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΄Ολους τους λειτουργούς,

∆ωρεάν παραχώρηση γευµάτων και/ή ποτών
΄Οταν εστιατόρια, µπαρ και παρόµοιες επιχειρήσεις παραχωρούν δωρεάν γεύµατα και/ή
ποτά, πρέπει να γίνεται διάκριση κατά πόσο παραχωρούνται στο προσωπικό ή σε
πελάτες.
Επισιτισµός του προσωπικού ή της οικογένειας
΄Οταν η επιχείρηση παραχωρεί γεύµατα και ποτά στους υπαλλήλους της χωρίς να τους
χρεώνει, δεν οφείλει να αποδώσει φόρο εκροών. Αν τους χρεώνει οποιοδήποτε χρηµατικό
ποσό, οφείλει να αποδώσει φόρο εκροών επί του χρηµατικού ποσού. ΄Οµως, δεν
παρέχεται δικαίωµα προς πίστωση του φόρου εισροών που αφορά δαπάνες σίτισης του
προσωπικού στις περιπτώσεις που ο εργοδότης δεν χρεώνει κάποιο ποσό τους
υπαλλήλους του. Αν χρεώνει κάποιο ποσό, µπορεί να πιστωθεί το φόρο εισροών µε το
συνηθισµένο τρόπο.
Αν ο ιδιοκτήτης ενός εστιατορίου παίρνει γεύµατα για τον εαυτό του ή προσφέρει γεύµατα
στην οικογένειά του (που δεν είναι υπάλληλοι της επιχείρησης), δεν θεωρούνται
επισιτισµός και δεν οφείλει ούτε να αποδώσει φόρο εκροών επί αυτών των γευµάτων ούτε
να προβεί σε αναπροσαρµογή του φόρου εισροών. Ωστόσο, οφείλει να αποδώσει φόρο
εκροών επί του συνολικού κόστους των αγαθών του θετικού συντελεστή, τα οποία παίρνει
από τα αποθέµατα της επιχείρησης για οικογενειακή χρήση (π.χ. αναψυκτικά, ποτά,
γλυκίσµατα κ.λ.π.).
∆ωρεάν γεύµατα ή ποτά
΄Οταν παραχωρούνται δωρεάν γεύµατα ή ποτά σε πελάτες ή φίλους, αυτό θεωρείται
ψυχαγωγία και δεν παρέχεται δικαίωµα προς πίστωση του φόρου εισροών που
καταβλήθηκε σε σχέση µε το γεύµα ή για την αγορά των ποτών.
΄Οταν παραχωρούνται γεύµατα ή ποτά έναντι κάποιου ανταλλάγµατος (π.χ. σε οδηγούς
λεωφορείων που φέρνουν τους επιβάτες τους στο εστιατόριο), ο φόρος εισροών µπορεi να
πιστωθεί µε το συνηθισµένο τρόπο. Ωστόσο, θα πρέπει να αποδοθεί φόρος εκροών επί
της αξίας στην ελεύθερη αγορά των αγαθών που παραδίδονται µ΄αυτόν τον τρόπο.
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Άλλα δώρα
∆ώρα, όπως µπουκάλια κρασιού, αναψυκτικών κ.λ.π., που δίνονται σε υπαλλήλους,
πελάτες ή φίλους, δεν θεωρούνται ως φορολογητέες παραδόσεις αγαθών (όχι όµως όταν η
συνολική αξία των δώρων υπερβαίνει το 0,75% των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων της
επιχείρησης).
Ο φόρος εισροών επί τέτοιων δώρων µπορεί να πιστωθεί µε το
συνηθισµένο τρόπο, εκτός αν πρόκειται για καπνοβιοµηχανικά προϊόνταή οικοπνευµατώδη
ποτά.
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