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ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ 

ΓΕΜΘΙΗ ΓΡΑΛΛAΣΕΘΑ ΔΗΛΟΘΩΜ ΕΟΔΩΜ 

ΙΕΜΣΡΟ ΕΚΕΓΥΟΤ ΛΕΓΑΚΩΜ ΕΠΘΥΕΘΡΗΕΩΜ (Ι.Ε.ΛΕ.ΕΠ.) 

ΙΗΦΘΘΑ 32, 151 25 ΛΑΡΟΤΘ 

ΣΗΚ: 210-6856368  FAX: 210-6834039 

Πιεξνθνξίεο: Βαζίιεηνο Ιαηξίδεο                                                                                                                                                                                              

ΠΡΟ 

………………………… 

………………………… 

………………………… 
 

ΘΕΛΑ: ΠΕΡΘ ΣΗ ΦΟΡΟΚΟΓΘΙΗ ΛΕΣΑΥΕΘΡΘΗ ΣΩΜ ΠΟΩΜ ΣΗ ΕΙΣΟ ΕΔΡΑ 

ΑΠΟΖΗΛΘΩΗ ΠΟΤ ΔΘΜΟΜΣΘ ΣΟ ΠΡΟΩΠΘΙΟ 

ΥΕΣ.: ΣΟ ΤΠ’ ΑΡΘΘΛ. ΠΡΩΣ. Ι.Ε.ΛΕ.ΕΠ. 12422/18-05-2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΗ ΑΜΩΜΤΛΟΤ  

ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΤΠΟ ΣΗΜ ΕΠΩΜΤΛΘΑ «………………» 

 
Σε απάληεζε ηνπ σο άλσ εγγξάθνπ ζαο, αλαθνξηθά κε ηε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ πνζώλ πνπ 

θαηαβάιινληαη ζε ππαιιήινπο γηα εθηόο έδξαο δαπάλεο (έμνδα δηακνλήο, ζίηηζεο, θίλεζεο, θιπ.) πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηαμηδηώλ, γηα ζθνπνύο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηεο εηαη-

ξείαο, ζαο γλσξίδνπκε ηα θάησζη: 

1. Σύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 4172/2013, «…νπνηεζδήπνηε παξνρέο ζε 

είδνο πνπ ιακβάλεη έλαο εξγαδόκελνο ή ζπγγεληθό πξόζσπν απηνύ 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». 

2. Όκσο, κε ηηο πεξηπηώζεηο α’ θαη β’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξν 14 ηνπ Ν. 4172/2013, ξεηώο 

πξνβιέπεηαη όηη από ηνλ ππνινγηζκό ηνπ εηζνδήκαηνο από κηζζσηή εξγαζία, κεηαμύ άιισλ, εμαηξνύληαη: 

(α) ε απνδεκίσζε εμόδσλ δηακνλήο θαη ζίηηζεο θαη ε εκεξήζηα απνδεκίσζε πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί 

από ηνλ εξγαδόκελν απνθιεηζηηθά γηα ζθνπνύο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ εξγνδόηε θαη 

(β) ε απνδεκίσζε γηα έμνδα θίλεζεο πνπ θαηαβάιινληαη από ηνλ εξγνδόηε γηα ππεξεζηαθνύο ιόγνπο, 

εθόζνλ αθνξνύλ έμνδα θίλεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ηνλ εξγαδόκελν θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο π-

πεξεζίαο ηνπ θαη απνδεηθλύνληαη από λόκηκα παξαζηαηηθά. 

3. Με ην άξζξν 22 ηνπ Ν. 4172/2013 πξνβιέπεηαη όηη, θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ θέξδνπο από επη-

ρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, επηηξέπεηαη ε έθπησζε όισλ ησλ δαπαλώλ, κε ηελ επηθύιαμε ηνπ άξζξνπ 23 

ηνπ Κ.Φ.Δ., νη νπνίεο: 

(α) πξαγκαηνπνηνύληαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο επηρείξεζεο ή θαηά ηηο ζπλήζεηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο 

ηεο, 

(β) αληηζηνηρνύλ ζε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγή θαη ε αμία ηεο ζπλαιιαγήο δελ θξίλεηαη θαηώηεξε ή αλώ-

ηεξε ηεο αγνξαίαο, ζηε βάζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ δηαζέηεη ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε θαη 

Μαξνύζη, 26/05/2015 

Αξ. Πξση.: Ι.Ε.ΛΕ.ΕΠ. 13280/26-05-2015 
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(γ) εγγξάθνληαη ζηα ηεξνύκελα βηβιία απεηθόληζεο ησλ ζπλαιιαγώλ ηεο πεξηόδνπ θαηά ηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηνύληαη θαη απνδεηθλύνληαη κε θαηάιιεια δηθαηνινγεηηθά. 

