«Απαλλαγέρ ειζοδήμαηορ από μιζθωηή επγαζία και ζςνηάξειρ» ηος ν.4172/2013 (A΄167)
(Κώδικαρ Φοπολογίαρ Ειζοδήμαηορ, ΚΦΕ), όπωρ ιζσύοςν μεηά ηην ηποποποίηζή ηοςρ με
ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 4 ηος ν.4646/2019 (Α΄201) και ηος άπθπος 6 ηος ν.4710/2020,
ανηίζηοισα (Α΄142).
Με αθνξκή:
α) ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ.1, 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.4172/2013 κε ην
άξζξν 4 ηνπ λ.4646/2019,
β) ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο πεξ. β΄ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.4172/2013 κε ην άξζξν 6 ηνπ
λ.4710/2020,
γ) ηελ πξνζζήθε ηεο πεξ. ηγ’ ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4172/2013 κε ην άξζξν 5 ηνπ
λ.4646/2019 θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο πεξίπησζεο απηήο κε ην άξζξν 6 ηνπ λ. 4710/2020
θαζώο θαη
δ) ηε λέα πεξ. ηζη΄ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.4172/2013, ε νπνία πξνζηέζεθε κε ην άξζξν
6 ηνπ λ.4710/2020,
παξέρνληαη νη αθόινπζεο νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη νκνηόκνξθε εθαξκνγή ηνπο:
Ι. Άπθπο 13 παπ.1 ΚΦΕ
1.

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.4646/2019 αληηθαζίζηαηαη ε παξ.1 ηνπ

άξζξνπ 13 ηνπ ΚΦΔ θαη νξίδεηαη όηη κε ηελ επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 2, 3, 4
1
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θαη 5 ηνπ άξζξνπ απηνύ θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 14, νπνηεζδήπνηε παξνρέο ζε είδνο
ιακβάλεη έλαο εξγαδόκελνο ή εηαίξνο ή κέηνρνο ή ζπγγεληθό πξόζσπν απηνύ θαηά ηελ έλλνηα
ηεο πεξίπησζεο ζη’ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ΚΦΔ, ζπλππνινγίδνληαη ζην θνξνινγεηέν εηζόδεκά ηνπ
ζηελ αγνξαία αμία ηνπο, εθόζνλ ε ζπλνιηθή αμία ησλ παξνρώλ ζε είδνο ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ
ηξηαθνζίσλ (300) επξώ αλά θνξνινγηθό έηνο θαη κόλν γηα ην ππεξβάιινλ πνζό.
2.

ηηο επηθπιάμεηο πνπ δηαηππώλνληαη σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ ελ ιόγσ δηαηάμεσλ,

ζύκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.4646/2019, πεξηιακβάλνληαη πιένλ, γηα
ιόγνπο ζπζηεκαηηθήο εξκελείαο, θαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ ΚΦΔ, θαηά ην κέξνο πνπ
ζπλδένληαη θαη επεξεάδνπλ ην δήηεκα ησλ παξνρώλ ζε είδνο.
3.

Πεξαηηέξσ, κε ηηο λέεο δηαηάμεηο, θαηνλνκάδνληαη ξεηά ηα πξόζσπα πνπ ιακβάλνπλ

παξνρέο ζε είδνο ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη, πέξαλ ησλ εξγαδνκέλσλ ή ησλ ζπγγεληθώλ ηνπο
πξνζώπσλ θαη νη εηαίξνη, νη κέηνρνη ή ηα ζπγγεληθά πξόζσπα απηώλ. Παξάιιεια, δηεπθξηλίδεηαη
όηη ε έλλνηα ηνπ «ζπγγεληθνύ πξόζσπνπ» είλαη απηή πνπ νξίδεηαη ζηελ πεξ.ζη΄ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ
ΚΦΔ (ζύδπγνο, αληόληεο ή θαηηόληεο ζε επζεία γξακκή). ηελ έλλνηα ηνπ «ζπγγεληθνύ
πξνζώπνπ» πεξηιακβάλεηαη θαη ην κέξνο ζπκθώλνπ ζπκβίσζεο, όπσο πξνθύπηεη από ηε ξεηή
δηαηύπσζε ηεο αηηηνινγηθήο έθζεζεο επί ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.4646/2019.
4.

