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      ΠΟΛ: 1216 
 
 
      ΠΡΟ: Ω Π.Γ              
 
 
 
 
 
 
 
 

      ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε θαη εξκελεία ηωλ δηαηάμεωλ πεξί απνζβέζεωλ ηωλ 
παγίωλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ ηωλ επηρεηξήζεωλ  ηεο παξ. 22 ηνπ 
άξζξνπ 3 θαη ηεο πεξ. δ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Ν.4110/23.1.2013  
(ΦΔΚ Α΄17) « Ρπζκίζεηο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ξπζκίζεηο ζεκάηωλ 
αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο», όπωο 
ηζρύνπλ κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. γ’ ηεο παξ. 5 
θαη ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν. 4141/5.4.2013  ( ΦΔΚ Α’81) «Δπελδπηηθά 
εξγαιεία αλάπηπμεο, παξνρή πηζηώζεωλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», ηεο παξ. 6 
ηεο ππνπαξ. Γ.2 ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηνπ Ν.4152/9.5.2013 (ΦΔΚ Α’107) 
«Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηωλ λόκωλ 4046/2012, 4093/2012, θαη 
4127/2013» θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν. 4170/12.7.2013 (ΦΔΚ Α΄163) 
«Δλζωκάηωζε ηεο Οδεγίαο 2011/16/ΔΔ, ξύζκηζε ζεκάηωλ ηεο ΔΛ.Σ.Δ., 
αλακόξθωζε Οξγαληζκνύ ηνπ Ν..Κ. θαη άιιεο δηαηάμεηο».   
 

 
Αλαθνξηθά κε ην παξαπάλσ ζέκα, παξέρνληαη νδεγίεο νξζήο θαη νκνηφκνξθεο 

εθαξκνγήο ησλ λέσλ δηαηάμεσλ πεξί απνζβέζεσλ ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ σο αθνινχζσο: 

 

 

        ΓΔΝΙΚΑ: 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 22 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4110/2013 (Α’17) 

αληηθαηαζηάζεθε ε πεξίπησζε ζη’ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Κψδηθα 

Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Κ.Φ.Δ) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ.6 ηνπ Ν. 

4141/2013 (Α’81), ηελ παξ. 6 ηεο ππνπαξ. Γ.2 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ Ν. 
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4152/9.5.2013 (Α’107) θαη ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν. 4170/12.7.2013 

(Α΄163). 

Οη δηαηάμεηο απηέο έρνπλ εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ’ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Ν. 4110/2013, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ 

πεξ.γ’ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν. 4141/2013, γηα δαπάλεο απνζβέζεσλ 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1ε 

Ιαλνπαξίνπ 2013 θαη κεηά.  

Δπνκέλσο, νη ζπληειεζηέο  απηνί εθαξκφδνληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

απνζβέζεσλ φισλ ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

αλεμάξηεηα ηνπ ρξφλνπ απφθηεζεο ησλ παγίσλ απηψλ είηε απηά απνθηήζεθαλ 

πξηλ απφ ηελ 01/01/2013 είηε κεηά ηελ εκεξνκελία απηή, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

νη απνζβέζεηο αθνξνχλ ζηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1ε 

Ιαλνπαξίνπ 2013 θαη κεηά.   

Δίλαη απηνλφεην φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ 01/01/2013 θάπνηα 

επηρείξεζε βξίζθεηαη ζε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ε νπνία έρεη αξρίζεη πξηλ ηελ 

01/01/2013 θαη ζα θιείζεη ηελ δηαρεηξηζηηθή ηεο απηή πεξίνδν κεηά ηελ 01/01/2013,  

γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνζβέζεσλ ησλ παγίσλ ηεο ζα έρνπλ εθαξκνγή νη 

δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 299/2003 απνθιεηζηηθά γηα ηε ρξήζε απηή θαη νη λέεο δηαηάμεηο 

ζα εθαξκνζηνχλ απφ ηελ επφκελε πεξίνδν. 

 

Πξνζνρή: Αλεμάξηεηα από ηα παξαπάλω, ζαο γλωξίδνπκε όηη κε ην 

άξζξν 24 ηνπ Ν.4172/2013 θαζνξίδεηαη εθ λένπ ν ηξόπνο θαη νη ζπληειεζηέο 

απόζβεζεο ηωλ παγίωλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ ηωλ επηρεηξήζεωλ θαη 

ζύκθωλα κε ην άξζξν 72 ηνπ ηδίνπ λόκνπ, νη λέεο δηαηάμεηο πεξί 

απνζβέζεωλ ηνπ λόκνπ απηνύ ζα ηζρύνπλ γηα θνξνινγηθέο πεξηόδνπο πνπ 

θιείλνπλ από ηελ 1/1/2014 θαη κεηά. 

