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ΘΔΜΑ: Παποσή οδηγιών ζσεηικά με ηη διενέπγεια αποζβέζεων με βάζη ηιρ διαηάξειρ 

ηος άπθπος 24 ηος ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπωρ ιζσύει μεηά ηην ηποποποίηζή ηος με ηα 

άπθπα 14 και 78 ηος ν. 4646/2019 (Α΄ 201) και ηος άπθπος 8 ηος ν. 4710/2020 (Α΄ 142) 

 

Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: 

Α. Υπημαηοδοηική Μίζθωζη 

1. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4646/2019, κε ηηο νπνίεο 

αληηθαηαζηάζεθαλ νη δηαηάμεηο ηεο πεξ. β΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4172/2013 (ΚΦΔ), 

θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θεξδψλ απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, νη θνξνινγηθέο 

απνζβέζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ εθπίπηνπλ απφ ηνλ κηζζσηή, ζε πεξίπησζε 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαηά ηελ έλλνηα ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δ.Δ. δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνχ 1606/2002 

(Γ.Π.Υ.Α. – ππνρξεσηηθή εθαξκνγή Γ.Π.Υ.Α.) ή θαηά ηελ έλλνηα ησλ Διιεληθψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ (Δ.Λ.Π.) ηνπ λ. 4308/2014. 

Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε, κε ηηο ππφςε δηαηάμεηο δηεπξχλεηαη ε έλλνηα 

ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θνξνινγηθψλ απνζβέζεσλ ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ ΚΦΔ. Με ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ΚΦΔ ε 

έλλνηα ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ελαξκνληδφηαλ κφλν κε απηήλ ησλ Δ.Λ.Π. Με ηηο λέεο 

δηαηάμεηο, ε έλλνηα ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ελαξκνλίδεηαη ηφζν µε ηα ΔΛΠ φζν θαη κε ηα 

ΓΛΠ/ΓΠΥΑ, αλαιφγσο ηνπ ινγηζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ αθνινπζεί ην θάζε λνκηθφ πξφζσπν ή 

λνκηθή νληφηεηα. 
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2. Κξίζηκν ζηνηρείν γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ κηαο ζχκβαζεο κίζζσζεο σο ρξεκαηνδνηηθήο 

είλαη ην εάλ πιεξνχληαη νη ζρεηηθνί φξνη πνπ δίλνληαη κε βάζε είηε ηα ΔΛΠ είηε ηα ΓΛΠ/ΓΠΥΑ, 

αλάινγα κε ην ινγηζηηθφ πιαίζην πνπ αθνινπζεί ην θάζε λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα.  

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη δεδνκέλνπ φηη ε παξαπνκπή ηφζν ζηα ΔΛΠ φζν θαη ζηα ΓΛΠ/ΓΠΥΑ 

αθνξά κφλν ζηελ έλλνηα ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, σο πξνο ηνπο ζπληειεζηέο 

απνζβέζεσλ ιακβάλνληαη ππφςε νη ζπληειεζηέο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 

4172/2013 (ζρεη. ε Δ. 2080/2019 εγθχθιηνο).  

Δηδηθά γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ ΓΛΠ/ΓΠΥΑ, κε δεδνκέλν φηη κε βάζε ην 

ΓΠΥΑ 16 (Μηζζψζεηο ζε ηζρχ απφ 1.1.2019) γηα ηνλ κηζζσηή δελ πθίζηαηαη δηάθξηζε κεηαμχ 

ιεηηνπξγηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ θαη ν νξηζκφο ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 

αθνξά κφλν ηνλ εθκηζζσηή, επηζεκαίλεηαη φηη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε έλλνηα ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο φπσο απηή νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο 

ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΑ γηα ηνλ εθκηζζσηή, πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο εθάζηνηε 

ζχκβαζεο σο ρξεκαηνδνηηθήο, ρσξίο λα εμεηάδνληαη νη εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο ησλ ππφςε 

δηαηάμεσλ (πξφζσπν, ζπληειεζηήο απφζβεζεο θιπ).  

