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ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 

(ΦΔΚ 167Α΄). 

 
αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013, 

ζρεηηθά κε ηηο εθπηπηφκελεο θαη κε δαπάλεο θαη ζαο παξέρνπκε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο 

γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηνπο: 

 
 

Γεληθά 

Ο λένο Κψδηθαο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (λ. 4172/2013) θαζηεξψλεη λένπο 

θαλφλεο γηα ηελ έθπησζε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δαπαλψλ γηα 

ηνπο αζθνχληεο επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα είηε είλαη θπζηθά πξφζσπα, είηε είλαη 

λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθέο νληφηεηεο. Δηδηθφηεξα: 

α) κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηίζεηαη ν γεληθφο θαλφλαο γηα ηελ έθπησζε 

ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δαπαλψλ κε ηελ έλλνηα φηη θαη’ αξρήλ εθπίπηνπλ φιεο νη δαπάλεο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο επηρείξεζεο θαη επηπξνζζέησο 

πιεξνχλ ηα ινηπά θξηηήξηα πνπ ηίζεληαη ζην άξζξν απηφ. Σν ελ ιφγσ άξζξν πξέπεη λα 

εμεηάδεηαη ζπζηεκαηηθά κε ην άξζξν 23 πνπ αθνξά ηηο κε εθπηπηφκελεο 
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επηρεηξεκαηηθέο δαπάλεο θαη ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 48 ζρεηηθά κε ηηο κε 

εθπηπηφκελεο επηρεηξεκαηηθέο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηα ελδννκηιηθά κεξίζκαηα πνπ 

απαιιάζζνληαη απφ ην θφξν. Καηά ζπλέπεηα, ν θαλφλαο πνπ εηζάγεηαη είλαη φηη όπνηα 

δαπάλε πιεξνί ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 22 θαη ζπγρξόλσο δελ εκπίπηεη ζηνλ 

πεξηνξηζηηθό θαηάινγν ησλ κε εθπηπηόκελσλ δαπαλώλ ηνπ άξζξνπ 23 

εθπίπηεη, 

β) κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22Α,  ην νπνίν πξνζηέζεθε κε ηελ παξάγξαθν 8 

ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 4223/2013, νξίδεηαη ν ηξφπνο έθπησζεο ησλ δαπαλψλ 

επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο, θαη 

γ) κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 νξίδνληαη πεξηνξηζηηθά νη θαηεγνξίεο 

δαπαλψλ πνπ δελ εθπίπηνπλ. Οη κε εθπηπηφκελεο δαπάλεο δηαθξίλνληαη ζε δχν 

θαηεγνξίεο, ζε απηέο πνπ ιφγσ ηνπ είδνπο ηνπο δελ εθπίπηνπλ ρσξίο λα απαηηείηαη ε 

ζπλδξνκή άιινπ φξνπ ή πξνυπφζεζεο θαη ζε απηέο πνπ δελ εθπίπηνπλ κφλνλ θαηά ην 

κέηξν πνπ ππεξβαίλνπλ ην ηηζέκελν ζην άξζξν απηφ αξηζκεηηθφ φξην. 

 
 

Άξζξν 22 

Δθπηπηόκελεο επηρεηξεκαηηθέο δαπάλεο 

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ ηίζεηαη ν γεληθόο θαλόλαο γηα ηελ έθπησζε 

ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δαπαλψλ. πγθεθξηκέλα, νξίδεηαη φηη θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

θέξδνπο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ απνθηνχλ 

εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, θαζψο θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη 

λνκηθψλ νληνηήησλ, επηηξέπεηαη ε έθπησζε φισλ ησλ δαπαλψλ, νη νπνίεο πιεξνχλ 

αζξνηζηηθά ηα αθφινπζα θξηηήξηα, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 23 θαη 

ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 48, αλαθνξηθά κε ηηο δαπάλεο πνπ θαηά ξεηή 

δηαηχπσζε ηνπ λφκνπ δελ εθπίπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ.  

2. Δηδηθφηεξα, εθπίπηνπλ νη δαπάλεο πνπ:  

α) πξαγκαηνπνηνχληαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο επηρείξεζεο ή θαηά ηηο ζπλήζεηο 

εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηεο.  

πγθεθξηκέλα, ζηηο δαπάλεο ηεο πεξίπησζεο απηήο εκπίπηεη θάζε δαπάλε, πνπ 

θξίλεηαη απαξαίηεηε απφ ηνλ επηρεηξεκαηία ή ηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο, αλεμάξηεηα 

εάλ απηή πξαγκαηνπνηείηαη δπλάκεη λφκηκεο ή ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο, γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζθνπνχ, ηελ αλάπηπμε ησλ εξγαζηψλ, ηε βειηίσζε ηεο 

ζέζεο ηεο ζηελ αγνξά, εθφζνλ απηή ελεξγείηαη ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο απνζηνιήο 

ηεο ή θαηά ηηο ζπλήζεηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηεο θαη κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε 
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δεκηνπξγία εηζνδήκαηνο ή άιισο απνβιέπεη ζηε δηεχξπλζε ησλ εξγαζηψλ ηεο θαη ζηελ 

αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηφο ηεο (ηΔ 2033/2012) ή ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ζην πιαίζην 

ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. Γελ επηηξέπεηαη, δε, ζηε θνξνινγηθή αξρή λα ειέγρεη 

ηε ζθνπηκφηεηα θαη ην πξνζήθνλ κέηξν ησλ δαπαλψλ απηψλ (ηΔ 2963/2013, 

1729/2013, 1604/2011, θ.ά.), εθηφο αλ ηνχην νξίδεηαη ξεηά θαη εηδηθά ζην λφκν (π.ρ. 

ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο).  

Δπηζεκαίλεηαη φηη σο πξνο ηα λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα 

ηζρχνπλ φζα εηδηθφηεξα αλαθέξνληαη θαησηέξσ ζηελ παξνχζα.  

β) αληηζηνηρνχλ ζε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγή, ε αμία ηεο νπνίαο δελ θξίλεηαη 

θαηψηεξε ή αλψηεξε ηεο αγνξαίαο, ζηε βάζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ δηαζέηεη ε Φνξνινγηθή 

Γηνίθεζε.  

Χο πξνο ηελ έλλνηα ηεο πξαγκαηηθήο ζπλαιιαγήο, δηεπθξηλίδεηαη φηη νη δαπάλεο 

δελ πξέπεη λα είλαη εηθνληθέο ή κεξηθψο εηθνληθέο ή αλχπαξθηεο, φπσο ελδεηθηηθά είλαη ε 

δαπάλε πνπ δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί άιια έρεη θαηαρσξεζεί ζηα ηεξνχκελα βηβιία ή 

αθνξά ζε ζπλαιιαγέο πνπ δελ είλαη πξαγκαηηθέο σο πξνο ην είδνο ή ην πξφζσπν ή ηελ 

αμία απηψλ.  

Χο πξνο ην δήηεκα ηεο εηθνληθφηεηαο σο πξνο ην πξφζσπν ηνπ εθδφηε 

θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ, επηζεκαίλεηαη ε πξνζθάησο εθδνζείζα ΠΟΛ. 1071/2015 

εγθχθιηνο, κε ηελ νπνία θνηλνπνηήζεθε ε αξηζ. 170/2014 γλσκνδφηεζε ΝΚ, ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία  ν θαιφπηζηνο ιήπηεο θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ εηθνληθνχ σο πξνο ην 

πξφζσπν ηνπ εθδφηε δχλαηαη λα εθπέζεη ηε ζρεηηθή δαπάλε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδά 

ηνπ.  

Δπίζεο, ζεκεηψλεηαη φηη ε δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απνηίκεζε ηίηισλ, 

ρξενγξάθσλ, ππνρξεψζεσλ, θ.ιπ. δελ είλαη δαπάλε πνπ αληηζηνηρεί ζε πξαγκαηηθή 

ζπλαιιαγή, αιιά ε φπνηα δαπάλε ζα πξνθχςεη θαηά ηε κεηαβίβαζε ησλ ππφςε ηίηισλ, 

θ.ιπ. ή εμφθιεζε ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο.  

Σν αλ ε αμία ηεο ζπλαιιαγήο είλαη αλψηεξε ή θαηψηεξε ηεο αγνξαίαο (αξρή ησλ 

ίζσλ απνζηάζεσλ) είλαη ζέκα πξαγκαηηθφ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη απηή εθαξκφδεηαη κφλν 

ζηελ πεξίπησζε ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 50 ηνπ Κ.Φ.Δ.  

γ) εγγξάθνληαη ζηα ινγηζηηθά αξρεία (βηβιία) ηεο επηρείξεζεο ηελ πεξίνδν πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαη απνδεηθλχνληαη κε θαηάιιεια δηθαηνινγεηηθά.  

