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Προς :Αποδέκτες Στηλών 5, 6, 7, 11, 12 και 14

ΘΕΜΑ: Φορολογία αποζημιώσεων που καταβάλλονται από τον Ο.Τ.Ε. στο
προσωπικό του για τις εκτός έδρας δαπάνες υπηρεσίας που τους έχει
ανατεθεί
ΣΧΕΤ.: 1. Η υπ’ αριθ. 237.17/04/31-3-1997 Β.Ε. της τότε Υποδ. Λογ/σμών
Προσωπικού και Τρίτων
2. Τα υπ’ αριθ. 237.17/154948/20-6-1997, 271/165283/22-9-1997 και
237.17/45592/4-8-1999 υπηρεσιακά σημειώματα της ίδιας υπηρεσίας
Με τη περ. 4 του άρθρου 45 του ν.2238/1994, δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτές
υπηρεσίες – άρα δεν φορολογείται - η αποζημίωση που παρέχεται στους
υπαλλήλους των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών, για δαπάνες
υπηρεσίας, που τους έχει ανατεθεί, εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή τους από
σχετικά παραστατικά στοιχεία, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα
Βιβλίων και Στοιχείων.
Διευκρινίζεται ότι, στην έννοια των αποζημιώσεων, που καταβάλλονται σε υπαλλήλους
επιχειρήσεων για εκτός έδρας δαπάνες υπηρεσίας που τους έχει ανατεθεί στο
εσωτερικό και εξωτερικό, νοούνται, η ημερήσια αποζημίωση, τα έξοδα
διανυκτέρευσης και τα έξοδα μετακίνησης.
Αναλυτικότερα:
Στην ημερήσια αποζημίωση που αφορά κατά κύριο λόγο τα έξοδα διατροφής,
περιλαμβάνονται τιμολόγια στο όνομα του ΟΤΕ από εστιατόρια, ψητοπωλεία, οβελιστήρια
(σουβλατζίδικα), μεζεδοπωλεία, ταβέρνες, καφετέριες κ.λ.π. μέχρι του ποσού της
ημερήσιας αποζημίωσης. Εξαιρετικά, και όταν ειδικές κατά περίπτωση συνθήκες δεν
επιτρέπουν την έκδοση τιμολογίου, γίνονται δεκτές αποδείξεις ταμειακής μηχανής για
πολύ μικρά ποσά σε καφέ, καντίνες, φαστ φουντ, σούπερ μάρκετ κλπ. εφόσον η αξία κάθε
συναλλαγής είναι μέχρι πενήντα (50) ευρώ.
Στα έξοδα διαμονής, περιλαμβάνονται τα τιμολόγια ξενοδοχείων, ξενώνων ή
ενοικιαζόμενων δωματίων που πληρώνει ο ίδιος ο μετακινούμενος (στην περίπτωση
δηλαδή που δεν έχουν υπογραφεί μεταξύ ΟΤΕ και ξενώνων ή ξενοδοχείων συμβάσεις
προς εξυπηρέτηση των μετακινουμένων υπαλλήλων).
Τα τιμολόγια εκδίδονται στο όνομα του ΟΤΕ – με υποχρεωτική αναγραφή του
ονοματεπώνυμου του μετακινούμενου που έκανε χρήση των υπηρεσιών.
Στα έξοδα μετακίνησης περιλαμβάνονται αποκόμματα εισιτηρίων οποιουδήποτε
συγκοινωνιακού μέσου
(πλοίου, τρένου, λεωφορείου). Επί αγοράς αεροπορικών
εισιτηρίων (από πρακτορείο ή internet) απαιτείται απόδειξη πώλησης όπου υποχρεωτικά
θα επισυνάπτονται τα αποκόμματα καρτών επιβίβασης.
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Επίσης περιλαμβάνονται:
o τα τιμολόγια/αποδείξεις από πρατήρια καυσίμων, για δαπάνη βενζίνης, με
υποχρεωτική αναγραφή του αριθμού του Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου που
χρησιμοποίησε ο υπάλληλος, όταν η απόφαση μετακίνησης ορίζει χιλιομετρική ή
απλή με ΙΧ αποζημίωση και μέχρι του ύψους της προϋπολογισθείσας αποζημίωσης
αυτής.
o οι αποδείξεις ταξί (ΤΑΧΙ) για μετακινήσεις όπου και όταν επιτρέπεται από την
απόφαση μετακίνησης αλλά και αποδεδειγμένα όταν ελλείπει άλλο δημόσιο
συγκοινωνιακό μέσο στον τόπο μετακίνησης.
Στο ποσοστό εισιτηρίων (30% ή 10% της αξίας του εισιτηρίου) κατά περίπτωση,
περιλαμβάνονται παραστατικά του Κώδικα που αφορούν σε μικροέξοδα κατά τη μετάβαση
στο τόπο εκτός έδρας και επιστροφής του. Επί παραδείγματι απόδειξη ταξί από το
πρακτορείο λεωφορείων προς το ξενοδοχείο ή το αντίστροφο, αποδείξεις από καφέ,
καντίνες κλπ.
Τυχόν διαφορά που θα προκύψει κατά τον απολογισμό, μεταξύ του εκάστοτε δικαιουμένου
συνολικού ποσού της αποζημίωσης για εκτός έδρας μετακίνηση και του ποσού που
επαληθεύτηκε με παραστατικά του Κ.Β.Σ., όπως περιγράφτηκαν παραπάνω, θα
φορολογηθεί ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
Ευνόητο είναι ότι κάθε κατηγορία δαπανών θα επαληθεύεται με τα παραστατικά
στοιχεία, που αφορούν το συγκεκριμένο είδος και σε καμία περίπτωση δεν θα
υπερκαλύπτουν το προϋπολογισμένο όριο μιας κατηγορίας προς όφελος μιας
άλλης.
Επισημαίνεται ότι παραστατικά που αφορούν σε περισσότερους του ενός μετακινούμενους
με την ίδια απόφαση, θα επισυνάπτονται της κατάστασης απολογισμού ενός εξ αυτών, οι
λοιποί θα επισυνάπτουν φ/α στα οποία θα αναγράφεται η φράση «το πρωτότυπο