3. Με βάζε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε κίζζσζε ραξαθηεξίδεηαη σο 

ρξεκαηνδνηηθή κε βάζε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα πνπ νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ 

ΔΛΠ ή ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΑ, νη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη απφ ηνλ κηζζσηή, παξά ην γεγνλφο φηη 

δελ είλαη ν θχξηνο ηνπ παγίνπ, θαη φρη απφ ηνλ εθκηζζσηή. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ν κηζζσηήο 

αλαγλσξίδεη ην κίζζην σο πεξηνπζηαθφ ηνπ ζηνηρείν, πηζηψλνληαο αληίζηνηρα ηζφπνζε 

ππνρξέσζε πξνο ηνλ εθκηζζσηή θαη ην πάγην αληηκεησπίδεηαη σο πάγην θπξηφηεηάο ηνπ 

(ηδηφθηεην). Όζνλ αθνξά ζηνλ εθκηζζσηή, απηφο ζα εκθαλίδεη σο απαίηεζή ηνπ έλαληη ηνπ 

κηζζσηή ηελ αγνξαία αμία ηνπ παγίνπ. 

4. Οη δηαηάμεηο απηέο εθαξκφδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. α’ ηεο 

παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ. 4646/2019, γηα ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 

πνπ ζπλάπηνληαη απφ ηελ 1.1.2020 θαη κεηά. Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηξνπνπνηήζεηο ζπκβάζεσλ 

πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κεηά ηελ 1.1.2020 θαη αθνξνχλ ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί πξηλ ηελ 

1.1.2020, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ ΚΦΔ, φπσο απηέο ίζρπαλ θαηά ηνλ 

ρξφλν ζχλαςεο ηεο αξρηθήο κίζζσζεο.  

5. Καηά ηα ινηπά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ φζα έρνπλ δηεπθξηληζζεί κε ηελ Δ.2080/2019 

εγθχθιηφ καο, κε ηελ νπνία δφζεθαλ νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξ. β’ ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ  ΚΦΔ, αλαθνξηθά κε ηε δηελέξγεηα απνζβέζεσλ ζε πεξίπησζε 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. 
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Β. ςνηελεζηέρ απόζβεζηρ για ενίζσςζη ηλεκηποκίνηζηρ 

6. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 4710/2020 εηζάγεηαη ζηνλ πίλαθα ηεο παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 24 ΚΦΔ, λέα θαηεγνξία ελεξγεηηθνχ επηρείξεζεο «Καηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο γηα 

ηε θφξηηζε νρεκάησλ κεδεληθψλ ή ρακειψλ ξχπσλ έσο 50 γξ. CO2/ρικ» κε ζπληειεζηή 

θνξνινγηθήο απφζβεζεο 100%. ηελ θαηεγνξία απηή εκπίπηνπλ φιεο νη δαπάλεο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ αγνξά, θαηαζθεπή, εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία δεκφζηα ή κε πξνζβάζηκσλ 

ζεκείσλ θφξηηζεο νρεκάησλ κεδεληθψλ ή ρακειψλ ξχπσλ έσο 50 γξ. CO2/ρικ. 

7. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. α’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4646/2019 ζηε ζηήιε 

«Καηεγνξία ελεξγεηηθνχ επηρείξεζεο» ηνπ πίλαθα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 24 ΚΦΔ, ε 

θαηεγνξία «Μέζα κεηαθνξάο αηφκσλ», γηα ηελ νπνία νξηδφηαλ ζπληειεζηήο απφζβεζεο 16%, 

αληηθαζίζηαηαη κε ηηο ιέμεηο «Μέζα κεηαθνξάο αηφκσλ εθηφο απφ ηα κέζα κεηαθνξάο 

κεδεληθψλ ή ρακειψλ ξχπσλ έσο 50 γξ. CO2/ρικ».  

Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο  ησλ πεξ. β’ θαη γ’ ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη λφκνπ πξνζηίζεληαη 

λέεο θαηεγνξίεο ελεξγεηηθνχ ζηνλ πίλαθα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ ΚΦΔ, ελψ κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 4710/2020 νξίδνληαη γηα ηηο θαηεγνξίεο απηέο απμεκέλνη 

εηήζηνη ζπληειεζηέο θνξνινγηθήο απφζβεζεο σο εμήο: 

 

Καηηγοπία ενεπγηηικού επισείπηζηρ 

ςνηελεζηήρ θοπολογικήρ 

απόζβεζηρ  

(% ανά θοπολογικό έηορ) 

Μέζα κεηαθνξάο αηφκσλ κεδεληθψλ ξχπσλ 50% 

Μέζα κεηαθνξάο αηφκσλ ρακειψλ ξχπσλ έσο 50 γξ. 

