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                  ΠΟΛ:1083            
           

                                                
                    ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πινάκων Α΄- ΚΓ’                   

    

    ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση παροχών σε είδος που δίνονται βάσει       

επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας. 

 

Με αφορμή τα ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία  μας, αναφορικά   με το 

παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής: 

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. Όπως διευκρινίστηκε και με την ΠΟΛ.1219/6.10.2014 

εγκύκλιο, 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. 

2. Με την ανωτέρω εγκύκλιο διευκρινίστηκε επίσης, ότι 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 

ΑΔΑ: ΩΞ8ΖΗ-ΑΘ8



                                                                             

 

                        

2 

 

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. 

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.γ΄ της παρ.1 του άρθρου 3 του ν.1876/1990, 

οι επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας αφορούν τους εργαζόμενους μιας 

εκμετάλλευσης ή επιχείρησης. 

Με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 3 του ν.1876/1990 όπως αυτές ισχύουν μετά 

την αντικατάστασή τους από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 37 του ν.4024/2011 

ορίζεται, ότι οι επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις συνάπτονται, κατά σειρά 

προτεραιότητας, από συνδικαλιστικές οργανώσεις της επιχείρησης που καλύπτουν 

τους εργαζόμενους ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση 

στην επιχείρηση, από ένωση προσώπων, και πάντως ανεξάρτητα από την 

κατηγορία, τη θέση ή την ειδικότητα των εργαζομένων στην επιχείρηση και, εφόσον 

αυτές ελλείπουν, από τις αντίστοιχες πρωτοβάθμιες κλαδικές οργανώσεις και από 

τον εργοδότη. Η ένωση προσώπων του προηγούμενου εδαφίου συστήνεται 

τουλάχιστον από τα τρία πέμπτα (3/5) των εργαζομένων στην επιχείρηση, 

ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού εργαζομένων σε αυτήν και χωρίς η διάρκειά της 

να υπόκειται σε χρονικό περιορισμό. Εάν μετά την τυχόν σύσταση ένωσης 

προσώπων για το σκοπό της παραγράφου αυτής, πάψει να συντρέχει η 

προϋπόθεση της συμμετοχής των τριών πέμπτων (3/5) των εργαζομένων στην 

επιχείρηση, η οποία απαιτείται για τη σύσταση της, διαλύεται, χωρίς άλλη 

διατύπωση. Για δε τα λοιπά θέματα που αφορούν την ένωση προσώπων 

εξακολουθεί να εφαρμόζεται η περίπτωση γγ΄ του εδαφίου α΄ της παραγράφου 3 του 

άρθρου 1 του ν.1264/1982 (Α΄79). 

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 5 του ν.1876/1990 ορίζεται, ότι ο 

εργοδότης οφείλει να κοινοποιεί στο Συμβούλιο Εργαζομένων της επιχείρησης κάθε 

επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. καθώς και κάθε τροποποίησή της. 

Τέλος, με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 8 του ν.1876/1990 ορίζεται, ότι εφ’ όσον 

ο εργοδότης δεσμεύεται από επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας, οι 

κανονιστικοί όροι της ισχύουν υποχρεωτικά και στις εργασιακές σχέσεις όλων των 

εργαζομένων που απασχολούνται από τον εν λόγω εργοδότη. 
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4. Οι παροχές σε είδος της παρ.1 του παρόντος οι οποίες δίνονται στο 

προσωπικό μίας επιχείρησης σύμφωνα με επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση 

εργασίας που συνάπτεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.3 του παρόντος, δεν 

θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία για τους δικαιούχους, δεδομένου ότι 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.2 του παρόντος, αυτές δίνονται προκειμένου 

να καλύψουν τις εργασιακές ανάγκες των εργαζομένων της επιχείρησης. 

 

 
 
 

      

 Aκριβές αντίγραφο                                                                     Η  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος                                 ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΕΣΟΔΩΝ 

Διοίκησης                                                                                              ΑΙΚ.ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ                                                                                                                                                    
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2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών  

3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων  

4. Γραφεία κ.κ. Γενικών Δ/ντών  

5. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων  

6. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών  

7. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας -    

    Τμήματα Α’ (3), Β’ (1)  
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