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Φορολογικά Νέα 
 

Φορολογική μεταχείριση των Παροχών σε Είδος 

 

 

Το Τμήμα Φορολογίας πρόσφατα δημοσίευσε Ενημερωτικό 
Έντυπο που δίνει οδηγίες για τη φορολογική μεταχείριση των 

παροχών σε είδος που παρέχονται σε υπαλλήλους και πρόσωπα 
που κατέχουν ή θεωρούνται ότι κατέχουν αξίωμα. 
 

Η φορολόγηση των παροχών σε είδος προβλέπεται στο Άρθρο 5 
του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, σύμφωνα με το 

οποίο οφέλη χρηματικής ή άλλης μορφής που χορηγούνται σε 
υπάλληλο ή σε μέλος της οικογένειας του υπόκεινται σε φόρο 

εισοδήματος. 
 
Το σχετικό Έντυπο εξηγεί την πρακτική εφαρμογή του νόμου 

που τίθεται σε εφαρμογή από το Τμήμα Φορολογίας από την 1η 
Ιανουαρίου 2019. 

 
Πως μπορούμε να βοηθήσουμε; 
 

Ο αρμόδιος διευθυντής του φορολογικού μας τμήματος θα 
επικοινωνήσει μαζί σας με σκοπό να εξεταστούν οι πρόνοιες του 

σχετικού εντύπου και πως αυτές επηρεάζουν την επιχείρηση 
σας και για να σας βοηθήσουμε να εφαρμόσετε τη σωστή 
φορολογική μεταχείριση στις εν λόγω παροχές. 
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