CO2/ρικ 

25% 

Δπνκέλσο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 24 φπσο ηζρχνπλ κεηά ηε 

ηξνπνπνίεζή ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λ. 4646/2019 θαη λ. 4710/2020, εμαθνινπζνχλ λα 

απνζβέλνληαη κε ζπληειεζηή 16% ηα κέζα κεηαθνξάο αηφκσλ, κε εμαίξεζε ηα κέζα 

κεηαθνξάο κεδεληθψλ ή ρακειψλ ξχπσλ έσο 50 γξ. CO2/ρικ, γηα ηα νπνία εθαξκφδνληαη 

απμεκέλνη ζπληειεζηέο απφζβεζεο, 50% θαη 25%, αληίζηνηρα. 

8. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. δ’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4646/2019 ζηε ζηήιε 

«Καηεγνξία ελεξγεηηθνχ επηρείξεζεο» ηνπ πίλαθα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 24 ΚΦΔ, ε 

θαηεγνξία «Μέζα Μεηαθνξάο Δκπνξεπκάησλ», γηα ηελ νπνία νξηδφηαλ ζπληειεζηήο 

απφζβεζεο 12%, αληηθαζίζηαηαη κε ηηο ιέμεηο «Μέζα κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ εθηφο απφ 

κέζα κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ κεδεληθψλ ή ρακειψλ ξχπσλ έσο 50 γξ. CO2/ρικ».  

Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξ. ε’ θαη ζη’ ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη λφκνπ πξνζηίζεληαη 

λέεο θαηεγνξίεο ελεξγεηηθνχ ζηνλ πίλαθα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ ΚΦΔ, ελψ κε 
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ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 4710/2020 γηα ηηο θαηεγνξίεο απηέο νξίδνληαη απμεκέλνη 

εηήζηνη ζπληειεζηέο θνξνινγηθήο απφζβεζεο σο εμήο: 

 

Καηηγοπία ενεπγηηικού επισείπηζηρ 

ςνηελεζηήρ 

θοπολογικήρ απόζβεζηρ  

(% ανά θοπολογικό έηορ) 

Μέζα κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ κεδεληθψλ ξχπσλ 50% 

Μέζα κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ ρακειψλ ξχπσλ έσο 50 γξ. 

CO2/ρικ 

25% 

Δπνκέλσο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 24 φπσο ηζρχνπλ κεηά ηε 

ηξνπνπνίεζή ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4646/2019 θαη λ. 4710/2020, εμαθνινπζνχλ λα 

απνζβέλνληαη κε ζπληειεζηή 12% ηα κέζα κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ, κε εμαίξεζε ηα κέζα 

κεηαθνξάο κεδεληθψλ ή ρακειψλ ξχπσλ έσο 50 γξ. CO2/ρικ, γηα ηα νπνία εθαξκφδνληαη 

απμεκέλνη ζπληειεζηέο απφζβεζεο, 50% θαη 25%, αληίζηνηρα. 

9. Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξ. δ’ θαη ε’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4646/2019 

πξνζηίζεληαη λέεο θαηεγνξίεο ελεξγεηηθνχ ζηνλ πίλαθα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ 

ΚΦΔ, ελψ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 4710/2020 νξίδνληαη απμεκέλνη εηήζηνη 

ζπληειεζηέο θνξνινγηθήο απφζβεζεο σο εμήο: 

 

Καηηγοπία ενεπγηηικού επισείπηζηρ 

ςνηελεζηήρ θοπολογικήρ 

απόζβεζηρ  

(% ανά θοπολογικό έηορ) 

Μέζα καδηθήο κεηαθνξάο αηφκσλ κεδεληθψλ ξχπσλ 50% 

Μέζα καδηθήο κεηαθνξάο αηφκσλ ρακειψλ ξχπσλ έσο 50 γξ. 

CO2/ρικ 

25% 

Δπηπιένλ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ζ’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4646/2019 ζηε 

ζηήιε «Καηεγνξία ελεξγεηηθνχ επηρείξεζεο» ηνπ πίλαθα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 24 

ΚΦΔ, ε θαηεγνξία «αεξνζθάθε, ζηδεξνδξνκηθνί ζπξκνί, πινία θαη ζθάθε», γηα ηελ νπνία 

νξηδφηαλ ζπληειεζηήο απφζβεζεο 5%, αληηθαζίζηαηαη κε ηηο ιέμεηο «αεξνζθάθε, 

ζηδεξνδξνκηθνί ζπξκνί, πινία θαη ζθάθε εθηφο απφ κέζα καδηθήο κεηαθνξάο αηφκσλ 

κεδεληθψλ ή ρακειψλ ξχπσλ έσο 50 γξ. CO2/ρικ».  