Δπηπιένλ, κε ηηο σο άλσ δηαηάμεηο, ην όξην ησλ ηξηαθνζίσλ (300) επξώ γηα ηηο παξνρέο ζε

είδνο ιεηηνπξγεί πιένλ σο αθνξνιόγεην όξην. Δηδηθόηεξα, θαζίζηαηαη ζαθέο όηη, εθόζνλ ε αμία
ηεο παξνρήο πξνο εξγαδνκέλνπο, εηαίξνπο, κεηόρνπο ή ζπγγεληθά πξόζσπα απηώλ ππεξβαίλεη
ηα ηξηαθόζηα (300) επξώ αλά θνξνινγηθό έηνο, ζην ζπλππνινγηζκό ηνπ θνξνινγεηένπ
εηζνδήκαηνο από κηζζσηή εξγαζία ηνπ ππόρξενπ θπζηθνύ πξνζώπνπ ζα ιεθζεί ππόςε κόλν ην
ππεξβάιινλ, πέξαλ ησλ ηξηαθνζίσλ (300) επξώ, πνζό ηεο αμίαο ηεο παξνρήο θαη όρη ην ζύλνιν
απηήο.
5.

Τπελζπκίδεηαη όηη νη παξνρέο ζε είδνο νη νπνίεο δίλνληαη ζην πξνζσπηθό κίαο

επηρείξεζεο ζύκθσλα κε επηρεηξεζηαθή ζπιινγηθή ζύκβαζε εξγαζίαο δελ ζεσξνύληαη εηζόδεκα
από κηζζσηή εξγαζία γηα ηνπο δηθαηνύρνπο, δεδνκέλνπ όηη απηέο δίλνληαη πξνθεηκέλνπ λα
θαιύςνπλ ηηο εξγαζηαθέο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο θαη δελ εκπίπηνπλ ζην
πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ ΚΦΔ (ζρεη. ε ΠΟΛ.1083/2015 εγθύθιηνο).
ΙΙ. Άπθπο 13 παπ.2 ΚΦΕ - Παπασώπηζη οσήμαηορ
6. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.4646/2019 αληηθαηαζηάζεθε ε παξ.2 ηνπ
άξζξνπ 13 ηνπ ΚΦΔ, αλαθνξηθά κε ηνλ ππνινγηζκό ηεο αμίαο παξαρώξεζεο ελόο νρήκαηνο ζε
εξγαδόκελν ή εηαίξν ή κέηνρν από έλα θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν ή λνκηθή νληόηεηα, γηα
νπνηνδήπνηε ρξνληθό δηάζηεκα εληόο ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο, κε ζθνπό, ζύκθσλα κε ηα
αλαθεξόκελα ζηε ζρεηηθή αηηηνινγηθή έθζεζε, ηνλ εμνξζνινγηζκό ηνπ ηξόπνπ ππνινγηζκνύ ηνπ
θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο πνπ πξνθύπηεη από ηελ ελ ιόγσ παξνρή ζε είδνο.
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7. Ο ππνινγηζκόο ηεο παξνρήο ζε είδνο κε ηε κνξθή ηεο παξαρώξεζεο νρήκαηνο ζε
εξγαδόκελν ή εηαίξν ή κέηνρν, γίλεηαη πιένλ κε ηελ εθαξκνγή πξννδεπηηθήο θιίκαθαο θαη όρη σο
πνζνζηό ζην ζύλνιν ηεο ΛΣΠΦ ηνπ νρήκαηνο.
8. Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ αλσηέξσ, παξαηίζεηαη

αθνινύζσο παξάδεηγκα

ππνινγηζκνύ κε βάζε ηελ Πξννδεπηηθή θιίκαθα:
Κλιμάκιο ΛΣΠΦ (εςπώ)

ςνηελεζηήρ για

Ποζό κλιμακίος

ςπολογιζμό παποσήρ
ζε είδορ
0-14.000

4%

Έσο 14.000

14.001 – 17.000

20%

3.000

17.001 – 20.000

33%

3.000

20.001 – 25.000

35%

5.000

25.001 – 30.000

37%

5.000

30.001 +

20%

Τπεξβάιινλ

ςνολική ΛΣΠΦ (εςπώ)

