
        

 

 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ                                 Αθήνα  23  Μαρτίου  2007 

& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                                                     Αριθ.Πρωτ.:1030440/10391/Β0012 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                             

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) 

ΤΜΗΜΑΤΑ: Α΄- Β’  

       ΠΟΛ: 1056 
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10      
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ                       ΠΡΟΣ:  Αποδέκτες Π.Δ. 

Πληροφορίες: 

Τηλέφωνο: 210 - 3375311, 312, 315 

ΦΑΞ: 210 - 3375001                   

 

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της αριθμ.  1003821/10037/Β0012/ΠΟΛ1005/2005 Απόφασης του  
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με τις εκπιπτόμενες δαπάνες από τα 
ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 
 Έχοντας υπόψη: 

 α)  Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.  

 β) Τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 9 του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 

253Α’/14.12.2004). 

 γ) Τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής που συστήθηκε με την αριθμ. 

1037612/10552/Β0012/ΠΟΛ.1061/06.04.2005 (ΦΕΚ 515Β΄).  

 δ) Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού. 

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
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1. Οι δαπάνες για τις οποίες γνωμοδότησε η ως άνω Επιτροπή ότι εκπίπτουν από τα 

ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, έχουν, κατά κατηγορία 

δαπάνης, ως το συνημμένο παράρτημα.  

2. Κατά τους διενεργούμενους φορολογικούς ελέγχους η αναγνώριση της έκπτωσης των 

δαπανών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα αυτό από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών είναι δεσμευτική για τις ελεγκτικές υπηρεσίες.  

      3. Η απόφαση αυτή, μαζί με το παράρτημά της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

           

 

Ακριβές αντίγραφο                               Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                       ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
                                                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Αποδέκτες πίνακα Β΄(εκτός του αριθμού 2 αυτού) 
2. Οικονομικές Επιθεωρήσεις 
3. Κεντρική Υπηρεσία ΥΠ.Ε.Ε. και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις της 
4. Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση) 

 
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Γ.Γ.Π.Σ. – Δ/νση Εφαρμογών Η/Υ (Δ30) 
2. Αποδέκτες πινάκων Α΄, ΣΤ΄(εκτός των αριθμ.1 και 2 αυτού), Ζ΄( εκτός των αριθμών 3, 4 και 7), Η΄, 

Θ΄, Ι΄, ΙΑ΄, ΙΒ΄,ΙΓ΄, ΙΔ΄, ΙΕ΄, ΙΣΤ΄, ΙΖ΄, ΙΗ΄, ΙΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄και ΚΓ΄ 
3. Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών και Πίστεως, 

Πλ. Κάνιγγος - 101 80 ΑΘΗΝΑ 
4. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) 

& Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ), Ερμού και Κορνάρου 1 – 105 63 ΑΘΗΝΑ 
 
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού 
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα 
4. Γραφεία κ.κ. Γενικών Δ/ντών 
5. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 
6. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών 
7. Γεν. Δ/νση Οικονομικής Επιθεώρησης - Θεμιστοκλέους 5 – 101 84        
           ΑΘΗΝΑ 
8. Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12) - Τμήματα Α’ (10), Β’ (20), Γ’ (3) 
9. Γραφείο κ. Διευθυντού Δ12 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 
 

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ 
 
 
 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
 
 
 

ΑΠΟ ΤΑ 
 
 
 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ 
 
 
 

ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
 
 

ΚΑΙ 
 
 
 

ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 
 
 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
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ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
 
Ασφάλιστρα 
 

 Τα ασφάλιστρα που καταβάλλει η επιχείρηση σε ασφαλιστική εταιρεία για την 

καταβολή αποζημίωσης σε πελάτες, λόγω ενδεχόμενης βλάβης τους, οποιασδήποτε μορφής,  

από τη χρήση προϊόντων της επιχείρησης. 

 
Διάφορες περιπτώσεις δαπανών 
 
 
1. Οι διατακτικές μέχρι έξι  (6) ευρώ ανά εργαζόμενο, που προβλέπονται από την 

αριθ.1017618/10261/Β0012/ΠΟΛ.1028/17.2.2006 (ΦΕΚ-B 252) Απόφαση του Υπουργού 

Οικονομίας και Οικονομικών και αφορούν στην χορήγηση τροφής κατά τη διάρκεια του 

ωραρίου εργασίας, μπορούν να καλύπτονται και με την αγορά άλλων συναφών προϊόντων 

(π.χ. γάλα, νερό, αναψυκτικά). 

2. Δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνεται εταιρεία πώλησης χημικών προϊόντων για την 

αγορά χημικών αναλωσίμων (αντιδραστήριων, δοκιμαστικών σωλήνων κ.λ.π.), που τα 

χρησιμοποιεί για τον έλεγχο  της σωστής λειτουργίας των πωλουμένων προϊόντων ή 

εμπορευμάτων της. 

3.  Οι δαπάνες που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις σε Εμπορικά Επιμελητήρια για την 

έκδοση πιστοποιητικών προέλευσης εισαγωγών, προορισμού εξαγωγών, θεώρησης 

ξενόγλωσσων  τιμολογίων εισαγωγών ή εξαγωγών και επίσημης μετάφρασής τους. 

4.  Οι δαπάνες που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων  για 

μετρήσεις ακροαματικότητας και δημοσκοπήσεις των προγραμμάτων που προβάλλουν ή 

εκπέμπουν. 

5. Οι δαπάνες διοργάνωσης εκθέσεων για την προβολή προϊόντων επιχείρησης 

εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα τους, ανεξάρτητα από την περιοχή που 

πραγματοποιούνται αυτές. 

6. Οι δαπάνες διοργάνωσης συνεδρίων, ανεξάρτητα από την περιοχή που 

πραγματοποιούνται αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων. 

7. Οι δαπάνες μελετών και ερευνών, για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε 

περίπτωση απορρίψεως της αιτήσεως για τη χορήγηση των τελικών αδειών. Οι δαπάνες 

αυτές εκπίπτουν στη χρήση  εντός της οποίας απορρίπτεται η αίτηση για τη χορήγηση των 

τελικών αδειών από τις αρμόδιες αρχές. 

8. Οι δαπάνες και τα συναφή έξοδα των επιχειρήσεων για την απόκτηση άδειας 

σχετικής με την εκπομπή αερίων θερμοκηπίου, έτσι ώστε αυτές να λειτουργούν σύμφωνα με 

τους ισχύοντες περιορισμούς εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου στο πλαίσιο της 

2003/87/ΕΚ οδηγίας της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης που ενσωματώθηκε στην Ελληνική 

νομοθεσία  με την Η.Π.54409/2632 (ΦΕΚ 1931/27.12.2004) κοινή Υπουργική Απόφαση των 
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Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 

9. Η δαπάνη διακόσμησης προθήκης καταστήματος , ανεξάρτητα από το χρόνο 

διάρκειας της διακόσμησης, εφόσον πρόκειται για λειτουργούσα επιχείρηση. Η δαπάνη αυτή 

εκπίπτει από τα έσοδα της διαχειριστικής περιόδου που πραγματοποιείται. 

 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 

Μηχανημάτων 
 

 Το κόστος αγοράς μηχανημάτων, που  η επιχείρηση στη συνέχεια χρησιδανίζει σε 

επιχειρήσεις -  πελάτες της με σκοπό να χρησιμοποιούνται  αποκλειστικά για τον εφοδιασμό 

τους με προϊόντα αυτής, υπόκειται σε απόσβεση  σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994. Στην περίπτωση αυτή δεν εμπίπτουν τα 

μηχανήματα και ο εξοπλισμός γενικά που χρησιδανίζουν οι επιχειρήσεις σε άλλες  

επιχειρήσεις εκμετάλλευσης διαγνωστικών κέντρων, κλινικών ή θεραπευτηρίων. 

 

Οχημάτων 
 Οι δαπάνες σε ιδιόκτητα οχήματα που πραγματοποιούνται για την προσαρμογή τους 

προς τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης αποσβένονται ισόποσα σε πέντε συνεχείς 

χρήσεις, αρχής γενομένης από τη χρήση εντός της οποίας έγινε η προσαρμογή  (π.χ. 

αυτοκίνητα επιχειρήσεων παροχής ασφάλειας, πυρασφάλειας κλπ). 