πλεπώο, όζα αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα εγθύθιην δελ είλαη 

απνιύηωο ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4172/2013 θαη ζπλεπώο ζα  

εθδνζεί από ηελ ππεξεζία καο λέα εγθύθιηνο  γηα ηελ αλάιπζε ηωλ 

δηαηάμεωλ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λόκνπ απηνύ. 

 

ΔΙΓΙΚΟΣΔΡΑ: 

Με ηηο λέεο δηαηάμεηο επέξρνληαη νπζηψδεηο  κεηαβνιέο ζηνλ ηξφπν 

απφζβεζεο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ νπνίσλ ε 

δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο αξρίδεη ηελ 1/1/2013 θαη θιείλεη ηελ 31/12/2013.  

Η αλάιπζε απηψλ ησλ αιιαγψλ θαζψο θαη ε εξκελεία απηψλ ησλ λέσλ δηαηάμεσλ 

ηεο πεξ. ζη’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Κ.Φ.Δ, έρεη σο εμήο: 

 

1. Με ηελ ππνπεξ. αα’ ηεο πεξ. ζη’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Κ.Φ.Δ, 

νξίδεηαη φηη απνζβέζηκν πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη ην ιεηηνπξγηθφ ή κε 

ιεηηνπξγηθφ, ελζψκαην ή άπιν πάγην ζηνηρείν, πνπ απνθηάηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή 

κνλάδα γηα δηαξθή παξαγσγηθή ρξήζε θαη έρεη σθέιηκε δηάξθεηα δσήο 

πεξηνξηζκέλε, αιιά κεγαιχηεξε απφ έλα έηνο. 

 

ΑΔΑ: ΒΛ92Η-Α2Β



3 

 

2. Με ηελ ππνπεξ. ββ’ ηεο ίδηαο πεξίπησζεο, νξίδεηαη φηη ε δηελέξγεηα ησλ 

απνζβέζεσλ γηα θάζε έηνο κε ηνπο θαζνξηζζέληεο λένπο ζπληειεζηέο 

απνζβέζεσλ ηεο ππνπεξ. γγ’ είλαη ππνρξεσηηθή. Τπφρξεεο είλαη νηθνλνκηθέο 

κνλάδεο, νη νπνίεο έρνπλ ζηελ θπξηφηεηά ηνπο πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 

αλεμαξηήησο αλ ηα ρξεζηκνπνηνχλ νη ίδηεο ή ηα εθκηζζψλνπλ ή ηα εθκεηαιιεχνληαη 

κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. 

Δπνκέλσο, αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε ή κε θεξδψλ, νη απνζβέζεηο γηα ηα πάγηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξέπεη λα δηελεξγνχληαη, θαη κάιηζηα κε ηνπο ζπληειεζηέο 

πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί γηα ην ζθνπφ απηφ, θαη λα βαξχλνπλ ηα απνηειέζκαηα θάζε 

δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. ε  πεξίπησζε, πνπ δηελεξγεζνχλ απνζβέζεηο αιιά κε 

ζπληειεζηή κεγαιχηεξν απφ ηνλ πξνβιεπφκελν, νη επηπιένλ απνζβέζεηο δελ 

αλαγλσξίδνληαη θνξνινγηθά θαη νη επηρεηξήζεηο ππνρξενχληαη κε ηελ ππνβνιή ηεο  

δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο λα αλακνξθψζνπλ ηα πξνθχςαληα 

απνηειέζκαηα κε ηελ πξνζζήθε απηψλ σο ινγηζηηθή δηαθνξά, ελψ ζε αληίζεηε 

πεξίπησζε, αλ δελ δηελεξγεζνχλ ή δηελεξγεζνχλ κε ζπληειεζηή κηθξφηεξν απφ 

ηνλ πξνβιεπφκελν, ε επηρείξεζε ράλεη ην δηθαίσκα λα πξαγκαηνπνηήζεη ζην 

κέιινλ ηηο απνζβέζεηο πνπ φθεηιε λα δηελεξγήζεη θαη δελ δηελήξγεζε. 

 

3. Με ην πξψην εδάθην ηεο ππνπεξ. γγ’ ηεο ίδηαο πεξίπησζεο, νξίδεηαη φηη 

νη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν απφζβεζεο επί ηεο αμίαο ησλ 

πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Γειαδή, κε ηελ εθαξκνγή επί 

ηεο αμίαο θηήζεο εθάζηνπ πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πξνζαπμεκέλεο κε ηηο 

ηπρφλ δαπάλεο  πξνζζεθψλ θαη βειηηψζεσλ, ηνπ λένπ εηήζηνπ ζηαζεξνχ 

ζπληειεζηή απφζβεζεο, φπσο νξίδεηαη ζηελ ππνπεξ. γγ’ ηεο ίδηαο πεξίπησζεο 

ζη’. 