ΑΔΑ: 6ΒΠΚΗ-ΝΧΝ



 

 

 

ΑΓΑ:__________ 
ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

 

4 
 

Δπνκέλσο, νη δαπάλεο ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηα ηεξνχκελα βηβιία 

ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο πνπ απηέο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κε βάζε ηα θαηάιιεια 

δηθαηνινγεηηθά.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε έλλνηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ είλαη επξχηεξε ησλ 

θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη πεξηιακβάλεη θάζε πξφζθνξν δηθαηνινγεηηθφ, φπσο 

ελδεηθηηθά, ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4308/2014 (Δ.Λ.Π.), 

δεκφζηα ή ηδησηηθά έγγξαθα, απνινγηζηηθά ζηνηρεία (π.ρ. απνζβέζεηο), δήισζε ζηελ 

πεξίπησζε ηδηνρξεζηκνπνίεζεο, θ.ιπ. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε απψιεηαο ησλ 

πξσηφηππσλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, ζα ιακβάλνληαη ππφςε θαη επηθπξσκέλα 

θσηναληίγξαθα ησλ ζηνηρείσλ απηψλ απφ ηνλ εθδφηε ηνπο. 

εκεηψλεηαη φηη εθφζνλ πξφθεηηαη γηα επηρείξεζε ε νπνία ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 4308/2014 δελ έρεη ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίσλ, νη δαπάλεο ηνπ ελ 

ιφγσ άξζξνπ εθπίπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηεο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη ινηπέο 

αλαθεξφκελεο πην πάλσ πξνυπνζέζεηο, πιελ απηήο ηεο εγγξαθήο ζηα ηεξνχκελα 

βηβιία (π.ρ. αγξφηεο πνπ δελ ηεξνχλ βηβιία, απαιιαγή απφ ηελ ηήξεζε βηβιίσλ 

ζχκθσλα κε ηελ ΠΟΛ.1007/2015 Απφθαζε ΓΓΓΔ).  

3. Καηφπηλ φισλ φζσλ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη νη επηρεηξεκαηηθέο 

δαπάλεο εθπίπηνπλ, εθφζνλ πιεξνχλ αζξνηζηηθά ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 22 θαη δελ 

αλήθνπλ ζηνλ πεξηνξηζηηθφ θαηάινγν ηνπ άξζξνπ 23 ή ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 

48. Αλαθνξηθά κε ην ρξφλν έθπησζήο ηνπο, απηέο εθπίπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα 

ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ην νπνίν αθνξνχλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 

23 (π.ρ. ρξφλνο έθπησζεο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, θ.ιπ.). Οη δαπάλεο ησλ νπνίσλ ηα 

δηθαηνινγεηηθά εθδίδνληαη ή ιακβάλνληαη έσο ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ 

ηζνινγηζκνχ θαη αθνξνχλ ηελ θιεηφκελε ρξήζε επίζεο εθπίπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα 

έζνδα ηνπ έηνπο πνπ αθνξνχλ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ ζπληζηνχλ ηνλ γεληθό θαλόλα έθπησζεο ησλ 

δαπαλψλ, θαζφζνλ θάζε δαπάλε πξέπεη λα εμεηάδεηαη σο μερσξηζηή πεξίπησζε, 

απφ ηελ αξκφδηα ειεγθηηθή αξρή, κε βάζε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά απηήο. 

 
 

                                                  Άξζξν 22Α 

Γαπάλεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο 

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22Α ηνπ λ. 4172/2013, ην νπνίν πξνζηέζεθε κε ηελ 

παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 4223/2013, παξέρνληαη θίλεηξα ζε επηρεηξήζεηο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχλ δαπάλεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο.  
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πγθεθξηκέλα, κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ νξίδεηαη φηη νη δαπάλεο 

επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο εθπίπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαηά ην ρξφλν πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο πξνζαπμεκέλεο θαηά πνζνζηφ 

ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%). Δηδηθά νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ πάγην εμνπιηζκφ, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζαπμεζνχλ ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν εδάθην, θαηαλέκνληαη 

ηζφπνζα ζηα επφκελα ηξία (3) έηε.  

Σα θξηηήξηα ραξαθηεξηζκνχ ησλ πην πάλσ δαπαλψλ θαζνξίδνληαη κε πξνεδξηθφ 

δηάηαγκα κεηά απφ πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

θαη Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ (λπλ Τπνπξγφο Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ).  

Αλ πξνθχςνπλ δεκίεο κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ κεηαθέξνληαη 

γηα ζπκςεθηζκφ κε κειινληηθά θέξδε κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 

4172/2013. 

2. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηελ πην πάλσ έθπησζε δηθαηνχληαη φια ηα θπζηθά πξφζσπα 

πνπ απνθηνχλ εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, θαζψο θαη ηα λνκηθά 

πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο, πνπ πξαγκαηνπνηνχλ δαπάλεο επηζηεκνληθήο θαη 

ηερλνινγηθήο έξεπλαο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ ηνπο 

(απινγξαθηθά ή δηπινγξαθηθά). 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε έθπησζε ηνπ 30% επί ησλ ππφςε δαπαλψλ δηελεξγείηαη 

απφ ηα θαζαξά θέξδε εμσινγηζηηθά κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο.  

Χο δαπάλεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο λννχληαη ηα πνζά πνπ 

πξάγκαηη επηβαξχλζεθε ε επηρείξεζε, δειαδή ε δαπάλε πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ 

αθαίξεζε ησλ επηδνηήζεσλ ή επηρνξεγήζεσλ πνπ έρεη ιάβεη ε επηρείξεζε κε ζθνπφ 

ηελ εθηέιεζε – πινπνίεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

Δπεηδή κέρξη ζήκεξα δελ έρεη εθδνζεί ην ζρεηηθφ πξνεδξηθφ δηάηαγκα, 

πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θξηηεξίσλ γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ δαπαλψλ σο 

δαπαλψλ επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο, κε ηελ παξνχζα γίλεηαη δεθηφ φηη, 

κέρξη ηελ έθδνζή ηνπ θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ δαπαλψλ επηζηεκνληθήο 

θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο, ζα ιακβάλνληαη ππφςε ηα νξηδφκελα ζηελ αξηζ. 12962 

(ΠΟΛ) 2029/3.11.1987 (ΦΔΚ 743Β’) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο 

θαη Σερλνινγίαο, ε νπνία δελ έρεη θαηαξγεζεί.  

Δηδηθά νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ πάγην εμνπιηζκφ ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηνπο ζθνπνχο ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο, πξνθεηκέλνπ λα 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/18812
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πξνζαπμεζνχλ θαηά 30%, ζα απνζβεζζνχλ ηζφπνζα ζηα επφκελα 3 έηε απφ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ππφςε δαπαλψλ, θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 

24 ηνπ λ. 4172/2013. Ζ έθπησζε ηνπ 30% ησλ δαπαλψλ γηα ηελ αγνξά πάγηνπ 

εμνπιηζκνχ ζα δηελεξγείηαη εμσινγηζηηθά απφ ηα θαζαξά θέξδε ηεο επηρείξεζεο ηα 

επφκελα ηξία έηε.  

Γηα παξάδεηγκα, αλψλπκε εηαηξεία πξνβαίλεη, εληφο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο  

2014, ζηελ αγνξά πάγηνπ εμνπιηζκνχ, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζθνπνχο ηεο 

επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο, αμίαο 900.000 επξψ. Σν πνζφ απηφ ζα 

θαηαλεκεζεί ηζφπνζα ζηα επφκελα ηξία έηε, δειαδή πνζφ 300.000 επξψ ζα εθπεζζεί 

απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ θνξνινγηθψλ εηψλ 2015, 2016 θαη 2017, αληίζηνηρα θαη 

επηπιένλ, ην πνζφ ησλ 300.000 επξψ ζα πξνζαπμεζεί ζε θάζε έηνο θαηά 30%, ήηνη  

θαηά 90.000 επξψ. Δπνκέλσο, ε επηρείξεζε ζε θάζε έλα απφ ηα θνξνινγηθά έηε 2015, 

2016 θαη 2017, ζα εθπέζεη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηεο ην πνζφ ησλ 300.000 επξψ 

θαη επηπιένλ απφ ηα θαζαξά ηεο θέξδε γηα θάζε έλα απφ ηα πην πάλσ θνξνινγηθά έηε 

ζα εθπέζεη εμσινγηζηηθά ην πνζφ ησλ 90.000 επξψ.       

3. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ νξίδεηαη φηη ζπγρξφλσο κε 

ηελ ππνβνιή ηεο θνξνινγηθήο ηεο δήισζεο, ε επηρείξεζε ππνβάιιεη ζηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ηα 

απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηηο δαπάλεο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε. Ο έιεγρνο θαη ε πηζηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ απηψλ δηελεξγνχληαη 

εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο έμη (6) κελψλ. Μεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηεο ελ ιφγσ 

πξνζεζκίαο ζεσξείηαη φηη νη ζρεηηθέο δαπάλεο έρνπλ εγθξηζεί. ε θάζε πεξίπησζε, ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη ζην θαη΄ εμνπζηνδφηεζε ηεο δηάηαμεο 

πξνεδξηθφ δηάηαγκα. 

