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ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηώλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ άξζξνπ 

71Ε ηνπ λ. 4172/2013 (Α΄ 167) όπωο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 10 ηνπ 

λ.4710/2020  (A΄142). 

Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα: 

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.4710/2020 πξνζηέζεθε  άξζξν 71Ε ζην 

λ.4172/2013 (ΚΦΔ) κε ην νπνίν δίδνληαη θίλεηξα ζε επηρεηξήζεηο παξαγσγήο 

ειεθηξηθώλ νρεκάησλ θαη αγαζώλ ή εηδώλ ζρεηηθώλ κε ηα ειεθηξηθά νρήκαηα ζηελ 

Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ζηελ πεξηθεξεηαθή ελόηεηα Αξθαδίαο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ (παξ. 5 άξζξνπ 71Ε). Οη ππόςε δηαηάμεηο 

θαηαιακβάλνπλ ηόζν ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ αζθνύλ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηόηεηα όζν θαη ηα λνκηθά πξόζσπα θαη ηηο λνκηθέο νληόηεηεο παξαγσγήο 
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ειεθηξηθώλ νρεκάησλ θαη αγαζώλ ή εηδώλ ζρεηηθώλ κε ηα ειεθηξηθά νρήκαηα ησλ 

πεξ. α΄, β΄, δ΄, ε΄ θαη ζη΄ ηνπ άξζξνπ 45.  

 

Α. Φπζηθά πξόζωπα πνπ αζθνύλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα παξαγωγήο 

ειεθηξηθώλ νρεκάηωλ θαη αγαζώλ ή εηδώλ ζρεηηθώλ κε ηα ειεθηξηθά νρήκαηα 

(71Ε παξ. 1 ΚΦΔ)  

2. Δηδηθόηεξα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 71Ε νξίδεηαη όηη γηα ηα θπζηθά 

πξόζσπα πνπ αζθνύλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα παξαγσγήο ειεθηξηθώλ 

νρεκάησλ θαη αγαζώλ ή εηδώλ ζρεηηθώλ κε ηα ειεθηξηθά νρήκαηα, ν θνξνινγηθόο 

ζπληειεζηήο θάζε θιηκαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 29 κεηώλεηαη θαηά πέληε (5) 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο κόλν ζην εηζόδεκα πνπ απνθηάηαη από ηε δξαζηεξηόηεηα απηή, 

αξρήο γελνκέλεο από ην θνξνινγηθό έηνο κέζα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα 

πξώηε θνξά θέξδε από ηελ παξαγσγή απηή θαη έσο ηε ζπκπιήξσζε πέληε (5) 

θεξδνθόξσλ θνξνινγηθώλ εηώλ. 

Γηα ην ζθνπό απηό ζα πξέπεη λα εμάγεηαη απηνηειέο θνξνινγηθό απνηέιεζκα 

(θέξδνο ή δεκία) παξαθνινπζώληαο δηαθεθξηκέλα ηα έζνδα  θαη ηηο δαπάλεο πνπ 

αθνξνύλ ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα. ε πεξηπηώζεηο θνηλώλ δαπαλώλ κεηαμύ 

ηνπ θιάδνπ  παξαγσγήο  ειεθηξηθώλ νρεκάησλ θαη αγαζώλ ή εηδώλ ζρεηηθώλ κε ηα 

ειεθηξηθά νρήκαηα θαη ησλ ινηπώλ θιάδσλ, απηέο επηκεξίδνληαη κε βάζε ηα 

αθαζάξηζηα έζνδα θάζε θιάδνπ. 

3. Ο κεησκέλνο θνξνινγηθόο ζπληειεζηήο ζα εθαξκόδεηαη αξρήο γελνκέλεο από 

ην θνξνινγηθό έηνο κέζα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα πξώηε θνξά 

θνξνινγεηέα θέξδε από ηελ παξαγσγή απηή θαη έσο ηε ζπκπιήξσζε πέληε (5) 

θεξδνθόξσλ θνξνινγηθώλ εηώλ όρη θαη’ αλάγθε ζπλερόκελσλ. Ωο πξνο ηελ  

εθαξκνγή ηεο θιίκαθαο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 15 ΚΦΔ, θαη δεδνκέλνπ όηη απηή 

εθαξκόδεηαη γηα ην ζύλνιν ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο, δηεπθξηλίδεηαη όηη ζα 

πξέπεη ην πνζό εηζνδήκαηνο εθάζηνπ θιηκαθίνπ λα επηκεξίδεηαη κε βάζε ηελ 

αλαινγία ησλ θεξδώλ ηνπ θιάδνπ ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθώλ νρεκάησλ θαη αγαζώλ 

ή εηδώλ ζρεηηθώλ κε ηα ειεθηξηθά νρήκαηα, πνπ επσθεινύληαη ηνπ θνξνινγηθνύ 

θηλήηξνπ,  ζε ζρέζε κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ ηεο επηρείξεζεο. 

4. Αλ πξνθύπηνπλ θέξδε από ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα θαη πθίζηαηαη 

κεηαθεξόκελε ζπκςεθηδόκελε δεκία άιισλ θιάδσλ από πξνεγνύκελα θνξνινγηθά 

έηε , απηή κεηαθέξεηαη γηα λα ζπκςεθηζηεί κόλν κε ηα θέξδε ησλ  θιάδσλ απηώλ, 

θαζώο ν κεησκέλνο θνξνινγηθόο ζπληειεζηήο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 71Ε 
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εθαξκόδεηαη κόλν γηα ηνλ θιάδν ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθώλ νρεκάησλ θαη αγαζώλ ή 