 

4. Με ηα επφκελα εδάθηα ηεο ίδηαο ππνπεξ. γγ’ θαζνξίδνληαη νη λένη 

ζπληειεζηέο απφζβεζεο αλά πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη θιάδν νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε NACE rev2, αξρηθά γηα φινπο ηνπο 

θιάδνπο επηρεηξήζεσλ θαη θαηφπηλ θαηά παξέθθιηζε γηα ζπγθεθξηκέλα πάγηα ή 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίνη έρνπλ σο εμήο: 

 

 

α. Γηα όινπο ηνπο θιάδνπο : 

 

Δδαθηθέο εθηάζεηο, κεδέλ ηνηο εθαηφ (0%) 

Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, γξαθεία, νηθίεο, βηνκεραλνζηάζηα, απνζήθεο, ζηαζκνί, 

κε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο, θαηαζθεπέο, εμνπιηζκφο θαη 

εηδηθά νρήκαηα θνξηνεθθφξησζεο, ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (4%) 

Μεραλήκαηα, εμνπιηζκφο (εθηφο Η/Τ θαη ινγηζκηθνχ), κέζα κεηαθνξάο αηφκσλ, 

άπια ζηνηρεία, δηθαηψκαηα, έμνδα πνιπεηνχο απφζβεζεο θαη ινηπά πάγηα ζηνηρεία, 

δέθα ηνηο εθαηφ (10%) 

Δμνπιηζκφο Η/Τ (θχξηνο θαη πεξηθεξεηαθφο) θαη ινγηζκηθφ,  είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) 

Μέζα κεηαθνξάο θνξηίσλ, δψδεθα ηνηο εθαηφ (12%) 
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β. Καηά παξέθθιηζε ηωλ αλωηέξω:  

 

Δδαθηθέο εθηάζεηο γηα ηνλ ηνκέα Β (Οξπρεία – Λαηνκεία), πιελ ηνπ Β.09  

(Τπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εμφξπμεο), πέληε ηνηο εθαηφ (5%). 

Μέζα κεηαθνξάο αηφκσλ γηα ηνπο ηνκείο Ν77.11 (Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε 

απηνθηλήησλ θαη ειαθξψλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ) θαη 085 (Δθπαίδεπζε), θαη 

κέζα κεηαθνξάο θνξηίσλ γηα ηνλ ηνκέα Ν77.12 (Δλνηθίαζε θαη εθκίζζσζε 

θνξηεγψλ), είθνζη ηνηο εθαηφ (20%). 

Λνηπά κέζα κεηαθνξάο γηα ηνπο ηνκείο Η49.1 (Τπεξαζηηθέο ζηδεξνδξνκηθέο 

κεηαθνξέο επηβαηψλ), H49.2 (ηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ), Η50  

(Πισηέο κεηαθνξέο) θαη Η51 (Αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο) – Γηα ηξέλα, πινία θαη 

πισηά κέζα θαη  αεξνζθάθε, αληηζηνίρσο, πέληε ηνηο εθαηφ (5%). 

Απφ ηνλ παξαπάλσ θαζνξηζκφ ησλ λέσλ ζπληειεζηψλ απφζβεζεο, 

πξνθχπηεη φηη εάλ θάπνην πάγην δελ πεξηιακβάλεηαη ζ’ απηφλ, ν ζπληειεζηήο 

απφζβεζεο απηνχ ζα είλαη εθείλνο ησλ «ινηπψλ πάγησλ ζηνηρείσλ» δειαδή δέθα 

ηνηο εθαηφ (10%) γηα φινπο ηνπο θιάδνπο επηρεηξήζεσλ θαη φρη εθείλνο πνπ ηπρφλ 

πξνθχπηεη απφ ηελ σθέιηκε δηάξθεηα δσήο ηνπ παγίνπ απηνχ. 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ηνληζζεί φηη δελ πξέπεη λα γίλεηαη 

θαηαρξεζηηθή εθαξκνγή ηνπ ζπληειεζηή απφζβεζεο 10% ησλ «ινηπψλ πάγησλ 

ζηνηρείσλ» θάζε θνξά πνπ δηαπηζηψλεηαη φηη θάπνηα πάγηα δελ πεξηγξάθνληαη 

επαθξηβψο ζηνλ πίλαθα ησλ πξνβιεπφκελσλ λέσλ ζπληειεζηψλ απφζβεζεο. 