παραστατικό ευρίσκεται στον απολογισμό του…………………[ονοματεπώνυμο
υπαλλήλου]. Ως εκ τούτου κάθε ένας εκ των μετακινουμένων υπαλλήλων που
μοιράζονται το ίδιο παραστατικό θα αναγράφει στον απολογισμό του το αναλογούν ποσό
και αναλογικά θα απαλλάσσεται της φορολογίας.
Για καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουμε τα παρακάτω παραδείγματα:
1. Προκειμένου ο μετακινούμενος “Α” να μεταβεί για υπηρεσιακούς λόγους στον τόπο Β
και να διαμείνει 6 ημέρες (5 διανυκτερεύσεις) εκδίδεται υπηρεσιακή απόφαση
μετακίνησης, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι παρακάτω προϋπολογιζόμενες
δαπάνες:
o δαπάνη μετακίνησης με λεωφορείο ΚΤΕΛ 100€
o ποσοστό εισιτηρίου 30€
o δαπάνη ξενοδοχείου Β’ κατηγορίας περίπου 70 € ανά ημέρα (350,00 €)
o ημερήσια έξοδα 6Χ€82,60= 495,60€
Σύνολο προϋπολογιστέας δαπάνης 975,60€
Χορηγείται δε προκαταβολή (με βάση άλλες σχετικές οδηγίες) για την μετακίνηση ποσό
€ 800
Κατά την επιστροφή του στην έδρα του, ο υπάλληλος, που μετακινήθηκε, υποβάλλει
στην υπηρεσία του απολογισμό των δαπανών της εν λόγω μετακίνησης (συνημμένο
υπόδειγμα 3) ως ακολούθως:
α) 5 τιμολόγια στο όνομα του ΟΤΕ εστιατορίου της περιοχής του έργου συνολικής
αξίας 346€ και 5 αποδείξεις ταμειακής μηχανής από καφετέριες και φαστ φουντ
της περιοχής, σύνολο 110€
β) τιμολόγιο Ξενοδοχείου στο όνομα του ΟΤΕ για τις διανυκτερεύσεις 5Χ 58= €290.
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γ) αποκόμματα εισιτηρίων λεωφορείου για την μετακίνησή του προς και από το τόπο
του έργου 2 Χ 50€ = 100€
δ) αν και δεν περιλαμβάνεται στην Απόφαση, ο μετακινούμενος μετέβη με ταξί από το
πρακτορείο ΚΤΕΛ στο ξενοδοχείο κάνοντας χρήση του ποσοστού εισιτηρίου του.
Έλαβε απόδειξη 15 €
Η προκαταβολή θα παρακρατηθεί μέσω μισθοδοσίας.
Η ανάλυση των ποσών σε φορολογητέο – αφορολόγητο τμήμα θα γίνει για κάθε
κατηγορία δαπανών ξεχωριστά (συνημμένο υπόδειγμα 3), ως εξής :
Ημερήσια αποζημίωση : πραγματικό κόστος (6 * 82,60) = 495,60 €
Με παραστατικά (αφορολόγητο) 346,00+110,00 = 456,00 €
Χωρίς παραστατικά (φορολογητέο) 495,60 – 456,00 = 39,60
Έξοδα διαμονής :