4. Με ηελ ΠΟΛ.1074/2015 απφθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ  

(ΦΔΚ 574Β’) νξίδεηαη, φηη νη εηαηξείεο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ κέζα ζην θνξνινγηθφ έηνο 

2014 δαπάλεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο, ππνρξενχληαη λα 

ζπλππνβάινπλ κε ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηφο ηνπο, ζε πεξίπησζε 

ρεηξφγξαθεο ππνβνιήο απηήο, ππεχζπλε δήισζε φηη ππνβιήζεθαλ ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. ε πεξίπησζε ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηεο 

δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ε πην πάλσ ππεχζπλε δήισζε δελ 
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ζπλππνβάιιεηαη, αιιά θπιάζζεηαη γηα ηνλ έιεγρν καδί κε ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά ηεο 

δήισζεο. 

Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη, φηη νη ππφςε δαπάλεο θαηαξρήλ εθπίπηνπλ 

θνξνινγηθά θαηά ηελ ππνβνιή ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο (κε αλακνξθνχκελεο 

δαπάλεο). Χζηφζν, ζε πεξίπησζε ξεηήο κε έγθξηζεο ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ ππφςε 

δαπαλψλ απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πνιηηηζκνχ, Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ εληφο εμακήλνπ απφ ηελ ππνβνιή ησλ 

ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε επηρείξεζε νθείιεη λα ππνβάιεη ηξνπνπνηεηηθή δήισζε 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο εληφο κελφο απφ ηελ επίδνζε ηεο απνξξηπηηθήο απφθαζεο 

ρσξίο ηελ επηβνιή ηφθσλ θαη πξνζαπμήζεσλ ή πξνζηίκσλ.  

 
 

Άξζξν 23 

Με εθπηπηόκελεο επηρεηξεκαηηθέο δαπάλεο 

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 4172/2013 θαζνξίδνληαη πεξηνξηζηηθά νη 

κε εθπηπηφκελεο δαπάλεο απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ 

απνθηνχλ εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, θαζψο θαη ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ. Δηδηθφηεξα, κε ηηο δηαηάμεηο απηέο ξεηά νξίδεηαη 

φηη δελ εθπίπηνπλ: 

 

α) Οη ηόθνη απφ δάλεηα πνπ ιακβάλεη κία επηρείξεζε απφ ηξίηνπο, εθηφο απφ ηα 

ηξαπεδηθά, δηαηξαπεδηθά θαη νκνινγηαθά δάλεηα πνπ εθδίδνπλ αλψλπκεο εηαηξείεο, θαηά 

ην κέηξν πνπ ππεξβαίλνπλ ηνπο ηφθνπο πνπ ζα πξνέθππηαλ, εάλ ην επηηφθην ήηαλ ίζν 

κε ην επηηφθην ησλ δαλείσλ αιιειφρξεσλ ινγαξηαζκψλ πξνο κε ρξεκαηνπηζησηηθέο 

επηρεηξήζεηο. Σν ζρεηηθφ επηηφθην πνπ ιακβάλεηαη ππφςε είλαη ην ηειεπηαίν επίζεκα 

δεκνζηεπκέλν επηηφθην ηεο πιεζηέζηεξεο ρξνληθήο πεξηφδνπ πξηλ ηελ εκεξνκελία 

δαλεηζκνχ, φπσο απηφ αλαθέξεηαη ζην ζηαηηζηηθφ δειηίν νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο.  

Δπνκέλσο, δελ εθπίπηεη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ ην 

ππεξβάιινλ πνζφ ησλ ηφθσλ πνπ πξνθχπηεη γηα ηελ επηρείξεζε, φηαλ ην επηηφθην 

δαλεηζκνχ είλαη κεγαιχηεξν απφ ην επηηφθην ησλ δαλείσλ αιιειφρξεσλ ινγαξηαζκψλ 

πξνο κε ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη σο εθ ηνχηνπ εθπίπηνπλ απφ ηα 

αθαζάξηζηα έζνδα νη ηφθνη πνπ ιακβάλεη ε επηρείξεζε απφ ηξίηνπο κέρξη ην πνζφ ησλ 

ηφθσλ πνπ ζα πξνέθππηε εάλ ην δάλεην αθνξνχζε αιιειφρξεν ινγαξηαζκφ πξνο κε 

ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο.  
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Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ έλλνηα ησλ δαλείσλ πνπ ιακβάλεη κία επηρείξεζε απφ 

ηξίηνπο πεξηιακβάλνληαη φια ηα δάλεηα, εθηφο ησλ δαλείσλ απφ ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα θαη ησλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ πνπ εθδίδνπλ αλψλπκεο εηαηξείεο, πνπ 

ιακβάλεη κία επηρείξεζε απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ 

ηεο πεξ. β΄ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4172/2013.  

Δπνκέλσο, νη ηφθνη απφ ηξαπεδηθά δάλεηα, δηαηξαπεδηθά δάλεηα, θαζψο θαη ηα 

νκνινγηαθά δάλεηα πνπ εθδίδνπλ νη αλψλπκεο εηαηξείεο, εθπίπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο κε 

ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λφκνπ απηνχ. ηελ έλλνηα ησλ ηφθσλ εκπίπηνπλ θαη 

νη ηφθνη ππεξεκεξίαο απφ δαλεηαθή ζχκβαζε, θαζφζνλ αθνινπζνχλ ηε ζχκβαζε απηή. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη πξνθεηκέλνπ γηα ηφθνπο δαλείσλ πνπ θαηαβάιινληαη πξνο κε 

ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο ππφςε πεξ. α΄ ζα έρνπλ εθαξκνγή 

ζηε ζπλέρεηα νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ Κ.Φ.Δ πεξί ππνθεθαιαηνδφηεζεο.  

Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε δαλείσλ κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ πξνζψπσλ θαηά ηελ 

έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξ. δ΄ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4172/2013, θαη κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη αζξνηζηηθά πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 22, εθαξκφδνληαη 

απνθιεηζηηθά νη εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Κ.Φ.Δ., πεξί εθαξκνγήο ηεο 

αξρήο ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ θαη ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο 

ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο θαη φρη νη δηαηάμεηο ηεο πεξ. α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 

απηνχ. Δπηπιένλ, φπσο έρεη ήδε δηεπθξηληζζεί κε ηελ ΠΟΛ.1037/2015 εγθχθιηφ καο, 

ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 50 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 49 πεξί ππνθεθαιαηνδφηεζεο. 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε φισλ ησλ αλσηέξσ, παξαζέηνπκε ην αθφινπζν 

παξάδεηγκα: 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ    

Σνλ Μάην ηνπ 2015 ε επηρείξεζε Α ιακβάλεη δάλεην 200.000.000 επξψ απφ κε 

ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε κε επηηφθην 12%. Δπίζεο, ιακβάλεη δάλεην 100.000.000 επξψ 

απφ ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε κε επηηφθην 10% θαη ηξαπεδηθφ δάλεην 300.000.000 επξψ 

κε επηηφθην 11%. Σν επηηφθην δαλείσλ αιιειφρξεσλ ινγαξηαζκψλ πξνο κε 

ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο ην Μάξηην ηνπ 2015, φπσο απηφ αλαθέξεηαη ζην 

ζηαηηζηηθφ δειηίν νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, είλαη 6,25%. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πεξίπησζεο α΄ ηνπ άξζξνπ απηνχ ζα ππνινγηζηνχλ κφλν 

νη ηφθνη ηνπ δαλείνπ απφ ηε κε ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε. Δηδηθφηεξα, νη πιεξσηένη ηφθνη 

ππνινγίδνληαη ζε 24.000.000 επξψ (200.000.000 x 12%). Αλ ιεθζεί ππφςε ην επηηφθην 

ησλ δαλείσλ αιιειφρξεσλ ινγαξηαζκψλ πξνο κε ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο, νη 
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πιεξσηένη ηφθνη ππνινγίδνληαη ζε 12.500.000 επξψ (200.000.000 x 6,25%). Ζ δηαθνξά 

ησλ 11.500.000 επξψ δελ εθπίπηεη. Γηα ηνπο ηφθνπο ηνπ δαλείνπ απφ ηξάπεδα 

33.000.000 επξψ (300.000.000 x 11%), νη νπνίνη εθπίπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο, θαζψο 

θαη γηα ην πνζφ ησλ 12.500.000 επξψ, ήηνη ζπλνιηθά 45.500.000 επξψ, ζα έρνπλ 

εθαξκνγή ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 49 ηνπ Κ.Φ.Δ. Γηα ηνπο ηφθνπο ηνπ δαλείνπ απφ 

ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ζα έρνπλ εθαξκνγή θαηαξρήλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 50 

θαη ζηε ζπλέρεηα εθείλεο ηνπ άξζξνπ 49.  

ηελ έλλνηα ησλ ηφθσλ δαλείσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δελ εκπίπηεη ε 

δεκία, ε νπνία πξνθχπηεη ζε βάξνο επηρείξεζεο ιφγσ εθρψξεζεο απαηηήζεψλ ηεο ζε 

εηαηξεία πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ (factoring) ηνπ λ. 1905/1990 

(ηξάπεδα ή αλψλπκε εηαηξεία) ή ζε αιινδαπή εηαηξεία factoring, ε νπνία ιεηηνπξγεί 

λφκηκα ζηελ αιινδαπή ή ζηελ πεξίπησζε εθρψξεζεο απαηηήζεσλ ζε εκεδαπή ή 

αιινδαπή εηαηξεία, αιιά ε δεκία απηή εμεηάδεηαη ππφ ην πξίζκα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 22 ηνπ λ. 4172/2013. 

