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ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 

ηος ν.4110/2013. 

 

αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 18, 21 θαη 45 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

λ.4110/2013 (ΦΔΚ 17Α'/23.1.2013) θαη ζαο παξέρνπκε ηηο αθφινπζεο νδεγίεο γηα ηελ νξζή 

θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηνπο: 

1. Με ηελ παξάγξαθν 18 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λφκνπ απηνχ αληηθαηαζηάζεθε ην εηθνζηφ 

εδάθην ηεο ππνπεξίπησζεο γγ’ ηεο πεξίπησζεο α’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ 

λ.2238/1994, ψζηε ε πξνυπφζεζε ηεο θαηάζεζεο ζε πηζησηηθφ ίδξπκα ησλ πνζψλ ησλ 

δσξεψλ θαη ρνξεγηψλ πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζζνχλ γηα έθπησζε απφ ηα αθαζάξηζηα 

έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ λα θαηαιακβάλεη φινπο ηνπο δσξενδφρνπο θαη φια ηα πνζά ησλ 

δσξεψλ ή ρνξεγηψλ, αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο απηψλ. Δηδηθφηεξα, κε βάζε ηηο λέεο δηαηάμεηο, 

ηα πνζά ησλ δσξεψλ θαη ησλ ρνξεγηψλ ηεο ππνπεξίπησζεο απηήο ιακβάλνληαη ππφςε, 

δειαδή αλαγλσξίδνληαη γηα έθπησζε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ, κφλνλ 

εθφζνλ έρνπλ θαηαηεζεί ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ ιακβάλεη ηε 

δσξεά ή ρνξεγία, ελψ κε ηηο πξντζρχζαζεο δηαηάμεηο, ε έθπησζε ησλ δσξεψλ ή ρνξεγηψλ, 

κε εμαίξεζε ηηο δσξεέο πνπ θαηαβάιινληαλ ζηνπο δσξενδφρνπο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ απηήο 

ηεο ππνπεξίπησζεο (Γεκφζην, ΟΣΑ θιπ.) αλαγλσξίδνληαλ κφλν εθφζνλ ηα πνζά απηά 
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θαηαηίζνληαλ ζην Σακείν Παξαθαηαζηθψλ  θαη Γαλείσλ ή ζε ινγαξηαζκφ ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ πνπ ηεξνχζε ζε ηξάπεδα ζηελ πεξίπησζε πνπ ππεξέβαηλαλ ηα  290  επξψ 

εηεζίσο.    

Οη λέεο απηέο δηαηάμεηο έρνπλ εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. α’ ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 28 ηνπ ίδηνπ λφκνπ γηα δαπάλεο (δσξεέο ή ρνξεγίεο) πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 

ην νηθνλνκηθφ έηνο 2014 (ρξήζε 2013) θαη κεηά. Δπεηδή φκσο ελδέρεηαη πνιιέο επηρεηξήζεηο 

λα έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη δσξεέο ή ρνξεγίεο πξηλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 4110/2013 

ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, δειαδή πξηλ ηηο 23/1/2013, κε ηελ παξνχζα γίλεηαη 

δεθηφ, φηη ζηηο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014 πνπ ζα 

ππνβιεζνχλ, ζα αλαγλσξίδνληαη γηα έθπησζε ηα ζπγθεθξηκέλα πνζά δσξεψλ ή ρνξεγηψλ 

πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία απηή κε βάζε ηηο πξντζρχζαζεο 

δηαηάμεηο.  

2. Με ηελ παξάγξαθν 21 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ πξνζηίζεληαη λέα εδάθηα ζηελ 

πεξίπησζε ε’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Κ.Φ.Δ. Με βάζε ην πξψην λέν εδάθην, 

ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη κε εθπηπηφκελνη θφξνη ηεο πεξίπησζεο απηήο (θφξνο 

ππεξαμίαο λ.2065/1992, Φ.Α.Π., Δ.Σ.ΑΚ., Δ.Δ.Σ.Ζ.Γ.Δ., έθηαθηε εηζθνξά αθηλήησλ 

λ.3808/2009) επαλαρξεψλνληαη ζηελ αληηζπκβαιιφκελε επηρείξεζε, εθπίπηνπλ σο δαπάλε 

ηεο επηρείξεζεο πνπ ηνπο επαλαρξεψλεη εθφζνλ έρνπλ απνηειέζεη έζνδν θνξνινγεηέν γηα 

απηήλ. Γηα παξάδεηγκα, αλ θαηφπηλ ζπκθσλίαο εθκηζζσηή αθηλήηνπ θαη ηνπ κηζζσηή απηνχ 

έρεη ζπκθσλεζεί ε επαλαρξέσζε/ κεηαθχιηζε ζηνλ κηζζσηή ησλ ελ ιφγσ θφξσλ νη νπνίνη 

θαηά λφκν επηβαξχλνπλ ηνλ εθκηζζσηή, απηνί εθπίπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ 

εθκηζζσηή, δεδνκέλνπ φηη έρνπλ αληίζηνηρα απνηειέζεη έζνδν θνξνινγεηέν γηα απηφλ.  