πραγματικό κόστος 290,00 €
Με παραστατικά (αφορολόγητο) 290,00 €

Έξοδα μετακίνησης :

πραγματικό κόστος (εισιτήρια) 100,00€
Με παραστατικά (αφορολόγητο) 100,00 €
Χωρίς παραστατικά (φορολογητέο) 0

Μικροέξοδα
(ποσοστό εισιτηρίου):

πραγματικό κόστος 30,00 €
Με παραστατικά (αφορολόγητο) 15,00 €
Χωρίς παραστατικά (φορολογητέο) 15,00 €

Συνολικό αφορολόγητο ποσό ;
Συνολικό φορολογητέο ποσό ;

456,00 + 290,00 + 100,00 + 15,00 = 861,00
39,60 + 15,00 = 54,60

Η συνολική δαπάνη εκτός έδρας (861,00 + 54,60 = 915,60 €) εκκαθαρίζεται
μέσω της μισθοδοσίας με αφορολόγητο ποσό (που καλύπτεται από παραστατικά)
861,00 € και φορολογητέο ποσό 54,60 που μένει ακάλυπτο παραστατικών του Κ.Β.Σ.
συνεντέλλεται και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις.
2. Προκειμένου ο μετακινούμενος “Β” να μεταβεί για υπηρεσιακούς λόγους στον τόπο Γ
και να διαμείνει 5 ημέρες (4 διανυκτερεύσεις) εκδίδεται υπηρεσιακή απόφαση
μετακίνησης στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι παρακάτω προϋπολογιζόμενες
δαπάνες:
o δαπάνη μετακίνησης αεροπορικώς 200€
o ποσοστό εισιτηρίου (10%) 20 €
o Η δαπάνη του ξενοδοχείου έχει καλυφθεί εκ των προτέρων από τον ΟΤΕ
o ημερήσια αποζημίωση 5Χ€82,60= 413€
σύνολο προυπολογιστέας δαπάνης €633
Ο μετακινούμενος λαμβάνει ως προκαταβολή (βάσει των εσωτερικών οδηγιών) για την
μετακίνηση του ποσό €550.
Κατά την επιστροφή του στην έδρα ο υπάλληλος, που μετακινήθηκε υποβάλει στην
υπηρεσία τον απολογισμό των δαπανών της μετακίνησης ως κατωτέρω:
α) 2 τιμολόγια στο όνομα του ΟΤΕ εστιατορίου της περιοχής του έργου συνολικής
αξίας €90
β) απόδειξη αγοράς αεροπορικού εισιτηρίου μέσω internet 200€
Δαπάνες με παραστατικά του ΚΒΣ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (200€+90€)=290.
Η προκαταβολή παρακρατείται μέσω μισθοδοσίας.
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Η ανάλυση των ποσών σε φορολογητέο – αφορολόγητο
κατηγορία δαπανών ξεχωριστά ως εξής :

τμήμα θα γίνει για κάθε

Ημερήσια αποζημίωση : πραγματικό κόστος (5 * 82,60) = 413,00 €
Με παραστατικά (αφορολόγητο) 90,00 €
Χωρίς παραστατικά (φορολογητέο) 413,00 – 90,00 = 323,00
Έξοδα μετακίνησης :

Μικροέξοδα
(ποσοστό εισιτηρίου):

