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Φορολογικά Νέα  
 

Τήρηση Αρχείων και τα συναφή έντυπα από τους 
εργοδότες σχετικά με τις παροχές σε είδος 

 

 

Φορολογική Μεταχείριση των Παροχών σε Είδος 
 

Σε συνέχεια της προηγούμενης μας φορολογικής ενημέρωσης, 

ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2018, (έκδοση 16/2018), θα 
θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι το Τμήμα Φορολογίας έχει 
εκδώσει την Ερμηνευτική Εγκύκλιο με αριθμό 32, η οποία 

διευκρινίζει τα έντυπα και αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να 
κατέχουν για κάθε φορολογικό έτος και να είναι διαθέσιμα από 

τους εργοδότες σε τυχόν έλεγχο ή όταν τους ζητηθούν από το 
Τμήμα Φορολογίας.  
 

Έντυπο Τ.Φ.286 Φ – Παροχές σε είδος (ΠΣΕ) -Ιστορικό 

Προσώπου που λαμβάνει την Παροχή σε Είδος 
 

Το έντυπο Τ.Φ.286Φ πρέπει να συμπληρώνεται από τον 
εργοδότη για κάθε πρόσωπο ξεχωριστά το οποίο λαμβάνει ΠΣΕ. 
 

Συνεπώς, θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του δικαιούχου 

που λαμβάνει την κάθε Παροχή Σε Είδος καθώς επίσης 
λεπτομερή πληροφόρηση με την κατάλληλη τεκμηρίωση για την 

κάθε παροχή ξεχωριστά. 
 

Το εν λόγω έντυπο χωρίζεται σε 3 κατηγορίες: 
 

 Κατηγορία 1 - Αυτοκίνητα 
 Κατηγορία 2 - Περιουσιακά Στοιχεία και Διαμονή 
 Κατηγορία 3 - Άλλες Παροχές σε είδος 

 

Αξία του αυτοκινήτου 
 

Σε περιπτώσεις μεταχειρισμένων και ιδιόκτητων αυτοκινήτων 
που αγοράστηκαν πριν το 2018, για τα οποία το πραγματικό 
κόστος ως καινούργιο δεν μπορεί να προσδιοριστεί με σχετική 

ευκολία τότε, το κόστος αγοράς μπορεί να παρθεί από το Τμήμα 
Τελωνείου εάν το αυτοκίνητο αγοράστηκε από το εξωτερικό ή 

να γίνει εκτίμηση από εγγεγραμμένο εκτιμητή αυτοκινήτων. 
 

Όπου είναι δύσκολο έως αδύνατο να εντοπιστούν επαρκή 

στοιχεία μόνο τότε η αξία του θα πρέπει να προσδιορίζεται 
σύμφωνα με απόφαση του Εφόρου Φορολογίας.  
 

 

 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cy/Documents/tax/tax-alerts/CY_TaxAlerts_11_12_18_GR_Noexp.pdf


 

Έντυπο Τ.Φ.286Α – Παροχές Σε Είδος (ΠΣΕ)-Έντυπο για 

μειωμένο συντελεστή (20%) στην αξία της ιδιωτικής 
χρήσης του αυτοκινήτου για διαδρομή μόνο μεταξύ δυο 
σημείων 
 

Η αξία της ιδιωτικής χρήσης με μειωμένο συντελεστή 20% 

δίνεται στις περιπτώσεις που το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για διαδρομή μεταξύ δύο σημείων. Στο εν λόγω 
έντυπο πρέπει να παρουσιάζονται όλα τα ιδιωτικά αυτοκίνητα της 

εταιρείας που θα σχετίζονται με το μειωμένο ποσοστό καθώς 
επίσης και τους αντίστοιχους δικαιούχους της Παροχής Σε Είδος. 
 

Οι εργοδότες μπορούν να διεκδικούν το μειωμένο συντελεστή 
20% στον υπολογισμό της Παροχής Σε Είδος νοουμένου ότι το 
έντυπο έχει υποβληθεί στον Κλάδο Εργοδοτών για εξέταση και 

έγκριση από τον Έφορο Φορολογίας. 
 

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε; 
 

Είμαστε στην διάθεση σας για να διεξάγουμε ένα διαγνωστικό 
έλεγχο των παροχών σε είδος που προσφέρει η επιχείρησή σας 

καθώς επίσης να σας βοηθήσουμε στην ορθή διατήρηση των 
σχετικών αρχείων και στη συμπλήρωση των απαραίτητων 

φορολογικών εντύπων για συμμόρφωση με το 
Ενημερωτικό  Έντυπο καθώς και με την Ερμηνευτική Εγκύκλιο 
32.  
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