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ΘΔΜΑ: Πποϋπόθεζη για ηην αναγνώπιζη δαπάνηρ ενοικίος - Παποσή
οδηγιών ζσεηικά με ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 23 ηος
ν.4172/2013 (Α΄ 167), όπωρ ηποποποιήθηκαν με ηον ν. 4646/2019 (Α΄ 201)
1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ.4646/2019 πξνζηέζεθε ζην
άξζξν 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΚΦΔ) λέα πεξίπησζε ηε΄, ζύκθσλα κε ηελ νπνία
δελ εθπίπηνπλ από ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ νη δαπάλεο
ελνηθίσλ, εθόζνλ ε εμόθιεζή ηνπο δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ρξήζε
ειεθηξνληθνύ κέζνπ πιεξσκήο ή κέζσ παξόρνπ ππεξεζηώλ πιεξσκώλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηηο ππόςε δηαηάμεηο αλαγλσξίδνληαη πξνο έθπησζε
νη δαπάλεο ησλ ελνηθίσλ κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ απηέο εμνθινύληαη κε ηε
ρξήζε ειεθηξνληθνύ κέζνπ πιεξσκήο ή κέζσ παξόρνπ ππεξεζηώλ
πιεξσκώλ.
2. Ωο «ειεθηξνληθό κέζν πιεξσκήο», λνείηαη θάζε κέζν πιεξσκήο, θαηά
ηελ έλλνηα ησλ πεξ. ηδ’ θαη ηε’ ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ λ.4446/2016, πνπ απαηηεί ηε
κεζνιάβεζε ελόο ηειεπηθνηλσληαθνύ ή ειεθηξνληθνύ δηθηύνπ, όπσο π.ρ. ε
κεηαθνξά ρξεκάησλ κέζσ εηδηθώλ δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ («e-banking»),
θαξηώλ, ην «ειεθηξνληθό πνξηνθόιη», θ.ιπ., ελώ ε έλλνηα ηνπ «παξόρνπ
ππεξεζηώλ πιεξσκώλ» νξίδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ.11 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ
λ.

4537/2018

(Α΄

84).

Σηνπο

παξόρνπο

ππεξεζηώλ

πιεξσκώλ

πεξηιακβάλνληαη, κεηαμύ άιισλ, ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα, ηα γξαθεία
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ηαρπδξνκηθώλ επηηαγώλ θαη ηα ηδξύκαηα πιεξσκώλ όπσο νξίδνληαη ζηελ
πεξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4537/2018.
Πέξαλ ησλ αλσηέξσ σο θαηάιιεια κέζα πιεξσκήο γηα ηελ έθπησζε ησλ
δαπαλώλ ελνηθίσλ λννύληαη ελδεηθηηθά θαη ηα αθόινπζα:
- Ζ θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ εθκηζζσηή, έζησ θαη αλ
ππάξρνπλ πεξηζζόηεξνη ζπλδηθαηνύρνη, είηε κε κεηξεηά είηε κε κεηαθνξά
κεηαμύ ινγαξηαζκώλ (έκβαζκα), ε ρξήζε ηαρπδξνκηθήο επηηαγήο

