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ΠΡΟ:
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ΘΕΜΑ: «Διενέργεια αποζβέζεων και θορολογική ανηιμεηώπιζη δαπανών και
αζθαλιζηικών ειζθορών πληηηόμενων από ηην πανδημία COVID– 19 επιχειρήζεων»
Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:
1. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.4172/2013 (ΚΦΔ) ε
θνξνινγηθή απφζβεζε ελφο πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ αξρίδεη απφ ηνλ επφκελν κήλα
εληφο ηνπ νπνίνπ ρξεζηκνπνηείηαη ή ηίζεηαη ζε ππεξεζία απφ ηνλ θνξνινγνχκελν θαη'
αλαινγία κε ηνπο ζπληειεζηέο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη λφκνπ.
2. Με ηελ ΠΟΛ. 1073/2015 εγθχθιην, κε ηελ νπνία δφζεθαλ νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ ΚΦΔ, δηεπθξηλίζηεθε φηη φζνλ αθνξά ζηα πάγηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία δελ ρξεζηκνπνηνχληαη παξαγσγηθά γηα ηηο αλάγθεο ηεο
βαζηθήο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, νχηε θαη γηα ηηο ηπρφλ
παξεπφκελεο αζρνιίεο ηεο, δειαδή εθείλα ηα νπνία έρνπλ ηεζεί εθηφο εθκεηάιιεπζεο (ή ζε
αδξάλεηα), γη’ απηά θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ είλαη εθηφο εθκεηάιιεπζεο δελ ζα
ππνινγίδνληαη θνξνινγηθέο απνζβέζεηο, δεδνκέλνπ φηη δελ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί
απφζβεζε απηψλ ιφγσ κε χπαξμεο ιεηηνπξγηθήο θζνξάο ηνπο. Καηά ηνλ ρξφλν πνπ ζα
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αξρίζεη πάιη ε παξαγσγηθή ηνπο ιεηηνπξγία, ζπλερίδνπλ λα δηελεξγνχληαη νη θνξνινγηθέο
απνζβέζεηο έσο ηελ πιήξε απφζβεζή ηνπο.
Δηδηθά ζηα πάγηα ηα νπνία ιφγσ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ιεηηνπξγνχλ πεξηνδηθά,
δειαδή γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα δηαθφπηεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπο, αλάινγα κε ηα
δεκηνπξγνχκελα απνζέκαηα θαη επαλαηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία φηαλ ε αγνξά απνξξνθήζεη ηα
απνζέκαηα απηά, νη θνξνινγηθέο απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη θαλνληθά, επεηδή ηα
κεραλήκαηα απηά θαηά ην ρξφλν δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη ζπλδεδεκέλα ζην
ρψξν ηνπο θαη πάληα ζε εηνηκφηεηα λα ιεηηνπξγήζνπλ.
Σέινο, γηα ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ επνρηθά,
δειαδή ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζπγθεθξηκέλνπο κήλεο θάζε θνξνινγηθνχ έηνπο
(π.ρ. μελνδνρεηαθέο, ηππνπνίεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, θ.ιπ.), ζα ππνινγίδνληαη
θνξνινγηθέο απνζβέζεηο γηα φινπο ηνπο κήλεο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο, δεδνκέλνπ φηη ε κε
ρξεζηκνπνίεζε απηψλ ησλ παγίσλ γηα φινπο ηνπο κήλεο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο νθείιεηαη
ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη δελ είλαη επηινγή ησλ επηρεηξήζεσλ.
3. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ ΚΦΔ νξίδεηαη φηη θαηά ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηνπ θέξδνπο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, επηηξέπεηαη ε έθπησζε
φισλ ησλ δαπαλψλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Κ.Φ.Δ., νη νπνίεο:
α) πξαγκαηνπνηνχληαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο επηρείξεζεο ή θαηά ηηο ζπλήζεηο
εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη δξάζεσλ εηαηξηθήο θνηλσληθήο
επζχλεο.
