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                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                 ΑΔΑ: 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 

  

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

 

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄ 

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10  

Ταχ. Κώδ. : 105 62 Αθήνα 

Τηλέφωνο    : 2103375311,317 

Email          : deaf@aade.gr  

 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

TMHMAΤΑ  Α΄, Β΄  

 Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 

Ταχ. Κώδ. : 106 72 Αθήνα 

Τηλέφωνο     : 2132122400 

Email           : deef@aade.gr  

 

3.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ Β΄ 

Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης 

Ταχ. Κώδ. : 18346 Μοσχάτο 

Τηλέφωνο     : 210 4802172 

Email            : defk@aade.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2022 

Αρ. Πρωτ: Ο. ΔΕΑΦ 1139620 ΕΞ 

2022 

  

 

 

ΠΡΟΣ: Ως πίνακας διανομής 

 

 

Θέμα:  Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 39, 40, 46 και 49 του ν. 

5005/2022 με τίτλο «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και 

ηλεκτρονικό Τύπο - Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού 

Τύπου  - Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και 

Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (Α΄236/21.12.2022). 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 39, 40, 46 και 49 του ν. 5005/2022  

 

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Κοινοποίηση των διατάξεων των κάτωθι άρθρων του ν. 5005/2022: 

- του άρθρου 39 αναφορικά με την επέκταση της προσαυξημένης έκπτωσης 

διαφημιστικής δαπάνης του άρθρου 22Γ του Κ.Φ.Ε. και για το φορολογικό έτος 2023 - 

Τροποποίηση άρθρου 22Γ ν. 4172/2013. 

- του άρθρου 40 αναφορικά με την παράταση της αναστολής επιβολής του ειδικού φόρου 

τηλεοπτικών διαφημίσεων στους παρόχους περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας 

επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης - Τροποποίηση παρ. 12Α άρθρου 5 ν. 3845/2010. 

- του άρθρο 46 αναφορικά με την κυριότητα ανοικτών θέσεων στάθμευσης στην πιλοτή - 

Προσθήκη παρ. 5Α στο άρθρο 1 του ν. 960/1979. 

- του άρθρου 49 αναφορικά με την έναρξη ισχύος.  

  

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

- Το άρθρο 39 αφορά τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν διαφημιστικές δαπάνες 

κατά το φορολογικά έτη 2020, 2021, 2022 και 2023. 

- Το άρθρο 40 αφορά τους παρόχους περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας 

ψηφιακής τηλεόρασης. 

 

- Το άρθρο 46 αφορά τους ιδιοκτήτες οριζοντίων ιδιοκτησιών- χώρων κύριας χρήσης σε 

πολυκατοικίες.  

 

- Το άρθρο 49 αφορά την έναρξη ισχύος. 

 

 

Σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή  τις διατάξεις των άρθρων  39, 40 

46 και 49 του ν. 5005/2022, ως ακολούθως: 

 

Άρθρο 39 

Επέκταση της προσαυξημένης έκπτωσης διαφημιστικής δαπάνης του άρθρου 22Γ του Κ.Φ.Ε. 

και για το φορολογικό έτος 2023 - Τροποποίηση άρθρου 22Γ ν. 4172/2013 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι στο άρθρο 22Γ του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167) τροποποιούνται α) ο τίτλος και β) το πρώτο εδάφιο σε τρία 

σημεία, με την προσθήκη της αναφοράς στο έτος 2023, ως προς την προσαυξημένη έκπτωση 

διαφημιστικής δαπάνης και το άρθρο 22Γ διαμορφώνεται ως εξής: 

  

«Άρθρο 22Γ Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης κατά τα φορολογικά έτη 2020, 

2021, 2022 και 2023 

 

Η διαφημιστική δαπάνη που πραγματοποιεί επιχείρηση κατά τα φορολογικά έτη 2020, 2021, 

2022 και 2023, κατά το μέρος που η εν λόγω δαπάνη αφορά: 
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α) στην ανάρτηση σε χώρους που νόμιμα προορίζονται για υπαίθρια διαφήμιση, διαφημιστικών 

και χορηγικών μηνυμάτων ή επί πληρωμή δημοσιεύσεων ή 

β) στην αγορά χρόνου ή χώρου, με σκοπό τη μετάδοση ή καταχώρηση διά των ακόλουθων 