–

ηαρππιεξσκήο ή ε θαηάζεζε ζε ινγαξηαζκό πιεξσκώλ ησλ Διιεληθώλ
Ταρπδξνκείσλ,
- ε ρξήζε ηξαπεδηθήο επηηαγήο,
- ε έθδνζε επηηαγήο ζε δηαηαγή ηνπ εθκηζζσηή
- ε ρξήζε ζπλαιιαγκαηηθώλ νη νπνίεο εμνθινύληαη κέζσ ηξαπέδεο
3. Σε πεξίπησζε πνπ κέξνο ηεο δαπάλεο ελνηθίνπ δελ εμνθιεζεί κε
θάπνην από ηα κέζα πιεξσκήο πνπ παξαηίζεληαη πην πάλσ, δελ
αλαγλσξίδεηαη πξνο έθπησζε ην ζύλνιν ηεο δαπάλεο.
4. Σεκεηώλεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ νη αληηζπκβαιιόκελνη πέξαλ από ηε
ζρέζε κίζζσζεο (κηζζσηήο-εθκηζζσηήο) είλαη ηαπηόρξνλα πξνκεζεπηέο θαη
πειάηεο, επηηξέπεηαη λα πξνβνύλ ζε εθαηέξσζελ ινγηζηηθνύο ζπκςεθηζκνύο,
εθόζνλ απηό δελ αληηβαίλεη ζε δηαηάμεηο άιισλ λόκσλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ
απνκέλεη δηαθνξά κεηά ηνλ ζπκςεθηζκό (ππνιεηπόκελν κίζζσκα γηα
θαηαβνιή), απαηηείηαη λα εμνθιεζεί κε ειεθηξνληθό κέζν πιεξσκήο
αλεμάξηεηα ηνπ ύςνπο απηήο πξνθεηκέλνπ ην πνζό απηό λα εθπέζεη από ηα
αθαζάξηζηα έζνδα.
5. Πεξαηηέξσ, ζηελ πεξίπησζε εμόθιεζεο από ηξίην πξόζσπν (εκεδαπό
ή αιινδαπό, ην νπνίν θαη’ εληνιή ηνπ κηζζσηή θαηαζέηεη ην ζρεηηθό πνζό
πξνο απόζβεζε ηζόπνζεο δηθήο ηνπ ππνρξέσζεο πξνο ηνλ κηζζσηή) κε
θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ εθκηζζσηή, ε ζρεηηθή δαπάλε
εθπίπηεη από ηα αθαζάξηζηα έζνδα απηνύ, αξθεί λα απνδεηθλύεηαη κε βάζε ηα
θαηάιιεια ζηνηρεία (π.ρ. ηξαπεδηθά παξαζηαηηθά ή άιια έγγξαθα) ε
εμόθιεζε ηνπ εθκηζζσηή θαζώο θαη ν ιόγνο εμόθιεζεο ησλ δαπαλώλ από
ηνλ ηξίην. Αληηζηνίρσο κε ηελ πην πάλσ πεξίπησζε, όηαλ απνκέλεη δηαθνξά
(ππνιεηπόκελν κίζζσκα γηα θαηαβνιή) κεηά ηνλ ζπκςεθηζκό ηεο απαίηεζεο
ηνπ κηζζσηή (έλαληη ηνπ ηξίηνπ) κε ηελ νθεηιή ηνπ πξνο ηνλ εθκηζζσηή, ηόηε
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γηα λα αλαγλσξηζζεί ην ζύλνιν ηεο δαπάλεο απαηηείηαη ε εμόθιεζή ηεο κε
ειεθηξνληθό κέζν πιεξσκήο.
6. Οη δηαηάμεηο απηέο εθαξκόδνληαη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ. 4646/2019, γηα δαπάλεο πνπ
πξαγκαηνπνηνύληαη ζηα θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ από 1.1.2020 θαη κεηά.
Τπρόλ πξνθαηαβνιέο ελνηθίσλ πνπ αθνξνύλ ην θνξνινγηθό έηνο 2020 νη
νπνίεο είραλ θαηαβιεζεί κέρξη ηηο 12-12-2019 (εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ
λ. 4646/2019), αλαγλσξίδνληαη πξνο έθπησζε αλεμαξηήησο ηνπ ηξόπνπ
εμόθιεζήο ηνπο. Αληίζεηα πξνθαηαβνιέο πνπ θαηαβιήζεθαλ κεηά ηηο 12-122019 θαη αθνξνύλ δαπάλεο ελνηθίσλ από 1-1-2020 θαηαιακβάλνληαη από ηε
λέα δηάηαμε. Γηα παξάδεηγκα, αλώλπκε εηαηξεία ε νπνία ζην θνξνινγηθό έηνο
1.1.2019 – 31.12.2019 πξνθαηέβαιε ην ελνίθην ηνπ Ηαλνπαξίνπ 2020 ζηηο 5
Γεθεκβξίνπ 2019, ζα εθπέζεη ζην θνξνινγηθό έηνο 2020 ηελ ππόςε δαπάλε,
αλεμάξηεηα από ηνλ ηξόπν εμόθιεζήο ηεο.
7. Δπηζεκαίλεηαη όηη νη δαπάλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί εληόο ελόο
θνξνινγηθνύ έηνπο αιιά δελ έρνπλ εμνθιεζεί ζην έηνο απηό, θξίλνληαη
νξηζηηθά, σο πξνο ηελ εθπεζηκόηεηά ηνπο, ζην θνξνινγηθό έηνο πνπ ζα ιάβεη
ρώξα ε εμόθιεζε απηώλ. Σηελ πεξίπησζε πνπ ζην έηνο εμόθιεζεο ησλ
δαπαλώλ δηαπηζησζεί όηη νη δαπάλεο απηέο εμνθιήζεθαλ ρσξίο λα γίλεη
ρξήζε ειεθηξνληθνύ κέζνπ πιεξσκήο ή δηακεζνιάβεζε παξόρνπ ππεξεζηώλ
πιεξσκώλ (π.ρ. κε κεηξεηά), ε επηρείξεζε ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη
ηξνπνπνηεηηθή δήισζε ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο πνπ αθνξά ε δαπάλε,
πξνζζέηνληαο ηα πνζά απηώλ ησλ δαπαλώλ σο ζεηηθή ινγηζηηθή δηαθνξά.

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ Α.Α.Γ.Δ.
ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ:
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1. Απνδέθηεο πίλαθα Γ’ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ)
2. Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε

ΣΓΟΔ

Αηηηθήο & Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΣΓΟΔ

Μαθεδνλίαο
3. Γεληθή Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
4. Γηεύζπλζε Σηξαηεγηθήο Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο (κε ηελ παξάθιεζε λα
αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΓΔ θαη ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε ηεο
ΑΑΓΔ)
ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ
2. Γξαθείν θ. Υθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ
3. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Γεκόζηαο
Πεξηνπζίαο
4. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, Β’ (εθηόο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνύ), 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& Δπελδύζεσλ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ
&Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηώλ, Πι.
Κάληγγνο - 101 81, Αζήλα
7. Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Τππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ
(ΔΛΤΔ) Βνπιήο 7 - 105 62, Αζήλα

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ
2. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο
3. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ
4. Απηνηειέο

Τκήκα

Σπληνληζκνύ,

Μεηαξξπζκηζηηθώλ

Γξάζεσλ

Δπηθνηλσλίαο
5. Γ/λζε Ννκηθήο Υπνζηήξημεο
6. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Τκήκαηα Α’ , Β’ , Γ’
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