Οη αλσηέξσ δηαηάμεηο έρνπλ εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. α’ ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 28 ηνπ λφκνπ απηνχ, γηα δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην νηθνλνκηθφ έηνο 

2014 (ρξήζε 2013) θαη κεηά. Ωζηφζν, επεηδή ην απνηέιεζκα απφ ηελ επαλαρξέσζε ησλ 

αλσηέξσ θφξσλ είλαη θνξνινγηθά νπδέηεξν γηα απηφλ πνπ ελεξγεί ηελ κεηαθχιηζε ησλ 

θφξσλ απηψλ θαη ζπλεπψο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Γεκνζίνπ, κε ηελ 

παξνχζα γίλεηαη δεθηφ, γηα ιφγνπο ρξεζηήο δηνίθεζεο, φηη νη ππφςε δηαηάμεηο έρνπλ 

εθαξκνγή θαη γηα δαπάλεο (θφξνπο) πνπ έρνπλ επαλαρξεσζεί κέζα ζην έηνο 2012 

(νηθνλνκηθφ έηνο 2013), δεδνκέλνπ φηη δελ έρεη παξέιζεη ην νηθείν νηθνλνκηθφ έηνο.  

Με βάζε ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ απηήο, ε έθηαθηε εηδηθή εηζθνξά 

αιιειεγγχεο ηνπ λ.4093/2012, ε νπνία επηβάιιεηαη επί ηνπ ηηκήκαηνο ησλ πσιήζεσλ 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνπο παξαγσγνχο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ζηαζκνχο ΑΠΔ θαη 

ΖΘΤΑ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1.7.2012 έσο 30.6.2014, εθπίπηεη ηζφπνζα κέζα ζε 

κηα πεληαεηία απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ. Γεδνκέλνπ φηη ηα πνζά πνπ 

ΑΔΑ: ΒΕ56Η-ΛΟΕ



3 
 

αληηζηνηρνχλ ζηελ αλσηέξσ εηζθνξά ππνινγίδνληαη θαη παξαθξαηνχληαη ζε θάζε 

εθθαζάξηζε απφ ηελ ΛΑΓΖΔ ΑΔ ή ηε ΓΔΓΓΖΔ ΑΔ, θαηά πεξίπησζε, ε έθπησζε ηεο ελ 

ιφγσ δαπάλεο ζα δηελεξγείηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηκεκαηηθά θαη ηζφπνζα κέζα ζε κηα 

πεληαεηία, αξρήο γελνκέλεο απφ ηε ρξήζε εληφο ηεο νπνίαο παξαθξαηήζεθε θαη φρη απφ ηε 

ρξήζε εληφο ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηήζεθε ε πψιεζε ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο επί ηεο νπνίαο ππνινγίζζεθε ε ελ ιφγσ εηζθνξά. Σα πνζά ηεο εηζθνξάο 

αιιειεγγχεο  βαξχλνπλ εμνινθιήξνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο εληφο ηεο νπνίαο έγηλε ε 

παξαθξάηεζε απηψλ, ελψ ε έθπησζε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ ζε 

πέληε (5) έηε  πξαγκαηνπνηείηαη εμσινγηζηηθά κε ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηφο ηνπο 

ζηελ νπνία ππνρξεσηηθά κεηαθέξεηαη σο ινγηζηηθή δηαθνξά ην εθάζηνηε ελαπνκέλνλ πξνο 

έθπησζε πνζφ ησλ επφκελσλ ρξήζεσλ. 

Με ην ηειεπηαίν εδάθην ησλ ίδησλ σο άλσ δηαηάμεσλ νξίδεηαη, φηη νη δηαηάμεηο ηνπ 

εδαθίνπ απηνχ ηζρχνπλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 4093/2012, δειαδή απφ ηηο 

12.11.2012 θαη κεηά θαη επνκέλσο, νη σο άλσ δηαηάμεηο θαηαιακβάλνπλ θαη ηα πνζά ηεο 

έθηαθηεο εηζθνξάο πνπ έρνπλ παξαθξαηεζεί ζηε ρξήζε 2012. Ωο εθ ηνχηνπ, γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ε ρξήζε ιήγεη ηελ 31.12.2012, ην έλα πέκπην ηεο έθηαθηεο 

εηζθνξάο ηνπ λ.4093/2012 ε νπνία έρεη παξαθξαηεζεί εληφο ηεο ρξήζεο απηήο (δειαδή γηα 

ην δηάζηεκα 1.7.2012-31.12.2012) ζα εθπεζζεί απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηε ρξήζε απηή, ελψ ηα ππφινηπα ηέζζεξα πέκπηα ζα εθπεζζνχλ ηκεκαηηθά 

θαη ηζφπνζα ζηηο ρξήζεηο 2013 έσο θαη 2016. Γηα ηα πνζά ηα νπνία ζα παξαθξαηεζνχλ ζε 

επφκελεο ρξήζεηο (2013 θαη 2014), ν ρξφλνο έλαξμεο ηεο πεληαεηίαο ζα είλαη νη ρξήζεηο 

απηέο. 

