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

22Β, όπωο ηέζεθε κε ηνλ λ. 4646/2019 (Α' 201) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ 

λ.4710/2020 (Α΄ 142). 

 

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

 

 

Άξζξν 22Β 

Υνξήγεζε πξνζαπμεκέλεο έθπηωζεο γηα ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο πνπ 

αθνξνύλ ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

 

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4646/2019 κεηά ην άξζξν 22Α ηνπ λ. 

4172/2013 (ΚΦΔ) πξνζηίζεηαη λέν άξζξν 22Β αλαθνξηθά κε ηε ρνξήγεζε 

πξνζαπμεκέλεο έθπησζεο γηα ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο πνπ αθνξνύλ ηνπο 

εξγαδόκελνπο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Δηδηθόηεξα: 
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Α) πεξ.α΄: Γαπάλε αγνξάο θαξηώλ απεξηνξίζηωλ δηαδξνκώλ Μέζωλ 

Μαδηθήο Μεηαθνξάο 

 

2. Με ηελ πεξίπησζε (α) ηνπ σο άλσ άξζξνπ νξίδεηαη όηη γηα ηε δαπάλε αγνξάο 

κεληαίσλ ή εηήζησλ θαξηώλ απεξηνξίζησλ δηαδξνκώλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο 

ρνξεγείηαη ζηελ επηρείξεζε δπλαηόηεηα έθπησζεο από ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηεο, 

θαηά ηνλ ρξόλν πξαγκαηνπνίεζήο ηεο, πξνζαπμεκέλεο θαηά πνζνζηό ηξηάληα ηνηο 

εθαηό (30%). 

Οη δηαηάμεηο ηεο πεξ. α΄ εθαξκόδνληαη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ. 4646/2019, γηα δαπάλεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη ζηα θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ από ηελ 1.1.2020 θαη κεηά. Ωο 

έηνο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ δαπαλώλ απηώλ λνείηαη ην έηνο ζην νπνίν 

πξαγκαηνπνηείηαη ε δαπάλε αγνξάο θαξηώλ απεξηνξίζησλ δηαδξνκώλ κέζσλ 

καδηθήο κεηαθνξάο. 

Δηδηθόηεξα, δηεπθξηλίδεηαη όηη ζην πεδίν εθαξκνγήο απηήο εκπίπηεη ε αγνξά όισλ 

ησλ εηδώλ θαξηώλ απεξηνξίζησλ δηαδξνκώλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο (κεληαίσλ, 

ηξηκεληαίσλ, εμακεληαίσλ θαη εηήζησλ). Πεξαηηέξσ, δηεπθξηλίδεηαη όηη ε δαπάλε 

πξνζαπμεκέλε θαηά ηξηάληα ηνηο εθαηό (30%) αλαγλσξίδεηαη πξνο έθπησζε, είηε ην 

ζρεηηθό πνζό θαηαβάιιεηαη από ηελ επηρείξεζε απεπζείαο ζηνλ πξνκεζεπηή γηα ηελ 

αγνξά ησλ θαξηώλ, είηε δίλεηαη σο απνδεκίσζε ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο γηα ηελ 

θάιπςε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο από ηνπο ίδηνπο (βάζεη ησλ πξνζθνκηδόκελσλ 

απνδεηθηηθώλ αγνξάο).  

3. εκεηώλεηαη όηη ε θαηαβνιή ηεο ελ ιόγσ απνδεκίσζεο ζηνπο εξγαδνκέλνπο 

εμαηξείηαη από ηνλ ππνινγηζκό ηνπ εηζνδήκαηνο από κηζζσηή εξγαζία βάζεη ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο πεξ. ηβ’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ ΚΦΔ, νη νπνίεο ηέζεθαλ κε ην 

άξζξν 5 ηνπ λ. 4646/2019 θαη εθαξκόδνληαη γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηώληαη από 

1.1.2020 θαη κεηά. Δπηπξνζζέησο, γηα ιόγνπο ζπζηεκαηηθήο εξκελείαο ησλ 

δηαηάμεσλ θαη ελόςεη ηνπ επηδησθόκελνπ ζθνπνύ ηνπ λόκνπ γηα ηελ έκκεζε αύμεζε 

ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ, ρσξίο λα πξνθύςεη επηβάξπλζε γηα 