εηδώλ ζρεηηθώλ κε ηα ειεθηξηθά νρήκαηα. ε πεξίπησζε δεκηώλ ηνπ νηθείνπ 

θνξνινγηθνύ έηνπο  ε επηρείξεζε νθείιεη λα ηεθκεξηώλεη ζηα ινγηζηηθά αξρεία ηα 

νπνία ηεξεί πνηεο θνξνινγηθέο δεκηέο αληηζηνηρνύλ ζηε δξαζηεξηόηεηα παξαγσγήο 

ειεθηξηθώλ νρεκάησλ θαη αγαζώλ ή εηδώλ ζρεηηθώλ κε ηα ειεθηξηθά νρήκαηα, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκςεθηζηνύλ κε θέξδε από ηε δξαζηεξηόηεηα απηή εληόο ηεο 

πεληαεηίαο. Οη δεκίεο εθάζηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο από θιάδνπο ηεο επηρείξεζεο 

εθηόο πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 71Ε κεηαθέξνληαη γηα ζπκςεθηζκό, θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27, κόλν κε θέξδε ησλ θιάδσλ απηώλ. 

 Μεηά ην πέξαο ησλ πέληε θεξδνθόξσλ θνξνινγηθώλ εηώλ, ηπρόλ δεκίεο πνπ ζα 

πξνθύςνπλ από ηελ δξαζηεξηόηεηα πνπ αθνξά ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθώλ 

νρεκάησλ θαη αγαζώλ ή εηδώλ ζρεηηθώλ κε ηα ειεθηξηθά νρήκαηα, θαζώο θαη ηπρόλ 

δεκίεο ησλ ινηπώλ δξαζηεξηνηήησλ ζα κεηαθεξζνύλ πξνο ζπκςεθηζκό κε ηα 

ζπλνιηθά θέξδε ησλ επόκελσλ θνξνινγηθώλ εηώλ κε ην ρξνληθό πεξηνξηζκό ηεο 

5εηίαο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ  ΚΦΔ. 

5. Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ αλσηέξσ, παξαηίζεηαη ην αθόινπζν 

παξάδεηγκα : 

Παξάδεηγκα 1  

Έζησ θπζηθό πξόζσπν πνπ αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη δηαηεξεί 

δύν θιάδνπο έλαο εθ ησλ νπνίσλ αθνξά ζε δξαζηεξηόηεηα παξαγσγήο εηδώλ 

ζρεηηθώλ κε ηα ειεθηξηθά νρήκαηα (παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 71Ε Κ.Φ.Δ.) θαη γηα ην 

θνξνινγηθό έηνο 2020 θαη επόκελα παξνπζηάδεη θαη’ έηνο ηα αθόινπζα αλά θιάδν 

θνξνινγηθά απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκίεο): 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ 
ΕΣΟ 

ΑΛΛΟ 
ΚΛΑΔΟ 

ΚΛΑΔΟ 
71Ζ 

2020 -15.000,00 -5.000,00 

2021 -5.000,00 10.000,00 

2022 5.000,00 10.000,00 

2023 20.000,00 10.000,00 

 

Ο ρεηξηζκόο ησλ κεηαθεξόκελσλ δεκηώλ αλά θιάδν θαη ζπλνιηθά, θαζώο θαη ν 

πξνζδηνξηζκόο ησλ θεξδνθόξσλ εηώλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο πεληαεηίαο γηα ηελ 

νπνία εθαξκόδεηαη ν κεησκέλνο θνξνινγηθόο ζπληειεζηήο, απεηθνλίδνληαη ζηνλ 

αθόινπζν πίλαθα : 
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  6. Σα θέξδε ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηε δξαζηεξηόηεηα 

απηή (παξ. 1 άξζξνπ 71Ε ΚΦΔ) θνξνινγνύληαη αλάινγα ηνπ ύςνπο απηώλ, 

θιηκαθσηά κε ζπληειεζηέο 4%, 17%, 23%, 31% θαη 39%, δειαδή κε ηνπο 

ζπληειεζηέο ηεο θιίκαθαο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ ΚΦΔ κεησκέλνπο θαηά πέληε 

(5)  κνλάδεο.  

ΦΟΡΟΛ. 
ΕΣΟ 

  
ΑΛΛΟ 

ΚΛΑΔΟ 
ΚΛΑΔΟ 

71Ζ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

2020 Κακαρά Κζρδθ ι Ζθμιά του ιδίου φορολογικοφ 
ζτουσ  -15.000,00  -5.000,00  

  
  

2021 

Κακαρά Κζρδθ ι Ζθμιά του ιδίου φορολογικοφ 
ζτουσ  -5.000,00  10.000,00  

 

Ζθμιζσ (κλάδου) προθγουμζνων ετϊν   -15.000,00  -5.000,00  

Συμψθφιςμόσ 
με ηθμίεσ του 
ιδίου κλάδου 

Φορολογθτζα Κζρδθ ι ςυςςωρευμζνεσ ηθμίεσ 
κλάδου -20.000,00  5.000,00  

1ο ζτοσ για 
τθν 
ςυμπλιρωςθ 
των πζντε 
κερδοφόρων 
ετϊν του 
άρκρου 71Ζ 

2022 

Κακαρά Κζρδθ ι Ζθμιά του ιδίου φορολογικοφ 
ζτουσ  5.000,00  10.000,00  

 

Ζθμιζσ (κλάδου) προθγουμζνων ετϊν  -20.000,00  0,00  

Συμψθφιςμόσ 
με ηθμίεσ του 
ιδίου κλάδου 

Φορολογθτζα Κζρδθ ι ςυςςωρευμζνεσ ηθμίεσ 
κλάδου -15.000,00  10.000,00  

 2ο ζτοσ για 
τθν 
ςυμπλιρωςθ 
των πζντε 
κερδοφόρων 
ετϊν του 
άρκρου 71Ζ 

2023 

Κακαρά Κζρδθ ι Ζθμιά του ιδίου φορολογικοφ 
ζτουσ  20.000,00  10.000,00  

 Ζθμιζσ (κλάδου) προθγουμζνων ετϊν  -15.000,00 0,00   

Φορολογθτζα Κζρδθ ι ςυςςωρευμζνεσ ηθμίεσ 
κλάδου 5.000,00  10.000,00  

 3ο ζτοσ για 
τθν 
ςυμπλιρωςθ 
των πζντε 
κερδοφόρων 
ετϊν του 
άρκρου 71Ζ 
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Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ αλσηέξσ, παξαηίζεληαη ηα αθόινπζα 