Π.ρ. γηα ηα αηνιηθά πάξθα θαη ηηο θσηνβνιηατθέο κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ν παξαπάλσ ζπληειεζηήο 10% γηα ηελ 

απφζβεζή ηνπο, αιιά ν νξζφο ζπληειεζηήο 4% γηα ηηο «κε θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο»  

Δπηπιένλ, νη δηαηάμεηο ησλ παξ. 1 θαη 2, ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 1809/1988 ( 

ΦΔΚ 222 Α’) δελ ζίγνληαη απφ ηηο λέεο θνηλνπνηνχκελεο δηαηάμεηο. Δπνκέλσο, γηα 

ηελ απφζβεζε ησλ θνξνινγηθψλ κεραληζκψλ απηνχ ηνπ λφκνπ δελ έρνπλ 

εθαξκνγή νη ζρεηηθέο λέεο δηαηάμεηο πεξί απνζβέζεσλ αιιά νη σο άλσ δηαηάμεηο 

απηνχ ηνπ λφκνπ. 

 

5. Με ηελ ππνπεξ. δδ’ νξίδεηαη φηη ν ππνινγηζκφο ησλ απνζβέζεσλ  γίλεηαη 

ζε εηήζηα βάζε θαη δελ επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά απνζβελφκελσλ πνζψλ κεηαμχ 

νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ. Γηα ηα λέα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ε απφζβεζε αξρίδεη 

απφ ην κήλα θαηά ηνλ νπνίν απηά άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ή ηέζεθαλ ζε 

ιεηηνπξγία θαη ππνινγίδεηαη ζε ηφζα δσδέθαηα, φζνη θαη νη κήλεο κέρξη ην ηέινο 

ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. 

 

Δπνκέλσο, αλ θάπνην πάγην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ 

ρξεζηκνπνηεζεί ή ιεηηνπξγήζεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν απφ δψδεθα (12) 

κήλεο (π.ρ. επεηδή αγνξάζηεθε θαη ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ηνλ 3ν κήλα ηεο 12κελεο 

δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ή επεηδή πνπιήζεθε ην 10ν κήλα ηεο 12κελεο 

δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ) ,νη απνζβέζεηο πνπ ζα ππνινγηζηνχλ γη’ απηφ κε ηνλ 

πξνβιεπφκελν ζπληειεζηή ζα πεξηνξηζηνχλ ζηα 10/12 ησλ εηήζησλ απνζβέζεσλ. 
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εκεηψλεηαη, φηη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ρξεζηκνπνίεζεο ή ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πάγηνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ν κήλαο πνπ απηφ άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη ή λα 

ιεηηνπξγεί, ρσξίο λα ελδηαθέξεη ν αξηζκφο ησλ εκεξψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ή 

ιεηηνχξγεζε ην κήλα απηφ. 

Όζνλ αθνξά ηα 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 απνζβέζεηο, 

δεδνκέλνπ φηη δελ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί απφζβεζε απηψλ ιφγσ κε χπαξμεο 

ιεηηνπξγηθήο θζνξάο ηνπο. Καηά ηνλ ρξφλν πνπ ζα αξρίζεη πάιη ε παξαγσγηθή 

ηνπο ιεηηνπξγία, ζπλερίδνληαη λα δηελεξγνχληαη νη 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 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 επνρηαθά, δειαδή ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ 

ζπγθεθξηκέλνπο κήλεο θάζε δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ (π.ρ. μελνδνρεηαθέο, 

ηππνπνίεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ θιπ), ζα ππνινγίδνληαη απνζβέζεηο γηα φινπο 

ηνπο κήλεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο, δεδνκέλνπ φηη ε κε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

παγίσλ ηνπο γηα φινπο ηνπο κήλεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο νθείιεηαη ζηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη δελ είλαη επηινγή ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

6. Με ην α’ εδάθην ηεο ππνπεξ. εε’ νξίδεηαη φηη νη απνζβέζεηο πνπ 

δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, δελ δχλαληαη λα ππεξβνχλ 

ηελ αμία θηήζεο ή ηελ αλαπξνζαξκνζκέλε αμία ηνπ απνζβεζηένπ πάγηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

Δπνκέλσο, ε δηελέξγεηα απνζβέζεσλ γηα θάπνην πάγην δηαθφπηεηαη απφ ηε ζηηγκή 

πνπ ην ζχλνιν ησλ απνζβέζεσλ πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί γη’ απηφ γίλεη ίζν κε ηελ 

απνζβεζηέα αμία ηνπ (κείνλ έλα ιεπηφ), ρσξίο λα ελδηαθέξεη αλ απηφ εμαθνινπζεί 

λα ρξεζηκνπνηείηαη παξαγσγηθά απφ ηελ επηρείξεζε. 