Μέσων Ψυχαγωγίας: βα) της τηλεόρασης, ββ) του ραδιοφώνου, βγ) του κινηματογράφου, βδ) 

του διαδικτύου, βε) των υπηρεσιών Κοινωνικής δικτύωσης και των λοιπών ψηφιακών μέσων και 

εργαλείων, εφόσον η μετάδοση ή η καταχώριση στις υποπερ. βδ) και βε) πραγματοποιήθηκε 

από επιχείρηση που έχει καταχωρισθεί στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων 

Ενημέρωσης του άρθρου 52 του ν. 4339/2015 (Α’ 133) και βστ) των εφημερίδων και 

περιοδικών, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της 

πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) για το 

φορολογικό έτος 2020, κατά εξήντα τοις εκατό (60%) για το φορολογικό έτος 2021 και κατά 

τριάντα τοις εκατό (30%) για τα φορολογικά έτη 2022 και 2023 υπό τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

(i) η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης για το φορολογικό έτος 2020 ανέρχεται τουλάχιστον 

στο ισόποσο της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής 

δαπάνης στα οριζόμενα στις περ. α) και β) για το έτος 2019 και 

(ii) η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης για το φορολογικό έτος 2021 και τα φορολογικά έτη 

2022 και 2023 ανέρχεται τουλάχιστον στο εκατόν πέντε τοις εκατό (105%) του ποσού της προ 

εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης στα 

οριζόμενα στις περ. α) και β) για το έτος 2019. 

Εφόσον η επιχείρηση βάσει σχετικών κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, έχει αναστείλει τη 

δραστηριότητά της ή επλήγη οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19, η ανωτέρω υπό στοιχείο (i) προϋπόθεση πληρούται, εφόσον το ύψος της 

διαφημιστικής δαπάνης για το έτος 2020 ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσοστό εβδομήντα τοις 

εκατό (70%) της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής 

δαπάνης έτους 2019. 

Αν προκύψουν ζημιές μετά από την αφαίρεση των ως άνω ποσοστών, αυτές μεταφέρονται με 

βάση το άρθρο 27. 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, έπειτα από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ορίζεται κάθε ειδικότερο Θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.». 

 

Άρθρο 40 

Παράταση της αναστολής επιβολής του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων στους 

παρόχους περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης - 

Τροποποίηση παρ. 12Α άρθρου 5 ν. 3845/2010 

Η παρ. 12Α του άρθρου 5 του ν. 3845/2010 (Α’ 65) τροποποιείται ως προς την παράταση της 

αναστολής επιβολής του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων στους παρόχους 

περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης έως τις 31.12.2023 

και η παρ. 12Α διαμορφώνεται ως εξής: 

«12Α. Η ρύθμιση της παρ. 12 δεν καταλαμβάνει τους παρόχους περιεχομένου περιφερειακής 

εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης έως τις 31.12.2023.». 

 

 

Άρθρο 46  

Κυριότητα ανοικτών θέσεων στάθμευσης στην πιλοτή - Προσθήκη παρ. 5Α στο άρθρο 1 του ν. 

960/1979 

Στο άρθρο 1 του ν. 960/1979 (Α’ 194), μετά την παρ. 5 προστίθεται νέα παρ. 5Α ως εξής: 

«5Α. α) Ο ιδιοκτήτης οριζοντίου ιδιοκτησίας-χώρου κύριας χρήσης πολυκατοικίας που έχει 

εμπράγματο δικαίωμα σε ανοικτή θέση στάθμευσης στην πιλοτή της ίδιας πολυκατοικίας, που 

αποτελεί κατά τη σύσταση αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία, προβαίνει σε μονομερή τροποποίηση 

της πράξης οριζοντίου ιδιοκτησίας, προκειμένου να μετατρέψει τον ανοικτό χώρο στάθμευσης 
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στην πιλοτή ως παρακολούθημα στην αποκλειστική χρήση της οριζοντίου ιδιοκτησίας του χώρου 

κύριας χρήσης και ταυτόχρονα να ενσωματώσει στην τελευταία ποσοστό συγκυριότητας στο 

οικόπεδο που είχε κατά τη σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών ο ανοιχτός χώρος στάθμευσης στην 

πιλοτή. Στην περίπτωση αυτή, η σύμφωνη γνώμη του συνόλου των συνιδιοκτητών τεκμαίρεται. 