παξαδείγκαηα : 

Παξάδεηγκα 2 

Έζησ όηη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ απηνύ πξνθύπηνπλ 23.000 επξώ 

θέξδε από αηνκηθή επηρείξεζε ακηγώο παξαγσγήο ειεθηξηθώλ νρεκάησλ θαη 

αγαζώλ ή εηδώλ ζρεηηθώλ κε ηα ειεθηξηθά νρήκαηα. Απηά ζα  θνξνινγεζνύλ σο 

εμήο:   

Σα πξώηα 10.000 επξώ ησλ θεξδώλ ζα θνξνινγεζνύλ κε ζπληειεζηή 4%, ηα 

επόκελα 10.000 επξώ κε ζπληειεζηή 17% θαη ηα επόκελα 3.000 επξώ κε ζπληειεζηή 

23%.    

πλνιηθά ν θόξνο πνπ νθείιεηαη είλαη: 400+1700+690 = 2.790 επξώ. 

 

Παξάδεηγκα 3 

Έζησ όηη ηα ζπλνιηθά θέξδε αηνκηθήο επηρείξεζεο: αλέξρνληαη ζην ύςνο ησλ 

28.000 επξώ ηα νπνία αλαιύνληαη σο εμήο: 

α) θέξδε θιάδνπ παξαγσγήο ειεθηξηθώλ νρεκάησλ θιπ. 7.000 επξώ θαη  

β) θέξδε ινηπώλ θιάδσλ 21.000 επξώ 

 

Με βάζε ηα αλσηέξσ πξέπεη λα γίλεη επηκεξηζκόο (αλαινγία) ησλ θεξδώλ ηνπ 

θιάδνπ ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθώλ νρεκάησλ θαη αγαζώλ ή εηδώλ ζρεηηθώλ κε ηα 

ειεθηξηθά νρήκαηα, πνπ επσθεινύληαη ηνπ θνξνινγηθνύ θηλήηξνπ,  ζε ζρέζε κε ην 

ζύλνιν ησλ θεξδώλ ηεο επηρείξεζεο σο εμήο: 

7.000 επξώ / 28.000 επξώ =  0,25   

Καηόπηλ ηνύηνπ ε θνξνιόγεζε ησλ θεξδώλ ηνπ θιάδνπ παξαγσγήο ειεθηξηθώλ 

νρεκάησλ θ.ιπ. θαηά θιηκάθην ηεο θιίκαθαο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 15 ΚΦΔ κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ κεησκέλσλ ζπληειεζηώλ θαηά 5 κνλάδεο είλαη ε αθόινπζε: 

1ν θιηκάθην: 10.000 Υ 0,25 = 2.500  επξώ Υ 4%  = 100 επξώ  

2ν θιηκάθην: 10.000 Υ  0,25 = 2.500  επξώ Υ 17%= 425 επξώ 

3ν θιηκάθην: 8.000  Υ 0,25  =  2.000  επξώ  Υ 23% = 460  επξώ 

Καηά ζπλέπεηα, ν αλαινγώλ θόξνο θιάδνπ παξαγσγήο ειεθηξηθώλ νρεκάησλ 

θαη αγαζώλ ή εηδώλ ζρεηηθώλ κε ηα ειεθηξηθά νρήκαηα δηακνξθώλεηαη σο εμήο: 

100 + 425 + 460 = 985  επξώ 

Πεξαηηέξσ ε θνξνιόγεζε ησλ θεξδώλ ησλ ινηπώλ θιάδσλ ζα γίλεη, αλά θιηκάθην κε 

ηνπο ζπληειεζηέο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 15 ΚΦΔ σο αθνινύζσο: 
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1ν θιηκάθην: 10.000 Υ 0,75 = 7.500 επξώ Υ 9% = 675 επξώ 

2ν θιηκάθην: 10.000 Υ 0,75 = 7.500 επξώ Υ 22% = 1.650  επξώ 

3ν θιηκάθην: 8.000 Υ 0,75 =  6.000 επξώ Υ 28% = 1.680 επξώ  

Καηά ζπλέπεηα ν αλαινγώλ  θόξνο  ησλ ινηπώλ  θιάδσλ δηακνξθώλεηαη σο 

εμήο: 

675 + 1.650 + 1.680 =  4.005 επξώ 

Σέινο, κε βάζε ηα αλαθεξόκελα πην πάλσ ν ζπλνιηθόο αλαινγώλ θόξνο ηεο 

επηρείξεζεο θαη από ηνπο δύν θιάδνπο δηακνξθώλεηαη σο εμήο 

985 επξώ + 4.005 επξώ  =  4.990 επξώ 

 

Β. Ννκηθά πξόζωπα θαη λνκηθέο νληόηεηεο πνπ αζθνύλ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηόηεηα παξαγωγήο ειεθηξηθώλ νρεκάηωλ θαη αγαζώλ ή εηδώλ 

ζρεηηθώλ κε ηα ειεθηξηθά νρήκαηα (71Ε παξ. 2 ΚΦΔ) 

7. Όζνλ αθνξά ηα λνκηθά πξόζσπα θαη ηηο λνκηθέο νληόηεηεο παξαγσγήο 

ειεθηξηθώλ νρεκάησλ θαη αγαζώλ ή εηδώλ ζρεηηθώλ κε ηα ειεθηξηθά νρήκαηα ησλ 

πεξ. α΄, β΄, δ΄, ε΄ θαη ζη΄ ηνπ άξζξνπ 45, ν θνξνινγηθόο ζπληειεζηήο ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 58 κεηώλεηαη θαηά πέληε (5) πνζνζηηαίεο κνλάδεο, εθόζνλ ηα θέξδε αθνξνύλ 

ζηελ παξαγσγή απηή, αξρήο γελνκέλεο από ην θνξνινγηθό έηνο κέζα ζην νπνίν 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα πξώηε θνξά θνξνινγεηέα θέξδε από ηελ παξαγσγή απηή 

θαη έσο ηε ζπκπιήξσζε πέληε (5) θεξδνθόξσλ θνξνινγηθώλ εηώλ.  

