
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4172 Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις  

 Αρθρο 24. Αποσβέσεις  

1. Κατά τον προσδιορισμό των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα, οι 
αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού εκπίπτουν από: 
α) τον κύριο των παγίων στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης σε όλες 
τις περιπτώσεις εκτός της περίπτωσης β' , 
β) τον μισθωτή, σε περίπτωση χρηματοοικονομικής μίσθωσης. 

2. Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, ο όρος «χρηματοοικονομική 
μίσθωση» σημαίνει οποιαδήποτε προφορική ή έγγραφη σύμβαση με την οποία 
ο εκμισθωτής (κύριος) υποχρεούται έναντι μισθώματος να παραχωρεί στον 
μισθωτή (χρήστη) τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου, εφόσον πληρούνται 
ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια: 
α) η κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου περιέρχεται στον μισθωτή με τη 
λήξη του χρόνου της μίσθωσης, 
β) η σύμβαση της μίσθωσης περιλαμβάνει όρο συμφέρουσας προσφοράς για 
την εξαγορά του εξοπλισμού σε τιμή κατώτερη της αγοραίας αξίας, 
γ) η περίοδος της μίσθωσης καλύπτει τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό 
(90%) της οικονομικής διάρκειας ζωής του περιουσιακού στοιχείου ακόμη και 
στην περίπτωση που ο τίτλος δεν μεταβιβάζεται κατά τη λήξη της μίσθωσης, 
δ) κατά τη σύναψη της σύμβασης της μίσθωσης, η παρούσα αξία των 
μισθωμάτων ανέρχεται στο ενενήντα τοις εκατό (90%) της αγοραίας αξίας του 
περιουσιακού στοιχείου που εκμισθώνεται, 
ε) τα περιουσιακά στοιχεία που εκμισθώνονται είναι τέτοιας ειδικής φύσης 
που μόνον ο μισθωτής δύναται να τα μεταχειριστεί δίχως να προβεί σε 
σημαντικές αλλοιώσεις. 

3. Εδαφικές εκτάσεις, έργα τέχνης, αντίκες, κοσμήματα και άλλα πάγια 
στοιχεία ενεργητικού επιχειρήσεων που δεν υπόκεινται σε φθορά και 
αχρήστευση λόγω παλαιότητας, δεν υπόκεινται σε απόσβεση. 

4. Κόστος κτήσης ή κατασκευής, περιλαμβανομένου και του κόστους 
βελτίωσης, ανανέωσης και ανακατασκευής αποσβένονται, σύμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα: 

Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης 
Συντελεστής 

απόσβεσης (% ανά 
φορολογικό έτος) 

Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, βιομηχανικές και ειδικές 
εγκαταστάσεις, μη κτιριακές εγκαταστάσεις, αποθήκες και 
σταθμοί, περιλαμβανομένων των παραρτημάτων τους (και 
ειδικών οχημάτων φορτοεκφόρτωσης) 
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Εδαφικές εκτάσεις που χρησιμοποιούνται σε εξόρυξη και 
λατομεία, εκτός αν χρησιμοποιούνται για τις υποστηρικτικές 
δραστηριότητες εξόρυξης 
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Μέσα μαζικής μεταφοράς, περιλαμβανομένων αεροσκαφών, 5 



σιδηροδρομικών συρμών, πλοίων και σκαφών 
Μηχανήματα, εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού 10 
Μέσα μεταφοράς ατόμων 16 
Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων («εσωτερικές εμπορευματικές 
μεταφορές» ) 12 

Άυλα στοιχεία και δικαιώματα και έξοδα πολυετούς απόσβεσης 10 
Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισμικό 20 
Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης 10 

 
Ο συντελεστής απόσβεσης του προηγούμενου πίνακα για τα άυλα στοιχεία 
και δικαιώματα ισχύει, εφόσον δεν προκύπτει συμβατικά από την αρχική 
συμφωνία διαφορετική των δέκα (10) ετών οικονομική διάρκεια ζωής, οπότε 
και ο συντελεστής διαμορφώνεται ως το πηλίκο «1 διά έτη διάρκειας ζωής 
δικαιώματος». Σε περίπτωση δικαιωμάτων που θεμελιώθηκαν πριν από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, για την αναπόσβεστη αξία 
(εναπομείνασα αξία) ως διάρκεια δικαιώματος λαμβάνεται η υπολειπόμενη 
διάρκεια του δικαιώματος. 

5. Ο υπολογισμός των αποσβέσεων είναι υποχρεωτικός, γίνεται σε ετήσια 
βάση και δεν επιτρέπεται η μεταφορά αποσβενόμενων ποσών μεταξύ 
οικονομικών χρήσεων. 

6. Η απόσβεση ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου αρχίζει από τον επόμενο 
μήνα εντός του οποίου χρησιμοποιείται ή τίθεται σε υπηρεσία από τον 
φορολογούμενο κατ' αναλογία με τους συντελεστές της παραγράφου 4. 

7. Το ποσό της απόσβεσης δεν δύναται να υπερβεί το κόστος κτήσης ή 
κατασκευής, περιλαμβανομένου του κόστους βελτίωσης, ανανέωσης και 
ανακατασκευής, καθώς και αποκατάστασης του περιβάλλοντος. Εάν η 
αποσβέσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου της επιχείρησης είναι 
μικρότερη από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, το εν λόγω στοιχείο μπορεί να 
αποσβεστεί εξ ολοκλήρου μέσα στο φορολογικό έτος που αποκτήθηκε το 
περιουσιακό στοιχείο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να 
αναπροσαρμόζεται το ποσό που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο μία φορά 
ανά πέντε έτη, με βάση τα κατάλληλα στοιχεία που δημοσιεύονται από την 
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). 



8. Οι νέες επιχειρήσεις δύνανται να αναβάλουν την απόσβεση των 
περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης κατά τα πρώτα τρία (3) φορολογικά 
έτη. 

 