Ποζό παποσήρ ζε είδορ ανά

ύνολο παποσήρ ζε είδορ ζε εςπώ

κλιμάκιο ζε εςπώ
14.000

560

560

17.000

600

1.160

20.000

990

2.150

25.000

1.750

3.900

30.000

1.850

5.750

Άλσ ησλ 30.000 επξώ

++

++

Γηα απηνθίλεην 27.000 επξώ ΛΣΠΦ ε αμία παξαρώξεζεο (παξνρή ζε είδνο) ππνινγίδεηαη σο
εμήο:
- 3.900 γηα ην ηκήκα ηεο ΛΣΠΦ σο 25.000 επξώ θαη
- γηα ηηο ππνιεηπόκελεο 2.000 επξώ ηεο ΛΣΠΦ επηπιένλ πνζό 2.000 Υ 37% = 740 επξώ.
ύνολο: 3.900 + 740 = 4.640 επξώ.
Αλ ην όρεκα έρεη παιαηόηεηα 5 έηε, ηόηε ε αμία παξαρώξεζεο (4.640 επξώ) ιακβάλεηαη κεησκέλε
θαηά 10% (ήηνη: θαηά 464 επξώ) θαη δηακνξθώλεηαη ζε 4.176 εςπώ.
9. Ωο ΛΣΠΦ ηνπ νρήκαηνο, θαηά κάξθα, κνληέιν, ηύπν, παξαιιαγή θαη έθδνζε απηνύ,
λνείηαη ε ηηκή πνπ πξνθύπηεη από ηνπο ππνβαιιόκελνπο ηηκνθαηαιόγνπο ζηελ Αξκόδηα
Σεισλεηαθή Αξρή από ηνπο επίζεκνπο αληηπξνζώπνπο/δηαλνκείο ησλ νρεκάησλ ή/θαη από άιια
ππόρξεα πξόζσπα, όπσο απηά νξίδνληαη ζηελ Α.1203/29.05.2019 (Β’ 1933) Απόθαζε Γηνηθεηή
ΑΑΓΔ (θαηαζθεπαζηέο γηα ηα εγρσξίσο παξαγόκελα νρήκαηα, πξόζσπα πνπ δηαζέηνπλ ζηελ
ειιεληθή αγνξά νρήκαηα πξνεξρόκελα από δηαζθεπή), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αμίαο ηνπ
πξόζζεηνπ/πξναηξεηηθνύ

(EXTRA)

εμνπιηζκνύ,
3

πξν

Φ.Π.Α.