8. Ζ αλσηέξσ κείσζε εθαξκόδεηαη κόλν ζηα θέξδε πνπ αθνξνύλ ζηελ 

παξαγσγή ειεθηξηθώλ νρεκάησλ θαη αγαζώλ ή εηδώλ ζρεηηθώλ κε ηα ειεθηξηθά 

νρήκαηα. Καηά ζπλέπεηα ζε πεξίπησζε πνπ ην λνκηθό πξόζσπν ή ε λνκηθή νληόηεηα 

έρεη θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο γηα ηα θέξδε από απηέο ζα θνξνινγείηαη κε ην 

ζπληειεζηή ηεο πεξ. α΄ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ  ΚΦΔ. Γηα ην ζθνπό απηό ην 

λνκηθό πξόζσπν ζα πξέπεη λα εμάγεη απηνηειέο ινγηζηηθό απνηέιεζκα, 

παξαθνινπζώληαο δηαθεθξηκέλα ηα έζνδα θαη ηηο δαπάλεο πνπ αθνξνύλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα. ε πεξηπηώζεηο θνηλώλ δαπαλώλ κεηαμύ ηνπ θιάδνπ  

παξαγσγήο  ειεθηξηθώλ νρεκάησλ θαη αγαζώλ ή εηδώλ ζρεηηθώλ κε ηα ειεθηξηθά 

νρήκαηα θαη ησλ ινηπώλ θιάδσλ, απηέο επηκεξίδνληαη αλάινγα. 

9. Πεξαηηέξσ, όπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 71Ε ΚΦΔ ν κεησκέλνο 

ζπληειεζηήο ζα εθαξκόδεηαη αξρήο γελνκέλεο από ην θνξνινγηθό έηνο κέζα ζην 

νπνίν πξνέθπςαλ γηα πξώηε θνξά θνξνινγεηέα θέξδε  από ηελ παξαγσγή απηή θαη 
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έσο ηε ζπκπιήξσζε πέληε (5) θεξδνθόξσλ θνξνινγηθώλ εηώλ (όρη θαη’ αλάγθε 

ζπλερόκελσλ).  

10. Γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ πέληε (5) θνξνινγηθά θεξδνθόξσλ εηώλ 

ιακβάλνληαη ππόςε ηα θνξνινγηθά έηε ζηα νπνία πξνθύπηνπλ θνξνινγεηέα θέξδε 

από δξαζηεξηόηεηα παξαγσγήο ειεθηξηθώλ νρεκάησλ θαη αγαζώλ ή εηδώλ ζρεηηθώλ 

κε ηα ειεθηξηθά νρήκαηα. Καηά ζπλέπεηα ζηε πεξίπησζε πνπ ην λνκηθό πξόζσπν ή 

λνκηθή νληόηεηα εκθαλίδεη ινγηζηηθέο δεκίεο αιιά κεηά ηε θνξνινγηθή αλακόξθσζε 

πξνθύπηνπλ θνξνινγεηέα θέξδε ην έηνο απηό πξνζκεηξάηαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο 

σο άλσ πεληαεηίαο.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη, εάλ ζε θάπνην θνξνινγηθό έηνο πξηλ ηε ζπκπιήξσζε ησλ 

πέληε θεξδνθόξσλ, δελ πξνθύπηνπλ θνξνινγεηέα θέξδε από ηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθώλ νρεκάησλ θαη αγαζώλ ή εηδώλ ζρεηηθώλ κε ηα ειεθηξηθά νρήκαηα (είηε 

ιόγσ ύπαξμεο θνξνινγηθώλ δεκηώλ παξειζνπζώλ ρξήζεσλ είηε γηα άιιν ιόγν) 

αιιά πξαγκαηνπνηεζεί δηαλνκή ινγηζηηθώλ θεξδώλ γηα ηα νπνία δελ έρεη θαηαβιεζεί 

θόξνο εηζνδήκαηνο, ηόηε ζύκθσλα θαη κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ ΠΟΛ.1014/2018 

εγθύθιηό καο ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνύλ νη δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 47 ΚΦΔ 

επί ησλ θεξδώλ γηα ηα νπνία δελ έρεη θαηαβιεζεί θόξνο εηζνδήκαηνο, κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζπληειεζηή ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 58 κεησκέλνπ θαηά πέληε (5) 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο θαη ηαπηόρξνλα ην έηνο απηό ζα πξνζκεηξεζεί γηα ηελ 

ζπκπιήξσζε ησλ πέληε (5) θεξδνθόξσλ θνξνινγηθώλ εηώλ.  

