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ΘΔΜΑ: Έκπηωζη δαπανών εηαιπικήρ κοινωνικήρ εςθύνηρ - Παποσή οδηγιών
ζσεηικά με ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 22 ηος ν. 4172/2013 (Α΄
167), όπωρ ηποποποιήθηκαν με ηον ν. 4646/2019 (Α΄ 201)
1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 4646/2019, κε ηηο νπνίεο
αληηθαηαζηάζεθε ε πεξίπησζε α’ ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.4172/2013 (ΚΦΔ), επηηξέπεηαη
θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θέξδνπο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ε έθπησζε
φισλ ησλ δαπαλψλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ ΚΦΔ, νη
νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο επηρείξεζεο ή θαηά ηηο ζπλήζεηο
εκπνξηθέο

ζπλαιιαγέο

ηεο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

θαη

δξάζεσλ

εηαηξηθήο

θνηλσληθήο επζχλεο.
Δπηπιένλ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 4646/2019
πξνζηέζεθε εδάθην ζην ηέινο ηεο πεξ. γ’ ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ ΚΦΔ, κε ην νπνίν
νξίδεηαη φηη εηδηθά νη δαπάλεο γηα δξάζεηο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο εθπίπηνπλ
ππφ ηελ πξνυπφζεζε ε επηρείξεζε λα εκθαλίδεη ινγηζηηθά θέξδε ρξήζεο θαηά ην
ρξφλν πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο. Τν εδάθην απηφ δελ εθαξκφδεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ε
δξάζε εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ
Γεκνζίνπ.
2. Οη δηαηάμεηο ηεο πεξ. α΄ ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ ΚΦΔ έρνπλ εθαξκνγή απφ ηελ
έλαξμε ηζρχνο ηνπ ΚΦΔ, ήηνη γηα δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα θνξνινγηθά
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έηε πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1.1.2014, θαζφζνλ φπσο αλαθέξεηαη ζηελ αηηηνινγηθή
έθζεζε

κε

ηηο

λέεο

δηαηάμεηο

απνηππψλεηαη

ξεηά

φηη

ε

πξνυπφζεζε

πξαγκαηνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο επηρείξεζεο ή θαηά ηηο
ζπλήζεηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα εθπίπηνπλ απηέο απφ ηα
αθαζάξηζηα έζνδά ηεο, εθπιεξψλεηαη θαη ζε πεξίπησζε πινπνίεζεο