 

7. Με ην δεχηεξν θαη ηξίην εδάθην ηεο ππνπεξ. εε’ ηεο ίδηαο πεξίπησζεο, 

απμάλεηαη απφ ρίιηα δηαθφζηα (1.200) επξψ ζε ρίιηα πεληαθφζηα (1.500) επξψ, ε 

αμία θηήζεο θάζε πάγηνπ ζηνηρείνπ πνπ δπλεηηθά κπνξεί λα απνζβεζζεί εμ 

νινθιήξνπ κέζα ζηε ρξήζε θαηά ηελ νπνία απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε ή ηέζεθε ζε 

ιεηηνπξγία. 

  Γειαδή, ε εθάπαμ απφζβεζε ησλ ελ ιφγσ παγίσλ δελ είλαη ππνρξεσηηθή 

αιιά δπλεηηθή. Η σο άλσ αμία δχλαηαη λα αλαπξνζαξκφδεηαη αλά πεληαεηία απφ 

ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζεο δηάηαμεο, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ θαη ζε πνζνζηφ πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηελ αληίζηνηρε γηα ηελ ίδηα 
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πεξίνδν κεηαβνιή ηνπ Γείθηε Σηκψλ Παξαγσγνχ ζηε Βηνκεραλία (Κιάδνο 055 - 

«Δλδηάκεζα θαη Κεθαιαηνπρηθά Αγαζά»), φπσο αλαθνηλψλεηαη απφ ηελ ΔΛ.ΣΑΣ. 

πλεπψο θάζε πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηνπ νπνίνπ ε αμία θηήζεο είλαη κέρξη 

ρίιηα πεληαθφζηα (1.500) επξψ, κπνξεί λα απνζβεζηεί είηε εθάπαμ ζηελ 

δηαρεηξηζηηθή ρξήζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ή ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία, είηε ηκεκαηηθά 

κε βάζε ην ζπληειεζηή απφζβεζεο ηεο ππνπεξ. γγ’. 

εκεηψλεηαη φηη ε επηινγή ηεο εθάπαμ ή ηεο ηκεκαηηθήο απφζβεζεο αθνξά 

θάζε πάγην μερσξηζηά, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα νξηζκέλα απφ ηα ίδηα πάγηα (αμίαο θηήζεο ην θαζέλα κέρξη 1.500 

επξψ) λα ηα απνζβέλνπλ εθάπαμ ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν θαη 

άιια λα ηα απνζβέλνπλ ηκεκαηηθά ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε 

αμία ησλ παγίσλ απηψλ δελ κπνξεί λα θαηαρσξεζεί ζε ινγαξηαζκφ εμφδνπ, αιιά 

θαηαρσξείηαη ζηνλ νηθείν ινγαξηαζκφ παγίνπ. 

 

8. Με ηελ ππνπεξ. ζηζη’ ηεο ίδηαο πεξίπησζεο νξίδεηαη φηη εηδηθά νη 

επηρεηξήζεηο πνπ κέρξη 31.12.2012 ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε θζίλνπζα κέζνδν 

απφζβεζεο, φπσο απηή νξίδεηαη ζην Π.Γ. 299/2003 ( Α’255 ) θαη θαηά ηελ σο άλσ 

εκεξνκελία είραλ απνζβέζεη πεξηζζφηεξν απφ 50% ηεο αξρηθήο αμίαο ηνπ πάγηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ππνρξενχληαη λα κεηαβνχλ ζηελ ζηαζεξή κέζνδν 

απφζβεζεο θαη ζηνπο λένπο ζπληειεζηέο απφζβεζεο ηεο ππνπεξ. γγ’. ηηο 

ππφινηπεο πεξηπηψζεηο πνπ εθαξκφζηεθε ε θζίλνπζα κέζνδνο κε ην Π.Γ 

299/2003, αιιά νη απνζβέζεηο κέρξη ηελ 31.12.2012 δελ είραλ ππεξβεί ην 50% ηεο 

αξρηθήο αμίαο ηνπ πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, νη επηρεηξήζεηο απηέο δχλαληαη 

λα επηιέμνπλ ηε δηαηήξεζε ηνπ ηξέρνληνο θαζεζηψηνο, δειαδή ηε θζίλνπζα 

κέζνδν κέρξη ηε ρξήζε πνπ ε απφζβεζε ζα ππεξβεί ην 50% ηεο αμίαο ηνπ πάγηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, νπφηε θαη απηέο κεηαβαίλνπλ ζηε ζηαζεξή κέζνδν. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαβαηηθήο απηήο πεξηφδνπ, νη επηρεηξήζεηο ζα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ζπληειεζηέο απφζβεζεο ηεο ππνπεξ. γγ’, 

πνιιαπιαζηαδφκελνπο κε ζπληειεζηή δχν (2). 