11. ε πεξίπησζε πνπ ην λνκηθό πξόζσπν ή ε λνκηθή νληόηεηα δηαηεξεί θαη 

άιινπο θιάδνπο, δεδνκέλνπ όηη  ν ινγαξηαζκόο θαζαξώλ θεξδώλ από ηνλ νπνίν 

πξαγκαηνπνηείηαη δηαλνκή δελ δηαθξίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα πνζά αλά πεγή εζόδνπ 

θαη σο εθ ηνύηνπ δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί δηαλνκή κόλν από ζπγθεθξηκέλε 

πεγή εζόδσλ, ζα πξέπεη λα γίλεη επηκεξηζκόο ηνπ πνζνύ ησλ θεξδώλ πνπ 

δηαλέκνληαη γηα ηα νπνία δελ έρεη θαηαβιεζεί θόξνο εηζνδήκαηνο ζε εθείλα πνπ 

πξνέξρνληαη από ηνλ θιάδν παξαγσγήο ειεθηξηθώλ νρεκάησλ θαη αγαζώλ ή εηδώλ 

ζρεηηθώλ κε ηα ειεθηξηθά νρήκαηα θαη ζε εθείλα πνπ πξνέξρνληαη από ηνπο άιινπο 

θιάδνπο θαη’ αλάινγε εθαξκνγή ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ ΠΟΛ.1012/2017 εγθύθιηό 

καο. ηελ πεξίπησζε απηή, ν ζπληειεζηήο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 58 κεησκέλνο θαηά 

πέληε (5) πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζα εθαξκνζηεί κόλν ζηα θέξδε πνπ δηαλέκνληαη θαη 

αλαινγνύλ ζηνλ θιάδν ηνπ άξζξνπ 71Ε. 

12. Σν λνκηθό πξόζσπν γηα ζθνπνύο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ  ΚΦΔ πεξί 

κεηαθνξάο δεκηώλ νθείιεη λα ηεθκεξηώλεη ζηα ινγηζηηθά αξρεία ηα νπνία ηεξεί πνηεο 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/27996
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θνξνινγηθέο δεκίεο αληηζηνηρνύλ ζηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκςεθηζζνύλ κε θέξδε από ηελ δξαζηεξηόηεηα απηή. 

Μεηά ην πέξαο ησλ πέληε θεξδνθόξσλ θνξνινγηθώλ εηώλ, ηπρόλ δεκίεο πνπ ζα 

πξνθύςνπλ από ηελ δξαζηεξηόηεηα πνπ αθνξά ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθώλ 

νρεκάησλ θαη αγαζώλ ή εηδώλ ζρεηηθώλ κε ηα ειεθηξηθά νρήκαηα, θαζώο θαη ηπρόλ 

δεκίεο ησλ ινηπώλ δξαζηεξηνηήησλ ζα κεηαθεξζνύλ πξνο ζπκςεθηζκό κε ηα 

ζπλνιηθά θέξδε ησλ επόκελσλ θνξνινγηθώλ εηώλ κε ην ρξνληθό πεξηνξηζκό ηεο 

5εηίαο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ  ΚΦΔ.  

ηε ζπλέρεηα παξαζέηνπκε ελδεηθηηθό παξάδεηγκα γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε 

εθαξκνγήο ηνπ κεησκέλνπ ζπληειεζηή θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα πέληε (5) 

θεξδνθόξσλ εηώλ. 

Παξάδεηγκα 4 

Ννκηθό πξόζσπν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη κεηαμύ άιισλ θαη ζηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθώλ νρεκάησλ θαη αγαζώλ ή εηδώλ ζρεηηθώλ κε ηα ειεθηξηθά νρήκαηα ην 

νπνίν εκθαλίδεη:  

1) Tα ηξία πξώηα θνξνινγηθά έηε θνξνινγηθέο δεκίεο από ηε δξαζηεξηόηεηα 

απηή θαη θέξδε από ηηο ινηπέο δξαζηεξηόηεηεο,  

2) ηα επόκελα δύν θνξνινγηθά έηε (ηέηαξην θαη πέκπην) θνξνινγεηέα θέξδε 

από ηε δξαζηεξηόηεηα απηή θαη θνξνινγεηέα θέξδε από ηηο ινηπέο δξαζηεξηόηεηεο,  

3) ην έθην θνξνινγηθό έηνο θνξνινγηθέο δεκίεο από ηε δξαζηεξηόηεηα απηή θαη 

θνξνινγεηέα θέξδε από ηηο ινηπέο δξαζηεξηόηεηεο  

4) ηα ηξία επόκελα θνξνινγηθά έηε (έβδνκν έσο θαη έλαην) θνξνινγεηέα θέξδε 

από ηε δξαζηεξηόηεηα απηή θαη θνξνινγεηέα θέξδε από ηηο ινηπέο δξαζηεξηόηεηεο 

θαη  

5) ηα επόκελα θνξνινγηθά έηε θνξνινγεηέα θέξδε από ηε δξαζηεξηόηεηα απηή 

θαη θνξνινγεηέα θέξδε από ηηο ινηπέο δξαζηεξηόηεηεο. 

Ζ θνξνινγηθή αληηκεηώπηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ζα 

είλαη ε εμήο:  

1) γηα ηα ηξία πξώηα θνξνινγηθά έηε ηα θνξνινγεηέα θέξδε από ηηο ινηπέο 

δξαζηεξηόηεηεο ζα θνξνινγεζνύλ κε ην ζπληειεζηή ηεο πεξ. α΄ ηεο παξ.1 ηνπ 

άξζξνπ 58 ηνπ ΚΦΔ θαη πεξαηηέξσ ζα παξαθνινπζνύληαη νη δεκίεο πνπ πξνθύπηνπλ 

από ηελ δξαζηεξηόηεηα παξαγσγήο ειεθηξηθώλ νρεκάησλ θαη αγαζώλ ή εηδώλ 

ζρεηηθώλ κε ηα ειεθηξηθά νρήκαηα θαη΄ έηνο πξνθεηκέλνπ γηα ηε κεηαθνξά ηνπο πξνο 

ζπκςεθηζκό κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ  ΚΦΔ,   
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2) γηα ην ηέηαξην θνξνινγηθό έηνο  ηα θνξνινγεηέα θέξδε πνπ πξνθύπηνπλ από 

