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ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 

Όπως είναι γνωστό, ο ετήσιος φόρος εισοδήματος για τις επιχειρήσεις προκύπτει ως 

ποσοστό επί των κερδών της. Τα κέρδη μιας επιχείρησης είναι το αποτέλεσμα της 

λογιστικής αφαίρεσης συγκεκριμένων δαπανών εκ των εισοδημάτων της. Αυτές τις δαπάνες 

τις αποκαλούμε και επιχειρηματικές και θα μας απασχολήσουν στον παρόντα οδηγό. 

Σκοπός του οδηγού αυτού είναι η αναλυτική παρουσίαση όλων των εκπιπτόμενων 

δαπανών και η κατηγοριοποίησή τους, ώστε να έχετε ένα χρήσιμο εργαλείο στη διάθεσή 

σας.  Θα εξηγήσουμε ποιες είναι οι δαπάνες που εκπίπτουν (άρθρο 22 και 22Α 

Ν.4172/2013) αλλά και ποιες δαπάνες εξαιρούνται (άρθρο 23 Ν.4172/2013). Η εγκύκλιος 

που εκδόθηκε και η οποία αναλύει σε σημαντικό βαθμό την βούληση του νομοθέτη, είναι η 

εγκύκλιος 1113/2015. 

1. ΆΡΘΡΟ 22 

Ο γενικός κανόνας για τις εκπιπτόμενες δαπάνες 
Η κεντρική φιλοσοφία του νόμου είναι πως όλες οι δαπάνες αναγνωρίζονται κατ’ αρχήν, 

εφόσον πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις όπως αναλύονται στη συνέχεια. 

Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013) εξηγεί στο άρθρο 22 ποιες είναι οι 

δαπάνες των επιχειρήσεων οι οποίες εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους: 

«Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η 

έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε., 

οι οποίες: 

α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές 

συναλλαγές της, 

β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται 

κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική 

Διοίκηση, 

γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την 

οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.»  

 

Όπως γίνεται αντιληπτό, το άρθρο 22 δίνει την γενική κατεύθυνση, ενώ με επί μέρους 

εγκυκλίους αλλά και εμπειρικά έχουν γίνει αναλυθεί οι τρεις παραπάνω παράγραφοι ως 

εξής:  

Οι 

προϋποθέσε

ις α, β, γ 

πρέπει να 

συντρέχουν 

αθροιστικά 



ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 
 

4 
 

1.α. Οι δαπάνες προς το συμφέρον της επιχείρησης και οι συνήθεις 

εμπορικές συναλλαγές. 
Η δαπάνη που πραγματοποιείται προς το συμφέρον της επιχείρησης είναι αυτή που 

κρίνεται απαραίτητη από την επιχείρηση για την επίτευξη του επιχειρηματικού σκοπού της 

και την καλύτερη οικονομική της απόδοση. Αυτές οι δαπάνες μπορεί να πηγάζουν από το 

νόμο (π.χ. ασφαλιστικές εισφορές) ή από συμβάσεις (π.χ. τιμολόγια για επίπλωση των 

γραφείων). Η διατύπωση που χρησιμοποίησε το ΣτΕ στην απόφασή του 12033/2012 για να 

περιγράψει ποιες δαπάνες είναι προς το συμφέρον της επιχείρησης είναι η ακόλουθη: 

«…εφόσον αυτή ενεργείται στα πλαίσια της οικονομικής αποστολής της ή κατά τις συνήθεις 

εμπορικές συναλλαγές της και μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία εισοδήματος ή άλλως 

αποβλέπει στη διεύρυνση των εργασιών της και στην αύξηση του εισοδήματός της.». 

Μάλιστα, ο έλεγχος του σκοπού για τον οποία πραγματοποιήθηκε μία δαπάνη επιχείρησης 

έχει κριθεί δικαστικά πως είναι παράνομος (ΣτΕ 2963/2013,1604/2011, 3735/1988 κτλ.) 

επιτρεπόμενου μόνο του ελέγχου νομιμότητας. 

Όσον αφορά την διερεύνηση της σκοπιμότητας και της νομιμότητας της δαπάνης, οι 

ελεγκτικές αρχές δικαιούνται να ελέγξουν τη σκοπιμότητα αυτής μόνο στην περίπτωση των 

ενδοομιλικών συναλλαγών (άρθρο 50 Ν.4172/2013). Αυτό συμβαίνει διότι οι ενδοομιλικές 

συναλλαγές διατρέχονται από την γενική αρχή των ίσων αποστάσεων η εξέταση των 

οποίων αποτελεί θέμα πραγματικό. Με άλλα λόγια το αν η αξία της συναλλαγής που 

δηλώνεται είναι ανώτερη ή κατώτερη της αγοραίας θα απασχολήσει τις ελεγκτικές αρχές 

στην περίπτωση συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων. Σε κάθε άλλη περίπτωση 

ελέγχεται το πραγματικό αυτής, δλδ το αν τιμολογήθηκε, καταγράφηκε και καταβλήθηκε. 

 Σημείωση1: Οι δαπάνες για δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης εκπίπτουν των 

ακαθάριστων εισοδημάτων μιας επιχείρησης και υπάγονται στο άρθρο 22 του 

Ν.4172/2013. 

Σημείωση2:  Η ζημία που προκύπτει από την αποτίμηση τίτλων και χρεογράφων που 

ανήκουν στην επιχείρηση δεν αποτελεί εκπιπτέα δαπάνη. Η μόνη δαπάνη που εκπίπτει 

σχετικά με τα χρεόγραφα αυτά είναι τα έξοδα στα οποία υποβάλλεται κατά τη μεταβίβαση 

ή εξόφλησή τους. Αυτό συμβαίνει διότι δεν πρόκειται περί πραγματικής συναλλαγής όπως 

προβλέπει το άρθρο 22 περ. β του Ν.4172/2013 (ΣΛΟΤ 130ΕΞ/18.02.2016) 

Σημείωση 3:  οι καταγεγραμμένες δαπάνες οι οποίες υπολογίζονται για το ετήσιο 

οικονομικό αποτέλεσμα της κάθε εταιρείας μπορούν να αφορούν μόνο το οικονομικό έτος 

στο οποίο προέκυψαν. Εξαίρεση των περιπτώσεων αυτών είναι οι ασφαλιστικές εισφορές  

και κάθε άλλη σχετική πρόβλεψη του άρθρου 23 του Ν.4172/2013.  Η αρχή αυτή αποτελεί 

αντίστροφη έκφανση της αρχής του δεδουλευμένου (άρθρο 17 παρ 1 και άρθρο 25 παρ. 2 

Ν.4308/2014) με βάση την οποία τα έσοδα αναγνωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία 

καθίστανται δεδουλευμένα. Ο λόγος που έχει βαρύνουσα σημασία η παραπάνω αρχή είναι 

πως κάθε οικονομική χρήση είναι αυτοτελής και υπολογίζεται σε ετήσια βάση (άρθρο 5 

Ν.4172/2013) και δεν συμψηφίζονται τα αποτελέσματά της με τα προηγούμενα έτη. 
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1.β. Δαπάνες εικονικών συναλλαγών – εικονικότητα ως προς το 

πρόσωπο. 
Οι δαπάνες που γίνονται από μία επιχείρηση πρέπει να έχουν λάβει χώρα στην 

πραγματικότητα προκειμένου να εκπέσουν. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να έχει γίνει η 

αντίστοιχη καταβολή του τιμολογημένου ποσού ή σε κάθε περίπτωση να υπάρχει 

πραγματική βούληση μεταξύ των συναλλασσόμενων για την πραγματοποίηση της δαπάνης 

και την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εικονικών 

συναλλαγών έχουμε όταν εκδίδονται τιμολόγια για ανύπαρκτες υπηρεσίες ή προϊόντα. 

Επίσης εικονικότητα έχουμε στην περίπτωση των υπερτιμολογήσεων. 

Ειδικά όσον αφορά την εικονικότητα ως προς το πρόσωπο του εκδότη έχουμε να 

σημειώσουμε ότι: «…ο καλής πίστεως λήπτης φορολογικού στοιχείου, εικονικού ως προς το 

προσώπου του εκδότη (δηλαδή ο καλοπίστως αγνοών την εν λόγω εικονικότητα) δύναται να 

εκπέσει τη σχετική δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδά του, ενώ, αντιθέτως, τούτο είναι 

ανεπίτρεπτο για τον κακής πίστεως λήπτη του ως άνω φορολογικού στοιχείου…» (ΣτΕ 

170/2014 όπως ενσωματώθηκε στη νομοθεσία με την ΠΟΛ 1071/2015). Έτσι μόνη 

περίπτωση εικονικού τιμολογίου που εκπίπτει είναι όταν ο καλόπιστος Α λαμβάνει 

τιμολόγιο με τα στοιχεία του Β, ενώ στην πραγματικότητα συναλλασσόταν με τον Γ εν 

αγνοία του. 

