
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να σας προσφέρουμε 
επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα 
φορολογικά θέματα, παραθέτουμε διευκρινίσεις που εισήχθησαν με 
την εγκύκλιο 1045/2017 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
αναφορικά με την φορολόγηση της παροχής σε είδος εταιρικών 
αυτοκινήτων.  
Η πολυαναμενόμενη εγκύκλιος που παρέχει οδηγίες 
σχετικά με την παροχή σε είδος εταιρικών αυτοκινήτων 
από 1 Ιανουαρίου 2016 εκδόθηκε στις 24 Μαρτίου 2017. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της εγκυκλίου αυτής, 
διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

— Εξαιρούνται ως παροχή σε είδος τα αυτοκίνητα με 
Λιανική Τιμή προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως ΕΥΡΩ 12 000 
τα οποία παραχωρούνται αποκλειστικά για 
επαγγελματικούς σκοπούς εφόσον συντρέχουν 
σωρευτικά δύο προϋποθέσεις, επαγγελματικός 
σκοπός και ΛΤΠΦ έως ΕΥΡΩ 12 000. 

— Τα αυτοκίνητα που παραχωρούνται αποκλειστικά 
για επαγγελματικούς σκοπούς είναι εκείνα που 
χρησιμοποιούνται για την επιχειρηματική 
δραστηριότητα του εργοδότη (toolcars) από 
συγκεκριμένους πωλητές, τεχνικούς κτλ., αυτοκίνητα 
test drive, αυτοκίνητα μεταφοράς προσωπικού 
(πχ mini bus), αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν 
επιχειρήσεις για μεταφορά καλεσμένων ή πελατών 
τους κτλ., αυτοκίνητα για προσωρινή αντικατάσταση 
των επισκευαζόμενων (service) και αυτοκίνητα 
ιδιωτικής χρήσης που χρησιμοποιούνται από τις 
αεροπορικές εταιρείες για την εξυπηρέτηση των 
επιβατών τους (αυτοκίνητα πίστας). 

— Εάν το ίδιο αυτοκίνητο παραχωρείται ταυτόχρονα σε 
δύο πρόσωπα, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα εντός 
του έτους, η αξία της παραχώρησης (ΛΤΠΦ) 
συμπεριλαμβάνεται στις αποδοχές κάθε ενός 
ξεχωριστά χωρίς να γίνεται επιμερισμός. 

— Τονίζεται ότι η αξία της παροχής σε είδος μειώνεται 
μετά το τρίτο έτος κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. 
Συνεπώς, εάν το έτος κυκλοφορίας είναι το 2014, 
τότε μέχρι και το φορολογικό έτος 2016 δεν θα 
υπάρχει μείωση. 

— Η παλαιότητα αυτοκινήτου προκύπτει από την άδεια 
κυκλοφορίας του διεθνώς. 

— Ο νέος τρόπος υπολογισμού της αξίας της παροχής 
σε είδος χρησιμοποιείται μόνο για τον υπολογισμό 
του τεκμαρτού εισοδήματος για τον χρήστη του. Οι 
πραγματικές δαπάνες όπως αποσβέσεις, κόστη 
επισκευής και συντήρησης, τέλη κυκλοφορίας, 
καύσιμα, διόδια, κόστος μίσθωσης ή 
χρηματοοικονομικής μίσθωσης κλπ. εκπίπτουν από 
τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης στο σύνολό 
τους (100%). 
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H παρούσα έκδοση έχει σκοπό να παράσχει στον 
αναγνώστη γενική ενημέρωση επί των αναφερομένων 
θεμάτων.  Καμία ενέργεια δεν πρέπει να γίνει χωρίς 
προηγουμένως να ληφθεί κατάλληλη επαγγελματική 
συμβουλή που θα στηρίζεται στα πραγματικά 
περιστατικά της κάθε περίπτωσης.   
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