ηελ δξαζηεξηόηεηα παξαγσγήο ειεθηξηθώλ νρεκάησλ θαη αγαζώλ ή εηδώλ ζρεηηθώλ 

κε ηα ειεθηξηθά νρήκαηα θαη ηα νπνία απνκέλνπλ κεηά ηνλ ζπκςεθηζκό ησλ 

κεηαθεξόκελσλ θνξνινγηθώλ δεκηώλ ησλ πξνεγνπκέλσλ ηξηώλ θνξνινγηθώλ εηώλ 

ηεο δξαζηεξηόηεηαο απηήο, ζα θνξνινγεζνύλ κε ην κεησκέλν ζπληειεζηή. Σα θέξδε 

από ηηο ινηπέο δξαζηεξηόηεηεο ζα θνξνινγεζνύλ  κε ην ζπληειεζηή ηεο πεξ. α΄ ηεο 

παξ.1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ  ΚΦΔ. Οκνίσο θαη γηα ην πέκπην έηνο, ζην νπνίν 

ππάξρνπλ κόλν θέξδε από όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο. 

3) γηα ην έθην θνξνινγηθό έηνο από ηελ έλαξμε ηεο δξαζηεξηόηεηαο παξαγσγήο 

ειεθηξηθώλ νρεκάησλ θαη αγαζώλ ή εηδώλ ζρεηηθώλ κε ηα ειεθηξηθά νρήκαηα νη 

θνξνινγηθέο δεκίεο έηνπο ηνπ θιάδνπ 71Ε κεηαθέξνληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 27 ηνπ  ΚΦΔ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκςεθηζηνύλ κε κειινληηθά θέξδε από ηε 

δξαζηεξηόηεηα απηή. Σα θέξδε από ηηο ινηπέο δξαζηεξηόηεηεο ζα θνξνινγεζνύλ κε 

ην ζπληειεζηή ηεο πεξ. α΄ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ  ΚΦΔ , 

4) γηα ην έβδνκν έσο θαη έλαην θνξνινγηθό έηνο από ηελ έλαξμε ηεο ελ ιόγσ 

δξαζηεξηόηεηαο : κε ηελ παξαδνρή όηη νη δεκηέο ηνπ έθηνπ έηνπο θαιύπηνληαη από ηα 

θέξδε ηνπ έβδνκνπ έηνπο θαη απνκέλεη ππόινηπν θεξδώλ ηνπ θιάδνπ 71Ε ΚΦΔ, ζην 

ηέινο ηνπ έλαηνπ έηνπο ζπκπιεξώλνληαη πέληε θεξδνθόξα θνξνινγηθά έηε. Σα 

θέξδε ησλ εηώλ απηώλ (7ν, 8ν θαη 9ν) ζα θνξνινγεζνύλ κε ην κεησκέλν ζπληειεζηή 

γηα ηα θέξδε από ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ θιάδνπ 71Ε. Σα θέξδε από ηηο ινηπέο 

δξαζηεξηόηεηεο ζα θνξνινγεζνύλ   κε ην ζπληειεζηή ηεο πεξ. α΄ ηεο παξ.1 ηνπ 

άξζξνπ 58 ηνπ  ΚΦΔ, 

5) γηα ηα επόκελα θνξνινγηθά έηε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ ρσξίο δηάθξηζε, σο 

πξνο ηελ πεγή δξαζηεξηόηεηαο, ζα θνξνινγεζνύλ κε ην ζπληειεζηή ηεο πεξ. α΄ ηεο 

παξ.1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ  ΚΦΔ.  
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πλνπηηθά ε εηθόλα ηεο επηρείξεζεο γηα ηα έηε απηά ζα έρεη σο εμήο: 

Φορολογικόσ ζτοσ Φορολογικό αποτζλεςμα 

κλάδου 71Ζ 

Φορολογικό αποτζλεςμα 

λοιπϊν δραςτθριότθτων 

 

 

Φορολογικά ζτθ 1-3 

Ζθμία Κζρδθ Η ηθμία του κλάδου 71Ζ 

παρακολουκείται 

ξεχωριςτά προκειμζνου 

να είναι δυνατόσ ο 

ςυμψθφιςμόσ τθσ (με 

βάςθ τισ διατάξεισ του 

άρκρου 27 ΚΦΕ) με 

κζρδθ του ίδιου κλάδου  

Φορολογικά ζτθ 4-5 Κζρδθ Κζρδθ Κζρδθ τα οποία 

υπερτεροφν των 

μεταφερομζνων 

φορολογικϊν ηθμιϊν 

Φορολογικό ζτοσ 6 Ζθμία Κζρδθ Η ηθμία του κλάδου 71 Ζ 

παρακολουκείται 

ξεχωριςτά προκειμζνου 

να είναι δυνατόσ ο 

ςυμψθφιςμόσ τθσ (με 

βάςθ τισ διατάξεισ του 

άρκρου 27 ΚΦΕ) με 

κζρδθ του ίδιου κλάδου 

Φορολογικά ζτθ 7-9 Κζρδθ Κζρδθ Κζρδθ τα οποία 

υπερτεροφν των 

μεταφερομζνων 

φορολογικϊν ηθμιϊν.   

Συμπλιρωςθ πζντε 

κερδοφόρων ετϊν 

Γ. Φνξνινγηθέο Απνζβέζεηο (71Ε παξ. 3 ΚΦΔ) 

13. Με ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηώζεσλ α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 

71Ε ηνπ  ΚΦΔ νξίδεηαη όηη θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ θεξδώλ από επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηόηεηα όζνλ αθνξά ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία κνλάδαο παξαγσγήο 

ειεθηξηθώλ νρεκάησλ θαη αγαζώλ ή εηδώλ ζρεηηθώλ κε ηα ειεθηξηθά νρήκαηα, νη 

θνξνινγηθέο απνζβέζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ εθπίπηνπλ από: 
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αα) ηνλ θύξην ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ ηεο επηρείξεζεο ζε όιεο ηηο 

πεξηπηώζεηο εθηόο ηεο ππνπεξ. ββ`, πξνζαπμεκέλεο θαηά δεθαπέληε ηνηο εθαηό 

(15%). 