ηελ επηρείξεζε, κε ηελ παξνύζα δηεπθξηλίδεηαη όηη ε ρνξήγεζε θαξηώλ ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο πνπ έρνπλ αγνξαζζεί από ηελ επηρείξεζε δελ ζπληζηά παξνρή ζε 

είδνο, κε εθαξκνδνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ ΚΦΔ.  
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Β) πεξ.β΄: Γαπάλε κίζζωζεο εηαηξηθνύ επηβαηηθνύ απηνθηλήηνπ κεδεληθώλ 

ή ρακειώλ ξύπωλ 

 

4. Με ηελ πεξίπησζε (β), ηνπ άξζξνπ 22Β ηνπ ΚΦΔ όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην 

άξζξν 7 ηνπ λ. 4710/2020, νξίδεηαη όηη γηα ηε δαπάλε κίζζσζεο εηαηξηθνύ επηβαηηθνύ 

απηνθηλήηνπ κεδεληθώλ ξύπσλ, κε κέγηζηε Λ.Σ.Π.Φ. (Ληαληθή Σηκή Πξν Φόξσλ) έσο 

ηηο ζαξάληα ρηιηάδεο (40.000) επξώ, ρνξεγείηαη ζηελ επηρείξεζε δπλαηόηεηα 

έθπησζεο ηνπ κηζζώκαηνο από ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηεο, θαηά ηνλ ρξόλν 

πξαγκαηνπνίεζήο ηεο, πξνζαπμεκέλεο θαηά πνζνζηό πελήληα ηνηο εθαηό (50%) θαη 

γηα ην ππεξβάιινλ πνζό θαηά πνζνζηό εηθνζηπέληε ηνηο εθαηό (25%). Σα αληίζηνηρα 

πνζνζηά γηα απηνθίλεηα ρακειώλ ξύπσλ έσο 50 γξ. CO2/ρικ, είλαη ηξηάληα ηνηο 

εθαηό (30%) θαη γηα ην ππεξβάιινλ πνζό δεθαπέληε ηνηο εθαηό (15%). 

5. Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ ηα εηαηξηθά απηνθίλεηα είλαη κεδεληθώλ ή 

ρακειώλ ξύπσλ έσο 50 γξ. CO2/ρικ, ιακβάλνληαη ππόςε ηα αλαγξαθόκελα ζηελ 

άδεηα θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ, ελώ ε Ληαληθή Σηκή Πξν Φόξσλ (Λ.Σ.Π.Φ.) 

νρήκαηνο θαηά κάξθα, κνληέιν, ηύπν, παξαιιαγή θαη έθδνζε απηνύ είλαη ε ηηκή πνπ 

πξνθύπηεη από ηνπο ππνβαιιόκελνπο ηηκνθαηαιόγνπο ζηελ Αξκόδηα Σεισλεηαθή 

Αξρή από ηνπο επίζεκνπο αληηπξνζώπνπο/δηαλνκείο απηνθηλήησλ ή άιια ππόρξεα 

πξόζσπα, όπσο απηά νξίδνληαη ζηελ Α. 1203/29.05.2019 (Β’ 1933) Απόθαζε 

Γηνηθεηή ΑΑΓΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αμίαο ηνπ πξόζζεηνπ/πξναηξεηηθνύ 

(EXTRA) εμνπιηζκνύ, πξν Φ.Π.Α. θαη ηέινπο ηαμηλόκεζεο θαη αλαγξάθεηαη ζηε 

«Βεβαίσζε Αλώηαηεο πξνηεηλόκελεο Ληαληθήο Σηκήο πξν Φόξσλ» πνπ ρνξεγείηαη 

ζρεηηθά από ηνπο ηειεπηαίνπο. ε πεξίπησζε πνπ ηα πξόζσπα απηά δελ δύλαηαη λα 

ρνξεγήζνπλ ηε ζρεηηθή βεβαίσζε, ε ΛΣΠΦ ιακβάλεηαη ελαιιαθηηθά από ηελ 

αλαγξαθόκελε ζηα νηθεία παξαζηαηηθά πώιεζεο αμία, πξν Φ.Π.Α. θαη ηέινπο 

ηαμηλόκεζεο, κε ζπλππνινγηδόκελσλ ηπρόλ εθπηώζεσλ πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί.  