θαη

ηέινπο

ηαμηλόκεζεο.
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πγθεθξηκέλα, σο ΛΣΠΦ ιακβάλεηαη ε ηηκή πνπ αλαγξάθεηαη ζηε «Βεβαίσζε Αλώηαηεο
πξνηεηλόκελεο Ληαληθήο Σηκήο πξν Φόξσλ», ε νπνία ρνξεγείηαη από ηα αλσηέξσ πξόζσπα. ε
πεξίπησζε πνπ δε δύλαηαη λα ρνξεγεζεί ε ζρεηηθή βεβαίσζε, ε ΛΣΠΦ ιακβάλεηαη ελαιιαθηηθά
από ηελ αλαγξαθόκελε ζηα νηθεία παξαζηαηηθά πώιεζεο αμία, πξν Φ.Π.Α. θαη ηέινπο
ηαμηλόκεζεο, κε ζπλππνινγηδνκέλσλ ηπρόλ εθπηώζεσλ πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί.
10. Πεξαηηέξσ, ζύκθσλα κε ηηο λέεο δηαηάμεηο, από ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ ΚΦΔ
εμαηξνύληαη, ήηνη δελ ζεσξνύληαη παξνρή ζε είδνο, ηα νρήκαηα πνπ παξαρσξνύληαη
απνθιεηζηηθά γηα επαγγεικαηηθνύο ζθνπνύο θαη έρνπλ ΛΣΠΦ έσο δέθα επηά ρηιηάδεο (17.000)
επξώ, αληί δώδεθα ρηιηάδεο (12.000) επξώ, ε νπνία ίζρπε πξν ηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο ελ ιόγσ
παξαγξάθνπ. Αλ ηα νρήκαηα απηά έρνπλ ΛΣΠΦ άλσ ησλ 17.000 επξώ, ηόηε γηα απηά
ππνινγίδεηαη παξνρή ζε είδνο κε βάζε ηε ζπλνιηθή ΛΣΠΦ.
11. ηελ ελ ιόγσ εμαίξεζε εκπίπηνπλ ηα νρήκαηα ηα νπνία παξαρσξνύληαη από ηηο
επηρεηξήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλνπο πσιεηέο, ηερληθνύο θαη ινηπνύο εξγαδνκέλνπο, ησλ νπνίσλ ε
εξγαζία απαηηεί ζπρλή κεηαθίλεζε εθηόο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ εξγνδόηε (tool cars) θαη
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ εξγνδόηε, αλεμάξηεηα αλ ηα
νρήκαηα απηά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνλ δηθαηνύρν θαη εθηόο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο
ηνπο.
12. Αληηζέησο, όπσο έρεη γίλεη δεθηό από ηε Γηνίθεζε, εμαηξνύληαη ηα θνηλόρξεζηα νρήκαηα
(toolcars), αλεμαξηήησο ηεο ΛΣΠΦ απηώλ (αθόκα, δειαδή, θαη αλ ππεξβαίλνπλ ηηο 17.000 επξώ),
ηα νπνία δελ έρνπλ παξαρσξεζεί ζε ζπγθεθξηκέλν ππάιιειν ή νκάδεο ππαιιήισλ, αιιά
δηαηίζεληαη από ηελ επηρείξεζε κε ζθνπό λα ρξεζηκνπνηνύληαη εθ πεξηηξνπήο από ην
πξνζσπηθό ηεο, σο αλαγθαίν κέζν γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο εξγαζίαο πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί
(ζρεη. ην ΓΔΑΦ 1017521 ΔΞ 2018/1.2.2018 έγγξαθν).
13. Καηά πάγηα ζέζε ηεο Γηνίθεζεο, απνηειεί παξνρή ζε είδνο (αλεμαξηήησο ΛΣΠΦ) ε θαηά
ηα αλσηέξσ πξνζδηνξηδόκελε αμία παξαρώξεζεο ησλ νρεκάησλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο
εξγαδόκελνπο ιόγσ ηεο ζέζεο ηνπο π.ρ. ζε δηεπζπληέο θαη επηζεσξεηέο πσιήζεσλ, ηερληθνύο
δηεπζπληέο θαη ινηπά ζηειέρε (statuscars) (ζρεη. ΠΟΛ 1045/2017 εγθύθιηνο).
14. Γηεπθξηλίδεηαη επίζεο όηη νη δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ ΚΦΔ δελ
θαηαιακβάλνπλ νρήκαηα (αλεμαξηήησο ΛΣΠΦ) από ηε ρξήζε ησλ νπνίσλ δελ πξνθύπηεη όθεινο
γηα ηνλ ρξήζηε. Δλδεηθηηθά, σο ηέηνηα νρήκαηα, λννύληαη ηα αθόινπζα:
α) Σα νρήκαηα δνθηκώλ (test-drive), πνπ δηαζέηνπλ νη επηρεηξήζεηο εκπνξίαο απηνθηλήησλ,
β) Σα νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνύ (π.ρ. mini-bus),
γ) Σα νρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ επηρεηξήζεηο (π.ρ. μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο) γηα κεηαθνξά
θαιεζκέλσλ ή πειαηώλ ηνπο,
δ) Σα νρήκαηα ηα νπνία δηαζέηνπλ νη επηρεηξήζεηο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο (service) νρεκάησλ
πξνζσξηλά ζε αληηθαηάζηαζε ησλ επηζθεπαδόκελσλ,
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ε) Σα νρήκαηα ηδησηηθήο ρξήζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο θαη ηηο
επηρεηξήζεηο δηαρείξηζεο αεξνδξνκίσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αεξνζθαθώλ θαη ησλ επηβαηώλ
ηνπο (απηνθίλεηα πίζηαο) θαζώο θαη γηα ηελ κεηαθνξά VIPS ή πξνζσπηθνύ
15. Σέινο, ππελζπκίδεηαη όηη ζε όζεο πεξηπηώζεηο ν εξγαδόκελνο ή εηαίξνο ή κέηνρνο
ζπκκεηέρεη ζην θόζηνο κηζζώκαηνο ηνπ νρήκαηνο, ε αμία ηεο παξαρώξεζεο απηνύ δελ είλαη
δπλαηό λα κεησζεί θαζόζνλ, βάζεη ηνπ ηζρύνληνο λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ, ε αμία ηεο
παξαρώξεζεο ελόο εηαηξηθνύ νρήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηξόπν ηεθκαξηό, σο πνζνζηό ηεο
ΛΣΠΦ ηνπ εθάζηνηε νρήκαηνο, κεηνύκελε βάζεη παιαηόηεηαο, ρσξίο λα πξνβιέπεηαη ζπλάξηεζε
ηεο αμίαο παξαρώξεζεο απηνύ κε ηηο πξαγκαηηθέο δαπάλεο ηεο παξαρσξνύζαο επηρείξεζεο γηα
ην ζπγθεθξηκέλν όρεκα (ζρεη. ην ΓΔΑΦ 1017521 ΔΞ 2018/1.2.2018 έγγξαθν).
16. Καηά ηα ινηπά, ηζρύνπλ όζα έρνπλ ήδε γίλεη δεθηά κε ηελ ΠΟΛ.1045/2017 εγθύθιην ηεο
ππεξεζίαο καο.
ΙΙΙ. Άπθπο 14 παπ. 1 πεπ. β’