ββ) ηνλ κηζζσηή, ζε πεξίπησζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λ. 

4308/2014 (Α` 251), ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην λόκν απηόλ, πξνζαπμεκέλεο θαηά 

δέθα ηνηο εθαηό (10%). 

Ζ θνξνινγηθή απόζβεζε ηνπ θόζηνπο ηεο επέλδπζεο, πιελ ησλ ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνύ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 24 ΚΦΔ (ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ πνπ δελ 

ππόθεηληαη ζε απόζβεζε), γηα ηε δεκηνπξγία κνλάδαο παξαγσγήο ειεθηξηθώλ 

νρεκάησλ θαη αγαζώλ ή εηδώλ ζρεηηθώλ κε ηα ειεθηξηθά νρήκαηα πξαγκαηνπνηείηαη 

ηζόπνζα ζε ρξνληθό δηάζηεκα ηξηώλ (3) εηώλ από ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο 

κνλάδαο. Δπηζεκαίλεηαη όηη νη δηαηάμεηο απηέο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 71Ε ΚΦΔ 

εθαξκόδνληαη κόλν γηα ηα πάγηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη γεληθά ην θόζηνο ηεο 

επέλδπζεο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο. Γηα 

ζθνπνύο εθαξκνγήο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 71Ε ΚΦΔ ν ρξόλνο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο κνλάδαο πηζηνπνηείηαη κε ηελ έθδνζε ή ηξνπνπνίεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο ή 

ιεηηνπξγίαο κνλάδαο παξαγσγήο ειεθηξηθώλ νρεκάησλ (Ζ/Ο) θαη αγαζώλ ή εηδώλ 

ζρεηηθώλ κε ηα Ζ/Ο πνπ εγθαζίζηαληαη ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ζηελ 

Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Αξθαδίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ από ηελ αξκόδηα 

θαηά πεξίπησζε αδεηνδνηνύζα αξρή από απηέο πνπ νξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ.3982/2011 (Α΄143), όπσο απηέο ηζρύνπλ, κε βάζε ηα 

νξηδόκελα ζην άξζξν 25 Α ηνπ λ.3982/2011 ην νπνίν πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 4 ηνπ 

λ.4710/2020.  

14. Ζ δαπάλε απόζβεζεο πξνζαπμάλεηαη εμσινγηζηηθά θαηά 15%, κε εμαίξεζε 

ηελ πεξίπησζε πνπ πξόθεηηαη γηα ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

λ.4308/2014 (πεξ. β’ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 71Ε ηνπ ΚΦΔ), νπόηε νη απνζβέζεηο 

δηελεξγνύληαη από ην κηζζσηή θαη ε δαπάλε απόζβεζεο πξνζαπμάλεηαη 

εμσινγηζηηθά θαηά 10%. Καηά ηα ινηπά ζηελ πεξίπησζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 

ζα έρνπλ εθαξκνγή ηα αλαθεξόκελα ζηελ Δ.2080/2019 εγθύθιηό καο.  

15. Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ αλσηέξσ παξαηίζεηαη ην αθόινπζν 

παξάδεηγκα:  

Παξάδεηγκα 5 
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Δπηρείξεζε παξαγσγήο ειεθηξηθώλ νρεκάησλ θαη αγαζώλ ή εηδώλ ζρεηηθώλ κε 

ηα ειεθηξηθά νρήκαηα έρεη ηδηόθηεηε εηδηθή βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε κε αξρηθό 

θόζηνο επέλδπζεο 1.200.000 επξώ,  

Ζ επηρείξεζε κε αθεηεξία ην θνξνινγηθό έηνο πνπ ζα ιάβεη ρώξα ε έλαξμε 

ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο θαη εληόο ηξηώλ εηώλ ηζόπνζα ζα δηελεξγήζεη θάζε έηνο 

απόζβεζε ίζε κε 400.000 επξώ. Δπηπιένλ θάζε έλα από ηα ηξία απηά έηε ζα 

εθπίπηεη εμσινγηζηηθά πνζό ίζν κε 60.000 επξώ (400.000 Υ 15%). ηελ πεξίπησζε 

πνπ πξόθεηηαη γηα ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε ε ελ ιόγσ επηρείξεζε σο κηζζσηήο ζα 

δηελεξγήζεη ηηο αλσηέξσ απνζβέζεηο θαη επηπιένλ γηα θάζε έλα από ηα ηξία έηε ζα 

εθπίπηεη εμσινγηζηηθά πνζό ίζν κε 40.000 επξώ (400.000 Υ 10%).      

 

Γ. Πξνζαπμεκέλε έθπηωζε εξγνδνηηθώλ εηζθνξώλ (71Ε παξ. 4 ΚΦΔ) 

16. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 71Ε ΚΦΔ νξίδεηαη όηη ε παξ. 

1 ηνπ άξζξνπ 71Γ ΚΦΔ εθαξκόδεηαη γηα όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο, αλεμαξηήησο 

ειηθίαο, πνπ απαζρνινύληαη ζε κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθώλ νρεκάησλ θαη 

αγαζώλ ή εηδώλ ζρεηηθώλ κε ηα ειεθηξηθά νρήκαηα έωο ηελ έλαξμε ηεο 

παξαγωγηθήο ηνπο ιεηηνπξγίαο, όπσο απηή πηζηνπνηείηαη κε ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο από ηελ αξκόδηα αξρή. 