Οη επηρεηξήζεηο απηέο αληί ηεο παξακνλήο ηνπο ζηε θζίλνπζα κέζνδν κέρξη 

ζπκπιήξσζεο ηνπ 50 %, δχλαληαη απφ 01/01/2013 λα εθαξκφζνπλ απεπζείαο ηε 

ζηαζεξή κέζνδν κε ηνπο ζπληειεζηέο ηεο ππνπεξ. γγ’. 

 

9. Με ην πξψην εδάθην ηεο ππνπεξ. δδ’ ηεο ίδηαο πεξίπησζεο εηδηθά νη λέεο 

επηρεηξήζεηο, δχλαληαη γηα ηηο ηξεηο (3) πξψηεο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο λα 

δηελεξγνχλ απνζβέζεηο κε κεδεληθφ ζπληειεζηή γηα φια ηα πάγηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία. 

Δπνκέλσο, πξνβιέπεηαη φηη νη λέεο επηρεηξήζεηο, θαηά ηηο ηξεηο (3) πξψηεο 

δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο, κε πξψηε εθείλε εληφο ηεο νπνίαο άξρηζε ε παξαγσγηθή 

ιεηηνπξγία ηνπο θαη γηα φια ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπο, έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα κε δηελεξγνχλ θαζφινπ απνζβέζεηο. Απφ ηελ ηέηαξηε δηαρεηξηζηηθή 

πεξίνδν θαη κεηά, ζα ππνινγηζζνχλ απνζβέζεηο θαλνληθά θαη γηα φια ηα πάγηα 

αλεμάξηεηα απφ ηε ρξήζε ηεο ελ ιφγσ ηξηεηίαο πνπ απνθηήζεθαλ ηα πάγηα απηά. 

Σνλίδεηαη φηη ε επηινγή ηεο κε δηελέξγεηαο, αθνξά αθελφο, φια ηα πάγηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (δειαδή, είηε δελ ζα δηελεξγεζνχλ απνζβέζεηο γηα θαλέλα 
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πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είηε ζα δηελεξγεζνχλ γηα φια) θαη αθεηέξνπ, ζε φιεο 

ηηο ηξεηο (3) απηέο ρξήζεηο (δειαδή, ε επηρείξεζε δελ ζα δηελεξγήζεη απνζβέζεηο ή 

ζα δηελεξγήζεη θαη ζηηο ηξεηο (3) πξψηεο ρξήζεηο). Σα παξαπάλσ δελ είλαη 

ππνρξεσηηθά εθαξκνζηέα απφ ηηο λέεο επηρεηξήζεηο. πλεπψο, εθφζνλ απηέο ην 

επηζπκνχλ, δχλαληαη λα δηελεξγνχλ απνζβέζεηο επί ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπο θαηά ηηο ηξεηο (3) σο άλσ δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο, ζχκθσλα κε ηηο 

λέεο δηαηάμεηο. 

Σνλίδεηαη φηη ε επηινγή ηεο κε δηελέξγεηαο ή ηεο δηελέξγεηαο απνζβέζεσλ 

αθνξά αθελφο, φια ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (δειαδή, είηε δελ ζα 

δηελεξγεζνχλ απνζβέζεηο γηα θαλέλα πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είηε ζα 

δηελεξγεζνχλ γηα φια κε ην πξνβιεπφκελν ζπληειεζηή) θαη αθεηέξνπ, φιεο ηηο 

δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο    (δειαδή ε επηρείξεζε δελ ζα δηελεξγήζεη απνζβέζεηο ή 

ζα δηελεξγήζεη ηηο πξνβιεπφκελεο απνζβέζεηο θαη ζηηο ηξεηο (3) δηαρεηξηζηηθέο 

πεξηφδνπο). 