 

β) Κάζε είδνπο δαπάλε πνπ αθνξά ζε αγνξά αγαζψλ ή ιήςε ππεξεζηψλ αμίαο 

άλσ ησλ 500 επξώ, απφ ηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή, εθφζνλ ε ηκεκαηηθή ή νιηθή 

εμφθιεζε δελ έγηλε κε ηε ρξήζε ηξαπεδηθνχ κέζνπ πιεξσκήο. Γηα ηελ πεξίπησζε απηή 

έρνπλ παξαζρεζεί αλαιπηηθέο νδεγίεο κε ηηο ΠΟΛ.1216/2014 θαη ΠΟΛ.1079/2015 

εγθπθιίνπο καο.  

 

γ) Οη κε θαηαβιεζείζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. πλεπψο, νη αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί εκπξφζεζκα (εληφο ηεο λφκηκεο πξνζεζκίαο 

θαηαβνιήο ηνπο ή ηπρφλ παξάηαζήο ηεο), αθφκε θαη ζε επφκελν θνξνινγηθφ έηνο, 

εθπίπηνπλ απφ ηα έζνδα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο ην νπνίν αθνξνχλ.  

Αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ αθνξνχλ ζηα έηε 2014 θαη επφκελα, νη νπνίεο 

θαηαβάιινληαη εθπξφζεζκα, εθπίπηνπλ θαηά ην έηνο θαηαβνιήο ηνπο αλεμαξηήησο ηνπ 

έηνπο πνπ αθνξνχλ. ηελ έλλνηα ηεο δαπάλεο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, πνπ αλ 

δελ έρνπλ θαηαβιεζεί δελ εθπίπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα πεξηιακβάλνληαη ηφζν 

νη εηζθνξέο ηνπ  εξγνδφηε, φζν θαη ηνπ εξγαδνκέλνπ, νη νπνίεο, σο εκπεξηερφκελεο ζηηο 

ακνηβέο ηνπ, βαξχλνπλ ηνλ εξγνδφηε. ε πεξίπησζε πνπ νη εθπξφζεζκεο αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο εηψλ 2014 θαη επνκέλσλ έρνπλ ππαρζεί ζε ξχζκηζε, απηέο ζα εθπίπηνπλ 

θαηά ην ρξφλν θαηαβνιήο ηνπο ζχκθσλα κε ηελ ππφςε ξχζκηζε.  
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Δηδηθά γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 2014 θαη φζνλ αθνξά ζηηο ππνρξεσηηθέο 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ απνδίδνληαη ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

αζθαιηζκέλνπο (ΟΑΔΔ, ΣΔΒΔ, θ.ιπ.), εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην 

αξηζ. Γ12 1006031 ΔΞ2015/19.01.2015 έγγξαθφ καο, δειαδή γηα θπζηθά πξφζσπα 

πνπ απνθηνχλ εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηα πνζά ησλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ηνπο πνπ αθνξνχλ ζηελ πεξίνδν 01.01.2014 έσο 31.12.2014 

θαη ηα νπνία θαηαβάιινληαη κέζα ζην 2015 θαη κέρξη ηε λφκηκε πξνζεζκία πνπ νξίδεη ν 

νηθείνο αζθαιηζηηθφο θνξέαο ή κέρξη ηελ ηπρφλ παξάηαζή ηεο, κπνξνχλ λα ηα 

εθπέζνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο 2014. Απφ 01.01.2015 ζα 

ηζρχεη ν γεληθφο θαλφλαο πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν απηή, αλαθαινπκέλσλ 

ηνπ ηειεπηαίνπ εδάθηνπ ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ αξηζ. Γ12Α 1054299 ΔΞ2014/ 

26.03.2014 θαη ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ αξηζ. Γ12Α 1170320 

ΔΞ2014/30.12.2014 εγγξάθσλ καο.   

Δηδηθά σο πξνο ηε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη 

ακνηβψλ δηεπθξηλίδνληαη ηα αθφινπζα: 

α) Χο πξνο ηε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ησλ κειψλ 

πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ., Δ.Δ.) θαη αζηηθψλ εηαηξεηψλ: 

i) Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θπζηθνχ πξνζψπνπ, ην νπνίν αζθεί επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα (κέζσ αηνκηθήο επηρείξεζεο) θαη είλαη παξάιιεια κέινο πξνζσπηθήο ή 

αζηηθήο εηαηξείαο εθπίπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο αηνκηθήο ηνπ επηρείξεζεο. 

Αλ ε αηνκηθή επηρείξεζε έρεη ηεζεί ζε αδξάλεηα, νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο εθπίπηνπλ 

απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο πξνζσπηθήο ή αζηηθήο εηαηξείαο. 

ii) Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θπζηθνχ πξνζψπνπ, ην νπνίν δελ αζθεί 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη είλαη κέινο πξνζσπηθήο ή αζηηθήο εηαηξείαο 

εθπίπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο πξνζσπηθήο ή αζηηθήο εηαηξείαο, 

αλαθαινπκέλσλ ησλ φζσλ αλαθέξνληαη γηα ην ζέκα απηφ ζην αξηζ. ΓΔΑΦΑ 1064780 

ΔΞ 2015/11.5.2015 έγγξαθφ καο. 

ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο εηαίξνπ ζε πεξηζζφηεξεο πξνζσπηθέο εηαηξείεο, νη 

αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο εθπίπηνπλ απφ ηελ εηαηξεία απφ ηελ νπνία ιακβάλεη ην 

κεγαιχηεξν θνξνινγεηέν εηζφδεκα.  

β) Χο πξνο ηε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ εηαίξσλ 

Δ.Π.Δ. ή Η.Κ.Δ. θαη ησλ κειψλ Γ.. Α.Δ. ή δηαρεηξηζηψλ Δ.Π.Δ. ή Η.Κ.Δ.: 

i) Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ εηαίξσλ Δ.Π.Δ. ή Η.Κ.Δ. δελ εθπίπηνπλ απφ ηα 

αθαζάξηζηα έζνδα ησλ εηαηξεηψλ απηψλ, αιιά, ζε πεξίπησζε πνπ νη εηαίξνη ιακβάλνπλ 
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ακνηβή θαη αζθνχλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, νη αζθαιηζηηθέο ηνπο εηζθνξέο ζα 

εθπίπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο αηνκηθήο ηνπο επηρείξεζεο. Αλ δελ αζθνχλ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη επηπιένλ νη ακνηβέο πνπ ιακβάλνπλ απφ ηελ Δ.Π.Δ. 

ή ηελ Η.Κ.Δ. ζεσξνχληαη σο εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο, ηφηε νη αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο ζα εθπίπηνπλ απφ ην εηζφδεκά ηνπο απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο θαη ζα 

δεισζνχλ απφ ηα θπζηθά πξφζσπα ζηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηφο ηνπο (Δ1). 

ii) Οη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο κειψλ Γ.. Α.Δ. ή δηαρεηξηζηψλ Δ.Π.Δ. ή Η.Κ.Δ. πνπ 

δελ αζθνχλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη δελ ζπκκεηέρνπλ ζην θεθάιαην ησλ 

ππφςε εηαηξεηψλ θαη επηπιένλ νη ακνηβέο πνπ ιακβάλνπλ ιφγσ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο 

απηήο ζεσξνχληαη σο εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο, ηφηε νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 

ζα εθπίπηνπλ απφ ην εηζφδεκά ηνπο απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο θαη ζα δεισζνχλ απφ ηα 

θπζηθά πξφζσπα ζηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηφο ηνπο (Δ1). 

γ) Χο πξνο ηε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ ακνηβψλ ησλ κειψλ πξνζσπηθψλ 

εηαηξεηψλ (Ο.Δ., Δ.Δ.) θαη αζηηθψλ εηαηξεηψλ πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ ηα θέξδε: 

i)  Οη ακνηβέο θπζηθνχ πξνζψπνπ κέινπο πξνζσπηθήο ή αζηηθήο εηαηξείαο, ην 

νπνίν αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (κέζσ αηνκηθήο επηρείξεζεο) θαη ιακβάλεη 

ακνηβή απφ ηελ εηαηξεία γηα ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ πνπ απηή ηνπ αλέζεζε 

ζηα πιαίζηα ηεο άζθεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο εθπίπηνπλ απφ ηα 

αθαζάξηζηα έζνδα ηεο πξνζσπηθήο ή αζηηθήο εηαηξείαο. 

ii) Οη ακνηβέο θπζηθνχ πξνζψπνπ κέινπο πξνζσπηθήο ή αζηηθήο εηαηξίαο ην 

νπνίν δελ αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ιακβάλεη ακνηβέο γηα ππεξεζίεο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ εηαηξεία δελ εθπίπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα 

έζνδα ηεο πξνζσπηθήο ή αζηηθήο εηαηξείαο.  