 1.γ. Εγγραφή δαπανών στα βιβλία και αντίστοιχα δικαιολογητικά 
Τα τηρούμενα λογιστικά βιβλία και η φορολογική απεικόνιση των συναλλαγών ορίζονται 

πλέον από τον νόμο 4308/2014. Η έννοια με την οποία χρησιμοποιείται ο όρος 

δικαιολογητικά και λογιστικά βιβλία στο άρθρο 22 του Ν.4172/2013 είναι ευρύτερη από το 

νόμο των Ε.Λ.Π. (κεφάλαιο 2 και 3). Αυτό σημαίνει πως για να αποδειχθεί η δαπάνη 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα έγγραφα πέραν των τιμολογίων (π.χ. υπολογισμός 

αποσβέσεων, έντυπο υπολογισμού και ιδιοχρησιμοποίησης ακινήτων) τα οποία συντάσσει 

ο φορολογούμενος ή έχει αποδεχθεί και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η απόδειξη της αυθεντικότητας του εκάστοτε επιπλέον 

προσκομιζόμενου παραστατικού. Μπορούν να προσκομίζονται και επικυρωμένα αντίγραφα 

αυτών εφόσον η επικύρωση έγινε από τον εκδότη τους (ΠΟΛ 1005/2005).  

Σημείωση 1: εφόσον η επιχείρηση δεν έχει υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων 

(βιβλίων) τότε είναι υπόχρεη σε όλες τις άλλες διατυπώσεις του άρθρου 22 εκτός των 

αρχείων αυτών. 

Σημείωση  2: Η υποχρέωση αντιστοίχησης των δαπανών και των εσόδων με νόμιμα 

παραστατικά (δικαιολογητικά) προκύπτει από το άρθρο 5 παρ.5 του Ν. 4308/2014 

(τεκμήριο συναλλαγής) σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. 

1.δ. Ειδικές περιπτώσεις απόρριψης ή αποδοχής δαπανών. 
 Δαπάνες που δεν είναι βέβαιες και εκκαθαρισμένες δεν εκπίπτουν (ΣτΕ 810/1982 

και άρθρο 915 και 916 Κ.Πολ.Δικ). Η έννοια του βέβαιου και εκκαθαρισμένου 

συνίσταται στο να αποδεικνύεται η δαπάνη με έγγραφα δημόσια ή ιδιωτικά με 
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αποδεικτική δύναμη και να έχει γίνει ορθός υπολογισμός του συνόλου της οφειλής 

(απόφαση 4096/2005 ΜΠρΑθ). Δαπάνες που εξαρτώνται από αίρεση (δηλαδή από 

το αν θα επέλθει κάποιο γεγονός) δεν εκπίπτουν. Να σημειώσουμε επίσης πως τα 

έγγραφα που αποδεικνύουν τη δαπάνη πρέπει να αναφέρουν επακριβώς την 

ποσότητα και την ποιότητα (είδος) της παροχής και η υπηρεσία ή το εμπόρευμα να 

έχει παρασχεθεί.  

 Δεν απαιτείται η πληρωμή της δαπάνης να έχει γίνει μέσα στη χρήση την οποία 

δηλώνεται. Μπορεί να εκπέσει δαπάνη η πληρωμή της οποίας έχει οριστεί για την 

επόμενη χρήση (ΣτΕ 939/1992). Ομοίως, εφόσον η πληρωμή έγινε σε προγενέστερη 

χρήση της ημερομηνίας του τιμολογίου και αποδεικνύεται με παραστατικά τότε 

μπορεί να εκπέσει στη προηγούμενη χρήση. 

 Δαπάνες οι οποίες καταχωρήθηκαν σε λάθος λογαριασμό αλλά είναι βέβαιες και 

εκκαθαρισμένες εκπίπτουν (ΣτΕ4452/1983). Η διοίκηση δεν επιτρέπεται όπως 

προείπαμε να εξετάζει τη σκοπιμότητα της δαπάνης αλλά τη νομιμότητα. Δαπάνη 

που καταχωρήθηκε σε εσφαλμένο λογαριασμό μπορεί να μην αναγνωριστεί 

εφόσον κρίνεται ως εικονική ή μη παραγωγική κατ’άρθρο 22 Ν4172/2013. 

 Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο δύο εγκυκλίους οι οποίες έχουν εκδοθεί και 

δίνουν ορισμένες πληροφορίες για τον τρόπο υπολογισμού των αποσβέσεων για α) 

τα άυλα στοιχεία-δικαιώματα-έξοδα πολυετούς απόσβεσης (ΠΟΛ.1079/2016) και β) 

του οικοπέδου ακινήτου σε σχέση με την οριζόντια ιδιοκτησία (κτίσμα) που 

περιλαμβάνει (ΔΕΑΦ Β 1095090 ΕΞ 2016/21.06.2016). 

 

2. ΑΡΘΡΟ 22Α 

Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας 
«1. Οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, στις οποίες περιλαμβάνονται και 

οι αποσβέσεις του εξοπλισμού και των οργάνων, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες 

εκτέλεσης της επιστημονικής και της τεχνολογικής έρευνας, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα 

έσοδα των επιχειρήσεων κατά το χρόνο της πραγματοποίησης τους προσαυξημένες κατά 

ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Τα κριτήρια χαρακτηρισμού των πιο πάνω δαπανών 

καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αν προκύψουν ζημίες μετά την αφαίρεση του ως άνω 

ποσοστού μεταφέρονται με βάση το άρθρο 27 του παρόντος.» 

Σημείωση: Η παράγραφος 1 με το περιεχόμενο αυτό ισχύει από 11-05-2016. Καταργήθηκε η 

ισόποση κατανομή στα επόμενα 3 έτη της προκύπτουσας ωφέλειας από τις δαπάνες πάγιου 

εξοπλισμού.   

Ως δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας νοούνται τα ποσά που πράγματι 

επιβαρύνθηκε η επιχείρηση, δηλαδή η δαπάνη που προκύπτει μετά την αφαίρεση των 

επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων που έχει λάβει η επιχείρηση με σκοπό την εκτέλεση - 

υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων.(ΠΟΛ1111/2016) 
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 «2. Συγχρόνως με την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης, η επιχείρηση υποβάλλει στη 

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας που 

πραγματοποίησε. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των δαπανών αυτών διενεργούνται εντός 

χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών. Μετά την άπρακτη παρέλευση της εν λόγω 

προθεσμίας θεωρείται ότι οι σχετικές δαπάνες έχουν εγκριθεί. Σε κάθε περίπτωση, το 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει σχετικά το Υπουργείο Οικονομικών 

σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο προεδρικό διάταγμα.» 

Με την ανάγνωση του άρθρου αυτού μπορούμε να συμπεράνουμε πως ο συντάκτης αυτού 

προσπαθεί να δώσει κάποια επενδυτικά κίνητρα στις επιχειρήσεις ώστε να αναβαθμιστούν 

και να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές. Ιδιαίτερη αξία για πολλές επιχειρήσεις έχει 

το άρθρο αυτό όσον αφορά τον πάγιο εξοπλισμό τον οποίο προμηθεύονται καθώς συνήθως 

οι δαπάνες αυτές είναι αρκετά υψηλές.  

Έτσι έστω πως υπάρχει δαπάνη αξίας 600.000 ευρώ  που εμπίπτει στην περίπτωση της 

έρευνας και των παγίων. Θα υπάρξει μια εξωλογιστική προσαύξηση της τάξης των 180.000 

ευρώ ετησίως ( 30%*600.000 = 180.000 ευρώ ετησίως) 

Εφόσον μετά την αφαίρεση και των 780.000 ευρώ δαπανών προκύπτουν ζημίες, τότε αυτές 

μεταφέρονται για συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη (στα επόμενα 5 φορολογικά έτη όπως 

προβλέπει το άρθρο 27 του Ν.4172/2013). Οι προγενέστερες ζημίες συμψηφίζονται κατά 

προτεραιότητα έναντι νεότερων ζημιών. Η αφαίρεση αυτή γίνεται από τα καθαρά κέρδη 

εξωλογιστικά με την ετήσια δήλωση εισοδήματος. 

Είμαστε σε αναμονή έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών 

και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΠΟΛ1111/2016) με βάση το οποίο θα οριστούν 

κριτήρια για το ποιες δαπάνες θα χαρακτηρίζονται ως δαπάνες έρευνας. Προς το παρόν 

ακολουθούμε την ΠΟΛ 12962/2029/3.11.1987: 

«…Όλες οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας που σχετίζονται με την 

εκτέλεση των παραπάνω δραστηριοτήτων ανεξάρτητα από τη φύση τους, θεωρούνται ότι 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 1731/1987. Ως τέτοιες 

δαπάνες αναφέρουμε ενδεικτικά τις εξής:  

 α) εξοπλισμός εργαστηριακής υποδομής κι εγκαταστάσεων ημιβιομηχανικών 

δοκιμών.  

 β) αμοιβές προσωπικού κάθε βαθμίδας (εξειδικευμένοι επιστήμονες, μεταπτυχιακοί 

σπουδαστές, τεχνικοί, διοικητικοί, κ.λπ) που απασχολούνται στην εκτέλεση του 

έργου κατά το χρόνο διάρκειάς του.  