β) Ανοικτή θέση στάθμευσης στην πιλοτή πολυκατοικίας που αποτελεί κατά τη σύσταση 

αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία και επί της οποίας δεν έχει εμπράγματο δικαίωμα ιδιοκτήτης επί 

οριζοντίου ιδιοκτησίας-χώρου κύριας χρήσης της αυτής πολυκατοικίας δύναται να μεταβιβαστεί 

κατ’ εξαίρεση και μόνο σε άλλον ιδιοκτήτη επί οριζοντίου ιδιοκτησίας-χώρου κύριας χρήσης της 

αυτής πολυκατοικίας. Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης της οριζοντίου ιδιοκτησίας-χώρου 

κύριας χρήσης προβαίνει σε μονομερή τροποποίηση της πράξης οριζοντίου ιδιοκτησίας, 

προκειμένου να μετατρέψει τον ανοικτό χώρο στάθμευσης στην πιλοτή ως παρακολούθημα στην 

αποκλειστική χρήση της οριζοντίου ιδιοκτησίας του χώρου κύριας χρήσης και ταυτόχρονα να 

ενσωματώσει στην τελευταία το ποσοστό συγκυριότητας στο οικόπεδο που είχε κατά τη σύσταση 

οριζοντίων ιδιοκτησιών ο ανοιχτός χώρος στάθμευσης στην πιλοτή. Στην περίπτωση αυτή, η 

σύμφωνη γνώμη του συνόλου των συνιδιοκτητών τεκμαίρεται.  

γ) Ο ιδιοκτήτης οριζοντίου ιδιοκτησίας-χώρου κύριας χρήσης πολυκατοικίας, στον οποίο 

μεταβιβάστηκε και το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης επί ανοικτής θέσης στάθμευσης στην 

πιλοτή ή θέσης στον ακάλυπτο χώρο της ίδιας πολυκατοικίας, στην οποία θέση, σύμφωνα με την 

πράξη σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας ή τον κανονισμό της πολυκατοικίας, έχει συσταθεί 

αυτοτελές δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης χωρίς να συνδέεται με συγκεκριμένη οριζόντια 

ιδιοκτησία-χώρο κύριας χρήσης της πολυκατοικίας, προβαίνει σε μονομερή τροποποίηση της 

πράξης οριζοντίου ιδιοκτησίας, προκειμένου να αντιστοιχήσει τον ανοικτό χώρο στάθμευσης της 

πιλοτής ή του ακάλυπτου χώρου ως παρακολούθημα στην αποκλειστική χρήση της οριζοντίου 

ιδιοκτησίας του χώρου κύριας χρήσης. Στην περίπτωση αυτή, η σύμφωνη γνώμη του συνόλου 

των συνιδιοκτητών τεκμαίρεται.». 

 

Άρθρο 49   

Έναρξη ισχύος 

Με το άρθρο 49 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι η ισχύς του  αρχίζει από τη δημοσίευσή 

του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,  ήτοι από 21.12.2022.  

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα: Απόσπασμα του ΦΕΚ Α΄236/21.12.2022 (άρθρα 39, 40, 46 και 49) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
1. Αποδέκτες Πίνακα Γ’, πλην των αριθμ. 2 και 3   

2. Διεύθυνση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής  

3. Διεύθυνση Επικοινωνίας   

4. Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη ΑΑΔΕ  

 

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
1. Αποδέκτες Πίνακα  Α΄ μόνο οι αριθ. 1 και 4.  

2. Αποδέκτες Πίνακα  Β΄.  

3. Αποδέκτες Πίνακα  Γ΄, μόνο οι αριθμ. 2 και 3  .  

4.  »  »  Ζ΄.  

5.  »  »  Η΄.  

6.  »  »  Θ΄ μόνο οι αριθμ 10,17 και 18.  

7.  »  »  Ι΄.  

8.  »  » ΙΒ΄.  

9.  »  » ΙΣΤ΄. ΄. ΄.  

10. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών κ. Χ. Σταïκούρα  

11. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών κ. Α. Βεσυρόπουλου  

 

 

III.   ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

2. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης 

3. Δ/νση Νομικής Υποστήριξης 

4. Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας 

5. Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας 

6. Διεύθυνση Εφαρμογής Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου 
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