ΚΦΕ – Δαπάνη ηλεκηπικού πεύμαηορ για θόπηιζη

οσήμαηορ μηδενικών ή σαμηλών πύπων έωρ 50 γπ. CO2/σλμ
17. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.4710/2020 αληηθαηαζηάζεθε ε πεξ.β΄ ηεο παξ.1 ηνπ
άξζξνπ 14 ηνπ ΚΦΔ, ώζηε ζηελ εμαίξεζε από ηνλ ππνινγηζκό ηνπ εηζνδήκαηνο από κηζζσηή
εξγαζία λα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε απνδεκίσζε πνπ θαηαβάιιεηαη από ηνλ εξγνδόηε γηα ηε
δαπάλε ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα ηε θόξηηζε αηνκηθνύ ή εηαηξηθνύ νρήκαηνο κεδεληθώλ ή
ρακειώλ ξύπσλ έσο 50 γξ. CO2/ρικ., εθόζνλ αθνξά έμνδα θίλεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
από ηνλ εξγαδόκελν θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ θαη απνδεηθλύεηαη από λόκηκα
παξαζηαηηθά. Γηα ηελ παξαπάλσ απνδεκίσζε πνπ θαηαβάιιεηαη ζε ρξήκα θαη όρη ζε είδνο, δελ
ηίζεηαη ζέκα εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ ΚΦΔ.
IV. Άπθπο 14 παπ. 1 πεπ. ιγ’ ΚΦΕ– Παπασώπηζη οσήμαηορ μηδενικών ή σαμηλών
πύπων έωρ 50 g CO2/Km
18. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ.ηγ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ ΚΦΔ, όπσο απηή πξνζηέζεθε
κε ην άξζξν 5 ηνπ λ.4646/2019 θαη ηζρύεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
6 ηνπ λ.4710/2020, νξίδεηαη όηη εμαηξείηαη από ηνλ ππνινγηζκό ηνπ εηζνδήκαηνο από κηζζσηή
εξγαζία ε αγνξαία αμία ηεο παξαρώξεζεο ελόο νρήκαηνο κεδεληθώλ ή ρακειώλ ξύπσλ έσο 50
g CO2/Km θαη κε Ληαληθή Σηκή Πξν Φόξσλ (ΛΣΠΦ) έσο ζαξάληα ρηιηάδεο (40.000) επξώ, πξνο
έλαλ εξγαδόκελν ή εηαίξν ή κέηνρν από έλα θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν ή λνκηθή νληόηεηα, γηα
νπνηνδήπνηε ρξνληθό δηάζηεκα εληόο ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο, κε ην ππόινηπν ηεο αμίαο λα
ζεσξείηαη θνξνινγεηέν εηζόδεκα κε βάζε ηελ θιίκαθα ησλ πεξηπηώζεσλ α) έσο ζη) ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 13. Ωο αγνξαία αμία γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο
ιακβάλεηαη ε ΛΣΠΦ, όπσο νξίδεηαη αλσηέξσ, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 13 ΚΦΔ.
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19. Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ έλα όρεκα είλαη κεδεληθώλ ή ρακειώλ ξύπσλ έσο 50 g
CO2/Km, ιακβάλεηαη ππόςε ε ζρεηηθή έλδεημε ζηελ άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο.
20. Δπνκέλσο, αλ ε ΛΣΠΦ ηνπ νρήκαηνο κεδεληθώλ ή ρακειώλ ξύπσλ ππεξβαίλεη ηηο
ζαξάληα ρηιηάδεο (40.000) επξώ, κόλν ην ππεξβάιινλ (ην πνζό άλσ ησλ 40.000 επξώ) ηεο
ΛΣΠΦ ιακβάλεηαη ππόςε γηα λα ππνινγηζζεί ε αμία ηεο παξαρώξεζεο κε βάζε ηελ θιίκαθα ησλ
πεξ.α΄ έσο ζη΄ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ ΚΦΔ.
Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ αλσηέξσ ηίζεηαη ην αθόινπζν παξάδεηγκα:
Έζησ όηη παξαρσξείηαη ζε εξγαδόκελν ή εηαίξν ή κέηνρν όρεκα κεδεληθώλ ή ρακειώλ
ξύπσλ έσο 50 g CO2/Km, κε Ληαληθή Σηκή Πξν Φόξσλ (ΛΣΠΦ) πελήληα ρηιηάδεο (50.000)
επξώ.ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ ΚΦΔ κόλν
γηα ηελ ππεξβαίλνπζα ηηο 40.000 επξώ αμία ηεο ΛΣΠΦ, ήηνη ηηο 10.000 επξώ θαη όρη γηα ην
ζπλνιηθό πνζό ηεο ΛΣΠΦ (50.000). Ωο αμία παξαρώξεζεο ιακβάλεηαη ην πνζό ησλ 400 επξώ
(10.000 ΛΣΠΦ κε ζπληειεζηή 4%, ζύκθσλα κε ηελ πεξ. α’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 13 ΚΦΔ).
V.