 γ) μετακινήσεις εσωτερικού κι εξωτερικού για συνεργασία με εργαστήρια, για 

συγκέντρωση πληροφοριών, ανακοίνωση αποτελεσμάτων σχετικών με ερευνητικό 

έργο που εκτελείται, εκτελέστηκε ή σχεδιάζεται για να εκτελεστεί, συμμετοχή σε 

σεμινάρια, συνέδρια, επιστημονικές συναντήσεις κ.τλ.  
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 δ) αναλώσιμα διάφορα (όπως π.χ. χημικά αντιδραστήρια, μικροεξαρτήματα κι 

όργανα μιας χρήσης ή μικρού αριθμού χρήσεων)  

 ε) χρόνος απασχόλησης Η/Τ αγορά «πακέτων» προγραμμάτων Η/Τ  

 στ) δαπάνη για άδεια εκμετάλλευσης Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, τεχνογνωσία, 

κλπ, που έχει σχέση με την εκτέλεση του ερευνητικού έργου  

 ζ) ανάθεση σε ερευνητικά εργαστήρια του Δημόσιου τομέα ερευνητικού έργου (ή 

τμήματος) με σύμβαση  

 η) δαπάνες που αφορούν υποχρεώσεις της επιχείρησης από την ίδια συμμετοχή σε 

ερευνητικά έργα ή προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το δημόσιο (π.χ. 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας, Πρόγραμμα Συγχρηματοδότησης 

κ.τλ.) ή από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ή διεθνείς οργανισμούς.» 

Σημείωση: σε περίπτωση που μέχρι τις 31.12.2016 δεν έχει εκδοθεί η κοινή Υπουργική 

Απόφαση, τότε για το οικ. έτος 2016 οι αποσβέσεις θα γίνουν με βάση το άρθρο 24. Όταν 

σε επόμενο έτος εκδοθεί η κοινή αυτή υπουργική απόφαση, τότε θα υποβληθεί εντός 

μηνός από την έκδοση τροποποιητική δήλωση του φορολογικού έτους 2016 με την οποία 

θα αναγνωρίζεται φορολογικά το υπόλοιπο των αποσβέσεων και επιπλέον θα εκπίπτει και 

εξωλογιστικά και το 30% αυτών με βάση τα οριζόμενα της περ.α της παρ. 8 του άρθρου 24 

ν.4386/2016 όπως αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 22Α του ν.4172/2013. 

Παράδειγμα: Ανώνυμη εταιρεία προέβη την 30.12.2016, στην πραγματοποίηση δαπανών 

επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και περαιτέρω στην αγορά εξοπλισμού και 

οργάνων (υπολογιστές) που με βάση την εκδοθείσα κοινή Υπουργική Απόφαση 

χρησιμοποιούνται ειδικά για τις ανάγκες εκτέλεσης της επιστημονικής και τεχνολογικής 

έρευνας. Η αξία των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας ανέρχεται σε 

500.000 ευρώ και η αξία του εξοπλισμού και των οργάνων σε 100.000 ευρώ. Οι αποσβέσεις 

που θα διενεργηθούν στις 31.12.2017 επί της αξίας του εξοπλισμού και των οργάνων με 

συντελεστή 40% ανέρχονται σε 40.000 ευρώ. Το φορολογικό έτος 2016 η ανώνυμη εταιρεία 

θα εκπέσει φορολογικά το ποσό των 500.000 ευρώ των δαπανών καθώς και τις αποσβέσεις 

ύψους 40.000 ευρώ του εξοπλισμού και των οργάνων, ενώ εξωλογιστικά θα εκπέσει το 30% 

των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας περιλαμβανομένων των 

αποσβέσεων του εξοπλισμού και των οργάνων, δηλαδή το 30% Χ (500.000 + 40.000) = 

162.000 ευρώ.  

Σε περίπτωση που μέχρι την 31.12.2017 δεν έχει εκδοθεί η κοινή Υπουργική Απόφαση, τότε 

το φορολογικό έτος 2017 η ανώνυμη θα εκπέσει φορολογικά το ποσό των 500.000 ευρώ 

των δαπανών καθώς και των αποσβέσεων του εξοπλισμού με συντελεστή 20%, ήτοι 20.000, 

ενώ εξωλογιστικά θα εκπέσει το 30% μόνο των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής 

έρευνας, δηλαδή το 150.000 (= 500.000X30%). Έως έναν μήνα μετά την έκδοση της κοινής 

Υπουργικής Απόφασης και δεδομένου ότι ο υπόψη εξοπλισμός χαρακτηρίζεται με βάση 

αυτή ότι χρησιμοποιείται ειδικά για τις ανάγκες εκτέλεσης της επιστημονικής και 

τεχνολογικής έρευνας, η εταιρεία έχει υποχρέωση να υποβάλει τροποποιητική δήλωση με 

την οποία θα δηλώσει το επιπλέον ποσό των αποσβέσεων (40% - 20%) Χ 100.000 = 20.000 

ευρώ και εξωλογιστικά το 30% των αποσβέσεων ήτοι το 30%Χ40.000 = 12.000 ευρώ 

(αρνητική λογιστική αναμόρφωση). 
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3. Δαπάνες αμοιβών και εισφορών εταίρων-μετόχων-

διαχειριστών-ΔΣ εταιρειών 
Το ζήτημα αυτό αποτελεί ένα περίπλοκο φορολογικό αντικείμενο το οποίο απασχολεί κάθε 

χρόνο τον λογιστικό-φοροτεχνικό κόσμο. Για τον λόγο αυτό απομονώσαμε το παρόν 

κεφάλαιο σε σχέση με το επόμενο που ακολουθεί (άρθρο 23) σχετικά με τις μη 

εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες. Για λόγους καλύτερης κατανόησης παραθέτουμε 

παραδείγματα ανά περίπτωση. 

3.1)Ασφαλιστικές εισφορές μελών προσωπικών-ατομικών 

επιχειρήσεων 
 Α) Οι ασφαλιστικές εισφορές φυσικού προσώπου, το οποίο ασκεί επιχειρηματική 

δραστηριότητα (μέσω ατομικής επιχείρησης) και είναι παράλληλα μέλος προσωπικής ή 

αστικής εταιρείας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της ατομικής του επιχείρησης. Αν η 

ατομική επιχείρηση έχει τεθεί σε αδράνεια, οι ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν από τα 

ακαθάριστα έσοδα της προσωπικής ή αστικής εταιρείας. 

Παράδειγμα: Ο Α είναι ομόρρυθμος εταίρος σε επιχείρηση μεταποίησης ενδυμάτων και 

έχει και μια ατομική επιχείρηση (π.χ. ένα κατάστημα λιανικής πώλησης ρούχων). Οι 

προσωπικές του ασφαλιστικές εισφορές θα εκπέσουν από τα έσοδα του καταστήματος. 

 

Β) Οι ασφαλιστικές εισφορές φυσικού προσώπου, το οποίο δεν ασκεί επιχειρηματική 

δραστηριότητα (ή που επιχείρηση του είναι σε αδράνεια) και είναι μέλος προσωπικής ή 

αστικής εταιρείας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της προσωπικής ή αστικής 

εταιρείας 

Παράδειγμα: Ο Α δεν έχει προσωπικό κατάστημα πώλησης ρούχων ή έχει θέσει σε 

αδράνεια τη λειτουργία του. Οι προσωπικές ασφαλιστικές εισφορές του αφαιρούνται από 

τα έσοδα της Ο.Ε.. 

Γ) Σε περίπτωση συμμετοχής εταίρου σε περισσότερες προσωπικές εταιρείες, οι 

ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν από την εταιρεία από την οποία λαμβάνει το μεγαλύτερο 

φορολογητέο εισόδημα. 

Παράδειγμα: Ο Α είναι ομόρρυθμος εταίρος σε 3 διαφορετικές εταιρείες. Οι ασφαλιστικές 

εισφορές θα εκπέσουν από την επιχείρηση με το μεγαλύτερο φορολογητέο εισόδημα. 

 

Σημείωση: Τι γίνεται με τις εκπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές; 

Ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν στα έτη 2014 και επόμενα, οι οποίες καταβάλλονται 

εκπρόθεσμα, εκπίπτουν κατά το έτος καταβολής τους ανεξαρτήτως του έτους που 

αφορούν. Στην έννοια της δαπάνης των ασφαλιστικών εισφορών, που αν δεν έχουν 

καταβληθεί δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα περιλαμβάνονται τόσο οι εισφορές 

του εργοδότη, όσο και του εργαζομένου, οι οποίες, ως εμπεριεχόμενες στις αμοιβές του, 
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βαρύνουν τον εργοδότη. Σε περίπτωση που οι εκπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές ετών 

2014 και επομένων έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, αυτές θα εκπίπτουν κατά το χρόνο 

καταβολής τους σύμφωνα με την υπόψη ρύθμιση. 

 

3.2) Ασφαλιστικές εισφορές εταίρων κεφαλαιουχικών επιχειρήσεων 

(ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ) και διοίκησης αυτών 
Α) Οι ασφαλιστικές εισφορές του ΟΑΕΕ για τη συμμετοχή εταίρων στη διαχείριση Ε.Π.Ε. ή 

Ι.Κ.Ε. δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των εταιρειών αυτών. Σε περίπτωση που οι 

εταίροι λαμβάνουν αμοιβή και ασκούν παράλληλα ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, 

οι ασφαλιστικές τους εισφορές θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της ατομικής τους 

επιχείρησης.  