6. Οη δηαηάμεηο ηεο πεξ. β’ εθαξκόδνληαη γηα δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη 

ζηα θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ από ηελ 1.1.2020 θαη κεηά ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ.45 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ ΚΦΔ, όπσο πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 11 

ηνπ λ.4710/2020. Ωο έηνο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ δαπαλώλ απηώλ, λνείηαη ην έηνο 

πνπ απηέο αθνξνύλ. 

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

παξάδεηγκα: 

 

ΑΔΑ: ΨΨΝΧ46ΜΠ3Ζ-2Θ5



4 
 

Παξάδεηγκα  

Αλώλπκε εηαηξεία ζην θνξνινγηθό έηνο 2020 κηζζώλεη εηαηξηθό επηβαηηθό 

απηνθίλεην κε εθπνκπή ξύπσλ 20g CO2 /Km κε Λ.Σ.Π.Φ. 60.000 επξώ, κεληαίν 

κίζζσκα 1.000 επξώ θαη δηάξθεηα κίζζσζεο πέληε έηε (ιεηηνπξγηθή κίζζσζε). Ζ 

εηαηξεία εθπίπηεη  από ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηεο δαπάλε ύςνπο 12.000 επξώ (1.000€ 

* 12 κήλεο) θαη επηπιένλ εμσινγηζηηθά κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο ζπλνιηθό πνζό ύςνπο 3.000 επξώ ην νπνίν πξνθύπηεη σο εμήο: 

30% επί ηνπ πνζνύ ηεο δαπάλεο κίζζσζεο πνπ αλαινγεί ζηε ΛΣΠΦ έσο ηηο 

40.000 επξώ [(12.000*40.000/60.000)*30%=2.400] θαη επηπιένλ 15% επί ηεο πνζνύ 

ηεο δαπάλεο κίζζσζεο πνπ αλαινγεί ζηηο ππόινηπεο 20.000 επξώ (ππεξβάιινλ ησλ 

40.000 επξώ πνζό)[(12.000*20.000/60.000)*15%=600] δεδνκέλνπ όηη  ε ΛΣΠΦ 

ππεξβαίλεη ην όξην ησλ 40.000 θαηά 20.000 επξώ. 

 

Δπνκέλσο, ε επηρείξεζε ζε θάζε έλα από ηα θνξνινγηθά έηε κίζζσζεο 2020 έσο 

θαη 2024 ζα εθπέζεη από ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηεο ην πνζό (κίζζσκα) ησλ 12.000 

επξώ θαη επηπιένλ γηα θάζε έλα από ηα πην πάλσ θνξνινγηθά έηε ζα εθπέζεη 

εμσινγηζηηθά κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ην πνζό ησλ 

3.000 επξώ. 

 

Γ) πεξ.γ΄: Γαπάλε αγνξάο, εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζεκείωλ θόξηηζεο 

νρεκάηωλ κεδεληθώλ ή ρακειώλ ξύπωλ 

 

8. Ζ πεξίπησζε (γ), ε νπνία πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 12 ηνπ λ. 4646/2019 θαη 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 7 ηνπ λ. 4710/2020, νξίδεη όηη (πξώην εδάθην) γηα ηε 

δαπάλε αγνξάο, εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο δεκόζηα πξνζβάζηκσλ ζεκείσλ 

θόξηηζεο νρεκάησλ κεδεληθώλ ή ρακειώλ ξύπσλ έσο 50 g CO2/Km, ρνξεγείηαη 

ζηελ επηρείξεζε δπλαηόηεηα έθπησζεο από ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηεο, όπσο 

νξίδνληαη θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, θαηά ηνλ ρξόλν πξαγκαηνπνίεζήο ηεο, 

πξνζαπμεκέλεο θαηά πνζνζηό πελήληα ηνηο εθαηό (50%). 