 
Λοιπές περιπτώσεις 
 

 Το κόστος  κατασκευής μαρίνας εκπίπτει τμηματικά  και ισόποσα, σύμφωνα με τα 

χρόνια που απομένουν από το χρόνο έναρξης εκμετάλλευσης της μέχρι τη λήξη της 

μίσθωσης του αιγιαλού.  

 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

 

1. Οι δαπάνες  που αφορούν τη συντήρηση και λειτουργία παγίων, που συνδέονται 

αποκλειστικά με το αντικείμενο εργασιών του ελεύθερου επαγγελματία, εκπίπτουν από τα 

ακαθάριστα έσοδά τους. 

2. Τα μεταφορικά έξοδα που πραγματοποιούνται λόγω  της αλλαγής  της έδρας 

ελεύθερου επαγγελματία και για το σκοπό αυτό,  εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά του.  

3. Τα έξοδα διαμονής, διατροφής και μετακίνησης ελεύθερου επαγγελματία που 

μετακινείται μακριά από την έδρα του στα πλαίσια εκτέλεσης σύμβασης έργου με φορέα που 

έχει έδρα διαφορετική από την δική του εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του, εφόσον 

αποδεικνύονται από νόμιμα παραστατικά στοιχεία. 
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ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

 Για την έκπτωση των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας από τα 

ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων δεν απαιτείται η πιστοποίησή τους από το Υπουργείο 

Ανάπτυξης, ενώ για την έκπτωση από τα καθαρά κέρδη, σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου 

εδαφίου και επόμενα της περ. ια’ της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι η πιστοποίηση της πραγματοποίησής τους από την Γενική Γραμματεία 

΄Ερευνας και Τεχνολογίας, μετά από αίτηση που  υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενες 

επιχειρήσεις απευθείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 

 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ  ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΠ 

 

 Οι δαπάνες κίνησης, επισκευής, συντήρησης και λοιπές δαπάνες  των μισθούμενων 

φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, εφόσον βαρύνουν την μισθώτρια επιχείρηση. 

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

Επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων και περιοδικών 
 
 Η δαπάνη που εκπίπτει χωρίς δικαιολογητικά, των επιχειρήσεων έκδοσης 

εφημερίδων και περιοδικών, με βάση την εφαρμογή της διάταξης της υποπ.γ’ της παραγρ.2 

του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε υπολογίζεται  στα ακαθάριστα έσοδα  από καταχωρήσεις και από 

πωλήσεις εντύπων όπως αυτές προκύπτουν από τις αναγραφόμενες τιμές πώλησης, 

ανεξάρτητα αν διατίθενται ή όχι μαζί με ένθετα (περιοδικά, CD κ.λ.π.). 

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

 
Δαπάνες διαφήμισης γενικά 
 
1. Οι δαπάνες παραγωγής και διανομής ενημερωτικών εντύπων που αποστέλλουν οι 

επιχειρήσεις σε συγκεκριμένους πελάτες τους και όχι στο ευρύτερο κοινό, με σκοπό την 

ενημέρωσή τους για τα χαρακτηριστικά των προϊόντων αυτών,  χωρίς να υφίσταται η 

υποχρέωση της καταβολής τέλους διαφήμισης. 

2. Οι δαπάνες διαφήμισης προβολής νέου προϊόντος, που δεν πραγματοποιήθηκαν 

κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο σύστασης της επιχείρησης, δεν μπορούν να θεωρηθούν 

ως έξοδα πρώτης εγκατάστασης και  εκπίπτουν  εξ ολοκλήρου κατά το έτος της έκδοσης του 

προβλεπόμενου φορολογικού στοιχείου πραγματοποίησης τους, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της περ. ιδ΄ της παρ.1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994. 
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ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 
 

Οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου προς φαρμακευτικές επιχειρήσεις 
 
 Οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην ρύθμιση των οφειλών του 

Ελληνικού Δημοσίου με βάση το  άρθρο 17 του ν. 3301/2004, έχουν την δυνατότητα να 

εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα τους τις διενεργηθείσες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 

(Μ.Τ.Π.Υ.), κατά την εξόφληση των πιο πάνω ρυθμιζόμενων οφειλών, είτε εφάπαξ είτε 

ισόποσα σε τρεις συνεχείς χρήσεις, αρχής γενομένης από τη χρήση που αφορά 

ισολογισμούς που κλείνουν με 31 Δεκεμβρίου 2005 και μετά. 