4. Δπνκέλσο, ηα πνζά πνπ θαηαβάιινληαη ζε ππαιιήινπο σο απνδεκίσζε εμόδσλ δηακνλήο θαη ζίηη-

ζεο εμαηξνύληαη από ηνλ ππνινγηζκό ηνπ εηζνδήκαηνο από κηζζσηή εξγαζία, κε κόλε πξνϋπόζεζε λα έ-

ρνπλ θαηαβιεζεί από ηνλ ππάιιειν γηα ηνπ ζθνπνύο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, ε πιήξσζε ηεο 

νπνίαο ζα πξέπεη λα απνδεηθλύεηαη κε θάζε πξόζθνξν κέζν.  

Δληνύηνηο, γηα ηηο απνδεκηώζεηο εμόδσλ θίλεζεο, ηίζεηαη από ην λόκν ε πξόζζεηε πξνϋπόζεζε ηεο 

απνδείμεσο από λόκηκα παξαζηαηηθά. Όπσο καο πιεξνθνξείηε ζην ππ’ αξηζκ. πξση. Κ.Δ.ΜΔ.ΔΠ. 

12422/18-05-2015 έγγξαθό ζαο, γηα ηηο δαπάλεο κεηαθηλήζεσλ ησλ ππαιιήισλ, πέξαλ εμνδνινγίσλ, δε 

δηαζέηεηε ηα πξνβιεπόκελα από ηνλ Κ.Φ.Α.Σ. (γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2014) λόκηκα παξαζηαηηθά (απνδεί-

μεηο, ηηκνιόγηα). Σπλεπώο, δε πιεξνύληαη νη απαξαίηεηεο από ην άξζξν 14 ηνπ Κ.Φ.Δ. πξνϋπνζέζεηο, ώζηε 

λα εμαηξεζνύλ ηα πνζά απηά από ηνλ ππνινγηζκό ηνπ εηζνδήκαηνο από κηζζσηή εξγαζία θαη σο εθ ηνπ-

ηνπ, ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηηο βεβαηώζεηο απνδνρώλ (έληππν Φ-01.042) πνπ ζα ρνξεγήζεηε 

ζηνπο ππαιιήινπο, σο παξνρέο ζε είδνο, εθόζνλ βέβαηα ππεξβαίλνπλ ην πνζό ησλ €300,00 αλά απαζρν-

ινύκελν. 

5. Δπηπξνζζέησο, ε έιιεηςε ησλ πξνβιεπόκελσλ από ηνλ Κ.Φ.Α.Σ. παξαζηαηηθώλ απνηειεί αλαζηαι-

ηηθό παξάγνληα γηα ηελ έθπησζε ησλ σο άλσ δαπαλώλ από ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο εηαηξείαο, αθνύ θα-

ζίζηαηαη, ελ πνιινίο, αλέθηθηε ε δηελέξγεηα ειεγθηηθώλ επαιεζεύζεσλ γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο παξαγσγη-

θόηεηάο ηνπο. Η ζέζε καο απηή είλαη, άιισζηε, ζύκθσλε θαη κε ηε λνκνινγία ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθ-

ξαηείαο (ίδεηε ελδεηθηηθά, Σ.η.Δ. 614/1990, Σ.η.Δ. 3154/1995, Σ.η.Δ. 1704/2014). Τνύησλ επηζεκαλζέλησλ, 

επεηδή γηα θαλέλα από ηα πνζά πνπ θαηεβιήζεζαλ ζε ππαιιήινπο γηα έμνδα ζίηηζεο, δηακνλήο θαη κεηαθη-

λήζεσλ δελ ππάξρνπλ λόκηκα παξαζηαηηθά, ζαο θαινύκε λα πξνβείηε ζε θνξνινγηθή αλακόξθσζε ησλ ελ 

ιόγσ δαπαλώλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο 2014. 

6. Τέινο, ζαο θαινύκε λα ιάβεηε ππ’ όςηλ ζαο όηη αθελόο, ε εμαθξίβσζε ησλ πξαγκαηηθώλ πεξηζηα-

ηηθώλ αλήθεη ζηελ αξκνδηόηεηα ησλ εληειινκέλσλ ειεγθηώλ γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ πιήξνπο ή ηνπ κεξηθνύ  

επηηόπηνπ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ θαη αθεηέξνπ, ην ζύλνιν ησλ πξνεθηεζέλησλ ηεινύλ ππό ηελ επηθύιαμε 

ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Γ.). 

 

 

Η Γηεπζύληξηα ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ 

Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ (Κ.Δ.ΜΔ.ΔΠ.) 

 

 

Μαξηάλζε Φ. Παληαδνπνύινπ 

Δθνξηαθόο ΠΔ/Β3 
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ΠΘΜΑΙΑ ΔΘΑΜΟΛΗ 

Θ. ΑΠΟΔΕΙΣΕ ΓΘΑ ΕΜΕΡΓΕΘΑ 

1. Γηεύζπλζε Υπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθά Σπλαιιαζζνκέλσλ (e-ππεξεζίεο) ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. 

(με ηην παράκληζη να αναρηηθεί ζηην ιζηοζελίδα ηης Γ.Γ.Δ.Ε.) 

 

ΘΘ. ΙΟΘΜΟΠΟΘΗΗ 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

 

ΘΘΘ. ΕΩΣΕΡΘΙΗ ΔΘΑΜΟΛΗ 

1. Τκήκα Διέγρνπ 

2. Τκήκα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο 