β) αληηζηνηρνχλ ζε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγή θαη ε αμία ηεο ζπλαιιαγήο δελ θξίλεηαη
θαηψηεξε ή αλψηεξε ηεο αγνξαίαο, ζηε βάζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ δηαζέηεη ε Φνξνινγηθή
Γηνίθεζε,
γ) εγγξάθνληαη ζηα ηεξνχκελα βηβιία απεηθφληζεο ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο πεξηφδνπ
θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη θαη απνδεηθλχνληαη κε θαηάιιεια δηθαηνινγεηηθά.
4. Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. γ’ ηνπ άξζξνπ 23 ΚΦΔ νξίδεηαη φηη δελ εθπίπηνπλ νη
κε θαηαβιεζείζεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο.
5. Με ηελ ΠΟΛ. 1113/2015 εγθχθιην δηεπθξηλίζηεθε φηη νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ
έρνπλ θαηαβιεζεί εκπξφζεζκα (εληφο ηεο λφκηκεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ηνπο ή ηπρφλ
παξάηαζήο ηεο), αθφκε θαη ζε επφκελν θνξνινγηθφ έηνο, εθπίπηνπλ απφ ηα έζνδα ηνπ
θνξνινγηθνχ έηνπο ην νπνίν αθνξνχλ, ελψ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ αθνξνχλ ζηα έηε
2014 θαη επφκελα, νη νπνίεο θαηαβάιινληαη εθπξφζεζκα, εθπίπηνπλ θαηά ην έηνο
θαηαβνιήο ηνπο αλεμαξηήησο ηνπ έηνπο πνπ αθνξνχλ.
6. Λφγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ (COVID-19) αλεζηάιε ή απαγνξεχζεθε
πξνζσξηλά, γηα πξνιεπηηθνχο ή θαηαζηαιηηθνχο ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θνξσλντφ
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COVID-19, ππνρξεσηηθά ε ιεηηνπξγία πνιιψλ επηρεηξήζεσλ (θπζηθψλ πξφζσπσλ πνπ
αζθνχλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, θαζψο θαη λνκηθψλ πξφζσπσλ θαη λνκηθψλ
νληνηήησλ) γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κε θξαηηθή εληνιή, νη νπνίεο σζηφζν
παξέκελαλ ζε θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο γηα λα επαλαιεηηνπξγήζνπλ. Δπίζεο, θάπνηεο
επηρεηξήζεηο επηβαξχλζεθαλ κε δαπάλεο γηα γεγνλφηα πνπ ε πξαγκαηνπνίεζή ηνπο
αλαβιήζεθε ή καηαηψζεθε ιφγσ ηεο παλδεκίαο (π.ρ. ζπλέδξηα, εθζέζεηο, αεξνπνξηθά
εηζηηήξηα θ.α.).
Πεξαηηέξσ, ζην πιαίζην ησλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο
εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, παξαηάζεθε ε πξνζεζκία θαηαβνιήο αζθαιηζηηθψλ
εηζθνξψλ απφ ηηο εξγνδφηξηεο επηρεηξήζεηο.
7. Δλφςεη ησλ αλσηέξσ, δηεπθξηλίδεηαη φηη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, θαζψο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο ησλ
νπνίσλ ε ιεηηνπξγία έρεη αλαζηαιεί ή απαγνξεπζεί κε θαλνληζηηθέο πξάμεηο ηεο δηνίθεζεο
ζην πιαίζην ησλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ηεο εκθάληζεο θαη δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ
COVID-19, δηελεξγνχλ θνξνινγηθέο απνζβέζεηο θαη γηα ηνπο κήλεο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο
γηα ηνπο νπνίνπο δελ ιεηηνχξγεζαλ (θαηά ην δηάζηεκα αλαζηνιήο ησλ εξγαζηψλ ηνπο κε
θξαηηθή εληνιή) ιφγσ ηεο παλδεκίαο, δεδνκέλνπ φηη ε κε ρξεζηκνπνίεζε ησλ παγίσλ γηα
φινπο ηνπο κήλεο ηνπ θνξνινγηθνχ έηνπο νθείιεηαη ζηηο έθηαθηεο ζπλζήθεο πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ ιφγσ ηεο παλδεκίαο COVID-19, ελψ ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηά
ην ρξφλν αλαζηνιήο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ήηαλ ζε εηνηκφηεηα λα
επαλαιεηηνπξγήζνπλ. Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο κεηά ην δηάζηεκα
ηεο αλαζηνιήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο δελ επαλαιεηηνχξγεζαλ εθηηκψληαο ηηο δπζκελείο
ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψζεθαλ εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο COVID-19 (πεξηνξηζκέλε νηθνλνκηθή
δξαζηεξηφηεηα, ρακειά πξνζδνθψκελα έζνδα, πςειέο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο).
