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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ∆/ΤΟΣ (∆12)

Αριθ.Πρωτ:1088069/11195/Β0012

ΤΜΗΜΑ: Β’
Ταχ. ∆/νση: Καρ. Σερβίας 10

ΠΟΛ. 1120

Ταχ. Κώδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Φ. Φανάρα

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.∆.

Τηλέφωνο: 210 – 3375311, 312
ΦΑΞ: 210 – 3375001
ΘΕΜΑ: Σχετικά µε την υποβολή των δικαιολογητικών για την προέγκριση της
έκπτωσης των αποζηµιώσεων, δικαιωµάτων, εξόδων διοικητικής υποστήριξης,
οργάνωσης κτλ από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που αφορούν τη
διαχειριστική περίοδο 2007.
Αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
1.

Με την αριθ. 1076283/11073/Β0012/ΠΟΛ.1113/5.8.2005 Α.Υ.Ο., η οποία

εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της περ. ι’ της παρ. 1 του άρθρου 31
του ν. 2238/1994, ορίζεται, ότι για την έγκριση της έκπτωσης από τα ακαθάριστα
έσοδα των επιχειρήσεων των αποζηµιώσεων ή των δικαιωµάτων που καταβάλλουν
σε αλλοδαπούς οργανισµούς ή επιχειρήσεις για τη χρησιµοποίηση τεχνικής βοήθειας,
ευρεσιτεχνιών, σηµάτων σχεδίων, µυστικών βιοµηχανικών µεθόδων και τύπων,
πνευµατικής ιδιοκτησίας και άλλων συναφών δικαιωµάτων ή των εξόδων διοικητικής
υποστήριξης,

αναδιοργάνωσης,

κλπ.,

κατ’

εφαρµογή

των

διατάξεων

των

περιπτώσεων ι’ και ιη’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994,
αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρµόδια Επιτροπή, η
οποία εδρεύει στο Υπουργείο Οικονοµικών και η οποία έχει συσταθεί µε την
1060979/10726/Β0012/21.6.2005 Α.Υ.Ο., το αργότερο δύο (2) µήνες πριν από την
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έναρξη της διαχειριστικής περιόδου στην οποία αναφέρονται οι πιο πάνω δαπάνες,
σχετική αίτηση.
2.

Μέχρι σήµερα, η αρµόδια Επιτροπή δεν έχει επιληφθεί των αιτήσεων που ήδη

έχουν υποβληθεί από τις επιχειρήσεις για τις χρήσεις 2005 και 2006.
3.

Κατόπιν των ανωτέρω, και προκειµένου να επιλυθούν µια σειρά από ζητήµατα

που έχουν προκύψει, ώστε να διευκολυνθεί το έργο της Επιτροπής Προέγκρισης και
να αποφευχθεί η επιβάρυνση των υπαγοµένων επιχειρήσεων, σας γνωρίζουµε οτι η
υποβολή από τις υπαγόµενες επιχειρήσεις των πιο πάνω αιτήσεων, που αφορούν
δαπάνες της διαχειριστικής περίοδου που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου του 2007
και µετά, αναβάλλεται και θα ακολουθήσει νεότερη διαταγή µε την οποία θα επιλύεται
το θέµα αυτό.
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας
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