Δπνκέλσο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 24 φπσο ηζρχνπλ κεηά ηε 

ηξνπνπνίεζή ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4646/2019 θαη λ. 4710/2020, εμαθνινπζνχλ λα 

απνζβέλνληαη κε ζπληειεζηή 5% ηα αεξνζθάθε, νη ζηδεξνδξνκηθνί ζπξκνί, ηα πινία θαη ηα 

ζθάθε, κε εμαίξεζε κέζα καδηθήο κεηαθνξάο αηφκσλ κεδεληθψλ ή ρακειψλ ξχπσλ έσο 50 

γξ. CO2/ρικ, γηα ηα νπνία εθαξκφδνληαη απμεκέλνη ζπληειεζηέο απφζβεζεο, 50% θαη 25%, 

αληίζηνηρα. 
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10. Δπηζεκαίλεηαη φηη πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ ηα νρήκαηα είλαη κεδεληθψλ ή 

ρακειψλ ξχπσλ έσο 50 γξ. CO2/ρικ, ιακβάλνληαη ππφςε ηα αλαγξαθφκελα ζηελ άδεηα 

θπθινθνξίαο απηψλ. 

11. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 4710/2020 πξνζηίζεηαη λέν εδάθην ζηελ παξ. 4 

ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ  ΚΦΔ, κε ην νπνίν νξίδεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ πίλαθα ηεο παξ. 4 πνπ 

πξνβιέπεηαη ζπληειεζηήο θνξνινγηθήο απφζβεζεο πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ή εθαηφ ηνηο 

εθαηφ (100%), ήηνη γηα ηηο θαηεγνξίεο ελεξγεηηθνχ «Καηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο γηα ηε 

θφξηηζε νρεκάησλ κεδεληθψλ ή ρακειψλ ξχπσλ έσο 50 γξ. CO2/ρικ», «Μέζα κεηαθνξάο 

αηφκσλ κεδεληθψλ ξχπσλ», «Μέζα κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ κεδεληθψλ ξχπσλ» θαη «Μέζα 

καδηθήο κεηαθνξάο αηφκσλ κεδεληθψλ ξχπσλ», ε επηρείξεζε δηθαηνχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ρακειφηεξν ζηαζεξφ ζπληειεζηή γηα φια ηα έηε απφζβεζεο. 

 

Γ. Πποζαςξημένη απόζβεζη για εηαιπικά επιβαηικά αςηοκίνηηα μηδενικών ή σαμηλών 

πύπων έωρ 50 γπ. CO2/σλμ 

12. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ λ. 4646/2019, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 4710/2020 πξνζηέζεθε λέν εδάθην ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ 

άξζξνπ 24 ηνπ ΚΦΔ, κε ην νπνίν νξίδεηαη φηη γηα ηε δαπάλε απφζβεζεο εηαηξηθνχ επηβαηηθνχ 

απηνθηλήηνπ κεδεληθψλ ξχπσλ, κε κέγηζηε Ληαληθή Σηκή Πξν Φφξσλ (ΛΣΠΦ) έσο ηηο 40.000 

επξψ, ρνξεγείηαη ζηελ επηρείξεζε δπλαηφηεηα έθπησζεο απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηεο, 

πξνζαπμεκέλεο θαηά πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) θαη γηα ην ππεξβάιινλ πνζφ, 

πνζνζηφ εηθνζηπέληε ηνηο εθαηφ (25%). Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα απηνθίλεηα ρακειψλ 

ξχπσλ έσο 50 γξ. CO2/ρικ είλαη ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) θαη δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%). 