8. Οη δαπάλεο νη νπνίεο έρνπλ πξνηηκνινγεζεί ζε θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, θαζψο θαη ζε λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο νληφηεηεο θαη
αθνξνχλ γεγνλφηα ηα νπνία εμαηηίαο ησλ ζπλζεθψλ πνπ δεκηνχξγεζε ε παλδεκία
καηαηψζεθαλ (πρ. αεξνπνξηθά εηζηηήξηα, ελνηθίαζε ρψξσλ ζπλεδξίσλ/ εθζέζεσλ θ.ιπ.),
εθπίπηνπλ ζην θνξνινγηθφ έηνο πνπ αθνξνχλ, εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ
δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22 θαη 23 ηνπ ΚΦΔ, ρσξίο σζηφζν λα ιακβάλεηαη ππφςε ην
γεγνλφο φηη δελ παξαζρέζεθε ελ ηέιεη ε ζρεηηθή ππεξεζία, ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ πνπ
δεκηνχξγεζε ε παλδεκία θαη ησλ κέηξσλ πνπ ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο.
Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα αλαβιήζεθαλ, νη ελ ιφγσ
δαπάλεο παξαθνινπζνχληαη δηαθεθξηκέλα πξνθεηκέλνπ λα εθπέζνπλ ζχκθσλα κε ηηο
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δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 22 θαη 23 ηνπ ΚΦΔ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο ζην
θνξνινγηθφ έηνο ζην νπνίν ζα παξαζρεζνχλ νη ζρεηηθέο ππεξεζίεο.
9. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη πην πάλσ επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ κε θάζε
πξφζθνξν κέζν φηη ε αλαζηνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ή ε καηαίσζε γεγνλφησλ φπσο
ζπλέδξηα, εθζέζεηο θ.ιπ. ηα νπνία είραλ πξνηηκνινγεζεί, νθείιεηαη ζηηο ζπλζήθεο πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ αγνξά ιφγσ ηεο παλδεκίαο.
10. Σέινο, επεηδή γηα ην έηνο 2020 ε πξνζεζκία θαηαβνιήο ησλ αζθαιηζηηθψλ
εηζθνξψλ πνπ βαξχλνπλ ηνλ εξγνδφηε παξαηάζεθε ζην πιαίζην ησλ κέηξσλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο παλδεκίαο, νη αζθαιηζηηθέο απηέο εηζθνξέο,
εθφζνλ θαηαβάιινληαη εκπξφζεζκα θαη κέρξη ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ
θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.
4308/2014 (Α΄ 251) εθπίπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ ζην
θνξνινγηθφ έηνο πνπ αθνξνχλ.
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Απνδέθηεο πίλαθα Γ’ (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ)
2. Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΓΟΔ Αηηηθήο & Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΓΟΔ Μαθεδνλίαο
3. Γεληθή Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
4. Γηεχζπλζε ηξαηεγηθήο Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΓΔ θαη ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε ηεο ΑΑΓΔ)
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ 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’, ΗΣ’, ΗΕ’, ΗΖ’, ΗΘ’, Κ’, ΚΑ’, ΚΒ’ θαη ΚΓ’
5. ΓΣΓ – Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο
6. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο& Δπελδχζεσλ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ &Πξνζηαζίαο
Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηψλ, Πι. Κάληγγνο - 101 81, Αζήλα
7. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ)
Βνπιήο 7 - 105 62, Αζήλα
ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
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 Σκήκα πληνληζκνχ, Μεηαξξπζκηζηηθψλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο
5. Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο
6. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκαηα Α’ , Β’ , Γ’
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