 

3.3) Αμοιβές εταίρων προσωπικών εταιρειών που δεν προέρχονται 

από τα κέρδη της εταιρείας (π.χ. κατ’ αποκοπή δαπάνες για 

συγκεκριμένες υπηρεσίες) 
Οι αμοιβές φυσικού προσώπου μέλους προσωπικής ή αστικής εταιρείας, το οποίο ασκεί 

επιχειρηματική δραστηριότητα (μέσω ατομικής επιχείρησης) και λαμβάνει αμοιβή από την 

εταιρεία για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που αυτή του ανέθεσε στα πλαίσια της 

άσκησης της επιχειρηματικής του δραστηριότητας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της 

προσωπικής ή αστικής εταιρείας. Αν οι αμοιβές προκύπτουν από σύμβαση εργασίας και 

πάλι φυσικά εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα της επιχείρησης. 

Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο εταίρος που λαμβάνει αμοιβή από την εταιρεία 

να έχει την εμπορική ιδιότητα και μέσω ατομικής του επιχείρησης. Για να δικαιολογηθεί και 

να εκπέσει η δαπάνη αυτή θα πρέπει να αποδεικνύεται και από κατάλληλο παραστατικό 

(βλ. ανωτέρω: βέβαιη και εκκαθαρισμένη). 

Οι αμοιβές φυσικού προσώπου μέλους προσωπικής ή αστικής εταιρίας το οποίο δεν ασκεί 

επιχειρηματική δραστηριότητα και λαμβάνει αμοιβές για υπηρεσίες που απορρέουν από 

τη συμμετοχή του στην εταιρεία δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της 

προσωπικής ή αστικής εταιρείας.  

 

3.4) Αμοιβές εταίρων Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. και των μελών Δ.Σ. Α.Ε. ή 

διαχειριστών Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. που δεν προέρχονται από τα κέρδη 
Οι αμοιβές φυσικού προσώπου εταίρου Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε., το οποίο ασκεί επιχειρηματική 

δραστηριότητα (μέσω ατομικής επιχείρησης) και λαμβάνει αμοιβή από την εταιρεία για την 

εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που αυτή του ανέθεσε στα πλαίσια της άσκησης της 
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επιχειρηματικής του δραστηριότητας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της Ε.Π.Ε. ή 

Ι.Κ.Ε, κατά περίπτωση. 

Οι αμοιβές φυσικού προσώπου διαχειριστή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή μέλους Δ.Σ. Α.Ε. το οποίο δεν 

ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και λαμβάνει αμοιβές για ενέργειες διοίκησης και 

διαχείρισης, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της ΕΠΕ ή Ι.Κ.Ε. ή Α.Ε, κατά περίπτωση 

Σημείωση: Βλέπουμε εδώ πως οι αμοιβές αυτές στις κεφαλαιουχικές εταιρείες εκπίπτουν 

είτε ο αμειβόμενος ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα ατομικά είτε όχι.  

 

4. ΑΡΘΡΟ 23 

Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες 
Δεν εκπίπτουν από τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων τα εξής: 

a)Τόκοι  
i. από δάνεια που λαμβάνει η επιχείρηση από τρίτους, (εξαιρούνται τα 

τραπεζικά-διατραπεζικά δάνεια καθώς και τα ομολογιακά των Α.Ε.) κατά το 

μέτρο που υπερβαίνουν τους τόκους που θα προέκυπταν εάν το επιτόκιο 

ήταν ίσο με το επιτόκιο των δανείων αλληλόχρεων λογαριασμών προς μη 

χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό αναφέρεται στο στατιστικό 

δελτίο οικονομικής συγκυρίας της Τράπεζας της Ελλάδος για την 

πλησιέστερη χρονική περίοδο πριν την ημερομηνία δανεισμού, 

Παράδειγμα: Έστω ότι το οριζόμενο νόμιμο επιτόκιο είναι 2% και η 

επιχείρηση του Α δανείζεται από τον Β με επιτόκιο 5%. Η διαφορά του 3% 

που υπερβαίνει το νόμιμο επιτόκιο αλληλόχρεου λογαριασμού, δεν 

εκπίπτει από τις δαπάνες της επιχείρησης του Α. Θα εκπέσει το νόμιμο 2%. 

ii. Αντίθετα, οι τόκοι από τραπεζικά δάνεια, διατραπεζικά δάνεια, καθώς και 

τα ομολογιακά δάνεια που εκδίδουν οι ανώνυμες εταιρείες, εκπίπτουν στο 

σύνολό τους με την επιφύλαξη του άρθρου 49 Ν.4172/2013 (διατάξεις περί 

υποκεφαλαιοδότησης). Αυτό σημαίνει πως σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 5 

του Ν.4172/2013, αν η χρηματοδότηση έχει γίνει από Πιστωτικό ίδρυμα, 

εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν.1665/1986 ή εταιρεία 

πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων του Ν.1905/1990 με άδεια από 

την Τράπεζα της Ελλάδος ή αντίστοιχη ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή εκπίπτει 

όλη. Αν όμως έχουμε περίπτωση υποκεφαλαιοδότησης και τόκους από 

ομολογιακό δάνειο, τότε δεν εκπίπτουν οι επιπλέον τόκοι. 

Παράδειγμα: δεν εκπίπτουν δαπάνες από τόκους ακόμη και τραπεζικούς 

εφόσον οι πλεονάζουσες δαπάνες τόκων υπερβαίνουν το τριάντα τοις 

εκατό (30%) των φορολογητέων κερδών προ τόκων, φόρων και 



ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 
 

12 
 

αποσβέσεων (EBITDA) (Επιπλέον, για το 2015 δεν αναγνωρίζονται οι 

δαπάνες οι οποίες υπερβαίνουν το 50% και για το 2016, το 40%). Οι 

δαπάνες τόκων σε περίπτωση υποκεφαλαιοδότησης αναγνωρίζονται 

πλήρως ως εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες εφόσον το ποσό των 

εγγεγραμμένων στα βιβλία καθαρών δαπανών τόκων δεν υπερβαίνει το 

ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ το χρόνο (άρθρο 49παρ.3 

Ν.4172/2013). Οι δαπάνες τόκων που δεν εκπίπτουν λόγω 

υποκεφαλαιοδότησης μεταφέρονται σε επόμενη χρήση χωρίς χρονικό 

περιορισμό. 

Σημείωση: Για το 2014-2015 το ποσό είναι 5 εκατομμύρια ευρώ (άρθρο 

72παρ.9 Ν.4172/2013). 

 

iii. στην περίπτωση δανείων μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων κατά την έννοια 

των διατάξεων της περ. ζ' του άρθρου 2 του ν.4172/2013, και με την 

προϋπόθεση ότι αθροιστικά πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 22, 

εφαρμόζονται αποκλειστικά οι ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 50 του 

Κ.Φ.Ε., περί εφαρμογής της αρχής των ίσων αποστάσεων και των 

κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τις ενδοομιλικές συναλλαγές και 

όχι οι διατάξεις της περ. α' της παραγράφου 1 του άρθρου 23 Ν.4172/2013 

 

Σημείωση: Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4174/2013 υποχρεούνται να 

τηρούν φάκελο τεκμηρίωσης και να υποβάλλουν συνοπτικό πίνακα 

πληροφοριών εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου. 

 

Παράδειγμα: Τον Μάιο του 2015 η επιχείρηση Α λαμβάνει δάνειο 

200.000.000 ευρώ από μη συνδεδεμένη επιχείρηση με επιτόκιο 12%. 

Επίσης, λαμβάνει δάνειο 100.000.000 ευρώ από συνδεδεμένη επιχείρηση 

με επιτόκιο 10% και τραπεζικό δάνειο 300.000.000 ευρώ με επιτόκιο 11%. 

Το επιτόκιο δανείων αλληλόχρεων λογαριασμών προς μη 

χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις της το Μάρτιο του 2015, όπως αυτό 

αναφέρεται στο στατιστικό δελτίο οικονομικής συγκυρίας της Τράπεζας της 

Ελλάδος, είναι 6,25%. 

Δάνειο 1 από μη συνδεδεμένη: τόκοι 12%*200 εκατ.= 24 εκατ. Τόκοι 

Δάνειο 2 από συνδεδεμένη: τόκοι 10%*100 εκατ. = 10 εκατ. Τόκοι 

Δάνειο 3 από τράπεζα: τόκοι 11%*300 εκατ.=33 εκατ. Τόκοι 

 

Εδώ λοιπόν, όπως είπαμε, οι τραπεζικοί τόκοι εκπίπτουν στο σύνολό τους. 