 

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ σο λέεο επηρεηξήζεηο ζεσξνχληαη νη αθφινπζεο: 

 

i)  Δθείλεο νη νπνίεο ηδξχνληαη απφ 01/01/2013 θαη κεηά. 

ii) Δθείλεο νη νπνίεο έρνπλ ηδξπζεί πξηλ απφ ηελ πην πάλσ εκεξνκελία θαη ησλ 

νπνίσλ ε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο πνπ αξρίδεη απφ ηελ 01/01/2013 θαη κεηά 

εκπίπηεη ζηηο πξναλαθεξφκελεο ηξεηο (3) πξψηεο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο. 

iii) Δθείλεο νη νπνίεο απφ 01/01/2013 θαη κεηά ηδξχνπλ ππνθαηάζηεκα. 

iv) Δθείλεο νη νπνίεο έρνπλ ηδξχζεη ππνθαηάζηεκα πξηλ απφ ηελ 01/01/2013 θαη 

ησλ νπνίσλ ε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο πνπ αξρίδεη απφ ηελ 01/01/2013 θαη κεηά 

εκπίπηεη ζηηο πξναλαθεξφκελεο ηξεηο (3) πξψηεο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο. 

v) Δθείλεο νη νπνίεο απφ 01/01/2013 θαη κεηά ηδξχνπλ απηνηειή θιάδν ή αξρίδνπλ 

ηελ άζθεζε δξαζηεξηφηεηαο κε απηνηειή νξγάλσζε, ρσξίο λα ηδξχνπλ 

ππνθαηάζηεκα. Π.ρ. κηα βηνκεραληθή επηρείξεζε ηδξχεη κηα λέα παξαγσγηθή 

κνλάδα ε νπνία θαηαζθεπάδεη πξντφληα φκνηα κε απηά πνπ ήδε παξάγνληαη ή λέα 

πξντφληα ή κηα μελνδνρεηαθή επηρείξεζε αλεγείξεη θαη άιιν μελνδνρεηαθφ 

ζπγθξφηεκα δίπια ζην ήδε πθηζηάκελν ή κηα εηαηξία θηλεηήο ηειεθσλίαο αξρίδεη 

λα παξέρεη ππεξεζίεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο. 

vi) Δθείλεο νη νπνίεο έρνπλ ηδξχζεη απηνηειή θιάδν ή έρνπλ αξρίζεη ηελ άζθεζε 

δξαζηεξηφηεηαο κε απηνηειή νξγάλσζε, ρσξίο λα ηδξχνπλ ππνθαηάζηεκα, πξηλ 

απφ ηελ 01/01/2013 θαη ησλ νπνίσλ ε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο πνπ αξρίδεη απφ ηελ 

01/01/2013 θαη κεηά εκπίπηεη ζηηο πξναλαθεξφκελεο ηξεηο (3) πξψηεο 

δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο. 

ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο iii, iv, v, θαη vi, νη επηρεηξήζεηο ζεσξνχληαη λέεο 

κφλνλ φζνλ αθνξά ην ππνθαηάζηεκα θαη ηνλ απηνηειή θιάδν ή ηε λέα 

δξαζηεξηφηεηα κε απηνηειή νξγάλσζε αληίζηνηρα, νπφηε ε επηινγή ηεο κε 

δηελέξγεηαο ή δηελέξγεηαο κεησκέλσλ απνζβέζεσλ ζα αθνξά κφλν ηα πάγηα ηνπ 

ππνθαηαζηήκαηνο θιπ. 

Όζνλ αθνξά ην πφηε κηα επηρείξεζε πνπ έρεη πξνέιζεη απφ ζπγρψλεπζε ή 

κεηαηξνπή ζεσξείηαη “λέα” ή φρη, έρνπλ εθαξκνγή φζα αλαθέξνληαη ζηελ 

1051542/10435/Β0012/Πνι 1122/28.4.1998 δηαηαγή καο. 
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10. Δηδηθά, ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηα επηρείξεζε έθαλε ρξήζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο  “λέαο  επηρείξεζεο”  κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 299/2003 θαη θαηά 

ηελ ρξήζε πνπ αξρίδεη ηελ 01/01/2013 δελ νινθιήξσζε ηελ πξνβιεπφκελε 

ηξηεηία, ζα ππνινγίζεη ηηο απνζβέζεηο φισλ ησλ παγίσλ ηεο γηα ηε ρξήζε πνπ 

αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία απηή θαη κεηά κε ηηο λέεο δηαηάμεηο, ζχκθσλα κε ηηο 

νπνίεο νη λέεο επηρεηξήζεηο ηηο ηξείο (3) πξψηεο ρξήζεηο δχλαληαη λα κελ 

ππνινγίζνπλ απνζβέζεηο. 

