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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                    Αζήλα, 22 Ηνπλίνπ 2016 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                             

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΣΜΗΜΑ: Β’    

 

Σασ. Γ/νζη: Καξ. εξβίαο 10                                            ΠΟΛ:1079 

Σασ. Κώδ.: 101 84  ΑΘΖΝΑ                    ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 

Πληποθοπίερ: Δ. Πιάλε  

Σηλέθωνο: 210 – 3375312                  

ΦΑΞ: 210 – 3375001                                  

 

ΘΔΜΑ: Γιεςκπινίζειρ ζσεηικά με ηον σπόνο έναπξηρ διενέπγειαρ αποζβέζεων ζηα 

άςλα ζηοισεία, ηα δικαιώμαηα και ηα έξοδα πολςεηούρ απόζβεζηρ με βάζη ηιρ 

διαηάξειρ ηος άπθπος 24 ηος ν.4172/2013.   

 

Με αθνξκή πξνθνξηθά θαη γξαπηά εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί ζηελ ππεξεζία καο, 

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

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.4172/2013, όπσο ηζρύνπλ, θαζνξίδνληαη νη 

θνξνινγηθέο απνζβέζεηο νη νπνίεο εθπίπηνπλ από ην ζύλνιν ησλ εζόδσλ από 

επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ θέξδνπο από 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα.  

 Δηδηθόηεξα, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λόκνπ απηνύ νξίδεηαη όηη ηα  

άπια ζηνηρεία θαη δηθαηώκαηα θαζώο θαη ηα έμνδα πνιπεηνύο απόζβεζεο απνζβέλνληαη 
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κε ζπληειεζηή 10%. Ο ζπληειεζηήο απηόο γηα ηα άπια ζηνηρεία θαη δηθαηώκαηα ηζρύεη, 

εθόζνλ δελ πξνθύπηεη ζπκβαηηθά από ηελ αξρηθή ζπκθσλία νηθνλνκηθή δηάξθεηα δσήο 

δηαθνξεηηθή ησλ δέθα (10) εηώλ, νπόηε θαη ν ζπληειεζηήο δηακνξθώλεηαη σο ην πειίθν 

«1 δηά έηε δηάξθεηαο δσήο δηθαηώκαηνο». 

2. Δπηπιένλ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ ίδηνπ σο άλσ άξζξνπ θαη λόκνπ 

νξίδεηαη, όηη ο ππνινγηζκόο ησλ θνξνινγηθώλ απνζβέζεσλ είλαη ππνρξεσηηθόο, γίλεηαη 

ζε εηήζηα βάζε θαη δελ επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά απνζβελόκελσλ πνζώλ κεηαμύ 

νηθνλνκηθώλ ρξήζεσλ, ελώ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 νξίδεηαη, όηη ε θνξνινγηθή, 

απόζβεζε ελόο πάγηνπ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ αξρίδεη από ηνλ επόκελν κήλα εληόο ηνπ 

νπνίνπ ρξεζηκνπνηείηαη ή ηίζεηαη ζε ππεξεζία από ηνλ θνξνινγνύκελν θαη` αλαινγία κε 

ηνπο ζπληειεζηέο ηεο παξαγξάθνπ 4.  

3. Δλόςεη ησλ αλσηέξσ θαη δεδνκέλνπ όηη αθελόο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 

4 ηνπ άξζξνπ 24 πξνζδηνξίδεηαη ν ζπληειεζηήο δηελέξγεηαο απόζβεζεο γηα ηα άπια 

ζηνηρεία θαη δηθαηώκαηα θαη αθεηέξνπ όηη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ 

λ.4172/2013 δελ θάλνπλ δηάθξηζε σο πξνο ηνλ ρξόλν έλαξμεο δηελέξγεηαο ησλ 

απνζβέζεσλ κεηαμύ ησλ ελζώκαησλ θαη αζώκαησλ (άπισλ) πάγησλ πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ, ζπλάγεηαη, όηη ε απόζβεζε ησλ άπισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη 

δηθαησκάησλ αξρίδεη θαη ζηελ πεξίπησζε απηή από ηνλ επόκελν κήλα εληόο ηνπ νπνίνπ 

μεθηλά ε ρξήζε ή εθκεηάιιεπζε ησλ ελ ιόγσ παγίσλ, αλεμάξηεηα αλ, από ηελ 

εθκεηάιιεπζή ηνπο, ε επηρείξεζε απνθόκηζε ελ ηέιεη έζνδα ή όρη. ε πεξίπησζε πνπ ν 

ρξόλνο έλαξμεο ηεο θνξνινγηθήο απόζβεζεο δελ ζπκπίπηεη κε ηελ έλαξμε ηνπ 

θνξνινγηθνύ έηνπο, θαηά πεξίπησζε, ε απόζβεζε ησλ άπισλ ζηνηρείσλ θαη δηθαησκάησλ 

ππνινγίδεηαη ζε ηόζα δσδέθαηα ηεο εηήζηαο απόζβεζεο, όζνη είλαη νη κήλεο κέρξη ην 

ηέινο ηνπ έηνπο απηνύ, αξρήο γελνκέλεο από ηνλ κήλα εληόο ηνπ νπνίνπ μεθίλεζε ε 

απόζβεζε.  

Όζνλ αθνξά ζηα έμνδα πνιπεηνύο απόζβεζεο (όπσο είλαη ηα έμνδα πξώηεο 

εγθαηάζηαζεο θαη θηήζεο αθηλήησλ, θ.ιπ.) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηά ηελ έλαξμε 

ηζρύνο ηνπ λ.4172/2013 θαη πξηλ από ηελ εθαξκνγή ησλ Διιεληθώλ Λνγηζηηθώλ 
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Πξνηύπσλ (λ.4308/2014), ε απόζβεζε απηώλ μεθηλά από ηνλ επόκελν κήλα εληόο ηνπ 

νπνίνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαζόζνλ, ιόγσ ηεο θύζεο ησλ εμόδσλ απηώλ, δελ λνείηαη ε  

ρξεζηκνπνίεζή ή εθκεηάιιεπζή ηνπο από ηελ επηρείξεζε ζε ρξόλν κεηαγελέζηεξν από 

απηόλ ηεο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο. 

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 

Ζ Πξντζηακέλε ηνπ Απηνηεινύο 

Σκήκαηνο Γηνίθεζεο 

 

 

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Β΄ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ) 

2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηεο 

3. Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθώλ Τπεξεζηώλ – Σκήκα Β΄ 

4. Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e - ππεξεζίεο) 

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

5. Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ – Σκήκα Δ΄ 

(κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, Σ’ (εθηόο ησλ αξηζ.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. Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο Αλάπηπμεο & Σνπξηζκνύ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ 

& Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηώλ & Γ.Δ.ΜΖ., Πι. 

Κάληγγνο, Σ.Κ. 101 81, Αζήλα  
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3. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ 

(ΔΛΣΔ), Βνπιήο 7 – Σ.Κ. 105 62 ΑΘΖΝΑ 

4. ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ» 

5. ΩΜΑ ΟΡΚΩΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΛΟΓΗΣΩΝ, Καπνδηζηξίνπ 28, Σ.Κ. 106 82, 

Αζήλα 

 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 

2. Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ 

3. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ  

4. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ 

5. Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 

6. Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνύ Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο  

7. Γηεύζπλζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. 

8. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο - Σκήκαηα Α΄ (10) - Β΄ (10) 
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