 

ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ LEASING 
 

Μισθώματα αυτοκινήτων 
 

Τα μισθώματα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις σε εταιρείες ενοικιάσεως 

αυτοκινήτων (εκτός leasing),  ανεξάρτητα αν οι εταιρείες αυτές έχουν  αγοράσει τα 

ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα ή τα έχουν μισθώσει από εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, 

εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα στο σύνολό τους.  
ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Τέλη 
 
 Το τέλος που ορίζεται στις παρ.1 και 3 του άρθρου 6 του ν.2773/1999 (ΦΕΚ - A 286) 

και καταβάλλει επιχείρηση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Η έκπτωση γίνεται κατά τη 

διαχειριστική περίοδο εντός της οποίας κατεβλήθη το τέλος αυτό. 

 
Κρατήσεις υπέρ τρίτων 
 

 Οι προβλεπόμενες από  διατάξεις νόμου κρατήσεις υπέρ τρίτων, που βαρύνουν την 

επιχείρηση. 

 

Δικαιώματα 
 

 Τα συγγραφικά δικαιώματα που καταβάλλουν εκδοτικές επιχειρήσεις στην ημεδαπή 

εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης εντός της οποίας οι δαπάνες καθίστανται 

βέβαιες και εκκαθαρισμένες, ανεξάρτητα  από το χρόνο καταβολής. 

 

Η.Π.:8.2.2007/Ε.Δ. 
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α.Μ.ΟΕΕ.366 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Ο.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.6413 
Φοροτεχνικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ 

1/1 

 
        Αθήνα 15/1/2010 
 
 
ΘΕΜΑ : ∆απάνες που αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα έσοδα των 
επιχειρήσεων. 
 
 

Σας πληροφορούµε ότι : 

1) Οι δαπάνες που αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα έσοδα των 
επιχειρήσεων περιγράφονται στο άρθρου 31 του ΚΦΕ ν.2238/94, το οποίο 
όπως ισχύει µέχρι σήµερα µπορείτε να αναζητήστε στο site του ΣΑΤΕ. 

2) Επίσης δαπάνες για τις οποίες έχει αναγνωρίσει το Υπουργείο Οικονοµικών 
κατόπιν νοµολογίας για έκπτωση από τα έσοδα των επιχειρήσεων 
περιγράφονται στις ΠΟΛ: 1005/2005, 1028/2006, 1036/2006, 1139/2006, 
1056/2007 και 1106/2008 τις οποίες µπορείτε να αναζητήστε στο site του 
ΣΑΤΕ. 

3) Επίσης δαπάνες για τις οποίες το Υπουργείο Οικονοµικών κατόπιν 
νοµολογίας ∆ΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ για έκπτωση από τα έσοδα των 
επιχειρήσεων περιγράφονται στις ΠΟΛ: 1029/2006, 1057/2007, και 
1107/2008 τις οποίες επίσης µπορείτε να αναζητήστε στο site του ΣΑΤΕ. 

 
 
 
Με τιµή, 
 
 
 
Σ. Γιαννίρης 
 
   
 

http://www.sate.gr/data_source/2008%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%9A-%CE%A0%CE%9F%CE%9B%201107.pdf
http://www.sate.gr/data_source/2007%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%9A-%CE%A0%CE%9F%CE%9B%201057.pdf
http://www.sate.gr/data_source/2006%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%9A-%CE%A0%CE%9F%CE%9B%201029.pdf
http://www.sate.gr/data_source/2008%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%9A-%CE%A0%CE%9F%CE%9B%201106.pdf
http://www.sate.gr/data_source/2007%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%9A-%CE%A0%CE%9F%CE%9B%201056.pdf
http://www.sate.gr/data_source/2006%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%9A-%CE%A0%CE%9F%CE%9B%201139.pdf
http://www.sate.gr/data_source/2006%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%9A-%CE%A0%CE%9F%CE%9B%201036.pdf
http://www.sate.gr/data_source/2006%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%9A-%CE%A0%CE%9F%CE%9B%201028.pdf
http://www.sate.gr/data_source/2005%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%9A-%CE%A0%CE%9F%CE%9B%201005.pdf