Άπθπο 14 πεπ.ιζη΄ ΚΦΕ- Άνες σπημαηικού ανηαλλάγμαηορ κόζηορ θόπηιζηρ

επιβαηικού αςηοκινήηος μηδενικών ή σαμηλών πύπων έωρ 50 g CO2/Km ζηιρ
εγκαηαζηάζειρ ηος επγοδόηη
21. Με ηη δηαηάμεηο ηεο πεξ. ηζη΄ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ ΚΦΔ, όπσο απηή πξνζηέζεθε
κε ην άξζξν 6 ηνπ λ.4710/2020, νξίδεηαη όηη εμαηξείηαη από ηνλ ππνινγηζκό ηνπ εηζνδήκαηνο από
κηζζσηή εξγαζία ην άλεπ ρξεκαηηθνύ αληαιιάγκαηνο θόζηνο θόξηηζεο επηβαηηθνύ απηνθηλήηνπ
κεδεληθώλ ή ρακειώλ ξύπσλ έσο 50 g CO2/Kmζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ εξγνδόηε. πλεπώο γηα
ηελ εθαξκνγή ηεο εμαίξεζεο ηεο πεξίπησζεο απηήο δελ απαηηείηαη λα εμεηάδνληαη νη
πξνππνζέζεηο ηεο πεξ.β’ ηνπ αξζ. 14 ηνπ ΚΦΔ γηα ηα έμνδα θίλεζεο, θαζώο ε αμία απηήο
εμαηξείηαη ζε θάζε πεξίπησζε θαη πεξαηηέξσ βάζεη ηεο ζρεηηθήο αηηηνινγηθήο έθζεζεο, δε
ζεσξείηαη παξνρή ζε είδνο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ ΚΦΔ.
VΙ. Άπθπο 13 παπ. 3 ΚΦΕ – Παποσή ζε είδορ με ηη μοπθή δανείος
22. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.4646/2019 αληηθαηαζηάζεθε ε παξ.3 ηνπ
άξζξνπ 13 ηνπ ΚΦΔ, αλαθνξηθά κε ηηο παξνρέο ζε είδνο κε ηε κνξθή δαλείνπ πξνο εξγαδόκελν
ή εηαίξν ή κέηνρν από έλα θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν ή λνκηθή νληόηεηα. Δηδηθόηεξα, κε ηηο λέεο
δηαηάμεηο νξίδεηαη όηη ζε πεξίπησζε παξνρήο ζε είδνο κε ηε κνξθή δαλείνπ, αλεμαξηήησο εάλ ε
ζύκβαζε έρεη ζπλαθζεί εγγξάθσο ή όρη, ην ύςνο ηεο παξνρήο ζπλίζηαηαη ζηε δηαθνξά πνπ
πξνθύπηεη κεηαμύ ησλ ηόθσλ πνπ ζα θαηέβαιε ν εξγαδόκελνο ή εηαίξνο ή κέηνρνο ζηε δηάξθεηα
ηνπ εκεξνινγηαθνύ κήλα θαηά ηνλ νπνίν έιαβε ηελ παξνρή, εάλ ην επηηόθην ππνινγηζκνύ ησλ
ηόθσλ ήηαλ ην κέζν επηηόθην αγνξάο θαηά ηνλ ίδην κήλα θαη ησλ ηόθσλ πνπ ηπρόλ θαηέβαιε ν
εξγαδόκελνο ζηε δηάξθεηα ηνπ ελ ιόγσ εκεξνινγηαθνύ κήλα.
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Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ κέζνπ επηηνθίνπ αγνξάο ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζηελ
ΠΟΛ.1034/2014 Απόθαζε Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ.
23. Με ηηο σο άλσ δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη ξεηά όηη, πιένλ, αθόκε θαη ζηηο πεξηπηώζεηο ζηηο
νπνίεο ην δάλεην δελ έρεη πεξηβιεζεί ηε κνξθή έγγξαθεο ζπκθσλίαο, σο παξνρή ζε είδνο,
ιακβάλεηαη ε δηαθνξά ησλ ηόθσλ πνπ πξνθύπηεη θαηά ηα αλσηέξσ θαη όρη ην ζύλνιν ηνπ
αξρηθνύ θεθαιαίνπ ηνπ δαλείνπ, όπσο ίζρπε κε ηηο πξνγελέζηεξεο δηαηάμεηο.
24. Γηεπθξηλίδεηαη όηη, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο ελαπόθεηηαη ζηα
κέξε λα απνδείμνπλ ηόζν ηελ ύπαξμε δαλείνπ όζν θαη ηνπο όξνπο ηεο δαλεηαθήο ζύκβαζεο.
Δηδηθόηεξα, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο σο άλσ δηαθνξάο ηόθσλ, επί κε ύπαξμεο έγγξαθεο