Οι τόκοι του Δανείου 1 εκπίπτουν έως του ποσοστού 6,25%. Το υπόλοιπο 

θα μεταφερθεί σε επόμενα έτη. Όσον αφορά το δάνειο από τη 

συνδεδεμένη επιχείρηση, για το επιτόκιό του θα έχει εφαρμογή το άρθρο 

50 του Ν.4172/2013: 

«Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες όταν πραγματοποιούν συναλλαγές, 

μία ή περισσότερες, διεθνείς ή και εγχώριες, με συνδεδεμένα πρόσωπα 

κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. με οικονομικούς ή εμπορικούς 

όρους διαφορετικούς από εκείνους που θα ίσχυαν μεταξύ μη 
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συνδεδεμένων προσώπων (ανεξάρτητων επιχειρήσεων) ή μεταξύ 

συνδεδεμένων προσώπων και τρίτων, οποιαδήποτε κέρδη τα οποία χωρίς 

τους όρους αυτούς θα είχαν πραγματοποιηθεί από το νομικό πρόσωπο ή 

νομική οντότητα, αλλά τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των 

διαφορετικών όρων (αρχή των ίσων αποστάσεων) περιλαμβάνονται στα 

κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας μόνον στο βαθμό 

που δεν μειώνουν το ποσό του καταβλητέου φόρου.» Οι διατάξεις της 

παραγράφου αυτής, εφαρμόζονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τις 

γενικές αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις 

ενδοομιλικές συναλλαγές. 

 

iv. Όταν νομικό πρόσωπο φορολογικός κάτοικος Ελλάδας εισπράττει εισόδημα 

από μερίσματα λόγω συμμετοχής του σε άλλες εταιρείες σύμφωνα με τις 

προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 48 του Ν.4172/2013, τότε 

απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος. Λόγω της απαλλαγής αυτής δεν 

εκπίπτουν οι σχετικές επιχειρηματικές δαπάνες που σχετίζονται με την 

πραγματοποίηση αυτής της συμμετοχής στην εταιρεία (π.χ. 

συμβολαιογραφικά έξοδα, νομικές υπηρεσίες κτλ) σύμφωνα με την ΠΟΛ 

1039/2015. Οι επιχειρηματικές δαπάνες αυτές δεν εκπίπτουν ακόμη και αν 

δεν δοθεί τελικά μέρισμα από την εταιρεία (ΔΕΑΦ Β 1131644 ΕΞ 2016). 

 

 

iv. Στην έννοια των τόκων δανείων της παρούσας παραγράφου δεν εμπίπτει η 

ζημία, η οποία προκύπτει σε βάρος επιχείρησης λόγω εκχώρησης 

απαιτήσεών της σε εταιρεία πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων 

(factoring) του ν. 1905/1990 (τράπεζα ή ανώνυμη εταιρεία) ή σε αλλοδαπή 

εταιρεία factoring, η οποία λειτουργεί νόμιμα στην αλλοδαπή ή στην 

περίπτωση εκχώρησης απαιτήσεων σε ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρεία, αλλά 

η ζημία αυτή εξετάζεται υπό το πρίσμα των διατάξεων του άρθρου 22 του 

ν. 4172/2013. 

 

b) Δαπάνη 500 ευρώ 
Κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω 

των 500 ευρώ, από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον η τμηματική ή ολική 

εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής. Για την περίπτωση 

αυτή έχουν παρασχεθεί αναλυτικές οδηγίες με τις ΠΟΛ.1216/1.10.2014 και 

ΠΟΛ.1079/6.4.2015. Τέτοιες δαπάνες μπορεί να αφορούν αγορές πρώτων υλών, 

εμπορευμάτων, υπηρεσιών κλπ.. 

Σημείωση1: ειδική εξαίρεση έχει προβλεφθεί με την ΔΕΑΦ Β 1069397 ΕΞ 

2016/26.4.2016 για την περίπτωση ταμειακής εξόφλησης συναλλαγών με 

επιχειρήσεις προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. 
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Σημείωση 2: Δεν καταλαμβάνονται από τον περιορισμό αυτό οι μισθοί, αμοιβές 

διευθυντών-μελών Δ.Σ., μισθώματα ακινήτων, τόκοι και συναφή έξοδα. 

Σημείωση 3: Ως τραπεζικό μέσο πληρωμής εννοείται  η κατάθεση σε λογαριασμό 

μετρητών, το έμβασμα, οι κάρτες πληρωμής, οι τραπεζικές επιταγές, 

συναλλαγματικές εξοφλητικές μέσω τραπέζης, ταχυδρομικές επιταγές. 

Σημείωση 4: Αν η πληρωμή γίνεται τμηματικά και η συνολική αξία είναι άνω των 

500 ευρώ, τότε κάθε καταβολή πρέπει να γίνεται ηλεκτρονικά ανεξάρτητα του 

ύψους αυτής. 

Σημείωση 5: Αν την ημέρα της συναλλαγής δεν λειτουργούν οι τράπεζες, ο 

εισπράττων οφείλει να εκδώσει απόδειξη είσπραξης και να τα καταθέσει εντός 2 

εργασίμων ημερών. Ο λόγος αδυναμίας εξόφλησης μέσω τραπέζης, πρέπει να 

αναγράφεται στην απόδειξη είσπραξης. 

Σημείωση 6: Η πληρωμή μπορεί να γίνει και μέσω αντικαταβολής courier. Η 

εταιρεία οφείλει να τα καταθέσει εντός 2 εργάσιμων σε τραπεζικό της λογαριασμό. 

Σημείωση 7: Τραπεζικά πρέπει να γίνεται η πληρωμή ακόμη και στις περιπτώσεις 

των τίτλων κτήσης (απόδειξη δαπάνης) και γενικά για τα πρόσωπα τα οποία δεν 

έχουν υποχρέωση  έκδοσης στοιχείου (μη επιτηδευματίας). 

c) Οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές.  
Συνεπώς, οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα (εντός της 

νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους ή τυχόν παράτασής της), ακόμη και σε 

επόμενο φορολογικό έτος, εκπίπτουν από τα έσοδα του φορολογικού έτους το 

οποίο αφορούν. 

Ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν στα έτη 2014 και επόμενα, οι οποίες 

καταβάλλονται εκπρόθεσμα, εκπίπτουν κατά το έτος καταβολής τους ανεξαρτήτως 

του έτους που αφορούν. Στην έννοια της δαπάνης των ασφαλιστικών εισφορών, 

που αν δεν έχουν καταβληθεί δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα 

περιλαμβάνονται τόσο οι εισφορές του εργοδότη, όσο και του εργαζομένου, οι 

οποίες, ως εμπεριεχόμενες στις αμοιβές του, βαρύνουν τον εργοδότη. Σε 

περίπτωση που οι εκπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές ετών 2014 και επομένων 

έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, αυτές θα εκπίπτουν κατά το χρόνο καταβολής τους 

σύμφωνα με την υπόψη ρύθμιση.  

Σημείωση: Οι καταβαλλόμενοι μισθοί εκπίπτουν των ακαθάριστων εσόδων ακόμη 

και αν δεν έχουν καταβληθεί οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.  

Οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα (σε περίπτωση 

παράτασης) ακόμη και σε επόμενο φορολογικό έτος, εκπίπτουν από τα έσοδα του 

φορολογικού έτους το οποίο αφορούν. 
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d) Επισφαλείς απαιτήσεις 
Οι κάθε είδους προβλέψεις, με εξαίρεση τις οριζόμενες στο άρθρο 26 (επισφαλείς 

απαιτήσεις). 

Σημείωση: για να διαγραφεί επισφαλής απαίτηση πρέπει προηγουμένως να έχουν 

ληφθεί οι κατά το νόμο απαραίτητες ενέργειες για την είσπραξη της απαίτησης. Δεν 

επιτρέπεται να εκπέσουν επισφαλείς απαιτήσεις που καλύπτονται από ασφάλιση ή 

οποιαδήποτε εγγυοδοσία ή άλλη ενοχική ή εμπράγματη ασφάλεια ή για οφειλές 

του Δημοσίου ή των ΟΤΑ ή για εκείνες που έχουν δοθεί με την εγγύηση αυτών των 

φορέων κοινωνικής ασφάλισης κ.τ.λ.. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. ΠΟΛ 

1056/2015. 

 

e) Πρόστιμα-ποινές 
Τα πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές, περιλαμβανομένων των προσαυξήσεων 

(πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής), που επιβάλλονται εξαιτίας αθετήσεως 

συμβατικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων ή παραβάσεων διατάξεων νόμου, 

κ.λπ. 

Ειδικά: 

i. κάθε είδους χρηματική κύρωση για παραβάσεις της φορολογικής (π.χ. 

τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής κατά ΚΦΔ ή ΚΕΔΕ) ή ασφαλιστικής 

(περιλαμβανομένου του ποσού των προσαυξήσεων που κατέβαλε η 

επιχείρηση για την εκπρόθεσμη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών προς 

ασφαλιστικά ταμεία), κ.λπ. νομοθεσίας. 

ii. οι ποινικές ρήτρες, τα πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές που 

επιβάλλονται εξαιτίας αθετήσεως συμβατικών υποχρεώσεων της 

επιχείρησης, κ.λπ. 

Παράδειγμα: Ο Α μισθώνει το ακίνητο του Β. Μονομερώς αποφασίζει ο Α 

να φύγει πριν τη λήξη της μίσθωσης και για τον λόγο αυτό καταπίπτει 

(σύμφωνα με το συμφωνητικό τους) ποινική ρήτρα αξίας 3 μισθωμάτων). 

Αυτά τα επιπλέον 3 μισθώματα δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα 

του Α. 

iii. το ποσό της εξαγοράς ποινών που επιβάλλονται από δικαστήρια. 

