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ΘΔΜΑ: Φορολογική μεηατείριζη παροτών ζε είδος ποσ δίνονηαι βάζει
επιτειρηζιακής ζσλλογικής ζύμβαζης εργαζίας.
Με αθνξκή ηα εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί ζηελ ππεξεζία καο, αλαθνξηθά

κε ην

παξαπάλσ ζέκα ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:
1. Με ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη φηη, κε ηελ
επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξ. 2, 3, 4 θαη 5 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, νπνηεζδήπνηε
παξνρέο ζε είδνο πνπ ιακβάλεη έλαο εξγαδφκελνο ή ζπγγεληθφ πξφζσπν απηνχ
ζπλππνινγίδνληαη ζην θνξνινγεηέν εηζφδεκά ηνπ ζηελ αγνξαία αμία ηνπο, εθφζνλ ε
ζπλνιηθή αμία ησλ παξνρψλ ζε είδνο ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ (300)
επξψ αλά θνξνινγηθφ έηνο. Όπσο δηεπθξηλίζηεθε θαη κε ηελ ΠΟΛ.1219/6.10.2014
εγθχθιην, σο αγνξαία αμία λνείηαη ην θφζηνο ηεο παξνρήο πνπ βαξχλεη ηνλ εξγνδφηε,
απνδεηθλχεηαη απφ ηα θαηά λφκν πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά θαη θαηαρσξείηαη ζηα
ηεξνχκελα βηβιία απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ ηνπ.
2. Με ηελ αλσηέξσ εγθχθιην δηεπθξηλίζηεθε επίζεο, φηη σο ηέηνηεο παξνρέο, ηηο
νπνίεο δελ θαηαιακβάλεη ε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 4172/2013 θαη νη νπνίεο δελ
ζεσξνχληαη παξνρέο ζε είδνο θαη θαηά ζπλέπεηα εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία,
αλαθέξνληαη:
νη παξνρέο ζε είδνο, νη νπνίεο ρνξεγνχληαη πξνζσπηθά πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο, κφλν
απηνχζηα θαη φρη ζε ρξήκα θαη νη νπνίεο εμππεξεηνχλ ιεηηνπξγηθέο θαη παξαγσγηθέο
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αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο, ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηάο ηεο θαη

ζηελ πνηφηεηα ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ή απνηεινχλ κέηξα γηα ηελ πγηεηλή θαη
αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Δλδεηθηηθά, ηέηνηεο παξνρέο ζε είδνο, νη νπνίεο δελ
ζεσξνχληαη εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία, είλαη ε ρνξήγεζε εηδηθψλ ζηνιψλ
εξγαζίαο, ε ρνξήγεζε γάιαθηνο, ε παξνρή ηξνθήο ζην ρψξν εξγαζίαο, ε ρνξήγεζε
ζέζεο ζηάζκεπζεο ζην ρψξν εξγαζίαο θιπ.
3. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ.γ΄ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.1876/1990,
νη επηρεηξεζηαθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο αθνξνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο κηαο
εθκεηάιιεπζεο ή επηρείξεζεο.
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.1876/1990 φπσο απηέο ηζρχνπλ κεηά
ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ.4024/2011
νξίδεηαη, φηη νη επηρεηξεζηαθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ζπλάπηνληαη, θαηά ζεηξά
πξνηεξαηφηεηαο, απφ ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ηεο επηρείξεζεο πνπ θαιχπηνπλ
ηνπο εξγαδφκελνπο ή, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε
ζηελ επηρείξεζε, απφ έλσζε πξνζψπσλ, θαη πάλησο αλεμάξηεηα απφ ηελ
θαηεγνξία, ηε ζέζε ή ηελ εηδηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε θαη, εθφζνλ
απηέο ειιείπνπλ, απφ ηηο αληίζηνηρεο πξσηνβάζκηεο θιαδηθέο νξγαλψζεηο θαη απφ
ηνλ εξγνδφηε. Η έλσζε πξνζψπσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ζπζηήλεηαη
ηνπιάρηζηνλ απφ ηα ηξία πέκπηα (3/5) ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε,
αλεμαξηήησο ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ εξγαδνκέλσλ ζε απηήλ θαη ρσξίο ε δηάξθεηά ηεο
λα ππφθεηηαη ζε ρξνληθφ πεξηνξηζκφ. Δάλ κεηά ηελ ηπρφλ ζχζηαζε έλσζεο
πξνζψπσλ γηα ην ζθνπφ ηεο παξαγξάθνπ απηήο, πάςεη λα ζπληξέρεη ε
πξνυπφζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ηξηψλ πέκπησλ (3/5) ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ
επηρείξεζε, ε νπνία απαηηείηαη γηα ηε ζχζηαζε ηεο, δηαιχεηαη, ρσξίο άιιε
δηαηχπσζε. Γηα δε ηα ινηπά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ έλσζε πξνζψπσλ
εμαθνινπζεί λα εθαξκφδεηαη ε πεξίπησζε γγ΄ ηνπ εδαθίνπ α΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ
άξζξνπ 1 ηνπ λ.1264/1982 (Α΄79).
Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.7 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.1876/1990 νξίδεηαη, φηη ν
εξγνδφηεο νθείιεη λα θνηλνπνηεί ζην πκβνχιην Δξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο θάζε
επηρεηξεζηαθή ..Δ. θαζψο θαη θάζε ηξνπνπνίεζή ηεο.
Σέινο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.1876/1990 νξίδεηαη, φηη εθ’ φζνλ
ν εξγνδφηεο δεζκεχεηαη απφ επηρεηξεζηαθή ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο, νη
θαλνληζηηθνί φξνη ηεο ηζρχνπλ ππνρξεσηηθά θαη ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο φισλ ησλ
εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχληαη απφ ηνλ ελ ιφγσ εξγνδφηε.
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4. Οη παξνρέο ζε είδνο ηεο παξ.1 ηνπ παξφληνο νη νπνίεο δίλνληαη ζην

πξνζσπηθφ κίαο επηρείξεζεο ζχκθσλα κε επηρεηξεζηαθή ζπιινγηθή ζχκβαζε
εξγαζίαο πνπ ζπλάπηεηαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ.3 ηνπ παξφληνο, δελ
ζεσξνχληαη εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία γηα ηνπο δηθαηνχρνπο, δεδνκέλνπ φηη
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ.2 ηνπ παξφληνο, απηέο δίλνληαη πξνθεηκέλνπ
λα θαιχςνπλ ηηο εξγαζηαθέο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο.
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