πραγματικό κόστος (αεροπορικά εισιτήρια) 200,00€
Με παραστατικά (αφορολόγητο) 200,00 €
Χωρίς παραστατικά (φορολογητέο) 0
πραγματικό κόστος 20,00 €
Με παραστατικά (αφορολόγητο) 0
Χωρίς παραστατικά (φορολογητέο) 20,00 €

Συνολικό αφορολόγητο ποσό ;
Συνολικό φορολογητέο ποσό ;

90,00 + 200,00 = 290,00
323,00 + 20,00 = 343,00

Η συνολική δαπάνη εκτός έδρας (413,00 + 200,00 +
εκκαθαρίζεται μέσω της μισθοδοσίας με αφορολόγητο ποσό
παραστατικά) 290,00 € και φορολογητέο ποσό 343,00
παραστατικών του Κ.Β.Σ. συνεντέλλεται και φορολογείται με τις

20,00 = 633,00 €)
(που καλύπτεται από
που μένει ακάλυπτο
γενικές διατάξεις.

3. Προκειμένου ο μετακινούμενος “Δ” να μεταβεί για υπηρεσιακούς λόγους στον τόπο Ε
και να διαμείνει 3 ημέρες (2 διανυκτερεύσεις) εκδίδεται υπηρεσιακή απόφαση
μετακίνησης στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι παρακάτω προϋπολογιζόμενες
δαπάνες:
o δαπάνη μετακίνησης με λεωφορείο ΚΤΕΛ 2Χ25€ = 50€
o ποσοστό εισιτηρίου 30% * 50,00 = 15,00 €
o Η δαπάνη του ξενοδοχείου έχει καλυφθεί εκ των προτέρων από τον ΟΤΕ
o ημερήσια αποζημίωση 3Χ€82,60 = 247,80€
Σύνολο προϋπολογιστέας δαπάνης €312,80
Κατά την επιστροφή του στην έδρα ο υπάλληλος ,δεν υπέβαλε κανένα στοιχείο του
ΚΒΣ, για δε τη μετακίνηση προσκόμισε Υπεύθυνη Δήλωση για το τεκμαρτό εισιτήριο
του λεωφορείου 50€.
Καθόσον δεν υπάρχουν παραστατικά, η δε υπεύθυνη δήλωση δεν αναγνωρίζεται ως
τέτοιο, ολόκληρη η δαπάνη εκτός έδρας εκκαθαριζόμενη μέσω μισθοδοσίας θα
υπαχθεί σε φορολογία με βάση τις γενικές διατάξεις.
4. Προκειμένου ο μετακινούμενος “Ζ” να μεταβεί για υπηρεσιακούς λόγους στον τόπο Η
και να διαμείνει 4 ημέρες (3 διανυκτερεύσεις) εκδίδεται υπηρεσιακή απόφαση
μετακίνησης στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι παρακάτω προϋπολογιζόμενες
δαπάνες:
o χρήση ΙΧ αυτ/του και χιλιομετρική αποζημίωση (βάσει εσωτερικών μας οδηγιών)
120€.
o Ημερήσια αποζημίωση 4Χ82,60€ = 330,40€
o Η δαπάνη του ξενοδοχείου έχει καλυφθεί εκ των προτέρων από τον ΟΤΕ
Σύνολο Προϋπολογιστέας δαπάνης 450,40€
Κατά την επιστροφή του ο υπάλληλος , που μετακινήθηκε υποβάλει στην υπηρεσία τον
απολογισμό των δαπανών της μετακίνησης ως κατωτέρω:
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α) 10 τιμολόγια στο όνομα του ΟΤΕ εστιατορίων της περιοχής του έργου συνολικής
αξίας 340€
β) 2 αποδείξεις ταμειακής μηχανής των 10 ευρώ περίπου κάθε μία από καφετέριες της
περιοχής του έργου ή της διαδρομής προς και από το τόπο του έργου κατά τις
ημέρες αναχώρησης και επιστροφής σύνολο € 20
γ) 2 τιμολόγια/αποδείξεις βενζίνης συνολικής αξίας 126€
Συνολική δαπάνη με παραστατικά του Κ.Β.Σ 340,00+20,00+126,00 = 486,00 €
Ως εκ των ανωτέρω διαπιστώνεται υπέρβαση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης εκτός
έδρας μετακίνησης κατά 35,60€. Στην περίπτωση αυτή δύνανται να επιστραφούν στον
μετακινούμενο αποδείξεις ισόποσης αξίας ή αν αυτό δεν είναι εφικτό, για τη διαφορά θα
εκδοθεί από τον ΟΤΕ τιμολόγιο στο όνομα του μετακινούμενου για «συμμετοχή του στις
δαπάνες».
Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι περιπτώσεις υπερβάσεων, κατά την έκδοση σχετικής
για την μετακίνηση εκτός έδρας απόφασης θα πρέπει να γίνεται ακριβής υπολογισμός
του κόστους ώστε ο μετακινούμενος να γνωρίζει απολύτως και διακεκριμένα εκ των
προτέρων τις κατ’ είδος δαπάνες (μετακίνηση, τροφή, διαμονή, λοιπά) τις οποίες θα
καλύψει με σχετικά παραστατικά του Κ.Β.Σ ή για τις οποίες τελικά θα φορολογηθεί μέσω
της μισθοδοσίας του.
5. Προκειμένου ο μετακινούμενος “Θ” να μεταβεί για υπηρεσιακούς λόγους στον τόπο Ι
και να διαμείνει 5 ημέρες (4 διανυκτερεύσεις) εκδίδεται υπηρεσιακή απόφαση
μετακίνησης στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι παρακάτω προϋπολογιζόμενες
δαπάνες:
o δαπάνη μετακίνησης αεροπορικώς 200€
o ποσοστό εισιτηρίου (10%) 20 €
o δαπάνη του ξενοδοχείου περίπου 4 * 80 € = 320 €
o ημερήσια αποζημίωση 5Χ€82,60= 413€
σύνολο προϋπολογιστέας δαπάνης €953
Ο Μετακινούμενος λαμβάνει ως προκαταβολή (βάσει των εσωτερικών οδηγιών) για την
μετακίνηση του ποσό €550.
Κατά την επιστροφή του στην έδρα ο υπάλληλος, που μετακινήθηκε υποβάλει στην
υπηρεσία τον απολογισμό των δαπανών της μετακίνησης ως κατωτέρω:
α) 5 τιμολόγια στο όνομα του ΟΤΕ εστιατορίου της περιοχής του έργου συνολικής
αξίας €150
β) απόδειξη αγοράς αεροπορικού εισιτηρίου μέσω internet 200€ και
γ) τιμολόγιο ξενοδοχείου 320€
Δαπάνες με παραστατικά του ΚΒΣ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (150+320+200€)=670.
Η προκαταβολή παρακρατείται μέσω μισθοδοσίας.
Η ανάλυση των ποσών σε φορολογητέο – αφορολόγητο
κατηγορία δαπανών ξεχωριστά ως εξής :