δ) Χο πξνο ηε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ ακνηβψλ εηαίξσλ Δ.Π.Δ. ή Η.Κ.Δ. θαη 

ησλ κειψλ Γ.. Α.Δ. ή δηαρεηξηζηψλ Δ.Π.Δ. ή Η.Κ.Δ. πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ ηα θέξδε: 

i) Οη ακνηβέο θπζηθνχ πξνζψπνπ εηαίξνπ Δ.Π.Δ. ή Η.Κ.Δ., ην νπνίν αζθεί 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (κέζσ αηνκηθήο επηρείξεζεο) θαη ιακβάλεη ακνηβή απφ 

ηελ εηαηξεία γηα ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ πνπ απηή ηνπ αλέζεζε ζηα πιαίζηα 

ηεο άζθεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο εθπίπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα 

έζνδα ηεο Δ.Π.Δ. ή Η.Κ.Δ, θαηά πεξίπησζε. 

ii) Οη ακνηβέο θπζηθνχ πξνζψπνπ δηαρεηξηζηή Δ.Π.Δ. ή Η.Κ.Δ. ή κέινπο Γ.. Α.Δ. 

ην νπνίν δελ αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ιακβάλεη ακνηβέο νη νπνίεο 

ζεσξνχληαη σο εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο, εθπίπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα 

έζνδα ηεο ΔΠΔ ή Η.Κ.Δ. ή Α.Δ, θαηά πεξίπησζε. 
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δ) Οη θάζε είδνπο πξνβιέςεηο, κε εμαίξεζε ηηο νξηδφκελεο ζην άξζξν 26 ηνπ 

ίδηνπ λφκνπ, αλαθνξηθά κε ηελ πξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ. Γηα ην άξζξν απηφ 

έρνπλ δνζεί απφ ηελ ππεξεζία καο δηεπθξηλίζεηο κε ηελ ΠΟΛ.1056/2015 εγθχθιηφ καο. 

 

ε) Σα πξόζηηκα θαη νη ρξεκαηηθέο πνηλέο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πξνζαπμήζεσλ (πξφζηηκα εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο), πνπ επηβάιινληαη εμαηηίαο 

αζεηήζεσο ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ή παξαβάζεσλ δηαηάμεσλ 

λφκνπ, θ.ιπ.  

ηελ πεξίπησζε απηή πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, νη αθφινπζεο δαπάλεο:  

 i) θάζε είδνπο ρξεκαηηθή θχξσζε γηα παξαβάζεηο ηεο θνξνινγηθήο (π.ρ. ηφθνη 

εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαηά ΚΦΓ ή ΚΔΓΔ) ή  αζθαιηζηηθήο (πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

πνζνχ ησλ πξνζαπμήζεσλ πνπ θαηέβαιε ε επηρείξεζε γηα ηελ εθπξφζεζκε θαηαβνιή 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ πξνο αζθαιηζηηθά ηακεία), θ.ιπ. λνκνζεζίαο, 

 ii) νη πνηληθέο ξήηξεο, ηα πξφζηηκα θαη νη ρξεκαηηθέο πνηλέο πνπ επηβάιινληαη 

εμαηηίαο αζεηήζεσο ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο επηρείξεζεο, θ.ιπ., 

 iii) ην πνζφ ηεο εμαγνξάο πνηλψλ πνπ επηβάιινληαη απφ δηθαζηήξηα, 

 iv) νη ηφθνη ππεξεκεξίαο ιφγσ νθεηιήο θφξσλ, ηειψλ, δαζκψλ, εηζθνξψλ, 

ακνηβψλ, θ.ιπ. 

  v) νη ηφθνη πνπ θαηαινγίδνληαη, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

169 ηνπ λ. 4099/2012, ζε βάξνο επηρείξεζεο θαηά ηελ αλάθηεζε θξαηηθψλ εληζρχζεσλ 

ηηο νπνίεο έιαβαλ ιφγσ ηνπ ζρεκαηηζκνχ εηδηθνχ αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ κε βάζε 

ηα άξζξα 2 θαη 3 ηνπ λ. 3220/2004, θαζφζνλ νη ηφθνη απηνί θαηαινγίδνληαη αληί 

πξφζζεησλ θφξσλ θαη πξνζηίκσλ θαη επηπιένλ, ζε αληίζεηε πεξίπησζε, ε σθέιεηα 

απφ ηελ έθπησζε ησλ ηφθσλ απηψλ ελδέρεηαη λα θξηζεί σο λέα παξάλνκε θξαηηθή 

ελίζρπζε. 

 Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο ηφθνπο (πξνζαπμήζεηο) πνπ επηβάιινληαη 

απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, θαζφζνλ απνηεινχλ πξνζαχμεζε επί ηνπ επηβιεζέληνο 

πξνζηίκνπ ζε επηρείξεζε απφ ηελ Δπηηξνπή.   

 

ζη) Ζ παξνρή ή ιήςε ακνηβψλ ζε ρξήκα ή ζε είδνο πνπ ζπληζηνχλ πνηληθό 

αδίθεκα, φπσο ελδεηθηηθά ηα πνζά πνπ πξνέξρνληαη απφ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απφ ηα νπνία πξνθχπηεη πεξηνπζηαθφ φθεινο, φπσο 

δσξνδνθίεο. 
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δ) Οη θόξνη –ηέιε. Δηδηθφηεξα (πεξηνξηζηηθά):  

 αα) ν θφξνο εηζνδήκαηνο, 

 ββ) ην ηέινο επηηεδεχκαηνο, 

 γγ) νη έθηαθηεο εηζθνξέο, πνπ επηβάιινληαη ζηα θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Καηά ζπλέπεηα, ε έθηαθηε εηδηθή εηζθνξά αιιειεγγχεο ηνπ λ. 

4093/2012 εθπίπηεη εθάπαμ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ, δεδνκέλνπ 

φηη απηή επηβαιιφηαλ επί ηνπ ηηκήκαηνο ησλ πσιήζεσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνπο 

παξαγσγνχο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ζηαζκνχο ΑΠΔ θαη ΖΘΤΑ, θαη φρη επί ησλ 

θεξδψλ. Σν πνζφ ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο αιιειεγγχεο ησλ ΑΠΔ θαη ΖΘΤΑ ηνπ λ. 

4093/2012 ησλ ρξήζεσλ 2012 θαη 2013, γηα ην νπνίν απνκέλεη αλαπφζβεζην 

ππφινηπν, κε βάζε ηηο πξντζρχζαζεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2238/1994, πξνο έθπησζε απφ 

ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ θνξνινγηθψλ εηψλ 2014 έσο θαη 2017 (3/5 θαη 4/5, 

αληίζηνηρα), ζα εμαθνινπζήζεη λα αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ησλ αληίζηνηρσλ 

θνξνινγηθψλ εηψλ. 

 δδ) ν θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.) πνπ αλαινγεί ζε κε εθπηπηφκελεο 

δαπάλεο, εθφζνλ δελ είλαη εθπεζηένο σο Φ.Π.Α. εηζξνψλ απφ ην Φ.Π.Α. εθξνψλ, κε 

βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2859/2000 πεξί Φ.Π.Α.  

 Γηα παξάδεηγκα, δελ εθπίπηεη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ ν 

Φ.Π.Α. γηα ηνλ νπνίν δελ παξέρεηαη δηθαίσκα έθπησζεο απφ ην Φ.Π.Α. εθξνψλ 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2859/2000, φπσο π.ρ. δαπάλεο γηα ηε δηεμαγσγή 

ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ, έμνδα ςπραγσγίαο, θ.ιπ. θαη ν νπνίνο αληηζηνηρεί ζην κε 

εθπηπηφκελν πνζφ απηψλ, ήηνη ην ππεξβάιινλ πνζφ ησλ 300 επξψ ηεο δαπάλεο ελφο 

εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ ενξηαζηηθή εθδήισζε ην νπνίν δελ εθπίπηεη κε βάζε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο πεξ. η΄ ηνπ άξζξνπ απηνχ ηνπ λ. 4172/2013 θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ 

δαπαλψλ ςπραγσγίαο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ηα΄ ηνπ ππφςε άξζξνπ θαη λφκνπ, 

αληίζηνηρα.  

 Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν Φ.Π.Α. γηα ηνλ νπνίν δελ παξέρεηαη δηθαίσκα έθπησζεο 

απφ ην θφξν ησλ εθξνψλ θαη αληηζηνηρεί ζε εθπηπηφκελεο δαπάλεο θαηά ηνλ Κ.Φ.Δ., 

εθπίπηεηαη θαλνληθά απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα.  

 εκεηψλεηαη, φηη ν Φ.Π.Α. πνπ επηβάιιεηαη επί ησλ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ 

ζηελ επέθηαζε, πξνζζήθε ή βειηίσζε παγίσλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πξάμεηο 

κε ππαγφκελεο ζε Φ.Π.Α., πξνζαπμάλεη ηελ αμία θηήζεο ησλ πην πάλσ παγίσλ, ε 

νπνία ππφθεηηαη ζε απφζβεζε θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 24 ηνπ λ. 4172/2013, 

ΑΔΑ: 6ΒΠΚΗ-ΝΧΝ



 

 

 

ΑΓΑ:__________ 
ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

 

14 
 

θαζφζνλ ν θφξνο απηφο αθελφο δελ εθπίπηεη νχηε επηζηξέθεηαη, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ.2859/2000 θαη αθεηέξνπ βαξχλεη ηηο δαπάλεο απηέο, νη νπνίεο 

πεξαηηέξσ βαξχλνπλ ηελ αμία θηήζεο ησλ ελ ιφγσ θηηζκάησλ. Οκνίσο ν Φ.Π.Α. πνπ 

βαξχλεη ηηο αγνξέο ελζψκαησλ παγίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ν νπνίνο δελ κπνξεί λα 

εθπέζεη απφ ην Φ.Π.Α. εθξνψλ, πξνζαπμάλεη ηελ ηηκή θηήζεο ηνπ παγίνπ θαη θαηά 

ζπλέπεηα, εθπίπηεη δηα κέζσ ησλ απνζβέζεσλ επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ παγίνπ 

απηνχ κε βάζε ην άξζξν 24. 

 Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, επηζεκαίλεηαη φηη, δελ εθπίπηνπλ θαη νη θφξνη ησλ νπνίσλ 

ε κε έθπησζε πξνβιέπεηαη ξεηά απφ εηδηθέο δηαηάμεηο λφκσλ.  

 ηελ πεξίπησζε πνπ νη αλσηέξσ θφξνη επαλαρξεψλνληαη ζηελ 

αληηζπκβαιιφκελε επηρείξεζε, κε ηελ παξνχζα γίλεηαη δεθηφ φηη απηνί εθπίπηνπλ σο 

δαπάλε ηεο επηρείξεζεο πνπ ηνπο επαλαρξεψλεη εθφζνλ ην πνζφ ηεο επαλαρξέσζεο 

έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηα θνξνινγεηέα έζνδα ηεο επηρείξεζεο. 

  Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη νη θφξνη πνπ δελ εθπίπηνπλ απαξηζκνχληαη 

πεξηνξηζηηθά ζηηο ππφςε ππνπεξηπηψζεηο θαη θαηά ζπλέπεηα, ινηπνί θφξνη πνπ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζε απηέο εθπίπηνπλ (π.ρ. ΔΝΦΗΑ, ηέιε θπθινθνξίαο, ηέιε 

ραξηνζήκνπ, αληαπνδνηηθά ηέιε ππέξ Δζληθήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη 

Σαρπδξνκείσλ, θ.ιπ.).  

  Οη αλσηέξσ θόξνη – ηέιε εθπίπηνπλ θαηά ην ρξόλν πνπ θαηαβάιινληαη. 

Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα ηέιε θπθινθνξίαο ηα νπνία πξνθαηαβάιινληαη θαη θαηά 

ζπλέπεηα εθπίπηνπλ ην επφκελν θνξνινγηθφ έηνο, δειαδή ην έηνο πνπ αθνξνχλ, 

θαζψο θαη ηα ηέιε δηαθήκηζεο, ηα νπνία εθπίπηνπλ θαηά ην ρξφλν πνπ αθνξνχλ, κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη θαησηέξσ. 

 

 ε) Σν ηεθκαξηό κίζζσκα απφ ηδηνρξεζηκνπνίεζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 39 ηνπ λ. 4172/2013, θαηά ην κέηξν πνπ ππεξβαίλεη ην ηξία ηνηο εθαηφ (3%) ηεο 

αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 41 

θαη 41α ηνπ λ. 1249/1982. Δηδηθφηεξα, γηα ηα λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα, θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία, εθπίπηεη 

ην ηεθκαξηφ κίζζσκα ζην ζχλνιφ ηνπ αλεμάξηεηα αλ ππεξβαίλεη ην 3% επί ηεο 

αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ.  

 

ζ) Οη δαπάλεο γηα ηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ελεκεξσηηθώλ εκεξίδσλ θαη 

ζπλαληήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε ζίηηζε θαη δηακνλή πειαηώλ ή εξγαδνκέλσλ ηεο 
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επηρείξεζεο, γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο ζε ζέκαηα ζηξαηεγηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ, 

νξηνζέηεζεο κειινληηθψλ ζηφρσλ, εηζαγσγήο λέσλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά, 

πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ, ελεκέξσζεο ζε λέεο ηερληθέο, θ.ιπ., είηε νξγαλψλνληαη 

απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε είηε απφ ηξίην, θαηά ην κέηξν πνπ ππεξβαίλνπλ ην πνζφ 

ησλ 300 επξψ αλά ζπκκεηέρνληα θαη θαηά ην κέηξν πνπ ε ζπλνιηθή εηήζηα δαπάλε 

ππεξβαίλεη ην 0,5% επί ηνπ εηήζηνπ αθαζάξηζηνπ εηζνδήκαηνο ηεο επηρείξεζεο.  

ηηο δαπάλεο γηα ηε ζίηηζε θαη δηακνλή πειαηψλ ή εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο 

δελ πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πνπ γίλνληαη γηα ηελ αίζνπζα ησλ εθδειψζεσλ, ηε 

κεηαθνξά ησλ επηζθεπηψλ, ηπρφλ ακνηβέο νκηιεηψλ, ελψ πεξηιακβάλνληαη ηα ηέιε πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δηακνλή (π.ρ. δεκνηηθνί θφξνη εκεδαπήο ή αιινδαπήο – «city tax»). 

Σν πνζφ ησλ 300 επξψ αλά ζπκκεηέρνληα εθαξκφδεηαη αλά ελεκεξσηηθή 

εκεξίδα - ζπλάληεζε. Δθφζνλ ην ζπλνιηθφ εηήζην πνζφ ηεο ελ ιφγσ δαπάλεο 

ππεξβαίλεη ην 0,5% ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο, ηφηε ε ζπλνιηθή 

δαπάλε εθπίπηεη κφλν κέρξη ηνπ πνζνχ πνπ δελ ππεξβαίλεη ην ελ ιφγσ πνζνζηφ. 

Γειαδή, ζε θάζε πεξίπησζε ε εθπηπηφκελε δαπάλε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 0,5% 

ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ.  

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ αλσηέξσ, παξαζέηνπκε ηα αθφινπζα 

παξαδείγκαηα: 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ 1 

Δπηρείξεζε κε αθαζάξηζηα έζνδα 2.000.000 επξψ δαπάλεζε ζηα πιαίζηα 

δηνξγάλσζεο ελεκεξσηηθήο εκεξίδαο, γηα ζίηηζε θαη δηακνλή 50 αηφκσλ 21.500 επξψ 

ζπλνιηθά. Δηδηθφηεξα, γηα 20 απφ απηά δαπάλεζε ην πνζφ ησλ 700 επξψ γηα θάζε 

έλαλ, ήηνη ζπλνιηθά 14.000 επξψ (20 x 700) θαη γηα ηα ππφινηπα 30 άηνκα ην πνζφ ησλ 

250 επξψ γηα θάζε έλαλ, ήηνη ζπλνιηθά 7.500 επξψ (30 x 250). Ζ κε εθπηπηφκελε 

δαπάλε ζα ππνινγηζζεί σο εμήο: 

i) Γηα ηα 20 άηνκα γηα ηα νπνία δαπάλεζε ην πνζφ ησλ 700 επξψ ε δαπάλε ζα 

πεξηνξηζηεί ζηα 300 επξψ, ζπλεπψο σο αξρηθφ κε εθπηπηφκελν πνζφ απφ ηα 

αθαζάξηζηα έζνδα ζα ιεθζεί ην πνζφ ησλ 8.000 επξψ [(700 – 300) x 20]. 

ii) Ζ ελαπνκέλνπζα δαπάλε χςνπο 13.500 επξψ (21.500 – 8.000) ζπγθξίλεηαη 

κε ην 0,5% ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ, ήηνη 10.000 επξψ (2.000.000 x 0,5%) θαη 

πεξηνξίδεηαη ζε απηφ ην χςνο, δειαδή ζα αλακνξθσζεί επίζεο πνζφ ίζν κε 3.500 

επξψ (13.500 – 10.000). 

ην παξάδεηγκα απηφ ζα αλακνξθσζεί ζπλνιηθά πνζφ χςνπο 11.500 επξψ, 

ήηνη πνζφ 8.000 επξψ απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ζηα 300 επξψ ηεο δαπάλεο ζε φζνπο 
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ζπκκεηέρνληεο είλαη κεγαιχηεξε θαη 3.500 επξψ γηαηί ην πνζφ πνπ απέκεηλε ππεξβαίλεη 

ην 0,5% επί ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ. 

Δάλ ζην παξαπάλσ παξάδεηγκα ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο ήηαλ 

3.000.000 επξψ, ηφηε ε ελαπνκέλνπζα δαπάλε χςνπο 13.500 επξψ ζα ζπγθξηζεί κε ην 

0,5% ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ, ήηνη κε 15.000 επξψ (3.000.000 x 0,5%) θαη επεηδή 

είλαη κηθξφηεξε δελ ηίζεηαη ζέκα άιινπ πεξηνξηζκνχ. 

ηελ πεξίπησζε απηή ζα αλακνξθσζεί ζπλνιηθά πνζφ χςνπο 8.000 επξψ, ήηνη 

κφλν ην πνζφ απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ζηα 300 επξψ ηεο δαπάλεο ζε φζνπο 

ζπκκεηέρνληεο είλαη κεγαιχηεξε, δεδνκέλνπ φηη ην ελαπνκέλνλ πνζφ είλαη κηθξφηεξν 

απφ ην 0,5% ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ. 