3. Με ηελ παξάγξαθν 45 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ πξνζηίζεηαη λέα ππνπεξίπησζε εε’ ζηελ 

πεξίπησζε α’ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Κ.Φ.Δ. ζχκθσλα κε ηελ νπνία, 

εθπίπηεη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ, σο γεληθφ έμνδν δηαρείξηζεο, ην 

πνζφ ηεο δαπάλεο ησλ εηζθνξψλ πνπ θαηαβάιινληαη ζε ηακεία αζθάιηζεο, εθφζνλ ε 

θαηαβνιή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή απφ ην λφκν θαζψο θαη ην πνζφ ησλ θαηαβαιιφκελσλ 

εηζθνξψλ ζηηο πεξηπηψζεηο πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο ζε ηακεία πνπ έρνπλ ζπζηαζεί κε 

λφκν.  

Οη δηαηάμεηο απηέο ζεζπίζηεθαλ κεηά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Κ.Φ.Δ. 

κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο λφκνπ, κε ηελ νπνία θαηαξγήζεθε ε έθπησζε 

απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο ηεο δαπάλεο ησλ εηζθνξψλ πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνπο 

θνξνινγνχκελνπο. Δπνκέλσο, νη δηαηάμεηο απηέο αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηηο εηζθνξέο πνπ 

θαηαβάιινπλ νη  αζθνχληεο αηνκηθή επηρείξεζε ή ειεπζέξην επάγγεικα θαη δελ 

θαηαιακβάλνπλ ηηο εηζθνξέο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηα πξφζσπα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 
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θαη ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ Κ.Φ.Δ., θαζφζνλ δελ απνηεινχλ παξαγσγηθή δαπάλε γη’ απηά 

πξνθεηκέλνπ λα αθαηξεζνχλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηνπο. Οη δηαηάμεηο απηέο ηζρχνπλ γηα 

δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην νηθνλ. έηνο 2014 (ρξήζε 2013) θαη κεηά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Β’ (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ) 

2. Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο 

3. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηεο 

4. Γ.Γ.Π.. – Γηεχζπλζε Δθαξκνγψλ Ζ/Τ (Γ30) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, Σ’ (εθηφο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνχ), Ε’ (εθηφο ησλ αξηζκψλ 3, 

4 θαη 7), Ζ’, Θ’, Η’, ΗΑ’, ΗΒ’, ΗΓ’, ΗΓ’, ΗΔ’, ΗΣ’, ΗΕ’, ΗΖ’, ΗΘ’, Κ’, ΚΑ’, ΚΒ’ θαη ΚΓ’ 

2. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, 

Γηεχζπλζε Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ θαη Πίζηεσο, Πι. Κάληγγνο - 101 81 ΑΘΖΝΑ 

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

Βνπιήο 7 - 105 62 ΑΘΖΝΑ 

4. ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ» 

5. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΤΓΡΟΚΑΣΑΚΔΤΖ & ΗΑ ΔΔ, Κξηεδή 56 - 152 33 ΥΑΛΑΝΓΡΗ 

6. ΔΛΔΝΖ ΚΡΗΚΟΤ, Ναπαξίλνπ 12 - 121 32 ΠΔΡΗΣΔΡΖ 

7. ΑΦΟΗ ΚΑΛΤΒΗΩΣΖ ΑΔ, 437- 439 Αραξλψλ - 111 43 ΑΘΖΝΑ 

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

 

 

ΘΔΟΥΑΡΗ ΘΔΟΥΑΡΗ 

 
Ακπιβέρ Ανηίγπαθο 

Η Πποϊζηαμένη ηηρ Γπαμμαηείαρ 
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8. ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΒΑΡΣΑΛΑΜΖ, Α. Φιέκηλγθ 34 - 546 42 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

9. ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΚΝΗΚΟΤ, Φηιηθήο Δηαηξείαο 8 - 164 51 ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ 

10. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΤΜΠΔΡΟΠΟΤΛΟ, Παπζαλίνπ 9 - 121 33 ΠΔΡΗΣΔΡΗ  

11. ΔΘΝΗΚΖ LEASING ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΩΝ ΜΗΘΩΔΩΝ, Λ. 

Αζελψλ 128 – 132 & Ηθηγελείαο – 104 42 ΑΘΖΝΑ 

 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 

2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ 

3. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ θ. Θενράξε 

4. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ 

5. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 

6. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ 

7. Γελ. Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο - Θεκηζηνθιένπο 5 – 101 84 ΑΘΖΝΑ 

8. Γ/λζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Γ12) - Σκήκαηα Α’ (3), Β’ (10), Γ’ (2) 

9. Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγίαο  
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