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Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών - LSA.gr
Γράφτηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2019.

Ερώτημα: Διατακτικές σίτισης

Ερώτημα: Επειδή πολλές φορές ,μας έχει απασχολήσει το θέμα των διατακτικών και φυσικά και τον κόμβο ,
επαναφέρουμε το θέμα ,για μία αναλυτική και εμπεριστατωμένη απάντηση , σε συνδυασμό με το τι προβλέπει
η φορολογική και εργατική νομοθεσία .

1)..Εκπίπτουν από εταιρεία , διατακτικές μέχρι 6 ευρώ ημερησίως ( 6 χ 22 =132 ευρώ μηνιαίως ),που
χορηγούνται σε κάθε εργαζόμενο της εταιρείας δηλαδή 1584 ευρώ ετησίως , για κάθε εργαζόμενο ( Ν.4172/2013
,άρθρο 14 § 1 περ .ζ΄ ) ;;;;;

2)..Διατακτικές μέχρι 6 ευρώ ημερησίως ανά εργαζόμενο δεν θεωρείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία,
άρα δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου και σε εισφορές ΙΚΑ (ΕΦΚΑ) ;;;;

3)…..Προϋπόθεση των παραπάνω προς αποφυγή προστριβών και απορρίψεων από τυχόν φορολογικούς
ελέγχους είναι το κάθε ένα τεμάχιο διατακτικής να είναι αξίας μέχρι 6 ευρώ(για καλύτερο έλεγχο) και να
υπάρχουν καταστάσεις αναλυτικές ανά μήνα με τα τεμάχια των διατακτικών(αύξοντα αριθμό) που
παραλαμβάνει ο κάθε εργαζόμενος, θέτοντας δίπλα την υπογραφή του... ;;;;;;;;

4)..Στην παραπάνω περίπτωση , αν οι εργαζόμενοι παραλάβουν διατακτικές συνολικής αξίας μεγαλύτερης των
300 ευρώ και μέχρι 1584 ευρώ ετησίως , τότε το επιπλέον ποσό θα θεωρηθεί ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ( Ν.4172/2013,
άρθρο 13 και ΠΟΛ.1219/6.10.2014);;;;; και θα πρέπει μερίμνη της εταιρείας να δηλωθεί ως εισόδημα από
μισθωτή εργασία -παροχή σε είδος( όχι εισφορές;;;; ) και θα φορολογηθούν οι εργαζόμενοι για το ποσό αυτό
.;;;;;;;

δηλαδή , η εταιρεία θα εκπέσει κανονικά ως έξοδο διατακτικές μέχρι

1584ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο, αλλά όμως οι εργαζόμενοι που θα παραλάβουν διατακτικές άνω των 300
ευρώ θα φορολογηθούν ως παροχή σε είδος ;;;;;;; ;
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ή σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.4172/2013 και την ΠΟΛ.1219/6.10.2014, εξαιρούνται από τον υπολογισμό του
εισοδήματος από μισθωτή υπηρεσία και συντάξεις ,η αξία των διατακτικών σίτισης έως 6 ευρώ ανά εργάσιμη
ημέρα, δηλαδή εξαιρείται της παροχής σε είδος ποσό 1584 ευρώ ανά εργαζόμενο ετησίως ;;;;;;;

5)..Στην περίπτωση που οι διατακτικές είναι αξίας μεγαλύτερης των 6 ευρώ ημερησίως ανά εργαζόμενο , τότε
το επιπλέον ποσό θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και θα πρέπει να συνυπολογίζεται με την
τακτική μισθοδοσία ,του εργαζόμενου, με παρακράτηση ΦΜΥ και εισφορές ΙΚΑ ( ΕΦΚΑ) ;;;;;;;;;;

Πρόσφατα λάβαμε μια απάντηση,(επισυνάπτεται )σε ερώτημά μας, από την αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ,
όπου αναφέρει ...ότι η αξία διατακτικών αποτελούν αποδοχές που προσαυξάνουν το μισθό και υπόκεινται σε
ασφαλιστικές εισφορές. Δηλαδή και η αξία των διατακτικών σίτισης έως 6 ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα ή 132
ευρώ μηνιαίως ή 1584 ευρώ ετησίως υπόκεινται σε εισφορές ;;;;;;;;;;;

 

Απάντηση:

1. Στη φορολογία εισοδήματος οι διατακτικές σίτισης αναφέρονται στην περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 14 του ΚΦΕ σχετικώς με τις απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Ειδικότερα,
στην περίπτωση ζ΄ αναφέρεται ότι, από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις
εξαιρείται η αξία των διατακτικών σίτισης αξίας έως έξι (6) ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα.

Με το έγγραφο ΔΕΑΦ Β 1121357/4-9-2015 δόθηκαν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εξαργύρωσης και την έκπτωση
των διατακτικών σίτισης έως 6 ευρώ.

Σύμφωνα με τη γενική αρχή έκπτωσης των δαπανών (άρθρου 22 του N.4172/2013), κατά τον προσδιορισμό του
κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη
των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε. οι οποίες: α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης
ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της, β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της
συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η
Φορολογική Διοίκηση, γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά
την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

Με την ΠΟΛ.1113/2015 δόθηκαν οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των άρθρων 22, 22Α και 23 του
N. 4172/2013. Όσον αφορά στις προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες, αναφέρεται ότι όποια δαπάνη έχει
χαρακτηρισθεί ως παροχή σε είδος με βάση το άρθρο 13 του N. 4172/2013 (ΠΟΛ. 1219/2014) και φορολογείται ως
εισόδημα από μισθωτή εργασία, θεωρείται ότι πραγματοποιείται προς το συμφέρον της επιχείρησης (άρθρο
22 περ. α΄) και εκπίπτει ως έξοδο μισθοδοσίας, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις των περ. β΄ και
γ΄ του άρθρου 22. Λοιπές δαπάνες που δεν εμπίπτουν στην έννοια των παροχών σε είδος (π.χ. διατακτικές μέχρι
6 ευρώ, παροχές μέχρι 300 ευρώ, χρήση κινητών τηλεφώνων σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1219/2014, παραχώρηση
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εταιρικών οχημάτων για το 70% του κόστους των αναφερομένων στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13
δαπανών, καύσιμα και διόδια εταιρικών οχημάτων, κ.λπ.) εκπίπτουν υπό το πρίσμα των διατάξεων του άρθρου
22.