Παράδειγμα: Ο Α, διευθύνων σύμβουλος της Ωμέγα Α.Ε. υπέγραψε 

ακάλυπτη επιταγή της εταιρείας. Μετά από ποινικό δικαστήριο, 

επιβάλλεται ποινή φυλάκισης 14 μηνών στον Α, η οποία είναι εξαγοράσιμη. 

Η δαπάνη για την εξαγορά αυτή δεν εκπίπτει. 

iv. οι τόκοι υπερημερίας λόγω οφειλής φόρων, τελών, δασμών, εισφορών, 

αμοιβών, κ.λπ. (ο τόκοι υπερημερίας π.χ. από τραπεζικό δάνειο, εκπίπτουν 

εφόσον προκύπτουν από τη δανειακή σύμβαση) 

v. Οι τόκοι από την ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων τις οποίες έλαβαν λόγω 

σχηματισμού ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού. 

Σημείωση: Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους τόκους (προσαυξήσεις) που 

επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθόσον αποτελούν 
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προσαύξηση επί του επιβληθέντος προστίμου σε επιχείρηση από την 

Επιτροπή. 

 

f) Παράνομες αμοιβές  
Οι αμοιβές σε χρήμα ή σε είδος για αντικείμενο το οποίο συνιστά ποινικό αδίκημα (π.χ. 

δωροδοκία δημοσίου υπαλλήλου) 

g) Εκκαθαρισθέντες και επιβαλλόμενοι φόροι 
i. Ο φόρος εισοδήματος (τέλος επιτηδεύματος + έκτακτες εισφορές για κέρδη 

από επιχειρηματική δραστηριότητα + ΦΠΑ μη εκπιπτόμενων δαπανών εφόσον 

δεν είναι εκπεστέος ως ΦΠΑ εισροών) 

Παράδειγμα: δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων ο 

Φ.Π.Α. για τον οποίο δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης από το Φ.Π.Α. εκροών 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2859/2000, όπως π.χ. δαπάνες για τη 

διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων, έξοδα ψυχαγωγίας, κ.λπ. και ο οποίος 

αντιστοιχεί στο μη εκπιπτόμενο ποσό αυτών, ήτοι το υπερβάλλον ποσό των 300 

ευρώ της δαπάνης ενός εκ των συμμετεχόντων στην εορταστική εκδήλωση το 

οποίο δεν εκπίπτει με βάση τις διατάξεις της περ. ι' του άρθρου αυτού του ν. 

4172/2013 και του συνόλου των δαπανών ψυχαγωγίας με βάση τις διατάξεις 

της περ. ια' του υπόψη άρθρου και νόμου, αντίστοιχα. Διευκρινίζεται ότι ο Φ. Π. 

Α. για τον οποίο δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης από το φόρο των εκροών 

και αντιστοιχεί σε εκπιπτόμενες δαπάνες κατά τον Κ.Φ.Ε., εκπίπτεται κανονικά 

από τα ακαθάριστα έσοδα. 

Σημείωση1: Το ποσό της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης των ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 

του ν. 4093/2012 των χρήσεων 2012 και 2013, για το οποίο απομένει 

αναπόσβεστο υπόλοιπο, με βάση τις προϊσχύσασες διατάξεις του ν. 2238/1994, 

προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των φορολογικών ετών 2014 έως και 

2017 (3/5 και 4/5, αντίστοιχα), θα εξακολουθήσει να αναγνωρίζεται ως έξοδο 

των αντίστοιχων φορολογικών ετών. 

 

Σημείωση 2:Ο ΦΠΑ για τον οποίο δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης από τον 

φόρο εκροών και αντιστοιχεί σε εκπιπτόμενες δαπάνες, εκπίπτεται κανονικά. 

 

ii. Ο ΦΠΑ που επιβάλλεται επί των δαπανών που αφορούν στην επέκταση, 

προσθήκη ή βελτίωση παγίων τα οποία υπάγονται σε πράξεις μη υπαγόμενες 

σε ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ αυτός θα αποσβεστεί μαζί με την αξία δαπάνης (εκπίπτει μέσω 

των αποσβέσεων). 

 

iii. Δεν εκπίπτουν φόροι οι οποίοι ρητά απαγορεύεται να εκπέσουν όπως ο ΦΜΑΠ. 

Συμπερασματικά, ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στο άρθρο 23 και την αντίστοιχη 

ΠΟΛ1113/2015, εκπίπτει κανονικά (ΕΝΦΙΑ, τέλη κυκλοφορίας, τέλη 
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χαρτοσήμου, ανταποδοτικά τέλη υπέρ Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων, κ.λπ.). 

Σημείωση: Οι ανωτέρω φόροι - τέλη εκπίπτουν κατά το χρόνο που 

καταβάλλονται. Εξαίρεση αποτελούν τα τέλη κυκλοφορίας τα οποία 

προκαταβάλλονται και κατά συνέπεια εκπίπτουν το επόμενο φορολογικό έτος, 

δηλαδή το έτος που αφορούν, καθώς και τα τέλη διαφήμισης, τα οποία 

εκπίπτουν κατά το χρόνο που αφορούν, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται 

κατωτέρω. 

 

iv. Το τεκμαρτό μίσθωμα από ιδιοχρησιμοποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 

39 του ν. 4172/2013, κατά το μέτρο που υπερβαίνει το τρία τοις εκατό (3%) της 

αντικειμενικής αξίας του ακινήτου 

Σημείωση: Τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εκπίπτουν το 

μίσθωμα στο σύνολό του και όχι μόνο μέχρι το 3% της αντικειμενικής. Για τον 

κύριο του ακινήτου, το τεκμαρτό μίσθωμα αποτελεί και εισόδημα.  

 

h) Ενημερωτικές ημερίδες 
Όταν επιχείρηση επιθυμεί να διοργανώσει ημερίδα-εκδήλωση με θέμα την 

ενημέρωση πελατών και συνεργατών για θέματα  

 στρατηγικής-στόχων,  

 προϊόντων,  

 προωθητικές ενέργειες,  

 τεχνολογικές εξελίξεις κλπ.,  

οι δαπάνες που αφορούν στη σίτιση και διαμονή των πελατών και συνεργατών, δεν 

εκπίπτουν πάνω από τα 300 ευρώ ανά συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η 

συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το 0,5% επί του ετήσιου ακαθάριστου 

εισοδήματος της επιχείρησης. Το όριο αυτό ισχύει είτε οργανώνεται από την ίδια 

την επιχείρηση είτε από τρίτο η εκάστοτε εκδήλωση. 

Σημείωση: Στις δαπάνες αυτές προσθέτουμε και κάθε σχετιζόμενο τέλος. Αφορά 

αποκλειστικά δαπάνες σίτισης και διατροφής, ως εκ τούτου δαπάνες ενοικίασης 

χώρων εκδηλώσεων ή αυτοκινήτων εξαιρούνται. Τονίζουμε πως η συνολική ετήσια 

δαπάνη αυτού του είδους μπορεί να φτάνει μέχρι το 0,5% των ακαθάριστων 

εσόδων. 

Παράδειγμα 1: Επιχείρηση με ακαθάριστα έσοδα 2.000.000 ευρώ δαπάνησε στα 

πλαίσια διοργάνωσης ενημερωτικής ημερίδας, για σίτιση και διαμονή 50 ατόμων 

21.500 ευρώ συνολικά. Ειδικότερα, για 20 από αυτά δαπάνησε το ποσό των 700 

ευρώ για κάθε έναν, ήτοι συνολικά 14.000 ευρώ (20 x 700) και για τα υπόλοιπα 30 

άτομα το ποσό των 250 ευρώ για κάθε έναν, ήτοι συνολικά 7.500 ευρώ (30 x 250). Η 

μη εκπιπτόμενη δαπάνη θα υπολογισθεί ως εξής: i) Για τα 20 άτομα για τα οποία 

δαπάνησε το ποσό των 700 ευρώ η δαπάνη θα περιοριστεί στα 300 ευρώ, συνεπώς 

ως αρχικό μη εκπιπτόμενο ποσό από τα ακαθάριστα έσοδα θα ληφθεί το ποσό των 
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8.000 ευρώ [(700 - 300) x 20]. ii) Η εναπομένουσα δαπάνη ύψους 13.500 ευρώ 

(21.500 - 8.000) συγκρίνεται με το 0,5% των ακαθάριστων εσόδων, ήτοι 10.000 

ευρώ (2.000.000 x 0,5%) και περιορίζεται σε αυτό το ύψος, δηλαδή θα 

αναμορφωθεί επίσης ποσό ίσο με 3.500 ευρώ (13.500 - 10.000). Στο παράδειγμα 

αυτό θα αναμορφωθεί συνολικά ποσό ύψους 11.500 ευρώ, ήτοι ποσό 8.000 ευρώ 

από τον περιορισμό στα 300 ευρώ της δαπάνης σε όσους συμμετέχοντες είναι 

μεγαλύτερη και 3.500 ευρώ γιατί το ποσό που απέμεινε υπερβαίνει το 0,5% επί των 

ακαθάριστων εσόδων. Εάν στο παραπάνω παράδειγμα τα ακαθάριστα έσοδα της 

επιχείρησης ήταν 3.000.000 ευρώ, τότε η εναπομένουσα δαπάνη ύψους 13.500 

ευρώ θα συγκριθεί με το 0,5% των ακαθάριστων εσόδων, ήτοι με 15.000 ευρώ 

(3.000.000 x 0,5%) και επειδή είναι μικρότερη δεν τίθεται θέμα άλλου περιορισμού. 

