
 1 

Κύκλωμα Διάθεσης Διατακτικών  

(χωρίς τη διαμεσολάβηση τρίτου) 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Κύκλωμα Διάθεσης Διατακτικών..................................................................................................... 1 

(χωρίς τη διαμεσολάβηση τρίτου) ................................................................................................... 1 

Γενικά ................................................................................................................................................ 2 

Α. Προβλεπόμενες ενέργειες βάσει των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων (ΚΒΣ) .......... 2 

Α.1. Ο εκδότης διατακτικών: ......................................................................................................... 2 

Α.2. Ο εντολέας: ............................................................................................................................ 2 

Α.3. Ο εργαζόμενος: ...................................................................................................................... 3 

Β. Ερωτήματα που εγείρονται σχετικά με τις διατακτικές ............................................................... 3 

Β.1. Κάθε πότε θα πρέπει να χορηγούνται οι διατακτικές σίτισης; ............................................. 3 

Β.2. Σε ποια καταστήματα μπορούν να ανταλλάσσονται; ........................................................... 3 

Β.3. Τι ενέργειες απαιτούνται στην περίπτωση κατά την οποία ο αποδέκτης διατακτικών 

καταβάλει προμήθεια στον εντολέα; ........................................................................................... 3 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ............................................................................................................ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Γενικά 

Το εγχείρημα προώθησης των διατακτικών σίτισης συνίσταται, από φορολογικής απόψεως, στο 

δικαίωμα που παρέχει ο Φορολογικός Νομοθέτης στις επιχειρήσεις να εκπίπτουν από τα 

φορολογικά τους έξοδα τις διατακτικές σίτισης που παραδίδουν στο προσωπικό τους. 

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις μπορούν να παρέχουν στο προσωπικό τους διατακτικές για σίτιση 

αξίας έως 6€ ανά ημέρα  και να εκπίπτουν τη δαπάνη από τα φορολογικά τους έσοδα, χωρίς να 

έχουν την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών επ’ αυτών των διατακτικών (περ. β, 

παρ. 1, αρθ. 45, ν. 2238/94 ΚΦΕ). 

Α. Προβλεπόμενες ενέργειες βάσει των διατάξεων του Κώδικα 

Βιβλίων & Στοιχείων (ΚΒΣ) 

Α.1. Ο εκδότης διατακτικών: 

➢ Εκδίδει απόδειξη είσπραξης για τις διατακτικές που παραδίδει στον εντολέα. 

➢ Τηρεί αλληλόχρεο λογαριασμό ανά εντολέα για την αξία των διατακτικών που 

παραδίδει.  

➢ Διαφυλάττει τις διατακτικές για όσο χρονικό όριο ορίζεται από τις διατάξεις του ΚΒΣ 

καθόσον αποτελούν αποδεικτικό χρέωσης, αναπόσπαστο στοιχείο των δικαιολογητικών 

εγγραφών στα βιβλία (εγγ. 1026385/323/29.7.2003). 

➢ Εκδίδει Απόδειξης Λιανικής Πώλησης (ΑΛΠ) στους κομιστές των διατακτικών και 

ενημερώνει-χρεώνει αλληλόχρεο λογαριασμό για τις διατακτικές που παραλαμβάνει.1 

Α.2. Ο εντολέας: 

➢ Εκδίδει αθεώρητη Απόδειξη Δαπάνης του άρθρου 15 του ΚΒΣ, επισυνάπτοντας επί του 

σώματος την κατάσταση για τις διατακτικές που παραδίδει στο προσωπικό του. 

Σημειώνεται ότι, η κατάσταση θα πρέπει: 

o  να φέρει την υπογραφή των εργαζομένων  

o να αποδεικνύει ότι παραδίδεται διατακτική ανά ημέρα αξίας έως 6€, ανά 

εργαζόμενο. 

 

1 ΠΟΛ 3/24-11-1992, 13.1.4.ε:  Οι πωλήσεις αγαθών με βάση χορηγούμενες από επιχειρήσεις 

«διατακτικές» στο προσωπικό τους, για αγορά αγαθών ορισμένου ποσού, είναι λιανικές πωλήσεις της 

επιχείρησης που δέχεται τις «διατακτικές» προς τους κομιστές αυτών (Σχετ. η εγκ. 

