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 Σ.Α.Τ.Ε. 
 
ΘΕΜΑ: «Σχηµατισµός ειδικού αφορολόγητου αποθεµατικού επενδύσεων από τα 

αδιανέµητα κέρδη της χρήσης 2004» 
  
Αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 
  
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3220/2004, οι επιχειρήσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 2601/1998, ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων που τηρούν 
και τον τόπο εγκατάστασής τους, δικαιούνται να σχηµατίζουν, µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο 
άρθρο αυτό, από τα κέρδη των χρήσεων 2004 έως και 2008 (οικονοµικά έτη 2005 έως και 2009), 
ειδικό αφορολόγητο αποθεµατικό επενδύσεων µέχρι 35% των συνολικών αδιανεµήτων κερδών τους  
που δηλώνονται µε την εµπρόθεσµη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του οικείου οικονοµικού έτους. 
2. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του νέου αναπτυξιακού νόµου 3299/2004 
(ΦΕΚ 261Α') ορίζεται, ότι από την έναρξη ισχύος των διατάξεών του, ήτοι από 23 ∆εκεµβρίου 2004 και 
µετά, καταργούνται, µεταξύ άλλων, τα άρθρα 1 έως και 11 του ν. 2601/1998, όπως τροποποιήθηκαν 
και συµπληρώθηκαν µεταγενέστερα. 
3. Επιπλέον, µε τις διατάξεις της περ. δ' της παρ. 20 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 ορίζεται, ότι η 
έναρξη δαπανών για την υπαγωγή στην ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής ισχύει µετά από δύο 
(2) µήνες από τη δηµοσίευση του νόµου. 
Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει, ότι κατά το χρόνο κλεισίµατος ισολογισµού των επιχειρήσεων (31-
12-2004), οι διατάξεις του ν. 3299/2004 δεν είχαν εφαρµογή και εποµένως οι επιχειρήσεις δεν είχαν το 
δικαίωµα να σχηµατίσουν αφορολόγητες εκπτώσεις του ν. 3299/2004, γιατί εφαρµογή του κινήτρου 
αυτού αρχίζει ουσιαστικά µετά από 2 µήνες, ήτοι από 23 Φεβρουαρίου 2005. 
4. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδοµένου ότι οι διατάξεις του ν. 3220/2004 δεν 
έχουν καταργηθεί ρητά, γίνεται δεκτό µε την παρούσα, ότι οι υπαγόµενες στο άρθρο 3 του ν. 
2601/1998 επιχειρήσεις, δικαιούνται, µόνο για τα κέρδη της χρήσης 2004 (οικ. έτος 2005) να 
σχηµατίσουν το προβλεπόµενο από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3220/2004 ειδικό αφορολόγητο 
αποθεµατικό επενδύσεων, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από αυτό. 
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