Δηδηθόηεξα, ζύκθσλα κε ην δεύηεξν εδάθην ηεο πεξ. γ’, γηα επηρεηξήζεηο πνπ 

αζθνύλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζε λεζησηηθνύο δήκνπο ηεο Διιάδαο, ην 

πνζνζηό ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ νξίδεηαη ζε εβδνκήληα ηνηο εθαηό (70%) θαηά ην 

πνζό ησλ δαπαλώλ πνπ αθνξνύλ ηε δξαζηεξηόηεηα ζηνπο δήκνπο απηνύο. 
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Δάλ, ζύκθσλα κε ην ηξίην εδάθην ηεο πεξ. γ’, ην ζύλνιν ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

πνπ απνξξνθάηαη γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε ησλ δεκόζηα πξνζβάζηκσλ ζεκείσλ 

θόξηηζεο πξνέξρεηαη από Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ), όπσο απηό 

απνδεηθλύεηαη απνθιεηζηηθά κε ηε ρξήζε Δγγπήζεσλ Πξνέιεπζεο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ 

λ. 3468/2006 (Α` 129), ηόηε ηα πνζνζηά έθπησζεο από ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα αλσηέξσ εδάθηα (πξώην θαη δεύηεξν) 

δηακνξθώλνληαη ζε 70% θαη 90%, αληίζηνηρα. 

9. Δθόζνλ νη παξαπάλσ δαπάλεο γίλνληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλνλ γηα ηε ρξήζε 

ησλ ζεκείσλ θόξηηζεο από ηνπο εξγαδόκελνπο ηεο επηρείξεζεο (κε δεκόζηα 

πξνζβάζηκα ζεκεία θόξηηζεο), ην πνζνζηό πξνζαύμεζεο είλαη ηξηάληα ηνηο εθαηό 

(30%). 

10. Οη δηαηάμεηο ηνπ πξώηνπ θαη ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο πεξ. γ’ εθαξκόδνληαη γηα 

δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηα θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ από ηελ 

1.1.2020 θαη κεηά,ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 45 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ ΚΦΔ, 

όπσο πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 11 ηνπ λ. 4710/2020. Ωο έηνο πξαγκαηνπνίεζεο 

ησλ δαπαλώλ απηώλ λνείηαη ην έηνο πνπ απηέο αθνξνύλ. 

11. Γηεπθξηλίδεηαη όηη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο είλαη νη δαπάλεο γηα ηελ 

ειεθηξνδόηεζε ησλ ζεκείσλ θόξηηζεο είηε απηά είλαη δεκόζηα ή ηδησηηθά 

πξνζβάζηκα, όπσο απνδεηθλύνληαη από ηνπο ινγαξηαζκνύο ησλ παξόρσλ 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη εθπίπηνπλ θαηά ηνλ ρξόλν πνπ απηέο αθνξνύλ. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνζαύμεζεο, ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα 

απνδεηθλύεη κε θάζε πξόζθνξν ηξόπν ηε δαπάλε πνπ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

ζηαζκώλ θόξηηζεο. 

12.  Οη δηαηάμεηο ηνπ δεύηεξνπ εδαθίνπ ηεο πεξ. γ΄ ηνπ άξζξνπ 22Β ΚΦΔ 

εθαξκόδνληαη γηα πάγηα πνπ απνθηώληαη ζηα θνξνινγηθά έηε 2020 θαη 2021, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.45 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ ΚΦΔ, όπσο πξνζηέζεθαλ 

κε ην άξζξν 11 ηνπ λ.4710/2020. 

