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ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηου  άπθπου   12  ηου ν.4704/2020 (ΦΔΚ Α΄133).  

      Σαο θνηλνπνηνύκε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.4704/2020 (ΦΔΚ Α΄133) πεξί 

θηλήηξωλ γηα ηελ ελίζρπζε ηωλ νπηηθναθνπζηηθώλ παξαγωγώλ, ωο αθνινύζωο:    

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.4704/2020 ηξνπνπνηείηαη ην άξζξν 71Δ ηνπ ΚΦΔ, 

πξνθεηκέλνπ γηα ηελ παξνρή θνξνινγηθώλ θηλήηξωλ ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνύλ λα 

ππαρζνύλ ζην θαζεζηώο ελίζρπζεο ηνπ λ.4487/2017 κε ζθνπό ηελ ελδπλάκωζε ηωλ 

θηλήηξωλ ελίζρπζεο ηεο παξαγωγήο νπηηθναθνπζηηθώλ έξγωλ ζηελ Διιάδα.   

 Δηδηθόηεξα κε ηε λέα παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 71Δ νξίδεηαη όηη από ην θνξνινγεηέν 

εηζόδεκα θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ ή λνκηθήο νληόηεηαο πνπ είλαη ππνθείκελν θόξνπ 

ζηελ Διιάδα, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 θαη επελδύεη ζε παξαγωγέο 

νπηηθναθνπζηηθώλ έξγωλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 4487/2017 ή απνηειεί 

επηρείξεζε πνπ ιεηηνπξγεί ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 

4487/2017, αθαηξείηαη ην ηξηάληα ηνηο εθαηό (30%) ηωλ επηιέμηκωλ δαπαλώλ θαζελόο 

νπηηθναθνπζηηθνύ έξγνπ, εθόζνλ απηέο πξαγκαηνπνηνύληαη ζηελ Διιάδα. 

 Καηά ζπλέπεηα κε ηηο λέεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 71Δ επεθηείλεηαη ην πεδίν 

εθαξκνγήο ηεο θνξναπαιιαγήο ηνπ άξζξνπ 71Δ ηνπ λ.4172/2013, όπωο ηζρύεη, θαη ζηηο 
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επηρεηξήζεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 4487/2017 δειαδή επηρεηξήζεηο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλεο ή έρνπλ ππνθαηάζηεκα ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα θαη ιεηηνπξγνύλ κε ζθνπό: 

αα) ηελ παξαγωγή ή ηελ εθηέιεζε παξαγωγήο νπηηθναθνπζηηθώλ έξγωλ, ββ) ηελ παξαγωγή 

νπηηθναθνπζηηθώλ έξγωλ ζην πιαίζην δηαζπλνξηαθήο παξαγωγήο θαζώο θαη αιινδαπέο 

επηρεηξήζεηο παξαγωγήο νπηηθναθνπζηηθώλ έξγωλ, εθόζνλ, γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ λ. 

4487/2017, ζπκβάιινληαη κε επηρείξεζε πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ή έρεη ππνθαηάζηεκα ζηελ 

ειιεληθή επηθξάηεηα θαη ιεηηνπξγεί κε ζθνπό ηελ εθηέιεζε παξαγωγήο νπηηθναθνπζηηθώλ 

έξγωλ ή κέξνπο απηώλ. 

3. Πεξαηηέξω κε ηε λέα παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 71Δ, ξπζκίδνληαη εθ λένπ δεηήκαηα πνπ 

δελ άπηνληαη ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο αιιά αθνξνύλ ζην ελωζηαθό δίθαην θξαηηθώλ 

εληζρύζεωλ. Δηδηθόηεξα, νξίδεηαη όηη α) ε παξάγξαθνο 1 θαηά ην κέξνο πνπ αθνξά ζηε 

θνξνιόγεζε επηρεηξήζεωλ, νη νπνίεο ιεηηνπξγνύλ ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 25 ηνπ λ. 4487/2017, εθαξκόδεηαη ηεξνπκέλνπ ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) 651/2014 θαη 

ηδίωο ηνπ Κεθαιαίνπ Η - Γεληθέο Γηαηάμεηο θαη ηνπ άξζξνπ 54 απηνύ, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Γ’ ηνπ λ. 4487/2017, β) νη εληζρύζεηο πνπ ρνξεγνύληαη ζηηο 

επηρεηξήζεηο ηεο παξ. 1, ζωξεύνληαη κε ην επελδπηηθό θίλεηξν ηνπ θεθαιαίνπ Γ ηνπ λ. 