τμήμα θα γίνει για κάθε

Ημερήσια αποζημίωση : πραγματικό κόστος (5 * 82,60) = 413,00 €
Με παραστατικά (αφορολόγητο) 150,00 €
Χωρίς παραστατικά (φορολογητέο) 413,00–150,00 = 263,00
Έξοδα μετακίνησης :

πραγματικό κόστος (εισιτήρια) 200,00€
Με παραστατικά (αφορολόγητο) 200,00 €
Χωρίς παραστατικά (φορολογητέο) 0
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Έξοδα διαμονής : Το πρωτότυπο τιμολόγιο του ξενοδοχείου (όπως υποδεικνύεται πιο
κάτω) επειδή είναι >300,00€ δεν θα συμπεριληφθεί στην κατάσταση απολογισμού του
ΕΕ, αλλά θα προωθηθεί (από τον δικαιούχο) στον διαχειριστή της παγίας
υπηρεσιακής προκαταβολής (με φ/ο της απόφασης μετακίνησης ΕΕ) ο οποίος
θα το εξοφλήσει.
Μικροέξοδα
(ποσοστό εισιτηρίου):

πραγματικό κόστος 20,00 €
Με παραστατικά (αφορολόγητο) 0
Χωρίς παραστατικά (φορολογητέο) 20,00€

Συνολικό αφορολόγητο ποσό ;
Συνολικό φορολογητέο ποσό ;

