
Παροχή σε είδος αυτοκινήτου - Αλλάζει ριζικά ο τρόπος υπολογισμού και θα 
ισχύσει από 1.1.2016 

[13.12.2016] 

 

  

 
Επιμέλεια 
Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN 

 

Με το ΠΟΛΥνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή χθες προβλέπεται 

μεταξύ άλλων η ριζική αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της παροχής σε 

είδος οχήματος της διάταξης του άρθρου 13 του ΚΦΕ. 

Αναλυτικά η διάταξη που θα ισχύσει για τα εισοδήματα του 2016:  

Αιτιολογική έκθεση 

Άρθρο 100 
Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) 
 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 13 του 
ν.4172/2013, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ.1 άρθρου 44 Ν.4389/2016, (Α 94) 
και ορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της αξίας της παραχώρησης οχήματος από φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, με εξαίρεση τους φορείς γενικής κυβέρνησης, προς 
εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο, η οποία υπολογίζεται ως ποσοστό της Λιανικής Τιμής Προ 
Φόρων αυξανομένης όσο αυξάνεται αυτή και μειούμενης όσο αυξάνεται η παλαιότητα του 
οχήματος.  
Η εξαίρεση των οχημάτων που παραχωρούνται με ΛΤΠφ έως 12.000 ευρώ, ωφελεί 
κυρίως τα χαμηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων που τους έχουν παραχωρηθεί μικρής 
αξίας οχήματα. Είναι αυτονόητο ότι η διάταξη αυτή δεν καταλαμβάνει τα επαγγελματικά 
οχήματα.  

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/25155
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/752


Με αυτόν τον τρόπο υπολογισμού της αξίας της παραχώρησης η επιβάρυνση του 
εργαζόμενου θα ανταποκρίνεται περισσότερο στο πραγματικό όφελος που λαμβάνει από 
τη χρήση του οχήματος σε ετήσια βάση. Οι φορείς της γενικής κυβέρνησης δεν 
καταλαμβάνονται από τις διατάξεις της παραγράφου αυτής σύμφωνα με την υπ' 
αριθμ. 129/2534/20.1.2010  ΚΥΑ (Β' 108). 

  

Σχέδιο διάταξης  

Άρθρο 100 
Τροποποιήσεις διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) 

 
1. Η παρ.  2 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του 
άρθρου 44 του ν. 4389/2016 (Α' 94), αντικαθίσταται ως εξής: 
«2. Η αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός 
του φορολογικού έτους, υπολογίζεται ως ποσοστό της Λιανικής Τιμής Προ 
Φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος ως εξής: 
α) για ΛΤΠΦ από 0 έως 12.000 ευρώ ως ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) της ΛΤΠΦ 
ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα, 
β) για ΛΤΠΦ από 12.001 έως 17.000 ευρώ ως ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) της ΛΤΠΦ 
ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα, 
γ) για ΛΤΠΦ από 17.001 έως 20.000 ευρώ ως ποσοστό δεκατέσσερα τοις εκατό (14%) 
της ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα, 
δ) για ΛΤΠΦ από 20.001 έως 25.000 ευρώ ως ποσοστό δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) της 
ΛΤΠΦ ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα, 
ε) για ΛΤΠΦ πλέον των 25.001 ευρώ ως ποσοστό είκοσι δύο τοις εκατό (22%) της ΛΤΠΦ 
ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα, ανεξάρτητα αν το όχημα ανήκει στην επιχείρηση ή είναι 
μισθωμένο με οποιονδήποτε τρόπο στα ανωτέρω πρόσωπα. Το ανωτέρω ποσοστό 
καθενός οχήματος δεν επιμερίζεται σε περισσότερα του ενός πρόσωπα. 
Η αξία της παραχώρησης του οχήματος μειώνεται βάσει παλαιότητας ως εξής:  
i) 0-2 έτη καμία μείωση  
ii) 3-5 έτη μείωση δέκα τοις εκατό (10%)  
iii) 6-9 έτη μείωση εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) 
iv) Από 10 έτη και μετά μείωση πενήντα τοις εκατό (50%) 
Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται τα οχήματα που παραχωρούνται 
αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς και έχουν Λιανική Τιμή Πώλησης προ 
Φόρων έως 12.000 ευρώ.» 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτώνται από 
την 1η Ιανουαρίου 2016 και μετά. 

 

 

Πηγή: Taxheaven  

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/19645
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
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