ζπκθσλίαο δαλείνπ, ελαπόθεηηαη ζηα αληηζπκβαιιόκελα κέξε λα απνδείμνπλ ηε δηάξθεηα ηνπ
δαλείνπ, επηηόθην, δόζεηο, ζθνπό θιπ, κε νπνηνδήπνηε πξόζθνξν κέζν (πρ ζρεηηθέο εγγξαθέο
ζηα βηβιία ηεο εξγνδόηξηαο επηρείξεζεο θαη θαηαβνιή θαη επηζηξνθή ηνπ δαλείνπ κε ειεθηξνληθά
κέζα πιεξσκήο, θιπ).
25. ε όζεο πεξηπηώζεηο δελ πθίζηαηαη έγγξαθε ζύκβαζε δαλείνπ θαη δελ είλαη δπλαηό λα
απνδεηρζνύλ νη όξνη ηεο δαλεηαθήο ζύκβαζεο, ζεσξείηαη όηη ην δάλεην έρεη ιεθζεί κε κεδεληθό
επηηόθην (άηνθν) θαη σο κέζν επηηόθην αγνξάο ιακβάλεηαη ην επηηόθην πνπ νξίδεη ε Σξάπεδα ηεο
Διιάδαο γηα ηηο ππεξαλαιήςεηο από ηξερνύκελνπο ινγαξηαζκνύο γηα ην κήλα θαηά ηνλ νπνίν
ειήθζε ε παξνρή (ΠΟΛ.1034/2014 Απόθαζε Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ).
26. Αλαθνξηθά κε ηηο πξνθαηαβνιέο κηζζώλ, κε ηελ ΠΟΛ.1219/2014 εγθύθιην είρε
δηεπθξηληζηεί όηη πνζά πνπ ππεξβαίλνπλ ηνπο ηξείο (3) κηζζνύο, ζεσξνύληαη δάλεην. Γεδνκέλνπ
όηη κε ηηο λέεο δηαηάμεηο απαιείθεηαη ε θξάζε «ε πξνθαηαβνιή κηζζνύ άλσ ησλ ηξηώλ (3) κελώλ
ζεσξείηαη δάλεην», δηεπθξηλίδεηαη όηη ζην πιαίζην ησλ λέσλ δηαηάμεσλ πξνθαηαβνιέο κηζζώλ,
αλεμαξηήησο ηνπ ύςνπο ηνπο, δελ ζεσξνύληαη δάλεην όηαλ εμνθινύληαη ζην ζύλνιό ηνπο, έλαληη
ησλ αληίζηνηρσλ κειινληηθώλ κηζζώλ, ήηνη γηα ηνπο επόκελνπο κήλεο δελ ζα θαηαβιεζνύλ ζηνλ
εξγαδόκελν νη απνδνρέο ηνπ, έσο όηνπ απνζβεζηεί νινζρεξώο ην πνζό ηεο πξνθαηαβνιήο.
Αληίζεηα, ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνθαηαβνιέο κηζζώλ εμνθινύληαη δηα κεληαίσλ θξαηήζεσλ από
ηηο απνδνρέο ηνπ εξγαδνκέλνπ, ζεσξνύληαη δάλεην θαη σο εθ ηνύηνπ ζπληζηνύλ παξνρή ζε είδνο
γηα ηελ νπνία εθαξκόδνληαη ηα σο άλσ νξηδόκελα.
27. Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ αλσηέξσ, παξαηίζεηαη ην αθόινπζν παξάδεηγκα:
Έζησ όηη εξγαδόκελνο κε κεληαίεο απνδνρέο 1.000 επξώ ιακβάλεη από ηνλ εξγνδόηε ηνπ ηνλ
Μάξηην πνζό 2.500 επξώ (2,5 κηζζνύο) σο πξνθαηαβνιή κηζζνύ θαη ζπκθσλείηαη όηη δελ ζα ηνπ
θαηαβιεζνύλ θαζόινπ απνδνρέο γηα ηνπο επόκελνπο κήλεο κέρξη λα απνπιεξσζεί ην ελ ιόγσ
πνζό. Πην ζπγθεθξηκέλα, δελ ζα ηνπ θαηαβιεζνύλ απνδνρέο γηα ηνλ Απξίιην θαη ηνλ Μάην ελώ
ηνλ Ηνύλην ζα ιάβεη κεησκέλεο απνδνρέο (500 επξώ).
ηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ην ζπλνιηθό πνζό ησλ 2.500 επξώ δελ ζεσξείηαη δάλεην θαη σο εθ
ηνύηνπ δε ζπληζηά παξνρή ζε είδνο, θαζόζνλ δελ πξαγκαηνπνηείηαη εμόθιεζε δηα κεληαίσλ
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θξαηήζεσλ, ιόγσ ηνπ όηη ν εξγαδόκελνο ιακβάλεη απνδνρέο, θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα (Ηνύλην)
αθόηνπ έρεη απνζβεζηεί νινζρεξώο ην νθεηιόκελν πνζό.
Γηα ηηο πξνθαηαβνιέο κηζζώλ πνπ ζπληζηνύλ δάλεην, θαηά ηα αλσηέξσ, σο κέζν επηηόθην αγνξάο
γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο δηαθνξάο ησλ ηόθσλ ιακβάλεηαη ην ρακειόηεξν από ηα επηηόθηα θάζε
θαηεγνξίαο δαλείνπ, όπσο νξίδεηαη από ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, θαηά ην κήλα ρνξήγεζεο ηεο
πξνθαηαβνιήο.(ΠΟΛ. 1034/2014 Απόθαζε Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ)
VΙΙ. Έναπξη Ιζσύορ
28. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ΚΦΔ, όπσο αληηθαζίζηαληαη κε ην άξζξν 4 ηνπ λ.4646/2019,
εθαξκόδνληαη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ.4646/2019, γηα ηηο
παξνρέο ζε είδνο πνπ ιακβάλνληαη ζηα θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ από 1.1.2020 θαη κεηά.Οη
δηαηάμεηο ησλ πεξ. β΄, ηγ΄ θαη ηζη΄ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 14, όπσο ηζρύνπλ κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ
άξζξνπ 6 ηνπ λ.4710/2020 εθαξκόδνληαη, ζύκθσλα κε ηελ παξ.44 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ
λ.4172/2013 σο απηή ζπκπιεξώζεθε κε ηηο ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζ.11 Ν λ.4710/2020, γηα
εηζνδήκαηα πνπ απνθηώληαη ζηα θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ από 1.1.2020 θαη κεηά.

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΑΔΕ
Γ. ΠΙΣΙΛΗ
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Απνδέθηεο πίλαθα Γ΄ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ)
2. Γεληθή Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
3. Γ/λζε ηξαηεγηθήο Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα
ηεο ΑΑΓΔ θαη ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε ηεο ΑΑΓΔ)
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1.Απνδέθηεο πηλάθσλ Α΄ (εθηόο ησλ αξηζκώλ 2 θαη 3 απηνύ) Β΄ (εθηόο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνύ), Ε΄
(εθηόο ησλ αξηζκώλ 2 θαη 3 απηνύ), Ζ΄ (εθηόο ησλ αξηζ.4, 10 θαη 11 απηνύ).
2. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ
3. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ
4. Δπηρεηξεζηαθή Γηεύζπλζε ΓΟΔ Αηηηθήο & Δπηρεηξεζηαθή Γηεύζπλζε ΓΟΔ Μαθεδνλίαο
5. ΓΣΓ – Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο
6. Γξαθείν Γεληθήο Γξακκαηέσο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο
ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ
2. Γξαθείν θαο. Γεληθήο Γ/ληξίαο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο
3. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ
4. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο - Σκήκα Α΄
5. Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Α.Α.Γ.Δ.
6. Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνύ Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο
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