13. Με ηελ ππφςε δηάηαμε ρνξεγείηαη έθπησζε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ 

επηρεηξήζεσλ, πξνζαπμεκέλε θαηά 50% γηα ηηο πεξηπηψζεηο δαπαλψλ απφζβεζεο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ αγνξά εηαηξηθψλ νρεκάησλ κεδεληθψλ ξχπσλ θαη 25% γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

δαπαλψλ απφζβεζεο πνπ αθνξνχλ ζηελ αγνξά εηαηξηθψλ νρεκάησλ ρακειψλ ξχπσλ έσο 50 

γξ. CO2/ρικ, γηα ηε δαπάλε απφζβεζεο πνπ αλαινγεί ζην πνζφ ηεο Ληαληθήο Σηκήο Πξν 

Φφξσλ (ΛΣΠΦ) έσο ηηο 40.000 επξψ. Γηα ην πνζφ ηεο δαπάλεο απφζβεζεο πνπ αλαινγεί ζην 

ππεξβάιινλ ησλ € 40.000 πνζφ ηεο ΛΣΠΦ, νη δαπάλεο απφζβεζεο πξνζαπμάλνληαη θαηά 

25% θαη 15%, αληίζηνηρα. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηελ πην πάλσ έθπησζε δηθαηνχληαη φια ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ 

απνθηνχλ εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην απηνθίλεην 

ζεσξείηαη πάγην ζηνηρείν ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο 

νληφηεηεο, πνπ δηελεξγνχλ δαπάλεο απφζβεζεο εηαηξηθνχ επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ κεδεληθψλ 
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ή ρακειψλ ξχπσλ έσο 50 γξ. CO2/ρικ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ ηνπο 

(απινγξαθηθά ή δηπινγξαθηθά). 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε επηπιένλ έθπησζε ζε πνζνζηφ  50% θαη 25%, (ή  30% θαη 15%, 

θαηά πεξίπησζε) επί ησλ ππφςε δαπαλψλ δηελεξγείηαη εμσινγηζηηθά κε ηελ ππνβνιή ηεο 

δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ζηα έηε απφζβεζεο ησλ ππφςε εηαηξηθψλ νρεκάησλ.  

14. Παπάδειγμα: Αλψλπκε εηαηξεία ζην θνξνινγηθφ έηνο 2020 πξνβαίλεη ζηελ αγνξά 

εηαηξηθνχ νρήκαηνο (κέζν κεηαθνξάο αηφκσλ) κεδεληθψλ ξχπσλ αμίαο 70.000 επξψ ην νπνίν 

έρεη Λ.Σ.Π.Φ. 50.000 επξψ. Ο ζπληειεζηήο απφζβεζεο γηα ην φρεκα απηφ αλέξρεηαη ζε 50%, 

ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 24 ΚΦΔ. Άξα ε απφζβεζε δηελεξγείηαη ζε δπν 

έηε (ζην παξάδεηγκά καο: ζηα έηε 2020 θαη 2021). Ζ εηαηξεία ζα δηελεξγήζεη θνξνινγηθή 

απφζβεζε χςνπο €35.000 (70.000 Υ 50%) ζε θαζέλα απφ ηα  έηε 2020 θαη 2021. Δπηπιένλ  

δηθαηνχηαη λα εθπέζεη θνξνινγηθά, κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, 

επηπιένλ απφζβεζε ζπλνιηθνχ χςνπο € 15.750 ζε θάζε έλα απφ ηα έηε απηά, ην νπνίν 

πξνθχπηεη σο εμήο:  

50% επί ηνπ πνζνχ ηεο εηήζηαο απφζβεζεο πνπ αλαινγεί ζηελ  ΛΣΠΦ έσο 40.000 

επξψ ((35.000*40.000/50.000)*50%=14.000),  θαη 

25% επί ηνπ πνζνχ ηεο εηήζηαο απφζβεζεο πνπ αλαινγεί ζηελ ΛΣΠΦ πνπ ππεξβαίλεη 

ην φξην ησλ 40.000 επξψ, ήηνη ζηηο €10.000 ((35.000*10.000/50.000)*25%=1.750) 

Δπνκέλσο, ε επηρείξεζε ζε θάζε έλα απφ ηα θνξνινγηθά έηε 2020 θαη 2021 ζα εθπέζεη 

απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηεο σο απφζβεζε ην πνζφ ησλ 50.750 επξψ (35.000 επξψ βάζεη 

ζπληειεζηή ηνπ πίλαθα ηεο παξ. 4 άξζξνπ 24 ΚΦΔ, πξνζαπμεκέλν θαηά 15.750 επξψ, ήηνη 

θαηά ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη βάζεη ηεο θιίκαθαο ηνπ ηέηαξηνπ θαη πέκπηνπ εδαθίνπ ηεο ίδηαο 

παξαγξάθνπ θαη άξζξνπ). 