 Οι εταιρείες χορηγούν διατακτικές σίτισης έως 6 ευρώ (132 ευρώ μηνιαίως) στους εργαζομένους τους, τις
οποίες πρόκειται να εξαργυρώνουν σε καταστήματα, όπως supermarkets κατά περιοδικά χρονικά διαστήματα.
Με την εγκύκλιο, ΔΕΑΦ Β 1121357/4-9-2015 διευκρινίσθηκε ότι δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον τρόπο
εξαργύρωσης των διατακτικών σίτισης έως 6 ευρώ (σε εστιατόρια ή supermarkets) προκειμένου για την
έκπτωση των σχετικών δαπανών, και συνεπώς ότι οι υπόψη δαπάνες, οι οποίες συνιστούν προσωπικές
καταναλωτικές δαπάνες, αναγνωρίζονται σε κάθε περίπτωση για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της
επιχείρησης, με βάση τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1113/2015.

2. Οι επιχειρήσεις που χορηγούν στο προσωπικό τους διατακτικές και καταβάλλουν την αξία των αγαθών που
αγοράζονται από τα συμβεβλημένα με αυτές καταστήματα πώλησης, εκδίδουν απόδειξη δαπάνης (τίτλο
κτήσης) ή καταρτίζουν ονομαστική κατάσταση στην οποία θα αναγράφουν, εκτός των άλλων, για τη
διευκόλυνση των ίδιων, αλλά και τον έλεγχο, και τα συμβεβλημένα μ΄ αυτές καταστήματα. Μεταξύ των
στοιχείων αναγράφονται οι αριθμοί των διατακτικών, ενώ μπορεί να σημειώνεται και η υπογραφή των
εργαζομένων.

Αν και τα ανωτέρω έχουν κοινοποιηθεί με παλαιότερες θέσεις (ΠΟΛ375/1987 και εγγ. 1062411/1996), μετά την
εφαρμογή των ΕΛΠ δεν έχει γίνει γνωστή διαφορετική αντιμετώπιση.

3. Ως παροχή σε είδος λαμβάνεται το ποσό που υπερβαίνει τα 6 ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα καθώς σύμφωνα με
τις διατάξεις της περ. ζ΄ της παρ.1 του άρθρου 14 του N.4172/2013 εξαιρούνται από τον υπολογισμό του
εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις η αξία των διατακτικών σίτισης έως έξι (6) ευρώ ανά εργάσιμη
ημέρα.

Με την ΠΟΛ 1072/2015 έγινε δεκτό ότι, όσον αφορά στις παροχές σε είδος του άρθρου 13 του N.4172/2013, λόγω
του ότι η αποτίμησή τους είναι δυσχερής έως και αδύνατη κατά τη στιγμή της χορήγησής τους, δεν διενεργείται
παρακράτηση φόρου επί των παροχών αυτών αλλά ο οφειλόμενος φόρος υπολογίζεται κατά την εκκαθάριση
της δήλωσης, δεδομένου ότι η αξία τους (εφόσον αυτές φορολογούνται) προσαυξάνει το εισόδημα από
μισθωτή εργασία των δικαιούχων.

Ασφαλιστική αντιμετώπιση

Οι κάθε είδους οικειοθελείς παροχές (σε χρήμα ή σε είδος) που χορηγεί ο εργοδότης, έστω και αν τις
καταβάλλει με την επιφύλαξή δικαιώματος διακοπής υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές (ΣτΕ 2140/93,
1229/94, 1153/95).

Οι διατακτικές που χορηγούν οι επιχειρήσεις στο προσωπικό θεωρούνται ως οικειοθελείς παροχές σε είδος και
φορολογούνται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συνεπώς υπόκεινται σε εισφορές.
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Το ποσό των 6€ διαφοροποιεί φορολογικά την αμοιβή αυτή. Από ασφαλιστικής άποψης οι διατακτικές σίτισης
υπόκεινται σε εισφορές.

 Η κάθε νομοθεσία αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο το θέμα.

Για το φορολογικό σκέλος όπως έχει απαντηθεί, διατακτικές έως 6 ευρώ ημερησίως και ανεξαρτήτως του ορίου
των 300 ευρώ ετησίως για τις παροχές σε είδος, εξαιρούνται από τον υπολογισμό του εισοδήματος από
μισθωτή εργασία.

Από το ΙΚΑ εφαρμόζονται οι διατάξεις του >Α.Ν.1846/1951 και ο Κανονισμός Ασφάλισης.

Το άρθρο 17 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ το οποίο ορίζει τι είναι μισθός στον οποίο
υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές δεν ορίζει σε κανένα σημείο του ότι εξαιρούνται οι διατακτικές από τις
ασφαλιστικές εισφορές.

Με την απάντηση του ΙΚΑ διευκρινίζεται σε σχέση με τα προαναφερόμενα και την ερώτησή σας ότι
λαμβάνονται κανονικά υπόψη για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών χωρίς να υπάρχει διάκριση για
το ποσό αυτών (αδιάφορο των 6 ευρώ).

Πηγή: e-forologia.gr
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