Από ηα αλσηέξσ πξνθύπηεη όηη κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη ε 

αλαινγηθή εθαξκνγή ηεο πξώηεο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 71Γ ηνπ  ΚΦΔ γηα ηηο 

κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθώλ νρεκάησλ θαη αγαζώλ ή εηδώλ ζρεηηθώλ κε ηα 

ειεθηξηθά νρήκαηα πνπ εγθαζίζηαληαη ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηελ 

Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Αξθαδίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. Δηδηθόηεξα, νη 

εξγνδνηηθέο εηζθνξέο λέσλ ζέζεσλ εμαξηεκέλεο εξγαζίαο πιήξνπο απαζρόιεζεο 

εθπίπηνπλ από ηα αθαζάξηζηα έζνδα πξνζαπμεκέλεο θαηά πελήληα ηνηο εθαηό (50%) 

θαη κέρξη ην δεθαηεηξαπιάζην ηνπ θαηώηαηνπ κηζζνύ άγακνπ κηζζσηνύ άλσ ησλ 

εηθνζηπέληε (25) εηώλ αλά ζέζε εξγαζίαο.  

 ε αληίζεζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 71Γ ηνπ  ΚΦΔ ην ελ ιόγσ θίλεηξν 

εθαξκόδεηαη γηα όινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο, αλεμαξηήησο ειηθίαο, θαη εθόζνλ 

πιεξνύληαη νη ινηπέο πξνϋπνζέζεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 71Γ. 

 

Δ. Θέκαηα Κξαηηθώλ Δληζρύζεωλ (71Ε παξ. 6 ΚΦΔ) 

17. Ζ λνκηθή βάζε ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) ππ΄ αξ. 651 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 17εο 

Ηνπλίνπ 2014 (L 187) γηα ηελ θήξπμε νξηζκέλσλ θαηεγνξηώλ εληζρύζεσλ σο 
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ζπκβαηώλ κε ηελ εζσηεξηθή αγνξά (Γεληθόο Απαιιαθηηθόο Καλνληζκόο - Γ.Α.Κ.) 

ζύκθσλα κε ηα όξηα θαη ηηο εληάζεηο ελίζρπζεο απηνύ δπλάκεη ηεο νπνίαο 

ρνξεγνύληαη ηα θίλεηξα ηνπ παξόληνο, νη όξνη, ε δηάξθεηα, νη πξνϋπνζέζεηο 

ρνξήγεζεο ησλ θηλήηξσλ, νη απαηηνύκελεο δηαδηθαζίεο αίηεζεο, αμηνιόγεζεο, 

ππαγσγήο, ειέγρνπ νη αξκόδηεο Τπεξεζίεο, νη ππνρξεώζεηο ησλ δηθαηνύρσλ, ηπρόλ 

πεξηνξηζκόο ηνπ ύςνπο ηεο ελίζρπζεο, ε δηαδηθαζία θαη νη πξνϋπνζέζεηο αλάθηεζεο 

ησλ εληζρύζεσλ ζε πεξίπησζε εθ ησλ πζηέξσλ δηαπίζησζεο κε πιήξσζεο ησλ 

ζρεηηθώλ πξνϋπνζέζεσλ, θαζώο θαη θάζε δήηεκα ζρεηηθό κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

θηλήηξσλ ηνπ παξόληνο ζα θαζνξηζηνύλ κε ηελ θνηλή απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ 

Οηθνλνκηθώλ θαη Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, ησλ θαηά πεξίπησζε αξκόδησλ 

Τπνπξγώλ θαη ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ. 

 

Σ. Υξόλνο εθαξκνγήο 

18. Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 48 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ ΚΦΔ πνπ πξνζηέζεθε 

κε ην άξζξν 11 ηνπ λ. 4710/2020, νη πην πάλσ δηαηάμεηο εθαξκόδνληαη γηα δαπάλεο 

πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη θαη εηζνδήκαηα πνπ απνθηώληαη ζηα θνξνινγηθά έηε πνπ 

αξρίδνπλ από 01.01.2020 θαη κεηά. 

 

        Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ Α.Α.Γ.Δ.  

 

                                                                                           ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΗΣΗΛΖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: Ω2Σ346ΜΠ3Ζ-ΧΧ5



14 
 

 
ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ 
 
Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

1. Απνδέθηεο Πίλαθα Γ΄ (εθηόο ηνπ αξηζ. 2 απηνύ) 

2. ΓΓΖΛΔΓ 

3. Γ/λζε ηξαηεγηθήο Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΓΔ θαη ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε ηεο ΑΑΓΔ)  

 
ΗΗ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 

1. Γξαθείν Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 

2. Γξαθείν Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 

3. Γξαθείν  Γεληθήο Γξακκαηέσο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο 

4. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α΄, Β΄,  (εθηόο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνύ), Ε΄ (εθηόο ησλ 

αξηζ.2,3,5 θαη 6 απηνύ), Ζ΄ (εθηόο ησλ αξηζ.4,10 θαη 11 απηνύ), Η΄, ΗΒ΄, ΗΓ΄,  ΗΔ΄, ΗΣ΄, 

ΗΕ΄, ΗΖ΄, ΗΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄ θαη ΚΓ΄ 

5. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Δπελδύζεσλ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & 

Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηώλ, Πι. Κάληγγνο, Σ.Κ. 

101 81, Αζήλα 

6. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), 

Βνπιήο 7, Σ.Κ. 105 62, Αζήλα 

7. ΓΣΓ – Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο 

8. Πεξηνδηθό «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ» 

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

 

ΗΗΗ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 

1.  Γξαθείν Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. 

2.  Γξαθείν Γεληθήο Γ/ληξηαο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

3.  Γξαθεία Γεληθώλ Γ/ληώλ 

4.  Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο 

5.  Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνύ Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο 

6.  Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκαηα Α΄, Β΄  
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