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Αλλαγή του τρόπου φορολόγησης 
για τους κατόχους εταιρικών 
αυτοκινήτων 

 

   

Ψηφίσθηκε από τη Βουλή των 
Ελλήνων στις 21 Δεκεμβρίου 2016 ο 

Νόμος 4446 με τον οποίο επέρχονται 
σημαντικές αλλαγές στον τρόπο 

υπολογισμού της φορολογητέας 
αξίας των αυτοκινήτων που 
χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι, 

εταίροι ή μέτοχοι εταιριών. 
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Με την αντικατάσταση της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του 

Ν. 4172/2013 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της αξίας της 
παροχής σε είδος από την παραχώρηση ενός οχήματος από 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα σε εργαζόμενο, 

εταίρο ή μέτοχο. Ειδικότερα, η εν λόγω αξία υπολογίζεται από 
την 1η Ιανουαρίου 2016 και μετά ως ποσοστό της Λιανικής 

Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος. Πιο συγκεκριμένα: 
 
 Για ΛΤΠΦ από 0 έως 12.000 ευρώ, ποσοστό 4% αυτής 

υπολογίζεται ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα του κατόχου του 
οχήματος. 

 
 Για ΛΤΠΦ από 12.001 έως 17.000 ευρώ, ποσοστό 7% 
αυτής υπολογίζεται ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα του κατόχου 

του οχήματος. 

 

mailto:mtrakadi@deloitte.gr
mailto:tleventis@deloitte.gr
mailto:amiltsanidis@deloitte.gr
http://www2.deloitte.com/us/en.html


 
 Για ΛΤΠΦ από 17.001 έως 20.000 ευρώ, ποσοστό 14% 

αυτής υπολογίζεται ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα του κατόχου 
του οχήματος. 

 
 Για ΛΤΠΦ από 20.001 έως 25.000 ευρώ, ποσοστό 18% 

αυτής υπολογίζεται ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα του κατόχου 
του οχήματος. 
 

 Για ΛΤΠΦ πλέον των 25.001 ευρώ, ποσοστό 22% αυτής 
υπολογίζεται ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα του κατόχου του 

οχήματος. 
 
Εντούτοις, η ανωτέρω αξία παραχώρησης του οχήματος 

μειώνεται: 
 

 Κατά 10% για παλαιότητα του εταιρικού οχήματος 
από 3-5 έτη, 
 Κατά 25% για παλαιότητα του εταιρικού οχήματος 

από 6-9 έτη, 
 Κατά 50% για παλαιότητα του εταιρικού οχήματος 

από 10 έτη και μετά. 
 
Ο υπολογισμός της αξίας παραχώρησης ενός οχήματος στο 

φορολογητέο εισόδημα του κατόχου του, είναι ανεξάρτητη του 
αν το όχημα ανήκει κατά κυριότητα στην επιχείρηση ή αν είναι 

μισθωμένο με οποιοδήποτε τρόπο σε εργαζόμενο, εταίρο ή 
μέτοχο της εταιρίας. 
 

Εξαιρούνται από τις παραπάνω διατάξεις τα οχήματα που 
παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς και 

έχουν Λιανική Τιμή Προ Φόρων έως 12.000 ευρώ. 
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ιδιωτικές εταιρίες του εμπορικού, βιομηχανικού και χρηματοοικονομικού τομέα. Για περισσότερες 
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Το υλικό αυτό περιέχει αποκλειστικά και μόνο γενικές πληροφορίες και καμία από τις εταιρίες μέλη 

του διεθνούς δικτύου της Deloitte Touche Tohmatsu Limited ή άλλες συνεργαζόμενες οντότητες 

(συνολικά, το δίκτυο της Deloitte) δεν δύναται να εκληφθεί ότι δι’ αυτού παρέχει συμβουλές ή 

υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, προτείνουμε ότι οι αναγνώστες θα πρέπει να αναζητήσουν εξειδικευμένες 

συμβουλές σχετικά με κάθε ειδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Προτού λάβετε αποφάσεις ή 

προβείτε σε ενέργειες που μπορεί να επηρεάσουν τα οικονομικά ή την επιχείρησή σας, θα πρέπει να 
συμβουλευτείτε ειδικό επαγγελματία σύμβουλο. Καμία νομική οντότητα του δικτύου της Deloitte δεν 

αποδέχεται ευθύνη για οιαδήποτε ζημία υποστεί οποιοσδήποτε που βασίσθηκε στο παρόν. 
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New calculation method for the 

taxable value of company cars 

 

   

The Greek Parliament approved on 

21 December 2016 Law 4446 that 
introduced significant changes to 
the rules governing the calculation 

of the taxable value of company 
cars used by employees, partners or 

shareholders. 
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As from 1 January 2016, the taxable value of a company car 

will be calculated as a percentage of the retail price of the 
car before taxes, and will be considered a taxable fringe 
benefit for the employee, partner or shareholder. In 

particular: 
 

 Where the retail price of the car before taxes is between 
EUR 0 to EUR 12,000, an amount equal to 4% will be 
considered additional income for the user. 

 
 Where the retail price of the car before taxes is between 

EUR 12,001 and EUR 17,000, an amount equal to 7% will be 
considered additional income for the user. 

 
 Where the retail price of the car before taxes is between 
EUR 17,001 and ERU 20,000, an amount equal to 14% will be 

considered additional income for the user. 
 

 Where the retail price of the car before taxes is between 
EUR 20,001 and EUR 25,000, an amount equal to 18% will be 
considered additional income for the user. 

 
 Where the retail price exceeds EUR 25,001, an amount 

equal to 22% will be considered additional income for the user. 
 
Moreover, the above value will be reduced: 

 
 By 10% for company cars that are three to five 

years old; 
 By 25% for company cars that are six to nine 
years old; and 

 By 50% for company cars that more than 10 
years old. 

 
It will be irrelevant whether the car is purchased or leased 
when calculating the value of the car for the taxable fringe 

benefit of the employee, partner or shareholder. 
 

The company cars that are used exclusively for business 
purposes and their retail price before taxes does not exceed 
EUR 12,000 are excluded from the above provisions. 
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