150,00 + 200,00 = 350,00 €
263,00 + 20,00 = 283,00 €

Η συνολική δαπάνη εκτός έδρας (350,00 + 283,00 = 633,00 €) εκκαθαρίζεται μέσω
της μισθοδοσίας με αφορολόγητο ποσό (που καλύπτεται από παραστατικά) 350,00 €
και φορολογητέο ποσό 283,00 που μένει ακάλυπτο παραστατικών του Κ.Β.Σ.
συνεντέλλεται και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις.
Όσον αφορά τις μετακινήσεις που γίνονται στο εξωτερικό ισχύουν όλα τα παραπάνω
ως προς την κατηγοριοποίηση/διάκριση των δαπανών (μετακίνηση, διαμονή κλπ) και τα
όρια κάθε μιας εξ αυτών όπως αναφέρονται σε άλλες ισχύουσες σχετικές Εγκύκλιες
οδηγίες, εκτός από :
α) τις ειδικές διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Τιμολόγια 300,00 ευρώ,
αποδείξεις έως 50 ευρώ κλπ) καθόσον εφαρμόζονται αποκλειστικά για τα παραστατικά
που εκδίδονται εντός της Ελληνικής επικράτειας και
β) τις περιπτώσεις μετακινήσεων σε χώρες εκτός της Ευρωζώνης όπου ο
μετακινούμενος έχει την ευθύνη μετατροπής του ξένου νομίσματος σε ευρώ, βάσει της
ισχύουσας ισοτιμίας, κατά την σύνταξη του Απολογισμού Δαπανών.
Για την εφαρμογή των ανωτέρω (μετακινήσεις εντός ή
συμπληρώνονται αντίστοιχα τα συνημμένα υποδείγματα 1 και 2.

εκτός

Ελλάδος)

θα

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΜΕΣΩ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Οι δαπάνες εκτός έδρας μετακίνησης στις περισσότερες περιπτώσεις θα εκκαθαρίζονται
μέσω των προγραμμάτων μισθοδοσίας των μετακινουμένων.
Στην περίπτωση που παραστατικό του Κώδικα υπερβαίνει τα 300 ευρώ (εξαιρούνται τα
αποκόμματα εισιτηρίων, οι αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων [από πρακτορείο ή internet] και
όλα τα τιμολόγια εξωτερικού), τότε η διαχείρισή του θα γίνεται από την Παγία Υπηρεσιακή
Προκαταβολή.
Το παραστατικό του Κώδικα, με φ/ο την απόφαση μετακίνησης ΕΕ, θα προσκομίζεται από
τον μετακινούμενο στον διαχειριστή της παγίας υπηρεσιακής προκαταβολής, ο οποίος θα
το εξοφλεί μετρητοίς.
Οι καταστάσεις απολογισμού δαπανών με συνημμένα, συνοδευόμενες από τις σχετικές
εντολές ταξιδίου, κατά περίπτωση, και τα σχετικά παραστατικά, αποστέλλονται στις
υπηρεσίες των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων.
Οι δαπάνες των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων βαρύνουν κατ΄έτος τον
προϋπολογισμό και γίνεται σχετική πρόβλεψη στους αντίστοιχους λογαριασμούς:
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α. 64.01.00.0002 Έξοδα μετακίνησης εκτός έδρας εσωτερικού ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ.
β. 64.01.01.0002 Έξοδα μετακίνησης στο εξωτερικό ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ.
γ. 64.01.00.0003 Έξοδα μετακίνησης εκτός έδρας εσωτερικού ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ.
δ. 64.01.01.0003 Έξοδα μετακίνησης εκτός έδρας εξωτερικού ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ
Αναλυτικότερες οδηγίες για την καταχώρηση των εν λόγω δαπανών θα είναι
αναρτημένες για διευκόλυνση των χρηστών στα πληροφοριακά συστήματα.
Με την έκδοση της παρούσας καταργούνται τα σχετικά υπηρεσιακά σημειώματα και η
σχετική Βασική Εγκύκλιος.
Παρακαλούμε να λάβει γνώση όλο το προσωπικό με υπογραφή.

Συνημμένα:

1. Υπόδειγμα μετακίνησης εντός Ελλάδος
2. Υπόδειγμα μετακίνησης εκτός Ελλάδος
3. Εφαρμογή 1ου παραδείγματος

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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