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ αλσηέξσ πξνζαπμεκέλσλ 

απνζβέζεσλ πνπ δηελεξγνχληαη εμσινγηζηηθά πξνθχςνπλ δεκίεο, απηέο κεηαθέξνληαη γηα 

ζπκςεθηζκφ κε κειινληηθά θέξδε κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ΚΦΔ. 

15. Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ ηα εηαηξηθά απηνθίλεηα είλαη κεδεληθψλ ή ρακειψλ 

ξχπσλ έσο 50 γξ. CO2/ρικ, ιακβάλνληαη ππφςε ηα αλαγξαθφκελα ζηελ άδεηα θπθινθνξίαο 

ησλ νρεκάησλ, ελψ ε ΛΣΠΦ νρήκαηνο θαηά κάξθα, κνληέιν, ηχπν, παξαιιαγή θαη έθδνζε 

απηνχ, είλαη ε ηηκή πνπ πξνθχπηεη απφ ηνπο ππνβαιιφκελνπο ηηκνθαηαιφγνπο ζηελ Αξκφδηα 

Σεισλεηαθή Αξρή απφ ηνπο επίζεκνπο αληηπξνζψπνπο/δηαλνκείο απηνθηλήησλ ή άιια 

ππφρξεα πξφζσπα, φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ Α. 1203/29.05.2019 (Β’ 1933) Απφθαζε 

Γηνηθεηή ΑΑΓΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αμίαο ηνπ πξφζζεηνπ/πξναηξεηηθνχ (EXTRA) 

εμνπιηζκνχ, πξν Φ.Π.Α. θαη ηέινπο ηαμηλφκεζεο θαη αλαγξάθεηαη ζηε «Βεβαίσζε Αλψηαηεο 

πξνηεηλφκελεο Ληαληθήο Σηκήο πξν Φφξσλ» πνπ ρνξεγείηαη ζρεηηθά απφ ηνπο ηειεπηαίνπο. ε 
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πεξίπησζε πνπ ηα πξφζσπα απηά δελ δχλαληαη λα ρνξεγήζνπλ ηε ζρεηηθή βεβαίσζε, ε 

ΛΣΠΦ ιακβάλεηαη ελαιιαθηηθά απφ ηελ αλαγξαθφκελε ζηα νηθεία παξαζηαηηθά πψιεζεο αμία, 

πξν Φ.Π.Α. θαη ηέινπο ηαμηλφκεζεο, κε ζπλππνινγηδφκελσλ ηπρφλ εθπηψζεσλ πνπ έρνπλ 

ρνξεγεζεί.  

16. Οη πην πάλσ δηαηάμεηο κε ηηο νπνίεο επήιζαλ ηξνπνπνηήζεηο ζηελ παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 24 ΚΦΔ (Κεθάιαηα Β θαη Γ ηεο παξνχζαο) εθαξκφδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξ. 46 ηνπ άξζξνπ 72 ΚΦΔ πνπ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 11 ηνπ λ. 4710/2020, γηα 

δαπάλεο απφζβεζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ απφ 1.1.2020 

θαη κεηά. Δπνκέλσο, γηα πάγηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο κεδεληθψλ ή ρακειψλ ξχπσλ, ζα 

εθαξκνζηνχλ απφ 1.1.2020 θαη κεηά νη λένη απμεκέλνη ζπληειεζηέο απφζβεζεο, αλεμαξηήησο 

ηνπ ρξφλνπ απφθηεζεο ησλ ελ ιφγσ παγίσλ.  

 

Γ. Πποζαςξημένη απόζβεζη για εηαιπικά επιβαηικά αςηοκίνηηα μηδενικών ή σαμηλών 

πύπων έωρ 50 γπ. CO2/σλμ επισειπήζεων πος αζκούν επισειπημαηική δπαζηηπιόηηηα 

ζε νηζιωηικούρ δήμοςρ 

17. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 4710/2020 πξνζηέζεθαλ εδάθηα ζην ηέινο ηεο 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ  24 ηνπ λ. 4172/2013 κε ηα νπνία νξίδεηαη φηη εηδηθά γηα επηρεηξήζεηο πνπ 

αζθνχλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε λεζησηηθνχο δήκνπο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, γηα 