 

Παξάδεηγκα: 

Δπηρείξεζε Α’ πνπ άξρηζε ηελ παξαγσγηθή ηεο ιεηηνπξγία ην 2011 γηα ηελ 

πξψηε ρξήζε ππνιφγηζε θαλνληθά ηηο απνζβέζεηο ησλ παγίσλ ηεο κε βάζε ηνπο 

ζπληειεζηέο ηνπ Π.Γ 299/2003 θαη ζαλ λέα επηρείξεζε απνθάζηζε γηα ηελ ηξηεηία 

2012 – 2014 λα επηιέμεη  κεδεληθέο απνζβέζεηο. Η επηρείξεζε απηή ην 2013 (ηξίηε 

ρξήζε ηεο) δχλαηαη λα ππνινγίζεη κεδεληθέο απνζβέζεηο γηα ηειεπηαία θνξά αθνχ 

απφ ηε ρξήζε 2014 (ηέηαξηε ρξήζε ηεο) ζα πξέπεη λα ππνινγίζεη απνζβέζεηο 

θαλνληθά κε ηνπο ζπληειεζηέο ηεο ππνπεξ. γγ’. 

 

11. Πεξαηηέξσ, κε ην δεχηεξν εδάθην ηεο ππνπεξίπησζεο απηήο, νξίδεηαη 

φηη νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ζη’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ 

Ν.2238/1994, εθαξκφδνληαη θαη γηα ηε δαπάλε πνπ θαηαβάιιεη επηρείξεζε, γηα ηελ 

θαηαζθεπή κε ηδηφθηεηνπ δηθηχνπ ζχλδεζεο ηνπ ζηαζκνχ απηνπαξαγσγήο ή 

αλεμάξηεηεο παξαγσγήο κέρξη ην δίθηπν ηεο ΓΔΗ. Γειαδή, ε επηρείξεζε 

απηνπαξαγσγνχ ή αλεμάξηεηνπ παξαγσγνχ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο δηελεξγεί γηα ην 

πην πάλσ δίθηπν ζχλδεζεο απνζβέζεηο κε βάζε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο, φπσο ζα 

δηελεξγνχζε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην δίθηπν δηαλνκήο αλήθε ζηελ θπξηφηεηά 

ηεο (1039524/10326/Β0012/ΠΟΛ.1108/18.4.2011 εγθχθιηφο καο). 

 

12. Σέινο, κε ηελ ππνπεξ. εε’ ηεο ίδηαο πεξίπησζεο παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνλ εθκηζζσηή (νηθνπεδνχρν) δηελέξγεηαο απνζβέζεσλ επί ηεο αμίαο 

αθηλήηνπ πνπ έρεη αλεγεξζεί ζε έδαθνο θπξηφηεηάο ηνπ απφ ηνλ κηζζσηή. Σα 

αλσηέξσ έρνπλ εθαξκνγή γηα δαπάλεο απνζβέζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

κφλν ζηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 2013, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν αλέγεξζεο ηνπ 

αθηλήηνπ. 

 
 

Αθξηβέο αληίγξαθν  
Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γξακκαηείαο                         Ο Γ.Γ. ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ  

                                                                         
                                                                         ΘΔΟΥΑΡΗ ΘΔΟΥ. 
 
 

 
 
πλεκκέλα: 
Φχιια δψδεθα (12), (δηαηάμεηο ηεζζάξσλ λφκσλ) 
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 
 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
1. Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο. 
2. Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο – Όινπο ηνπο Δπηζεσξεηέο ζηηο έδξεο ηνπο. 
3. ΓΔΚ 
4. Οκάδα έξγνπ εθαξκνγψλ ηνπ TAXIS 
5. Πεξηνδηθφ « ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ » 
6. Π.Ο.Δ – Γ.Ο.Τ. 
7. Απνδέθηεο Πηλάθσλ Α΄ ( εθηφο 1 θαη 4 ) θαη Η’ 
8. Απνδέθηεο Πηλάθσλ ΙΑ΄ ( Σν 2 ), ΙΒ΄, ΙΓ΄, ΙΣ΄, Ι2,θαη ΙΗ΄ 
9. Απνδέθηεο Πηλάθσλ ΚΒ΄ θαη ΚΓ΄ 
 
 
ΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 
 
1. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 
2. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ 
3. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ 
4. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 
5. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ 
6. Γεληθή Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο, Δκκαλνπήι Μπελάθε 13-15–101 84 
7. Όιεο ηηο Φνξνινγηθέο Γηεπζχλζεηο θαη Σκήκαηα 
8. Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγίαο 
9. Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Γ/ληή Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο ( Γ12 ) 
10. Γ/λζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο ( Γ12 ) – Σκήκαηα Α΄ ( 20 ), Β΄ ( 20 ), Γ΄ ( 30 ) 
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