ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ
ΑΓΑ:ΧΕΧΦΖ – Β5Ξ

Αζήλα,

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

02 / 06 / 2015

Αξ. Πξση: ΓΔΑΦ 1080132 ΔΞ 2015

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΓΙΟΙΚΗΗ
Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
TMΗΜΑΣΑ Α΄ & Β΄
Σαρ. Γ/λζε

: Καξ. εξβίαο 10

Σαρ.Κώδηθαο

: 101 84 ΑΘΖΝA

Πιεξνθνξίεο

: Γ.Μπάξιαο, Δ. Καπνύηζνπ

Σειέθσλν

: 210 3375315

ΦΑΞ

: 210 3375001

ΠΡΟ:

Ω Π.Γ.

Θέμα: Φορολογική ανηιμεηώπιζη ηων επιδοηήζεων – επιχορηγήζεων ζηα πλαίζια
αηομικής επιχειρημαηικής δραζηηριόηηηας
Καηόπηλ δηαθόξσλ εξσηεκάησλ πνπ έρνπλ ηεζεί ζηελ ππεξεζία καο ζρεηηθά κε ην αλσηέξσ
ζέκα, θαη πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη νκνηόκνξθε αληηκεηώπηζε, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:
1. ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ.4172/2013, σο θέξδνο από
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζεσξείηαη ην ζύλνιν ησλ εζόδσλ από ηηο
επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ επηρεηξεκαηηθώλ δαπαλώλ, ησλ
απνζβέζεσλ θαη ησλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο. ηα έζνδα από ηηο
επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο πεξηιακβάλνληαη θαη ηα έζνδα από ηελ πώιεζε ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ ηεο επηρείξεζεο, θαζώο θαη ην πξντόλ ηεο εθθαζάξηζήο
ηεο, όπσο απηά πξνθύπηνπλ ζηε δηάξθεηα ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο.
2. ύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, νη επηδνηήζεηο δελ εμαηξνύληαη από ην ζύλνιν
ησλ εζόδσλ από επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο αιιά πξνζκεηξώληαη ζηνλ ππνινγηζκό
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ηνπ εηζνδήκαηνο από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ
δηαδηθαζία (ινγηζηηθόο ηξόπνο πξνζδηνξηζκνύ).
3. Χζηόζν,

όπσο

έρεη

γίλεη

πάγηα

(1033066/002/Α0012/29.03.2007 θαη

δεθηό

από

ηε

Γηνίθεζε

1053838/1065/Α0012/2005 έγγξαθα)

θαη

ζύκθσλα κε ηνπο εθάζηνηε λόκνπο πεξί ηδησηηθώλ επελδύζεσλ, ηα εηζπξαηηόκελα
πνζά ησλ επηρνξεγήζεσλ γηα αγνξά παγίσλ δελ ζεσξνύληαη πξνζζεηηθά ζηνηρεία ησλ
αθαζάξηζησλ εζόδσλ, δειαδή δελ πξνζαπμάλνπλ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο
επηρείξεζεο, αιιά απνηεινύλ κεησηηθό ζηνηρείν ησλ πξαγκαηνπνηεζεηζώλ λέσλ
επελδύζεσλ. Πεξαηηέξσ, νη απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη ζηελ αμία θηήζεο ησλ παγίσλ
αθνύ αθαηξεζνύλ ηα πνζά ησλ επηρνξεγήζεσλ (ζρεηηθή ε 1040321/10238/Β0012/
ΠΟΛ. 1093/5.5.1992 εγθύθιηνο πνπ έδηλε οδηγίες εφαρμογής τοσ Ν. 1892/1990).
4. Δπηπξόζζεηα, ζύκθσλα κε ηελ ΠΟΛ 1059/18.03.2015 εγθύθιην, δηεπθξηλίδεηαη όηη
όζνλ αθνξά ζηηο επηρνξεγήζεηο πνπ εηζπξάηηνληαη ζηα πιαίζηα αλαπηπμηαθώλ λόκσλ
(π.ρ. λ. 1892/1990, λ. 3299/2004) ζπλερίδνπλ λα ηζρύνπλ όζα εηδηθόηεξα νξίδνληαη
ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαζώο θαη ηηο νδεγίεο πνπ έρνπλ δνζεί γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο,
ελώ γηα ηηο επηρνξεγήζεηο πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηελ θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ
δαπαλώλ, απηέο δελ πξνζαπμάλνπλ ηα έζνδα από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα,
αιιά απνηεινύλ κεησηηθό ζηνηρείν ηνπ θόζηνπο ηεο δαπάλεο πνπ επηρνξεγήζεθε (π.ρ.
νη επηρνξεγήζεηο από ηνλ ΟΑΔΓ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο απνηεινύλ
κεησηηθό ζηνηρείν ηεο δαπάλεο γηα ακνηβέο πξνζσπηθνύ).
5. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ηα νξηδόκελα αλσηέξσ, αθνξνύλ ζηνλ γεληθό θαλόλα
αληηκεηώπηζεο ησλ επηδνηήζεσλ / επηρνξεγήζεσλ θαη δελ αλαθέξνληαη ζε
νπνηαδήπνηε εηδηθή αληηκεηώπηζε ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηώλ επηδνηήζεσλ /
επηρνξεγήζεσλ κε εηδηθόηεξεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο.

Ακριβές Αντίγραυο

Η Γεν. Γραμματέας

O Προϊσ/νος τοσ Αστ/λοσς Σμημ. Γιοίκησης

ΑΙΚ. ΑΒΒΑΪΓΟΤ
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ:
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Γ.Ο.Τ.
2. ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΟΔ θαη ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΔ Γ/ΝΔΗ ΣΟΤ
3. ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΟΤ ΣΑΥΗ
4. ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ»
5. Π.Ο.Δ. - Γ.Ο.Τ.
6. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΧΝ Α’ (εθηόο 1 θαη 4)
7. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΧΝ Η’, ΗΑ’, ΗΒ’ (εθηόο 1), ΗΓ’, ΗΣ’, ΗΕ’, θαη ΗΖ’
8. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΧΝ ΚΒ’ θαη ΚΓ’
9. Τπνπξγείν Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξόηεζεο, Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο

– Γελ.

Γξακκαηεία Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο & Γηαρείξηζεο Κνηλνηηθώλ Πόξσλ - Δηδηθή
Τπεξεζία Δθαξκνγήο
Λ. Αζελώλ 58 - ΑΘΖΝΑ
10. Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., Γνκνθνύ 5, 104 45 Αζήλα
ΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ:
1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ
2. Γξαθείν θ. Αλαπι. Τπνπξγνύ
3. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζόδσλ
4. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γξακκαηέσλ
5. Πξντζηακέλνπο ησλ Γεληθώλ Γ/λζεσλ
6. Δηδηθό Ννκηθό Γξαθείν Φνξ/γίαο, Αθαδεκίαο 68 & Υαξ. Σξηθνύπε – 10678 ΑΘΖΝΑ
7. Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ (20)
8. Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ (5)
9.

Γηεύζπλζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο - Σκήκαηα Α’ (5), Β’ (3)

10.

Γ/λζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΓΓΓΔ
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