 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ 2 

Δπηρείξεζε κε αθαζάξηζηα έζνδα 1.000.000 επξψ δαπάλεζε ζηα πιαίζηα 

δηνξγάλσζεο ελεκεξσηηθήο εκεξίδαο γηα ζίηηζε θαη δηακνλή 25 αηφκσλ 6.000 επξψ 

ζπλνιηθά. Ζ ππφςε δαπάλε δελ μεπέξαζε ην πνζφ ησλ 300 επξψ γηα θαλέλαλ απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ζ κε εθπηπηφκελε δαπάλε ζα ππνινγηζζεί σο εμήο: 

Ζ δαπάλε χςνπο 6.000 επξψ ζπγθξίλεηαη κε ην 0,5% ησλ αθαζάξηζησλ 

εζφδσλ, ήηνη κε 5.000 επξψ (1.000.000 x 0,5%) θαη πεξηνξίδεηαη ζε απηφ ην χςνο, 

δειαδή ζα αλακνξθσζεί ην πνζφ ησλ 1.000 επξψ (6.000 – 5.000). 

ην παξάδεηγκα απηφ ζα αλακνξθσζεί ζπλνιηθά πνζφ χςνπο 1.000 επξψ, ήηνη 

κφλν ην πνζφ απφ ηνλ πεξηνξηζκφ 0,5% ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο ζπλνιηθήο 

δαπάλεο, δεδνκέλνπ φηη δελ ππήξρε ζπκκεηέρσλ γηα ηνλ νπνίνλ λα δαπαλήζεθε 

κεγαιχηεξν πνζφ. 

Δάλ ζην παξαπάλσ παξάδεηγκα ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο ήηαλ 

2.000.000 επξψ, ηφηε ε δαπάλε χςνπο 6.000 επξψ ζα ζπγθξηζεί κε ην 0,5% ησλ 

αθαζάξηζησλ εζφδσλ, ήηνη 10.000 επξψ (2.000.000 x 0,5%) θαη επεηδή είλαη κηθξφηεξε 

δελ ζα αλακνξθσζεί θαλέλα πνζφ. 

 

η) Οη δαπάλεο γηα ηε δηεμαγσγή ενξηαζηηθώλ εθδειώζεσλ θαη νη δαπάλεο 

ζίηηζεο θαη δηακνλήο θηινμελνύκελσλ πξνζώπσλ, θαηά ην κέηξν πνπ ππεξβαίλνπλ 

ην πνζφ ησλ 300 επξψ αλά ζπκκεηέρνληα θαη θαηά ην κέηξν πνπ ε ζπλνιηθή εηήζηα 

δαπάλε ππεξβαίλεη ην 0,5% επί ηνπ εηήζηνπ αθαζάξηζηνπ εηζνδήκαηνο ηεο επηρείξεζεο.  
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ηηο δαπάλεο γηα ηε δηακνλή θηινμελνχκελσλ πξνζψπσλ πεξηιακβάλνληαη θαη 

ηα ηέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηακνλή (π.ρ. δεκνηηθνί θφξνη εκεδαπήο ή αιινδαπήο – 

«city tax»). 

Σν αλσηέξσ φξην ησλ 300 επξψ αλά ζπκκεηέρνληα εθαξκφδεηαη αλά ενξηαζηηθή 

εθδήισζε. Δθφζνλ ην ζπλνιηθφ εηήζην πνζφ ηεο ελ ιφγσ δαπάλεο ππεξβαίλεη ην 0,5% 

ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηεο επηρείξεζεο, ηφηε ε ζπλνιηθή δαπάλε εθπίπηεη κφλν 

κέρξη ηνπ πνζνχ πνπ δελ ππεξβαίλεη ην ελ ιφγσ πνζνζηφ. Γειαδή, ζε θάζε 

πεξίπησζε ε εθπηπηφκελε δαπάλε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 0,5% ησλ 

αθαζάξηζησλ εζφδσλ.  

ην ζεκείν απηφ δηεπθξηλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ κία επηρείξεζε θαηαβάιεη 

δεκνηηθφ θφξν ζηελ αιινδαπή, ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη αλ ε θαηαβνιή 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα ησλ πεξηπηψζεσλ ζ΄ ή η΄, δειαδή αλ αθνινπζεί ηελ 

θχξηα δαπάλε δηακνλήο πειαηψλ ή εξγαδνκέλσλ ηεο ζηα πιαίζηα ελεκεξσηηθψλ 

εκεξίδσλ ή δηακνλήο θηινμελνχκελσλ πξνζψπσλ. ε πεξίπησζε πνπ ν δεκνηηθφο 

θφξνο αιινδαπήο δελ αθνξά ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, ζα πξέπεη λα ζπλαξηάηαη 

κε ηελ θχξηα αληίζηνηρε δαπάλε γηα ηελ έθπησζε ησλ νπνίσλ πξέπεη λα πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 22. 

 

ηα) Οη δαπάλεο ςπραγσγίαο. Δμαηξνχληαη δαπάλεο ςπραγσγίαο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ σο θχξην αληηθείκελν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ςπραγσγίαο, νη 

νπνίεο δηθαηνχληαη λα εθπέζνπλ ην ζχλνιν ησλ ππφςε δαπαλψλ. 

 

ηβ) Οη πξνζσπηθέο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη φπνηα δαπάλε έρεη ραξαθηεξηζζεί σο παξνρή ζε είδνο κε 

βάζε ην άξζξν 13 ηνπ λ. 4172/2013 (ΠΟΛ. 1219/2014 εγθχθιηφο καο) θαη θνξνινγείηαη 

σο εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία, ζεσξείηαη φηη πξαγκαηνπνηείηαη πξνο ην ζπκθέξνλ 

ηεο επηρείξεζεο (άξζξν 22 πεξ. α΄) θαη εθπίπηεη σο έμνδν κηζζνδνζίαο, εθφζνλ 

πιεξνχληαη θαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ησλ πεξ. β΄ θαη γ΄ ηνπ άξζξνπ 22. Λνηπέο 

δαπάλεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ησλ παξνρψλ ζε είδνο (π.ρ. δηαηαθηηθέο κέρξη 

6 επξψ, παξνρέο κέρξη 300 επξψ, ρξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζχκθσλα κε ηελ ΠΟΛ. 

1219/2014, παξαρψξεζε εηαηξηθψλ νρεκάησλ γηα ην 70% ηνπ θφζηνπο ησλ 

αλαθεξνκέλσλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 13 δαπαλψλ, θαχζηκα θαη δηφδηα 

εηαηξηθψλ νρεκάησλ, θ.ιπ.) εθπίπηνπλ ππφ ην πξίζκα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 22. 
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Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη γηα ηα πνζά ησλ πεξ. α΄ θαη β΄ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 

4172/2013, αλαθνξηθά κε ηελ θάιπςε δαπαλψλ (δηακνλήο, ζίηηζεο θαη θίλεζεο) απφ 

ηελ επηρείξεζε πνπ θαηαβάιινπλ νη εξγαδφκελνη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο 

ηνπο, ηα νπνία  επίζεο εθπίπηνπλ κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 22.  

Δηδηθφηεξα, ζε πεξίπησζε πνπ ρνξεγείηαη δάλεην πξνο εξγαδφκελν ή εηαίξν ή 

κέηνρν απφ λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 

3 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λφκνπ απηνχ δελ εθπίπηνπλ νη ηφθνη πνπ πξνθχπηνπλ, ζε 

πεξίπησζε έγγξαθεο ζπκθσλίαο, γηα ηνπο νπνίνπο ην θπζηθφ πξφζσπν θνξνινγείηαη 

σο εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία, θαζφηη απηφ απνηειεί ηεθκαξηφ εηζφδεκα γηα απηφλ 

θαη δελ απνηειεί πξαγκαηηθή δαπάλε γηα ηελ εηαηξεία.  

 

ηγ) Χο πξνο ηελ πεξίπησζε ηγ΄ ηνπ άξζξνπ 23, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ 

ηξνπνπνίεζή ηεο κε ην άξζξν 21 ηνπ λ. 4321/2015, ζα αθνινπζήζνπλ αλαιπηηθέο 

νδεγίεο κε λεφηεξε εγθχθιηφ καο.  

 

 

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ δηεπθξηλίδνληαη ηα αθφινπζα:  

i) Οη δαπάλεο δηαθήκηζεο δελ εθπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε εθπξφζεζκεο 

απφδνζεο ησλ νθεηινκέλσλ ηειψλ δηαθήκηζεο, δειαδή κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ηεο νηθείαο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, θαζφζνλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

πεξ. δ΄ηεο θαηεγνξίαο Γ΄ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ απφ 24.9/20.10.1958 βαζηιηθνχ 

δηαηάγκαηνο, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2880/2001, νη 

νπνίεο εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, νξίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο απφδνζεο 

ησλ νθεηιφκελσλ ηειψλ, νη ζρεηηθέο δαπάλεο δηαθήκηζεο δελ αλαγλσξίδνληαη σο 

εθπεζηέεο απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα, θαηά ηηο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο. 

ii) Πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θεξδψλ ησλ αζθαιηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, εθπίπηνπλ ηα ηερληθά απνζέκαηα πνπ ππνρξεσηηθά ζρεκαηίδνπλ νη 

επηρεηξήζεηο απηέο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.δ. 400/1970 «Πεξί 

Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο».  

iii) Δηδηθά γηα ηα λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ηεο πεξ. γ΄ ηνπ 

άξζξνπ 45 ηνπ λ. 4172/2013 δηεπθξηλίδεηαη, φηη φζνλ αθνξά ζηηο δαπάλεο πνπ απηά 

πξαγκαηνπνηνχλ, γίλεηαη δηάθξηζε αλάινγα κε ην αλ απηέο αθνξνχλ ζηελ 

επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα ή ζηελ επηδίσμε ηεο εθπιήξσζεο ηνπ ζθνπνχ ηνπο. 