δξάζεσλ

εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, φπσο έρεη ήδε γίλεη εξκελεπηηθψο δεθηφ θαη κε ηελ
ΠΟΛ. 1113/2015 εγθχθιηφ καο. Σε φ, ηη αθνξά ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ
ηεο πεξ. γ’ ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ ΚΦΔ, απηέο εθαξκφδνληαη ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ. 4646/2019, γηα δαπάλεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο
επζχλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ
1.1.2020 θαη κεηά.
Δπνκέλσο, ζηα θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1.1.2020 θαη κεηά, ε
έθπησζε ησλ δαπαλψλ εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, ζπλαξηάηαη άκεζα κε ηελ
πξνυπφζεζε ε επηρείξεζε λα εκθαλίδεη ινγηζηηθά θέξδε ρξήζεο θαηά ηνλ ρξφλν
πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο, ζπλππνινγηδνκέλσλ ησλ δαπαλψλ εηαηξηθήο θνηλσληθήο
επζχλεο. Γειαδή, νη ππφςε δαπάλεο δχλαληαη λα εθπίπηνπλ γηα θνξνινγηθνχο
ζθνπνχο κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε εκθαλίδεη ινγηζηηθά θέξδε ην
θνξνινγηθφ έηνο πνπ απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη.
Γηα παξάδεηγκα, έζησ λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν ην θνξνινγηθφ έηνο 2020
εκθαλίδεη έζνδα ρξήζεσο 1.000 € θαη δαπάλεο ρξήζεσο 900 €, ζηηο νπνίεο
πεξηιακβάλνληαη θαη δαπάλεο γηα δξάζεηο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο πφζνπ 400
€. Σηελ πεξίπησζε απηή ην ππφςε λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν εκθαλίδεη ινγηζηηθά
θέξδε χςνπο 100 € δηθαηνχηαη λα εθπέζεη ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ηηο
δξάζεηο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, χςνπο 400 €.
Σην σο άλσ παξάδεηγκα, εάλ ην λνκηθφ πξφζσπν εκθαλίδεη δαπάλεο ρξήζεσο
1.200 €, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη δαπάλεο γηα δξάζεηο εηαηξηθήο θνηλσληθήο
επζχλεο πφζνπ 500, ηφηε ζα πξνθχςεη δεκία ρξήζεσο 200 επξψ (1.000-1.200=200).
Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην λνκηθφ πξφζσπν, δεδνκέλνπ φηη δελ εκθαλίδεη ινγηζηηθά
θέξδε δελ δηθαηνχηαη λα εθπέζεη ηηο δαπάλεο γηα δξάζεηο εηαηξηθήο θνηλσληθήο
επζχλεο ηνπ έηνπο απηνχ θαη ζπλεπψο ζα πξνζζέζεη ζηηο κε εθπηπηφκελεο δαπάλεο
πνζφ ίζν κε 500 €.
3. Τν πιαίζην ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο (ΔΚΔ), πξνζδηνξίδεηαη, κεηαμχ
άιισλ, απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή κε ηελ απφ 25.10.2011 (COM(2011)681)
Αλαθνίλσζή ηεο ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην Σπκβνχιην, ηελ Δπξσπατθή
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Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ. Σηελ ελ
ιφγσ Αλαθνίλσζε αλαθέξεηαη φηη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη ήδε νξίζεη ηελ ΔΚΔ
σο κηα έλλνηα ζχκθσλα µε ηελ νπνία νη εηαηξείεο ελζσκαηψλνπλ ζε εζεινληηθή βάζε
θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο αλεζπρίεο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο
θαη ζηηο επαθέο ηνπο µε άιια ελδηαθεξφκελα κέξε (COM(2001) 366). Δπίζεο, δίδεηαη
επηθαηξνπνηεκέλνο νξηζκφο ηεο ΔΚΔ σο «ε επζχλε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηνλ
αληίθηππφ ηνπο ζηελ θνηλσλία».
Δπηπιένλ, αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πξνθεηκέλνπ λα επηδησρζνχλ νη
ζθνπνί ηεο ΔΚΔ έρνπλ δνζεί θαη απφ αλαγλσξηζκέλνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο φπσο,
κεηαμχ άιισλ, νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ΟΟΣΑ γηα ηηο πνιπεζληθέο
επηρεηξήζεηο, νη δέθα αξρέο ηνπ Παγθφζκηνπ Σπκθψλνπ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ην
Καζνδεγεηηθφ Πξφηππν ηνπ ISO 26000 γηα ηελ Κνηλσληθή Δπζχλε, ε Τξηκεξήο
Γήισζε Αξρψλ ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο γηα ηηο Πνιπεζληθέο Δπηρεηξήζεηο
θαη ηελ Κνηλσληθή Πνιηηηθή θαη νη θαηεπζπληήξηεο αξρέο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηηο
επηρεηξήζεηο θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα.
Σεκεηψλεηαη φηη νη δξάζεηο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο δελ πξέπεη λα
ζπγρένληαη κε ηελ έλλνηα ηεο δσξεάο ή ηεο ρνξεγίαο, θαζφζνλ, νη ελ ιφγσ δξάζεηο
αθνξνχλ ζηελ ελζσκάησζε ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο δηαδηθαζηψλ γηα
ηελ έληαμε θνηλσληθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη δενληνινγηθψλ πηπρψλ, θαζψο θαη
πηπρψλ πνπ αθνξνχλ ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα αιιά θαη ζηα δηθαηψκαηα ηνπ
θαηαλαισηή, ηφζν ζηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα φζν θαη ζηε βαζηθή
επηρεηξεζηαθή ηνπο ζηξαηεγηθή, ζε ζπλεξγαζία πάληνηε κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε,
κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία θνηλψλ αμηψλ γηα ηνπο ηδηφθηεηεο/κεηφρνπο θαη γηα ηα άιια
ελδηαθεξφκελα κέξε θαη ηελ θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο, θαζψο θαη ηνλ εληνπηζκφ, ηελ
πξφιεςε, θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πηζαλψλ δπζκελψλ ζπλεπεηψλ ηνπο.
Δηδηθφηεξα, ε πηνζέηεζε ησλ ελ ιφγσ δξάζεσλ πεξηθιείεη ηελ επζχλε θάζε
επηρείξεζεο

ή

νξγαληζκνχ

απέλαληη

ζηα

ελδηαθεξφκελα

κέξε

(π.ρ.