4487/2017, θαζώο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο θξαηηθέο εληζρύζεηο ρνξεγνύληαη ζηηο 

επηρεηξήζεηο απηέο, ζύκθωλα κε ην ελωζηαθό δίθαην θξαηηθώλ εληζρύζεωλ. 

4. Τέινο, αληηθαζίζηαηαη ε παξάγξαθνο 7 ηνπ άξζξνπ 71Δ κε ηελ νπνία πξνβιέπεηαη 

εμνπζηνδνηηθή δηάηαμε ζηνπο Υπνπξγνύο Οηθνλνκηθώλ θαη Ψεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο θαζώο 

θαη ζηνλ Γηνηθεηή ηεο ΑΑΓΔ πεξί θαζνξηζκνύ ηωλ επηιέμηκωλ δαπαλώλ, ηωλ θαηεγνξηώλ ηωλ 

νπηηθναθνπζηηθώλ έξγωλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ ρξόλνπ ειέγρνπ ηεο ηήξεζεο ηωλ όξωλ θαη 

πξνϋπνζέζεωλ ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ άξζξνπ 71Δ ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ Α' 167), θαζώο θαη 

ηωλ πξνϋπνζέζεωλ, ηωλ όξωλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο θαη θάζε άιιεο ιεπηνκέξεηαο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 71Δ. 

 Ζ έλαξμε ηζρύνο ηωλ θνηλνπνηνύκελωλ δηαηάμεωλ είλαη ε 14.07.2020 (εκεξνκελία 

δεκνζίεπζεο ηνπ ΦΔΚ). 

 

         Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΑΓΔ 

             ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Γ΄ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ)  

2. Γεληθή Γ/λζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

           3. Γηεύζπλζε Σηξαηεγηθήο Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί     

           ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΓΔ θαη ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε ηεο ΑΑΓΔ) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Απνδέθηεο πηλάθωλ Α’, Β’ (εθηόο ηωλ αξηζ.1 θαη 2 απηνύ), ΣΤ’, Ε’ (εθηόο ηωλ αξηζ.2, 5 θαη 

6 απηνύ)  Ζ΄(εθηόο αξηζκνύ 4, 10, θαη 11) , Θ΄, Η΄, ΗΒ΄, ΗΓ΄, ΗΓ΄, ΗΔ΄, ΗΣΤ΄, ΗΕ΄, ΗΖ΄, ΗΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, 

ΚΒ΄ θαη ΚΓ΄ 

2. Υπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Δπελδύζεωλ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο 

Καηαλαιωηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηώλ, Πι. Κάληγγνο, Τ.Κ. 101 81, Αζήλα 

3. Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Τππνπνίεζεο θαη Διέγρωλ (ΔΛΤΔ), 

Βνπιήο 7, Τ.Κ.105 62, Αζήλα 

4. Πεξηνδηθό «Φνξνινγηθή Δπηζεώξεζε» 

5. Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 

6. Γξαθείν θ. Υθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 

7. Γ.Τ.Γ. – Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο 

8. Γξαθείν  Γεληθήο Γξακκαηέωο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο 

9. Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΣΓΟΔ Αηηηθήο & Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΣΓΟΔ Μαθεδνλίαο 

 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή  Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίωλ Δζόδωλ 

2.Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

3. Γξαθεία  θ.θ. Γεληθώλ Γηεπζπληώλ 

4. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο- Τκήκαηα Α΄, Β΄, Γ΄  

5. Απηνηειέο  Τκήκα Σπληνληζκνύ Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεωλ θαη Δπηθνηλωλίαο  

6. Γηεύζπλζε Ννκηθήο Υπνζηήξημεο  
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