Στην περίπτωση αυτή θα αναμορφωθεί συνολικά ποσό ύψους 8.000 ευρώ, ήτοι 

μόνο το ποσό από τον περιορισμό στα 300 ευρώ της δαπάνης σε όσους 

συμμετέχοντες είναι μεγαλύτερη, δεδομένου ότι το εναπομένον ποσό είναι 

μικρότερο από το 0,5% των ακαθάριστων εσόδων.  

Παράδειγμα 2: Επιχείρηση με ακαθάριστα έσοδα 1.000.000 ευρώ δαπάνησε στα 

πλαίσια διοργάνωσης ενημερωτικής ημερίδας για σίτιση και διαμονή 25 ατόμων 

6.000 ευρώ συνολικά. Η υπόψη δαπάνη δεν ξεπέρασε το ποσό των 300 ευρώ για 

κανέναν από τους συμμετέχοντες. Η μη εκπιπτόμενη δαπάνη θα υπολογισθεί ως 

εξής: Η δαπάνη ύψους 6.000 ευρώ συγκρίνεται με το 0,5% των ακαθάριστων 

εσόδων, ήτοι με 5.000 ευρώ (1.000.000 x 0,5%) και περιορίζεται σε αυτό το ύψος, 

δηλαδή θα αναμορφωθεί το ποσό των 1.000 ευρώ (6.000 - 5.000). Στο παράδειγμα 

αυτό θα αναμορφωθεί συνολικά ποσό ύψους 1.000 ευρώ, ήτοι μόνο το ποσό από 

τον περιορισμό 0,5% των ακαθάριστων εσόδων της συνολικής δαπάνης, δεδομένου 

ότι δεν υπήρχε συμμετέχων για τον οποίον να δαπανήθηκε μεγαλύτερο ποσό. Εάν 

στο παραπάνω παράδειγμα τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης ήταν 2.000.000 

ευρώ, τότε η δαπάνη ύψους 6.000 ευρώ θα συγκριθεί με το 0,5% των ακαθάριστων 

εσόδων, ήτοι 10.000 ευρώ (2.000.000 x 0,5%) και επειδή είναι μικρότερη δεν θα 

αναμορφωθεί κανένα ποσό. 

i) Εορταστικές εκδηλώσεις  
Οι δαπάνες για τη διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων και οι δαπάνες σίτισης και 

διαμονής φιλοξενούμενων προσώπων, κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό 

των 300 ευρώ ανά συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη 

υπερβαίνει το 0,5% επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης. 

Σημείωση: Ισχύει αντίστοιχα ό,τι ισχύει και για τις ενημερωτικές εκδηλώσεις. 

 

J) Οι δαπάνες ψυχαγωγίας.  
Εξαιρούνται δαπάνες ψυχαγωγίας που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων που έχουν ως κύριο 

αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας, οι οποίες δικαιούνται να 

εκπέσουν το σύνολο των υπόψη δαπανών. 
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Παράδειγμα: Η επιχείρηση του Α αποφασίζει να πάει να κόψει την 

πρωτοχρονιάτικη πίτα σε κέντρο διασκέδασης. Τα έξοδα αυτά δεν εκπίπτουν. 

k) Οι προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες 
Παράδειγμα: Ο ομόρρυθμος εταίρος Α αγοράζει για προσωπική του χρήση ένα 

αυτοκίνητο και το αγοράζει στο όνομα της εταιρείας. Η δαπάνη αυτή δεν μπορεί να 

εκπέσει. 

i. Παροχές σε είδος:  Διευκρινίζεται ότι όποια δαπάνη έχει χαρακτηρισθεί ως 

παροχή σε είδος με βάση το άρθρο 13 του ν. 4172/2013 (ΠΟΛ.1219/6.10.2014 

εγκύκλιός μας) και φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, θεωρείται 

ότι πραγματοποιείται προς το συμφέρον της επιχείρησης (άρθρο 22 περ. α') και 

εκπίπτει ως έξοδο μισθοδοσίας, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές 

προϋποθέσεις των περ. β' και γ' του άρθρου 22. Λοιπές δαπάνες που δεν 

εμπίπτουν στην έννοια των παροχών σε είδος (π.χ. διατακτικές μέχρι 6 ευρώ, 

παροχές μέχρι 300 ευρώ, χρήση κινητών τηλεφώνων σύμφωνα με την 

ΠΟΛ.1219/6.10.2014, παραχώρηση εταιρικών οχημάτων για το 70% του 

κόστους των αναφερομένων στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 δαπανών, 

καύσιμα και διόδια εταιρικών οχημάτων, κ.λπ.) εκπίπτουν υπό το πρίσμα των 

διατάξεων του άρθρου 22. 

ii. Έξοδα διαμονής-κίνησης-σίτισης: Δαπάνες υπέρ των εργαζομένων για τους 

σκοπούς αυτούς εκπίπτουν εφόσον πληρούν τους όρους του άρθρου 22, δλδ 

εφόσον είναι πραγματικές και προς το συμφέρον της επιχείρησης με αντίστοιχα 

δικαιολογητικά και καταχωρημένα στα βιβλία. 

 

l) Δαπάνες σε μη συνεργαζόμενα κράτη ή κράτη με προνομιακό 

φορολογικό καθεστώς 
Το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή 

νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που 

υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 65 του Κ.Φ.Ε., εκτός εάν ο φορολογούμενος αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές 

αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη 

μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίων με σκοπό τη φοροαποφυγή ή τη 

φοροδιαφυγή. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν αποκλείει την έκπτωση 

των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική 

οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., 

εφόσον υπάρχει η νομική βάση για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της 

Ελλάδας και αυτού του κράτους - μέλους. 

Σημείωση1 : Η λίστα των μη συνεργαζόμενων κρατών για το έτος 2015 βρίσκεται 

στην ΠΟΛ 1279/29-12-2015. 

Σημείωση 2 : Τα κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς ορίζονται στο άρθρο 

65 παρ. 6-7 του Ν.4172/2013. το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα 

θεωρείται ότι υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς σε κράτος εκτός της 
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Ελλάδας, όταν η φορολογική κατοικία τους βρίσκεται σε οποιοδήποτε κράτος, 

ακόμη και σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν σε αυτό το κράτος: 

α) δεν υπόκειται σε φορολογία ή, εάν υπόκειται, δεν φορολογείται εν τοις 

πράγμασι, ή 

β) υπόκειται σε φόρο επί των κερδών ή των εισοδημάτων ή του κεφαλαίου, του 

οποίου ο συντελεστής είναι ίσος ή κατώτερος από το πενήντα τοις εκατό (50%) του 

συντελεστή φορολογίας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που θα 

οφειλόταν σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, εάν 

ήταν φορολογικός κάτοικος ή διατηρούσε μόνιμη εγκατάσταση κατά την έννοια του 

άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε. στην Ελλάδα. Για το 2015 τα κράτη αυτά αναγράφονται στην 

ΠΟΛ 1277/29-12-2015.  

 

m) Δαπάνες οικοδομικών επιχειρήσεων   
Οικοδομικές επιχειρήσεις οι οποίες αποκτούν εισοδήματα τόσο από την πώληση 

οικοδομών όσο και από λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι κοινές δαπάνες 

επιμερίζονται κατά την αναλογία των εισοδημάτων αυτών. 

Ειδικά στην περίπτωση πώλησης ακινήτων οικοδομικής επιχείρησης μετά την 

01.01.2014 των οποίων η άδεια κατασκευής εκδόθηκε μετά την 01.01.2006 που 

προσδιορίζουν τα κέρδη τους λογιστικά και η ανέγερση των οποίων έχει ήδη 

ολοκληρωθεί σε προηγούμενα έτη, για τον λογιστικό προσδιορισμό των κερδών 

λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες που αφορούν στα πωληθέντα ακίνητα έστω και αν 

αυτές πραγματοποιήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε προηγούμενο φορολογικό έτος, 

ήτοι στο έτος ή στα έτη κατασκευής (σχετ. ΠΟΛ.1102/11.5.2015 και 

ΠΟΛ.1097/28.4.2015). Τα παραπάνω ισχύουν και σε περίπτωση πώλησης ημιτελών 

οικοδομών, δηλαδή για τον λογιστικό προσδιορισμό των κερδών λαμβάνονται 

υπόψη οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε προγενέστερα 

έτη. Αν οι δαπάνες πραγματοποιούνται σε μεταγενέστερο χρόνο της πώλησης, 

αυτές εκπίπτουν κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους με βάση τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο 3 της δεύτερης ενότητας της παρούσας (Άρθρο 22 Εκπιπτόμενες 

επιχειρηματικές δαπάνες). 