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

παξάδεηγκα: 

Παξάδεηγκα  

Αλώλπκε εηαηξεία ζην θνξνινγηθό έηνο 2020 πξνβαίλεη ζηελ αγνξά θαη 

εγθαηάζηαζε  δεκόζηα πξνζβάζηκσλ ζεκείσλ θόξηηζεο νρεκάησλ κεδεληθώλ 

ξύπσλ αμίαο 50.000 επξώ. Ζ εηαηξεία ζα εθπέζεη από ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηεο 

πνζό ύςνπο €50.000 γηα ην έηνο 2020 θαη επηπιένλ γηα ην ίδην έηνο ζα εθπέζεη 
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εμσινγηζηηθά κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ην πνζό ησλ 

25.000 επξώ (50.000*50%). ην ππόςε παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ 

νπνία ε αγνξά θαη ε εγθαηάζηαζε  ησλ ζεκείσλ θόξηηζεο δηελεξγνύληαλ 

απνθιεηζηηθά γηα ρξήζε ηνπο από ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο επηρείξεζεο θαη ζπλεπώο 

δελ αθνξνύζε δεκόζηα πξνζβάζηκα ζεκεία θόξηηζεο, ην πνζνζηό πξνζαύμεζεο ζα 

αλέξρνληαλ ζε 30% αληί ηνπ 50%. 

 

Γ) πεξ. δ΄: Γαπάλε αγνξάο ειαθξνύ επαγγεικαηηθνύ ειεθηξηθνύ νρήκαηνο 

κεδεληθώλ ή ρακειώλ ξύπωλ 

 

14. Ζ πεξίπησζε (δ), ε νπνία πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 7 ηνπ λ.4710/2020, νξίδεη 

όηη γηα ηε δαπάλε αγνξάο ειαθξνύ επαγγεικαηηθνύ ειεθηξηθνύ νρήκαηνο (θαηεγνξία 

Ν1 κέρξη 3,5 ηόλνη κηθηό βάξνο) κεδεληθώλ ξύπσλ ρνξεγείηαη ζηελ επηρείξεζε 

δπλαηόηεηα έθπησζεο από ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηεο, θαηά ην ρξόλν 

πξαγκαηνπνίεζήο ηεο, πξνζαπμεκέλεο θαηά πνζνζηό πελήληα ηνηο εθαηό (50%). Σν 

πνζνζηό πξνζαύμεζεο ηεο έθπησζεο γηα ηε δαπάλε αγνξάο αληίζηνηρσλ νρεκάησλ 

ρακειώλ ξύπσλ έσο 50 γξ. CO2/ρικ. νξίδεηαη ζε ηξηάληα ηνηο εθαηό (30%). Οη 

δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο απηήο εθαξκόδνληαη γηα δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη 

ζηα θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ από ηελ 1.1.2020 θαη κεηά ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 45 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ ΚΦΔ, όπσο πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 11 

ηνπ λ.4710/2020. Ωο έηνο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ δαπαλώλ απηώλ λνείηαη ην έηνο ην 

νπνίν απηέο αθνξνύλ. 

 

Δ) πεξ. ε΄: Γαπάλε αγνξάο νρεκάηωλ ηύπνπ L θαη ινηπώλ κεδεληθώλ ή 

ρακειώλ ξύπωλ 

 

15. Ζ πεξίπησζε (ε), ε νπνία πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 7 ηνπ λ.4710/2020, νξίδεη 

όηη γηα ηε δαπάλε αγνξάο νρεκάησλ ηύπνπ L, κνηνπνδειάησλ θαη κνηνζπθιεηώλ, 

θαζώο θαη νρεκάησλ παληόο εδάθνπο θαη άιισλ κηθξώλ νρεκάησλ κε ηξεηο ή 

ηέζζεξηο ηξνρνύο, κεδεληθώλ ξύπσλ ή ρακειώλ ξύπσλ έσο 50 g. CO2,/ρικ 

ρνξεγείηαη ζηελ επηρείξεζε δπλαηόηεηα έθπησζεο από ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηεο, 

θαηά ηνλ ρξόλν πξαγκαηνπνίεζήο ηεο, πξνζαπμεκέλεο θαηά πνζνζηό πελήληα ηνηο 

εθαηό (50%). 
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Οη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο απηήο εθαξκόδνληαη ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 

ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ 4710/2020 από ηε δεκνζίεπζε ηνπ λόκνπ, ήηνη από 23/07/2020. 

Ωο έηνο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ δαπαλώλ απηώλ λνείηαη ην έηνο πνπ απηέο αθνξνύλ. 