ηνπο

εξγαδφκελνπο, ηνπο θαηαλαισηέο, ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο, ηηο κε θπβεξλεηηθέο
νξγαλψζεηο) ηα νπνία επεξεάδεη ή απφ ηα νπνία επεξεάδεηαη, κέζα απφ ηελ άζθεζε
ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Σπγθεθξηκέλα, πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ,
ηελ επζχλε γηα ην πεξηβάιινλ (π.ρ. ηελ πηνζέηεζε ελφο ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο
δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, ηε ρξήζε βηνπαξαγφκελσλ ζπζθεπαζηψλ, ηε ρξήζε
αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία), ηελ εθαξκνγή
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θαιχηεξσλ εξγαζηαθψλ πξαθηηθψλ (π.ρ. ηελ αλαγλψξηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη
ηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ αλεμάξηεηα απφ θχιν, θπιή, εζληθφηεηα θ.ιπ., ηε
κεηαρείξηζε ησλ εξγαδνκέλσλ ρσξίο δηαθξίζεηο, θαζψο θαη ηε δηαζθάιηζε θαη ζπλερή
βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ πγείαο θαη αζθάιεηαο), ηε θξνληίδα γηα ηηο ηνπηθέο
θνηλφηεηεο (π.ρ. ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαηά ηελ
παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ κέζσ ηεο
απαζρφιεζεο αηφκσλ απφ κεηνλεθηνχζεο νκάδεο, θ.α.) θαη γεληθά, ηελ αλαγλψξηζε
φηη ε επηηπρία ησλ επηρεηξήζεσλ δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηελ πνηφηεηα ή ηελ ηηκή ησλ
πξντφλησλ ηνπο, αιιά θαη απφ ην πψο ζπλνιηθά αιιειεπηδξνχλ κε ηα ελδηαθεξφκελα
κέξε ηνπο, ιεηηνπξγψληαο κε ππεπζπλφηεηα θαη δηαθάλεηα. Αληηζέησο, δε ζπληζηνχλ
δξάζεηο γηα εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε ε θηιαλζξσπία, ε απιή δσξεά ή ε ρνξεγία,
φπσο γηα παξάδεηγκα, νη θηιαλζξσπηθέο δξάζεηο, νη εκπνξηθέο ρνξεγίεο κέζα απφ
ηηο νπνίεο νη επηρεηξήζεηο πξνβάιινπλ ην ζήκα ή ηα πξντφληα ηνπο θαη δξάζεηο νη
νπνίεο απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε δεκφζησλ ζρέζεσλ.

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ Α.Α.Γ.Δ.
ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ:
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1. Απνδέθηεο πίλαθα Γ’ (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ)
2. Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΣΓΟΔ Αηηηθήο & Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΣΓΟΔ Μαθεδνλίαο
3. Γεληθή Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
4. Γηεχζπλζε Σηξαηεγηθήο Τερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο (κε ηελ παξάθιεζε λα
αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΓΔ θαη ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε ηεο ΑΑΓΔ)
ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Γξαθείν θ. Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
2. Γξαθείν θ. Υθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
3. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Γεκφζηαο
Πεξηνπζίαο
4. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, Β’ (εθηφο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνχ), Ε’, Ζ’, Θ’, Η’, ΗΒ’, ΗΓ’, ΗΓ’,
ΗΔ’, ΗΣΤ’, ΗΕ’, ΗΖ’, ΗΘ’, Κ’, ΚΑ’, ΚΒ’ θαη ΚΓ’
5. ΓΤΓ – Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο
6. Υπνπξγείν Αλάπηπμεο& Δπελδχζεσλ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ &Πξνζηαζίαο
Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηψλ, Πι. Κάληγγνο - 101 81,
Αζήλα
7. Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Τππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΤΔ)
Βνπιήο 7 - 105 62, Αζήλα
ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ
2. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο
3. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ
4. Απηνηειέο Τκήκα Σπληνληζκνχ, Μεηαξξπζκηζηηθψλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο
5. Γ/λζε Ννκηθήο Υπνζηήξημεο
6. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Τκήκαηα Α’ , Β’ , Γ’
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