Σν κέξνο εθείλσλ ησλ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ζε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 
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εθπίπηεη πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εηζνδήκαηνο απηνχ, κε ηελ επηθχιαμε 

ησλ άξζξσλ 22 θαη 23. Αληίζεηα, δελ εθπίπηνπλ δαπάλεο πνπ αθνξνχλ έζνδα πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ επηδίσμε ηεο εθπιήξσζεο ηνπ ζθνπνχ ηνπο, ηα νπνία δελ 

απνηεινχλ αληηθείκελν θφξνπ.  

ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ δαπάλεο πνπ είλαη θνηλέο, δειαδή κπνξνχλ λα  

ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ηφζν εηζνδήκαηνο ππαγφκελνπ ζε θφξν φζν θαη 

εηζνδήκαηνο κε ππαγφκελνπ ζε θφξν, ηφηε νη δαπάλεο απηέο επηκεξίδνληαη θαηά ηελ 

αλαινγία ησλ αληίζηνηρσλ εζφδσλ.    

Σα αλσηέξσ έρνπλ εθαξκνγή θαη γηα αζηηθέο κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο ηεο 

παξ. ε΄ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 4172/2013.  

Αληίζηνηρα, γηα ηνπο θνξείο γεληθήο θπβέξλεζεο θαη δεδνκέλνπ φηη απηνί 

θνξνινγνχληαη γηα ην εηζφδεκα πνπ απνθηνχλ απφ θεθάιαην θαη ππεξαμία 

κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ, εθπίπηνπλ νη δαπάλεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα εηζνδήκαηα απηά, 

ελψ δελ εθπίπηνπλ νη ινηπέο δαπάλεο. ε πεξίπησζε θνηλψλ δαπαλψλ, απηέο 

επηκεξίδνληαη θαηά ηελ αλαινγία ησλ απαιιαζζφκελσλ θαη κε εηζνδεκάησλ.     

Σέινο θαη αλαθνξηθά κε ηηο νηθνδνκηθέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο απνθηνχλ 

εηζνδήκαηα ηφζν απφ ηελ πψιεζε νηθνδνκψλ φζν θαη απφ ινηπέο επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, νη θνηλέο δαπάλεο επηκεξίδνληαη θαηά ηελ αλαινγία ησλ εηζνδεκάησλ 

απηψλ. 

Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε πψιεζεο αθηλήησλ νηθνδνκηθήο επηρείξεζεο κεηά ηελ 

01.01.2014 ησλ νπνίσλ ε άδεηα θαηαζθεπήο εθδφζεθε κεηά ηελ 01.01.2006 πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηα θέξδε ηνπο ινγηζηηθά θαη ε αλέγεξζε ησλ νπνίσλ έρεη ήδε 

νινθιεξσζεί ζε πξνεγνχκελα έηε, γηα ηνλ ινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ θεξδψλ 

ιακβάλνληαη ππφςε νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηα πσιεζέληα αθίλεηα έζησ θαη αλ 

απηέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη θαηαρσξήζεθαλ ζε πξνεγνχκελν θνξνινγηθφ έηνο, ήηνη 

ζην έηνο ή ζηα έηε θαηαζθεπήο (ζρεη. ΠΟΛ. 1102/2015 θαη ΠΟΛ.1097/2015). Σα 

παξαπάλσ ηζρχνπλ θαη ζε πεξίπησζε πψιεζεο εκηηειψλ νηθνδνκψλ, δειαδή γηα ηνλ 

ινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ θεξδψλ ιακβάλνληαη ππφςε νη δαπάλεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη θαηαρσξήζεθαλ ζε πξνγελέζηεξα έηε. Αλ νη δαπάλεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν ηεο πψιεζεο, απηέο εθπίπηνπλ θαηά ην 

ρξφλν πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηεο 

δεχηεξεο ελφηεηαο ηεο παξνχζαο (Άξζξν 22 Δθπηπηφκελεο επηρεηξεκαηηθέο δαπάλεο).     

iv) Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηα λνκηθά πξφζσπα ηεο πεξ. β΄ ηνπ άξζξνπ 45 πνπ 

απνθηνχλ εηζφδεκα απνθιεηζηηθά απφ αθίλεηε πεξηνπζία, ην εηζφδεκά ηνπο απηφ 
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ζεσξείηαη εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα φπσο θαη ησλ ινηπψλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ (παξ. 2 άξζξνπ 47) θαη ζπλεπψο, νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 22 θαη 23 έρνπλ 

εθαξκνγή θαη ζηα πξφζσπα απηά.  

v) ηελ πεξίπησζε αιινδαπνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή λνκηθήο νληφηεηαο πνπ 

δελ έρεη ηε θνξνινγηθή ηνπ θαηνηθία ζηελ Διιάδα θαη θνξνινγείηαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 47 θαη 58 ηνπ λ. 4172/2013, αλεμάξηεηα απφ ην αλ απνθηά ή φρη 

κφληκε εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα (ΠΟΛ.1069/2015 εγθχθιηφο καο), ην ζχλνιν ησλ 

δαπαλψλ εθπίπηεη κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 22 

θαη 23 ηνπ λφκνπ απηνχ. 

vi) Aλαθνξηθά κε ηηο πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ πνπ ζρεκαηίδνληαη 

κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4172/2013 ρσξίο ηα ππφςε πνζά λα έρνπλ εγγξαθεί 

ζε απνηειεζκαηηθφ ινγαξηαζκφ εζφδσλ (π.ρ. πξνθαηαβνιέο) θαη επνκέλσο δελ 

πιεξείηαη ε πξνυπφζεζε ηεο πεξ. α΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ απηνχ πξνθεηκέλνπ γηα ηε 

δηαγξαθή ηνπο, κε ηελ παξνχζα γίλεηαη δεθηφ φηη αλ γηα ηηο ππφςε επηζθάιεηεο 

απνδεηθλχεηαη ε αθεξεγγπφηεηα ηνπ νθεηιέηε κε βάζε ηα φζα νξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4172/2013 θαη ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ζηελ ΠΟΛ. 

1056/2015 εγθχθιην, ηφηε ηα ππφςε πνζά εθπίπηνπλ θνξνινγηθά θαηά ην θνξνινγηθφ 

απηφ έηνο. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ην αλεμφθιεην πνζφ Φ.Π.Α. επηζθαιψλ 

απαηηήζεσλ, ην νπνίν κε βάζε ηελ ίδηα σο άλσ εγθχθιηφ καο δελ κπνξεί λα 

ζπκπεξηιεθζεί ζηελ πξφβιεςε ηεο επηζθαινχο απαίηεζεο πνπ ζρεκαηίδεηαη κε βάζε 

ηηο σο άλσ δηαηάμεηο. Σν πνζφ απηφ εθπίπηεη ζην έηνο δηαγξαθήο ηνπ, κε ηελ 

πξνυπφζεζε λα ππάξρεη ππνρξέσζε απφδνζήο ηνπ ζην Γεκφζην θαη λα έρεη ήδε 

ζπκπεξηιεθζεί ζηε δήισζε Φ.Π.Α. (αξρηθή ή ηξνπνπνηεηηθή) ηεο νηθείαο πεξηφδνπ.  

vii) Όζνλ αθνξά ζηα πνζά εθπηψζεσλ πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηνπο 

ζπκβεβιεκέλνπο ηδηψηεο παξφρνπο ππεξεζηψλ πγείαο πξνο ηνλ ΔΟΠΤΤ θαη’ εθαξκνγή 

ηνπ κεραληζκνχ απηφκαηεο πιεξσκήο (claw back) θαη ηνπ θιηκαθνχκελνπ πνζνζηνχ 

επί ησλ πνζνζηψλ ηνπ ΔΟΠΤΤ (rebate) κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 5 

ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ λ.4172/2013, απηά κεηψλνπλ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ έηνπο εληφο 

ηνπ νπνίνπ εθθαζαξίδνληαη θαη εθδίδνληαη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία.    
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2. Σα αλσηέξσ έρνπλ εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 72 

ηνπ λ. 4172/2013, φπσο ηζρχεη, γηα δαπάλεο πνπ αθνξνχλ θνξνινγηθέο πεξηφδνπο πνπ 

αξρίδνπλ απφ ηελ 1.1.2014 θαη κεηά. 

 

 

 

      Αθξηβέο Αληίγξαθν               Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

Ζ Πξντζηακέλε ηνπ Απηνηεινχο    ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΒΒΑΪΓΟΤ 

     Σκήκαηνο Γηνίθεζεο       
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