16. Δπηζεκαίλεηαη όηη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνύ έρνπλ εθαξκνγή γηα ηα 

θπζηθά πξόζσπα πνπ  αζθνύλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, θαζώο θαη ηα λνκηθά 

πξόζσπα θαη λνκηθέο νληόηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνύλ ηηο πην πάλσ δαπάλεο, 

αλεμάξηεηα από ηνλ ηξόπν ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ ηνπο (απινγξαθηθά ή 

δηπινγξαθηθά).  

17. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε πξνζαπμεκέλε έθπησζε επί ησλ ππόςε δαπαλώλ 

δηελεξγείηαη εμσινγηζηηθά κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ζηα 

έηε πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ελ ιόγσ δαπαλώλ. 

18.  Δθόζνλ πξόθεηηαη γηα δαπάλεο ηνπ άξζξνπ 22Β ΚΦΔ νη νπνίεο αθνξνύλ 

πάγηα ηεο επηρείξεζεο ηα νπνία θαιύπηνληαη θαη από ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

άξζξνπ 24 ΚΦΔ, δηεπθξηλίδεηαη όηη ε επηρείξεζε δύλαηαη είηε λα εθπέζεη ηηο δαπάλεο 

απηέο θαηά ηα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22Β είηε λα δηελεξγήζεη 

απόζβεζε ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24. ε πεξίπησζε 

πνπ ε επηρείξεζε επηιέμεη ηελ δηελέξγεηα απόζβεζεο, απηή ζα ηεξείηαη κέρξη ηελ 

πιήξε απόζβεζε ηνπ παγίνπ. 

19. Ζ δηελέξγεηα πξνζαπμεκέλεο έθπησζεο κε βάζε ην άξζξν 22Β ΚΦΔ 

παξέρεηαη γηα ηηο δαπάλεο γηα ηηο νπνίεο πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο θαη εθπίπηνπλ 

ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 22 ΚΦΔ. Δηδηθά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο πεξ. γ΄  ηνπ άξζξνπ 22Β ζεσξείηαη όηη ζπληξέρεη ζε θάζε πεξίπησζε ε 

πξνϋπόζεζε ηεο παξ. α΄ ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ ΚΦΔ θαη εμεηάδνληαη ζπκπιεξσκαηηθά 

πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22Β κόλν νη πξνϋπνζέζεηο ησλ παξ. β΄ θαη γ΄ ηνπ 

άξζξνπ 22 ΚΦΔ. 

20. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κεηά ηελ αθαίξεζε θαη ηνπ πην πάλσ 

πνζνζηνύ πξνζαύμεζεο ησλ δαπαλώλ πξνθύςνπλ δεκίεο, απηέο κεηαθέξνληαη γηα 

ζπκςεθηζκό κε κειινληηθά θέξδε κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ ΚΦΔ. 

 

 

        Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ Α.Α.Γ.Δ.  

 

                                                                                           ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 
 
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

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

2.  ΓΓΖΛΔΓ 

3. Γηεύζπλζε ηξαηεγηθήο Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο (κε ηελ παξάθιεζε λα 

αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΓΔ θαη ζηελ ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε ηεο ΑΑΓΔ) 

 
ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α΄, Β΄,  (εθηόο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνύ), Ε΄, Ζ΄, Θ΄, Η΄, ΗΒ΄, ΗΓ΄, 

ΗΓ΄, ΗΔ΄, ΗΣ΄, ΗΕ΄, ΗΖ΄, ΗΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄ θαη ΚΓ΄ 

2. Δπηρεηξεζηαθή Γηεύζπλζε ΓΟΔ Αηηηθήο & θαη Δπηρεηξεζηαθή Γηεύζπλζε ΓΟΔ 

Μαθεδνλίαο 

3. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Δπελδύζεσλ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & 

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

101 81, Αζήλα 

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

Βνπιήο 7, Σ.Κ. 105 62, Αζήλα 

5. ΓΣΓ – Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο 

6. Πεξηνδηθό «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ» 

7. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 

8. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ 

9. Γξαθείν  Γεληθήο Γξακκαηέσο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο 

 

 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1.  Γξαθείν θ. Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. 

2.  Γξαθείν θ. 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΄, Γ΄ 
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