 

n) Δαπάνες ασφαλιστικών επιχειρήσεων 
Εκπίπτουν τα τεχνικά αποθέματα που υποχρεωτικά σχηματίζουν οι ασφαλιστικές 

εταιρείες όπως ορίζει το άρθρο 7 ν.δ.400/1970 (πλέον Ν.4364/2016). 

 

o) Δαπάνες παροχών υγείας 
Οι εκπτώσεις που χορηγούνται από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υγείας 

προς τον ΕΟΠΥΥ κατ’εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης πληρωμής και του 

κλιμακούμενου ποσοστού επί των ποσοστών του ΕΟΠΥΥ (claw back και rebate), 

σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 1 και 5 Ν.4172/2013, μειώνουν τα ακαθάριστα 
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έσοδα του έτους εντός του οποίου εκκαθαρίζονται και εκδίδονται τα σχετικά 

στοιχεία. 

 

p) Δαπάνες διαφήμισης 
Οι δαπάνες διαφήμισης δεν εκπίπτουν στην περίπτωση εκπρόθεσμης απόδοσης 

των οφειλομένων τελών διαφήμισης, δηλαδή μετά τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, καθόσον με τις διατάξεις 

της περ. δ' της κατηγορίας Δ' της παρ.1 του άρθρου 15 του από 24.9/20.10.1958 

βασιλικού διατάγματος, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 

2880/2001, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν, ορίζεται ότι σε περίπτωση 

εκπρόθεσμης απόδοσης των οφειλόμενων τελών, οι σχετικές δαπάνες διαφήμισης 

δεν αναγνωρίζονται ως εκπεστέες από τα ακαθάριστα έσοδα, κατά τις φορολογικές 

διατάξεις. 

4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Διαφορά από αποτίμηση 
Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΔΕΑΦ Β 1027291 ΕΞ 2016/17.2.16 ορίζεται ότι για φορολογικά 

έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων 

του ν. 4308/2014 (31η Δεκεμβρίου 2014): 

α) οι χρεωστικές διαφορές που προκύπτουν από την αποτίμηση απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα και οι οποίες μεταφέρονται στη χρέωση του λογαριασμού 

81.00.04 από τους σχετικούς υπολογαριασμούς του λογαριασμού 44.14 «προβλέψεις για 

συναλλαγματικές διαφορές από αποτίμηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων», δεν 

αναγνωρίζονται προς έκπτωση, καθόσον, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

ΠΟΛ.1113/2.6.2015 εγκύκλιο, οι σχετικές διαφορές δεν αντιστοιχούν σε πραγματική 

συναλλαγή, αλλά οι όποιες διαφορές θα προκύψουν κατά τον διακανονισμό (είσπραξη, 

πληρωμή) των σχετικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων, οπότε και θα κριθεί η έκπτωσή 

τους με βάση τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του ν. 4172/2013. 

β) οι πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα, οι οποίες μεταφέρονται στην πίστωση του 

λογαριασμού 81.01.04, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 6 του παρόντος, δεν 

υπόκεινται κατά τον χρόνο αυτόν σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών 

οντοτήτων, καθόσον η εν λόγω αποτίμηση δεν αποτελεί επιχειρηματική συναλλαγή ώστε τα 

προερχόμενα από αυτήν έσοδα να αποτελούν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, 

αλλά οι όποιες πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές θα υπαχθούν σε φόρο κατά τον 

διακανονισμό των σχετικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων, κατ' ανάλογη εφαρμογή όσων 

έχουν γίνει δεκτά με την ΠΟΛ.1059/18.3.2015 εγκύκλιο, σχετικά με την επιμέτρηση 

περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία. 
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Τα αναφερόμενα ανωτέρω σχετικά με την φορολογική μεταχείριση των χρεωστικών και 

πιστωτικών συναλλαγματικών διαφορών που προκύπτουν από τον διακανονισμό ή την 

επιμέτρηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων (νομισματικών στοιχείων) εφαρμόζονται 

ανάλογα και κατά περίπτωση και για τις διαφορές που προκύπτουν σε φορολογικά έτη που 

αρχίζουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014, οπότε και ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4308/2014. 

 

Αποσβέσεις 
1) Αποσβέσεις σε άυλα στοιχεία-δικαιώματα-έξοδα πολυετούς απόσβεσης 

(ΠΟΛ.1079/2016)  

Όπως είναι γνωστό με το άρθρο 24 καθορίζονται οι αποσβέσεις των εκπιπτόμενων 

δαπανών. Τα άυλα στοιχεία και δικαιώματα τεκμαίρεται πως αποσβένονται με συντελεστή 

10% (σε βάθος δεκαετίας δηλαδή) εκτός αν οριστεί διαφορετική οικονομική διάρκεια ζωής 

εκ μέρους του φορολογούμενου. Η φορολογική απόσβεση αρχίζει τον επόμενο μήνα 

απόκτησης και διαθεσιμότητας του περιουσιακού στοιχείου ανεξάρτητα του αν απέφερε 

έσοδα το στοιχείο αυτό (άυλα-δικαιώματα-έξοδα πολυετούς διαβίωσης). Το αποσβενόμενο 

ποσό δεν μεταφέρεται μεταξύ φορολογικών χρήσεων.  

2) Αποσβέσεις οικοπέδου ακινήτου σε σχέση με οικοδομήματα (κτίσμα) που περιλαμβάνει 

(ΔΕΑΦ Β 1095090 ΕΞ 2016/21.06.2016) 

Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 του νόμου 4172/2013, ορίζεται ότι εδαφικές 

εκτάσεις, έργα τέχνης, αντίκες, κοσμήματα και άλλα πάγια στοιχεία ενεργητικού 

επιχειρήσεων που δεν υπόκεινται σε φθορά και αχρήστευση λόγω παλαιότητας, δεν 

υπόκεινται σε φορολογική απόσβεση, ενώ με τις διατάξεις της παρ. 4 του ίδιου ως άνω 

άρθρου και νόμου ορίζεται ότι το κόστος κτήσης ή κατασκευής, περιλαμβανομένου και του 

κόστους βελτίωσης, ανανέωσης και ανακατασκευής, αποκατάστασης του περιβάλλοντος 

αποσβένονται σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στο άρθρο αυτό συντελεστές. Σε 

περίπτωση ακινήτων επί των οποίων έχουν ανεγερθεί κτήρια, οι φορολογικές αποσβέσεις 

διενεργούνται μόνο επί της αξίας που αναλογεί στα κτίσματα και όχι επί της αξίας που 

αντιστοιχεί στο οικόπεδο.  

Στην περίπτωση αυτή, ως αξία κτήσης του κτίσματος για την διενέργεια αποσβέσεων με 

βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4172/2013, θα λαμβάνεται το μέρος της συνολικής 

αξίας του ακινήτου (οικόπεδο - κτίσμα) που αναλογεί στο κτίσμα με βάση το ποσοστό 

συμμετοχής του όπως αυτό προκύπτει από τις αντίστοιχες αξίες που λαμβάνονται υπόψη 

για τον υπολογισμό της φορολογίας κεφαλαίου.  

Παράδειγμα: επιχείρηση κατέβαλλε το φορολογικό έτος 2015, ως συνολικό τίμημα για την 

αγορά ακινήτου (οικόπεδο - κτίσμα) το ποσό των 1.000.000 ευρώ. Η αξία του ακινήτου κατά 

το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτου για τις ανάγκες εφαρμογής 

της φορολογίας κεφαλαίου καθορίσθηκε στο ποσό των 700.000 ευρώ εκ της οποίας το 

ποσό των 400.000 ευρώ αφορούσε το οικόπεδο, ενώ το ποσό των 300.000 ευρώ το κτίσμα. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα του παραδείγματος, το ποσοστό συμμετοχής του 
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οικοπέδου 57,14%, (400.000 ευρώ/700.000 ευρώ) και του κτιρίου 42,86% (300.000 

ευρώ/700.000 ευρώ) στη συνολική αξία οικοπέδου -κτιρίου, με βάση τα οριζόμενα στη 

φορολογία κεφαλαίου, θα αποτελέσει τη βάση υπολογισμού με την οποία θα διαχωριστεί 

το πραγματικό τίμημα (1.000.000 ευρώ) σε οικόπεδο και κτίσμα για σκοπούς φορολογίας 

εισοδήματος προκειμένου να υπολογισθούν οι φορολογικές αποσβέσεις στην αξία του 

κτιρίου, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4172/2013.  

Τα παραπάνω εφαρμόζονται ανάλογα και σε περίπτωση οριζόντιας ιδιοκτησίας, κατά την 

οποία το δικαίωμα της κυριότητας επί ορόφου ή διαμερίσματος κ.λπ. αποτελείται από την 

κυριότητα επί αυτού καθώς και την εξ' αδιαιρέτου συγκυριότητα επί του μεριδίου που 

αναλογεί στους κοινόχρηστους χώρους και το οικόπεδο, με βάση το άρθρο 1117 του 

Αστικού Κώδικα και τον ν.3741/1929, καθώς και σε περίπτωση κάθετης ιδιοκτησίας, με την 

οποία συστήνεται διηρημένη ιδιοκτησία επί πλειόνων αυτοτελών οικοδομημάτων 

ανεγειρόμενων επί ενιαίου οικοπέδου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 1024/1971. 

 