ηε δαπάλε απφζβεζεο εηαηξηθνχ επηβαηηθνχ απηνθηλήηνπ κεδεληθψλ ξχπσλ, κε κέγηζηε 

Λ.Σ.Π.Φ. έσο ηηο ζαξάληα ρηιηάδεο (40.000) επξψ ρνξεγείηαη ζηελ επηρείξεζε δπλαηφηεηα 

έθπησζεο απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηεο, πξνζαπμεκέλε θαηά πνζνζηφ εβδνκήληα πέληε ηνηο 

εθαηφ (75%) θαη γηα ην ππεξβάιινλ πνζφ πνζνζηφ ηξηαληαπέληε ηνηο εθαηφ (35%). Σα 

αληίζηνηρα πνζνζηά απφζβεζεο γηα απηνθίλεηα ρακειψλ ξχπσλ έσο 50 γξ. CO2/ρικ. είλαη 

ηξηάληα πέληε (35%) θαη είθνζη ηνηο εθαηφ (20%).  

 

Ζ λνκηθή βάζε ησλ εληζρχζεσλ δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) ππ' αξ. 1407/2013 ηεο 

18εο Γεθεκβξίνπ 2013 (L 352/1) γηα ηηο εληζρχζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο (de minimis), ε 

δηαδηθαζία, νη φξνη, ε δηάξθεηα, νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο, ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ηνπο, νη 

αξκφδηεο ππεξεζίεο, νη ππνρξεψζεηο ησλ δηθαηνχρσλ, ηπρφλ πεξηνξηζκφο ηνπ χςνπο ησλ 

εληζρχζεσλ, ε δηαδηθαζία θαη νη πξνυπνζέζεηο αλάθηεζεο ησλ εληζρχζεσλ ζε πεξίπησζε εθ 

ησλ πζηέξσλ δηαπίζησζεο κε πιήξσζεο ησλ ζρεηηθψλ πξνυπνζέζεσλ, θαζψο θαη θάζε 

δήηεκα ζρεηηθφ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θηλήηξνπ απηνχ ζα θαζνξηζηνχλ κε θνηλή απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, θαζψο θαη ησλ θαηά πεξίπησζε 

αξκφδησλ Τπνπξγψλ θαη ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ.  
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Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 46 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ ΚΦΔ πνπ πξνζηέζεθε κε ην 

άξζξν 11 ηνπ λ. 4710/2020, νη πην πάλσ δηαηάμεηο έρνπλ πεξηνξηζκέλε ηζρχ θαη εθαξκφδνληαη 

κφλν γηα ηα πάγηα πνπ απνθηψληαη ζηα θνξνινγηθά έηε 2020 θαη 2021. Γηα ηα έηε απφ ην 2022 

θαη κεηά σο πξνο ηε δηελέξγεηα απνζβέζεσλ εηαηξηθψλ νρεκάησλ κεδεληθψλ ή ρακειψλ 

ξχπσλ έσο 50 γξ. CO2/ρικ ζα έρνπλ ηζρχ θαη γηα απηέο ηηο επηρεηξήζεηο ηα φζα αλαθέξνληαη 

ζηα θεθάιαηα Β θαη Γ ηεο παξνχζαο.  

 

 

 

      Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ Α.Α.Γ.Δ.  

 

            ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

Α. ΠΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Γ΄ (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ) 

2. Γεληθή Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο  Γηαθπβέξλεζεο 

3. Γηεχζπλζε ηξαηεγηθήο Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα 

ηεο ΑΑΓΔ θαη ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε ηεο ΑΑΓΔ) 

 

Β. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 

1. 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΄ 

2. Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΓΟΔ Αηηηθήο & Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΓΟΔ Μαθεδνλίαο 

3.  Τπνπξγείν Αλάπηπμεο & Δπελδχζεσλ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο 

Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηψλ, Πι. Κάληγγνο, Σ.Κ. 101 81, Αζήλα 

4.   Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ), 

Βνπιήο 7, Σ.Κ. 105 62, Αζήλα 

5.  ΓΣΓ – Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο 

6.  Πεξηνδηθφ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ» 

7.  Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

8.  Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ 

9.  Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο 

 

Γ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. 

2. Γξαθείν θ. Γεληθήο Γ/ληξηαο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

3. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ 

4. Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο 

5. Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνχ Μεηαξξπζκηζηηθψλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο 

6. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκαηα Α΄ , Β΄ , Γ΄ 
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