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ΘΔΜΑ: Γιεςκπινίζειρ ζσεηικά με ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 25 ηος ν. 

4172/2013.  

   

Με αθνξκή εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία καο, αλαθνξηθά κε ην πην 

πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:  

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ.4172/2013, νη νπνίεο έρνπλ εθαξκνγή, ζύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ ίδηνπ λόκνπ γηα θνξνινγηθέο 

πεξηόδνπο πνπ αξρίδνπλ από ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη εμήο, νξίδεηαη όηη ηα απνζέκαηα θαη 

ηα εκηθαηεξγαζκέλα πξντόληα απνηηκώληαη ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλόλεο ινγηζηηθήο. 

Ωζηόζν, ν θνξνινγνύκελνο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη δηαθνξεηηθή κέζνδν 

απνηίκεζεο θαηά ηα ηέζζεξα (4) έηε κεηά ην θνξνινγηθό έηνο θαηά ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξώηε θνξά ε κέζνδνο απνηίκεζεο πνπ εθάξκνζε ε επηρείξεζε. 

2. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη όηη θαηά ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ηνπ θέξδνπο από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, επηηξέπεηαη ε έθπησζε 

όισλ ησλ δαπαλώλ, κε ηελ επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Κ.Φ.Δ., νη νπνίεο: 

α) πξαγκαηνπνηνύληαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο επηρείξεζεο ή θαηά ηηο ζπλήζεηο εκπνξηθέο 
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ζπλαιιαγέο ηεο, β) αληηζηνηρνύλ ζε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγή θαη ε αμία ηεο ζπλαιιαγήο δελ 

θξίλεηαη θαηώηεξε ή αλώηεξε ηεο αγνξαίαο, ζηε βάζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ δηαζέηεη ε 

θνξνινγηθή δηνίθεζε, γ) εγγξάθνληαη ζηα ηεξνύκελα βηβιία απεηθόληζεο ησλ ζπλαιιαγώλ 

ηεο πεξηόδνπ θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηνύληαη θαη απνδεηθλύνληαη κε θαηάιιεια 

δηθαηνινγεηηθά. 

3. Με ηελ ΠΟΛ. 1113/2.6.2015 εγθύθιηό καο δηεπθξηλίζηεθε όηη ε δεκία πνπ πξνθύπηεη από 

ηελ απνηίκεζε ηίηισλ, ρξενγξάθσλ, ππνρξεώζεσλ, θ.ιπ. δελ είλαη δαπάλε πνπ αληηζηνηρεί 

ζε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγή, αιιά ε όπνηα δαπάλε ζα πξνθύςεη θαηά ηε κεηαβίβαζε ησλ 

ππόςε ηίηισλ, θ.ιπ. ή εμόθιεζε ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο.  

4. Δμάιινπ, κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπη. 1 θαη 2 ηεο παξ. 2.2.205 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 

π.δ.1123/1980, όπσο απηέο ίζρπαλ πξηλ ηελ θαηάξγεζή ηνπο κε ην άξζξν 38 ηνπ λ. 

4308/2014 θαη εθαξκόδνληαλ γηα πεξηόδνπο πνπ άξρηδαλ πξηλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014, 

νξίδεηαη, όηη ηα απνζέκαηα πνπ πξνέξρνληαη από αγνξέο απνηηκνύληαη ζηελ θαη’είδνο 

ρακειόηεξε ηηκή κεηαμύ ηηκήο θηήζεσο θαη ηξέρνπζαο ηηκήο αγνξάο, ελώ ηα απνζέκαηα πνπ 

πξνέξρνληαη από ηελ παξαγσγή ζηελ θαη’είδνο ρακειόηεξε ηηκή κεηαμύ ηηκώλ ηζηνξηθνύ 

θόζηνπο παξαγσγήο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. 

5. Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.4308/2014, νη νπνίεο 

έρνπλ εθαξκνγή γηα πεξηόδνπο πνπ αξρίδνπλ κεηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2014 νξίδεηαη, όηη 

κεηά ηελ αξρηθή αλαγλώξηζε, ηα απνζέκαηα επηκεηξώληαη ζηελ θαη’ είδνο ρακειόηεξε αμία 

κεηαμύ θόζηνπο θηήζεο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. 

6. Με ηε ινγηζηηθή νδεγία εθαξκνγήο ηνπ λόκνπ 4308/2014 ηεο ΔΛΣΔ δηεπθξηλίζηεθε, 

κεηαμύ άιισλ, όηη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ άξζξνπ 20 όηαλ ε θαζαξή 

ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη κηθξόηεξε ηνπ θόζηνπο θηήζεο ησλ απνζεκάησλ, ε δηαθνξά 

(δεκία) επηβαξύλεη ην θόζηνο πσιεζέλησλ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 

7. Δπνκέλσο, ε δηαθνξά από ηελ απνηίκεζε απνζεκάησλ δελ απνηειεί δαπάλε 

εμεηαδόκελε ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.4172/2013, αιιά επεξεάδεη ηα 

απνηειέζκαηα κέζσ ηνπ θόζηνπο πσιεζέλησλ. 

Σα αλσηέξσ ηζρύνπλ γηα θνξνινγηθέο πεξηόδνπο πνπ αξρίδνπλ από ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 

2014 θαη κεηά, δεδνκέλνπ όηη νη δηαηάμεηο ηνπ λ.4308/2014 θαζώο θαη ηνπ π.δ. 1123/1980 

δελ δηαθέξνπλ σο πξνο ην ππόςε ζέκα. 

 

Ακπιβέρ Ανηίγπαθο              Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

Η Πποϊζηαμένη ηος Αςηοηελούρ                        ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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     Σμήμαηορ Γιοίκηζηρ 

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Απνδέθηεο Πίλαθα Β’ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ) 

2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ  θαη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηνπ 

3. Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθώλ Τπεξεζηώλ-Σκήκα Β’ 

4. Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ 

(κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.) 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, Σ’ (εθηόο ησλ αξηζκ.1 θαη 2 απηνύ), Ε΄(εθηόο ησλ αξηζκώλ 3, 4 θαη 

7), Ζ΄, Θ΄, Η΄, ΗΑ΄, ΗΒ΄, ΗΓ΄, ΗΓ΄, ΗΔ΄, ΗΣ΄, ΗΕ΄, ΗΖ΄, ΗΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄ θαη ΚΓ΄ 

2. Γ/λζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e- Δθαξκνγέο) 

3. Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνύ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ  & 

Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξηώλ θαη ΓΔΜΖ, Πι. Κάληγγνο, 

Σ.Κ. 101 81, Αζήλα 

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

7, Σ.Κ.105 62, Αζήλα 

5. ACCOUNTIG CENTER, Λνγηζηηθέο & Φνξνηερληθέο Δθαξκνγέο, Δι. Βεληδέινπ & 

Φηιαξέηνπ 88 Καιιηζέα 

 

ΙΙΙ. EΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 

2. Γξαθείν θνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ 

3. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ 

4. Γξαθείν θ.θ. Γελ. Γ/ληώλ 

5. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο-Σκήκαηα Α’ (5)- Β’(5) 

6. Γηεύζπλζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο Γ.Γ.Γ.Δ. 

7. Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνύ Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ & Δπηθνηλσλίαο  

ΑΔΑ: 69Β6Η-Φ56


		2016-06-10T09:39:14+0300
	Athens




