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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 
1. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΑΜΕΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΣΜΗΜΑΣΑ Α΄, Β΄ 

 Αθήνα, 1 Ιουνίου  2022 

Αρ. Πρωτ:Ο ΔΕΑΥ 1048348 ΕΞ 

2022 

Σαχ. Δ/νση  : Καρ. ερβίας 10 
 

 

  

ΠΡΟ 

 

 

 

Ψς πίνακας διανομής 

Σαχ. Κώδικας : 101 84 - Αθήνα 

Σηλέφωνο : 210 3375454/192 

E-Mail : deaf@aade.gr  

Url : www.aade.gr  

2. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΨΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΥΨΝ   

Σαχ. Δ/νση  :  Πανεπιστημίου 20   

Σαχ. Κώδικας : 10672-Αθήνα   

Σηλέφωνο : 210 3635007   

E-Mail :             deispraxeon@aade.gr    

 

 

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 24, 36, 37και 45  του ν. 4936/2022 

(Α΄105) «Εθνικός Κλιματικός Νόμος  - Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της 

ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος» 

 

ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΟΔΗΓΙΑ 

Α) ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 24, 36, 37 και 45  του ν. 4936/2022 (Α΄105). 

Β) ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ 

Κοινοποίηση των διατάξεων των κάτωθι άρθρων: 

1. Άρθρο 24, Οικονομικά κίνητρα για δραστηριότητες με σημαντική συμβολή στον 

μετριασμό της κλιματικής αλλαγής - Σροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 24 του ν. 

4172/2013. 

2. Άρθρο 36, ‘Έκτακτη οικονομική ενίσχυση λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών 

καταναλωτών. 

3. Άρθρο 37, ‘Έκτακτη εισφορά στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας. 

4.Άρθρο 45, Έναρξη ισχύος.  

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ 

Άρθρο 24: αφορά σε φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και 

ΑΔΑ: 974Κ46ΜΠ3Ζ-2ΓΖ



                                            

2 

 

 

 

ας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις των άρθρων 24, 36, 

37 και 45 του ν. 4936/2022 (Α΄105) «Εθνικός Κλιματικός Νόμος  - Μετάβαση στην κλιματική 

ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την 

αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος», ως ακολούθως: 

 

Άρθρο 24 

Οικονομικά κίνητρα για δραστηριότητες με σημαντική συμβολή στον μετριασμό της 

κλιματικής αλλαγής - Σροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 

 

Με τη διάταξη του άρθρου 24 προστέθηκαν στο πρώτο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 10 του 

άρθρου 24 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), περί συντελεστών απόσβεσης, και οι επενδύσεις που 

συμβάλλουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, και η παρ. 10 διαμορφώθηκε ως εξής:  

 «10.α. Σο κόστος που είναι συναφές με την αναβάθμιση των Κέντρων Διαλογής 

Ανακυκλώσιμων Τλικών (ΚΔΑΤ), με την ενεργειακή απόδοση, με την εξοικονόμηση νερού ή με 

επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως συμβάλλουσες σημαντικά στον μετριασμό της 

κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020 «σχετικά με τη 

θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων και για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088» (L 198) και τις σχετικές κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις» 

αποσβέννυται με τους συντελεστές του πίνακα της παρ. 4, προσαυξημένους κατά ποσοστό 

εκατό τοις εκατό (100%). ε περίπτωση που ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι 

ανώτερος του δέκα τοις εκατό (10%), ο προσαυξημένος συντελεστής δεν δύναται να 

υπερβαίνει τις δέκα (10) ποσοστιαίες μονάδες. 

β. Η περ. α΄ δεν καταλαμβάνει τις κατηγορίες ενεργητικού επιχείρησης σχετικές με: 

"αεροσκάφη, σιδηροδρομικούς συρμούς, πλοία και σκάφη", "μέσα μεταφοράς ατόμων" και 

"μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων". 

γ. Με κοινή απόφαση των Τπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του 

Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, οι 

διαδικασίες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.» 

 

Άρθρο 36 

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών 

 

Με τη διάταξη του άρθρου 36 και ειδικότερα της παρ. 5 προβλέπεται ότι το ποσό της 

έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης που παρέχεται με την παρ. 1 του ίδιου άρθρου για την 

κάλυψη μέρους της αύξησης του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε 

λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος οικιακών καταναλωτών, είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο 

νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες. 

