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Θέμα: Υορολόγηςη των εταιρικών αυτοκινήτων
Αξιότιμοι Κύριοι,
O νόμοσ 4446/2016, ϊρθρο 99, που τροποπούηςε το ϊρθρο 13, παρ. 2 του ν. 4172,
ϊλλαξε τον υπολογιςμό τησ φορολόγηςησ των εταιρικών αυτοκινότων, μϊλιςτα με
αναδρομικό ιςχύ από 1-1-2016 και μη εξαιρώντασ καμία κατηγορία εργαζομένων .
Επιςημαύνουμε ότι για τον προηγούμενο νόμο 4172/13 εύχε εκδοθεύ ερμηνευτικό
εγκύκλιοσ (ΠΟΛ.1219/6-10-2014), ςύμφωνα με την οπούα εξαιρούνταν από την
φορολόγηςη οι πωλητϋσ, τεχνικού αλλϊ και λοιπού εργαζόμενοι ςτουσ οπούουσ η χρόςη
του εταιρικού αυτοκινότου, αποτελεί κύριο εργαλείο άςκηςησ τησ εργαςίασ τουσ
και όχι μια πρόςθετη παροχή ςε είδοσ.
Στην κατηγορύα αυτό των εργαζομϋνων, υπϊγονται κατϊ κανόνα οι γεωπόνοι που
απαςχολούνται ςτουσ τομεύσ πωλόςεων, τεχνικού και marketing των εταιριών
γεωργικών εφοδύων και ςυνεπώσ και των λιπαςμϊτων. Σύμφωνα με τη φύςη τησ
εργαςύασ τουσ, απαιτεύται να πραγματοποιούν ςε ετόςια βϊςη περιςςότερα από 50.000
χλμ, εκτόσ ϋδρασ, αφού μετακινούνται εκτόσ των εγκαταςτϊςεων τησ επιχεύρηςησ ςε
όλη την Ελλϊδα, για προώθηςη των προώόντων τησ εταιρύασ. Στη χώρα μασ αυτό τη
ςτιγμό υπϊρχουν 2.743 καταςτόματα γεωργικών εφοδύων, τα οπούα οι γεωπόνοι,
πωλητϋσ- τεχνικού, επιςκϋπτονται καθ’ όλη τη διϊρκεια του ϋτουσ. Παρϊλληλα, οι
μετακινόςεισ από τουσ γεωπόνουσ των εταιριών γεωργικών εφοδύων, εύναι απολύτωσ
απαραύτητεσ για την ςυνεχό ενημϋρωςη των παραγωγών και όλων των εμπλεκόμενων
ςτην αλυςύδα τησ γεωργικόσ παραγωγόσ, υποδεικνύοντασ τισ βϋλτιςτεσ λύςεισ ςτουσ
παραγωγούσ και ςτα καταςτόματα γεωργικών εφοδύων, ώςτε να μεγιςτοποιηθεύ η
παραγωγό και βελτιςτοποιηθεύ η ποιότητα των παραγόμενων προώόντων. Η εργαςύα
του γεωπόνου πωλητό και τεχνικού, απαιτεύ φυςικό παρουςύα ςτισ γεωργικϋσ περιοχϋσ,
ςτα καταςτόματα γεωργικών εφοδύων και πολλϋσ φορϋσ και ςτον αγρό για να
υποςτηρύξει τον παραγωγό και να ςτηρύζει γενικϊ την ελληνικό γεωργύα.
Όπωσ ςε όλουσ τουσ κλϊδουσ και επαγγϋλματα, ϋτςι και ςε αυτό του γεωτεχνικούπωλητό ό τεχνικού ,η αςφάλεια του εργαζομένου δεν αποτελεί παροχή ή προνόμιο
αλλά απαίτηςη, η οπούα καλύπτεται από τισ εταιρύεσ γεωργικών εφοδύων, που
προςφϋρουν εταιρικϊ αυτοκύνητα με υψηλϋσ προδιαγραφϋσ αςφϊλειασ,
προςτατεύοντασ ουςιαςτικϊ τον εργαζόμενο.

Τονύζουμε ότι η αςφάλειά του κάθε εργαζόμενου ςτην εργαςία αποτελεί
αναφαίρετο δικαίωμα για το οπούο εύναι αδιανόητο να φορολογεύται και ότι τα
παρεχόμενα εταιρικϊ αυτοκύνητα ςτουσ γεωπόνουσ πωλητϋσ και τεχνικούσ/marketing,
καθώσ και ο τρόποσ που παρϋχονται μϋςω leasing με αλλαγό τουσ κϊθε 3-4 ϋτη, όδη
ςυνειςφϋρουν με ϊμεςο αλλϊ και ϋμμεςο (εκ του αποτελϋςματοσ) τρόπο πολλαπλϊ
ςτην οικονομύα.
Ο ΣΠΕΛ λαμβϊνοντασ υπόψη τα παραπϊνω και πϊντα με κριτόριο την αςφϊλεια των
εργαζομϋνων και την ανϊπτυξη τησ ελληνικόσ γεωργύασ ζητϊ:


να εκδοθεί νέα ερμηνευτική εγκύκλιοσ ανάλογη με την ΠΟΛ.1219/6-102014, που να αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα τησ εργαςίασ των
ςυγκεκριμένων πωλητών, τεχνικών και λοιπών εργαζομένων και να τουσ
απαλλάςςει από τη φορολόγηςή για τη χρήςη του εταιρικού
αυτοκινήτου.
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