Σ.3660/310/ΠΟΛ.375/28.12.1987, βλέπετε Β' Τόμο, σελ. 168). Συνεπώς, εκδίδονται από την πωλήτρια 

επιχείρηση Α.Λ.Π. προς ένα έκαστο κομιστή «διατακτικής» και όχι τιμολόγια πώλησης προς την εκδότρια των 

διατακτικών επιχείρηση.  
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Α.3. Ο εργαζόμενος: 

➢ Παραδίδει τις διατακτικές στα συμβεβλημένα καταστήματα σίτισης (αποδέκτες), οι 

οποίες αποτελούν εν προκειμένω ένα είδος επιταγής όπου ο κομιστής τους αποκτά 

δικαίωμα αγορά αγαθών ισόποσης αξίας.  

Β. Ερωτήματα που εγείρονται σχετικά με τις διατακτικές  

Β.1. Κάθε πότε θα πρέπει να χορηγούνται οι διατακτικές σίτισης; 

Ο χρόνος χορήγησης των διατακτικών, από άποψη φορολογική είναι αδιάφορος 

(1039108/743/Α0012/2005). Ειδικότερα, οι διατακτικές μπορούν να χορηγούνται εκ των 

προτέρων στους εργαζόμενους με τον περιορισμό να μην υπερβαίνουν τις εργάσιμες ημέρες 

που αναλογούν ανά μήνα. Καθ’ αυτό τον τρόπο δε δύναται η συνολική αξία των διατακτικών να 

υπερβαίνει το ποσό των 132€ (22*6) ανά μήνα. Επισημαίνεται ότι οι διατακτικές είναι σκόπιμο  

να καλύπτουν περίοδο που αφορούν πραγματικό χρόνο εργασίας, μη συμπεριλαμβανομένου 

του χρόνου αδείας του εργαζομένου.  

Β.2. Σε ποια καταστήματα μπορούν να ανταλλάσσονται; 

Ο νομοθέτης δεν ορίζει ρητά τα καταστήματα που μπορούν να ανταλλάσσονται, όσον αφορά τη 

σίτιση. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι τα ποσά των διατακτικών χορηγούνται προκειμένου 

οι εργαζόμενοι να λαμβάνουν τροφή κατά την διάρκεια του ημερησίου εργαζομένου χρόνου ή 

κατά την ώρα του διαλείμματος. Περαιτέρω, ο εργαζόμενος μπορεί να έχει αγοράσει εκ των 

προτέρων τρόφιμα, να τα φέρει στο χώρο εργασίας και εντέλει να τα καταναλώσει. Ως εκ 

τούτου, είναι αδιάφορο αν το συμβαλλόμενο κατάστημα (ο αποδέκτης) είναι εστιατόριο ή 

χώρος γρήγορου φαγητού ή ακόμα και σούπερ μάρκετ που πωλεί έτοιμα φαγητά & είδη 

διατροφής, δηλαδή αρκεί το κατάστημα να είναι σχετικό με τη σίτιση.2  

Β.3. Τι ενέργειες απαιτούνται στην περίπτωση κατά την οποία ο αποδέκτης 

διατακτικών καταβάλει προμήθεια στον εντολέα; 

Εάν ο αποδέκτης/κατάστημα καταβάλει ποσοστό προμήθειας στον εντολέα για την 

προτίμηση/επιλογή του, τότε ο εντολέας θα πρέπει να εκδώσει ΤΠΥ για την εν λόγω προμήθεια 

(Δ. Σταματόπουλος, Ανάλυση – Ερμηνεία ΚΒΣ, Αθήνα 2008, θέμα 43 του άρθρου 13). 

 

 

 

 

2
31. Οι διατακτικές μέχρι έξι (6) ευρώ ανά εργαζόμενο, που προβλέπονται από την 

αριθ.1017618/10261/Β0012/ΠΟΛ. 1028/17.2.2006 (ΦΕΚ-B 252) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών και αφορούν στην χορήγηση τροφής κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας, μπορούν να 
καλύπτονται και με την αγορά άλλων συναφών προϊόντων (π.χ. γάλα, νερό, αναψυκτικά). (ΠΟΛ. 
1056/2007, Παράρτημα, Διάφορες περιπτώσεις δαπανών, παρ. 1) 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 

Σταματόπουλος Δ., Ανάλυση – Ερμηνεία ΚΒΣ, Αθήνα 2008 
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Σαΐτης Ε., Ανάλυση – Ερμηνεία ΚΒΣ, Αθήνα 2009 

 

 

 

 

 



 11 

 

 

 