Άρθρο 36: αφορά σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος, με ετήσιο 

καθαρό οικογενειακό εισόδημα μετά την αφαίρεση των φόρων, φορολογικού έτους 2020, 

έως τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ. 

Άρθρο 37, αφορά σε παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας για το σύνολο των μονάδων 

παραγωγής τους, καθώς και εκείνες που εκπροσωπούνται από Υορείς ωρευτικής 

Εκπροσώπησης (ΥΟ..Ε.). 
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και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής 

διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά συμπεριλαμβανομένης 

και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν 

δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το 

Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και τα 

πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή 

οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. 

 

Άρθρο 37  

Έκτακτη εισφορά στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας  

 

Με τη διάταξη του άρθρου 37 και ειδικότερα της παρ. 3 προβλέπεται ότι το ποσό της 

έκτακτης εισφοράς που επιβάλλεται στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζεται 

από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), ανά παραγωγό, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 7 του 

ιδίου άρθρου, επιβάλλεται από το Τπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και βεβαιώνεται 

και εισπράττεται αμελλητί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ως δημόσιο έσοδο, 

σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90). Σα έσοδα από 

την εισφορά αποδίδονται στον ειδικό λογαριασμό με την ονομασία «Σαμείο Ενεργειακής 

Μετάβασης» για την επιδότηση λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας σε καταναλωτές. 

Με τις διατάξεις της παρ. 4 του κοινοποιούμενου άρθρου προβλέπεται ότι η εισφορά 

καταβάλλεται εντός τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 5 του 

Κώδικα Υορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α’ 170), της σχετικής πράξης 

προσδιορισμού. Η προθεσμία και η άσκηση προσφυγής κατά της πράξης προσδιορισμού δεν 

αναστέλλουν την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης. 

Με τις διατάξεις της παρ. 5 του ίδιου ως άνω άρθρου ορίζεται ότι οι υπόχρεοι στους οποίους 

επιβάλλεται άπαξ έκτακτη εισφορά με την παρ. 1 του ίδιου άρθρου, δύνανται, κατά τον 

προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών για σκοπούς επιβολής φόρου εισοδήματος, να 

εκπίπτουν το ποσό της εισφοράς της παρ. 1, ως δαπάνη, σύμφωνα με τον Κ.Υ.Ε. 

 

Άρθρο  45 

«Έναρξη ισχύος» 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 45 ορίζεται ότι η ισχύς των διατάξεων των προαναφερόμενων 

άρθρων αρχίζει από τη δημοσίευση του ν. 4936/2022 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 

ήτοι από 27.05.2022. 

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ 

ΑΡΦΗ 

ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΟΔΨΝ 

 

ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 

 

 

 

 

υνημμένα: Απόσπασμα του ΥΕΚ Α΄105/27-5--2022 (άρθρα 24, 36 37 και 45  του ν. 

4936/2022)  
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Αποδέκτες Πίνακα Γ΄ 

2. Επιχειρησιακή Δ/νση  ΔΟΕ  Αττικής & Επιχειρησιακή Δ/νση ΔΟΕ Μακεδονίας 

3. Διεύθυνση τρατηγικής Σεχνολογιών Πληροφορικής (με την παράκληση να αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της ΑΑΔΕ) 

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Αποδέκτες Πίνακα Α΄(1, 4) 

2. Αποδέκτες Πίνακα Β΄(περίπτωση 3) 

3. Γραφείο Τπουργού Οικονομικών κ. ταϊκούρα 

4. Γραφείο Τφυπουργού Οικονομικών κ. Βεσυρόπουλου 

5. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας  

 

ΙΙΙ. ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1.Γραφείο Διοικητή ΑΑΔΕ 

2. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υορολογικής Διοίκησης 

3. Διευθύνσεις, Αυτοτελή Σμήματα και Αυτοτελή Γραφεία της ΓΔΥΔ  

4. Διεύθυνση Νομικής Τποστήριξης της ΑΑΔΕ 

5. Αυτοτελές Σμήμα υντονισμού, Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας 

6. Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

7. Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Υορολογίας – Σμήματα Α΄, Β΄ 

8. Διεύθυνση Εισπράξεων και Επιστροφών  

 

 

ΑΔΑ: 974Κ46ΜΠ3Ζ-2ΓΖ


		2022-06-08T14:38:35+0300
	Athens




