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ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 24 και 30 ηος ν. 4386/2016 (ΦΔΚ
Α΄83) .
αο θνηλνπνηνύκε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξσλ 24 θαη 30 ηνπ λ. 4386/2016 (ΦΔΚ Α΄ 83),
θαηά ηνλ ιόγν αξκνδηόηεηάο καο θαη εηδηθόηεξα απηέο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ
πεξί ηξνπνπνίεζεο ησλ άξζξσλ 22Α θαη 24 ηνπ λ.4172/2013 θαη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ
άξζξνπ 30 πεξί θνξνινγηθήο έθπησζεο ησλ ππνηξνθηώλ πνπ ρνξεγνύληαη ζην πιαίζην ηεο
εμππεξέηεζεο ηνπ εηδηθνύ ζθνπνύ ηεο θαηά ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ λ.4182/2013
θαηαιεηπόκελεο πεξηνπζίαο θαη ζαο παξέρνπκε ηηο αθόινπζεο νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη
νκνηόκνξθε εθαξκνγή ηνπο.
Άπθπο 24
Ρςθμίζειρ για ηοςρ επεςνηηικούρ και ηεσνολογικούρ θοπείρ και ηοςρ Διδικούρ
Λογαπιαζμούρ Κονδςλίων Έπεςναρ ηων επεςνηηικών και ηεσνολογικών θοπέων και
ηων Α.Δ.Ι.
1.

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. α΄ ηεο παξ.8 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.4386/2016 αληηθαζίζηαηαη

ε παξ.1 ηνπ άξζξνπ 22Α ηνπ λ.4172/2013 θαη πιένλ νη δαπάλεο επηζηεκνληθήο θαη
ηερλνινγηθήο έξεπλαο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη απνζβέζεηο ηνπ εμνπιηζκνύ θαη
ησλ νξγάλσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηηο αλάγθεο εθηέιεζεο ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηεο
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ηερλνινγηθήο έξεπλαο, εθπίπηνπλ από ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηνλ
ρξόλν ηεο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο πξνζαπμεκέλεο θαηά πνζνζηό ηξηάληα ηνηο εθαηό (30%).
Σα θξηηήξηα ραξαθηεξηζκνύ ησλ πην πάλσ δαπαλώλ θαζνξίδνληαη κε θνηλή Τπνπξγηθή
Απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Αλ
πξνθύςνπλ δεκίεο κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ σο άλσ πνζνζηνύ κεηαθέξνληαη γηα ζπκςεθηζκό
κε κειινληηθά θέξδε κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ.4172/2013.
2.

Με βάζε ηηο λεόηεξεο δηαηάμεηο, ζηηο δαπάλεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο,

νη νπνίεο εθπίπηνπλ από ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ πξνζαπμεκέλεο θαηά
πνζνζηό 30%, πεξηιακβάλνληαη πιένλ θαη νη απνζβέζεηο ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ησλ νξγάλσλ
πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηηο αλάγθεο εθηέιεζεο ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηεο ηερλνινγηθήο
έξεπλαο. Δπηπιένλ δελ ππάξρεη εηδηθόηεξε πξόβιεςε αλαθνξηθά κε ηηο δαπάλεο πνπ
αθνξνύλ πάγην εμνπιηζκό, δειαδή απηέο δελ εθπίπηνπλ ηζόπνζα ηα ηξία (3) επόκελα έηε ηεο
πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο, όπσο ίζρπε κε ηηο πξνγελέζηεξεο δηαηάμεηο.
Πεξαηηέξσ, θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε έθδνζεο πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο θαη νξίδεηαη
πιένλ όηη ηα θξηηήξηα ραξαθηεξηζκνύ ησλ ππόςε δαπαλώλ ζα θαζνξίδνληαη κε θνηλή
Τπνπξγηθή

Απόθαζε

ησλ

Τπνπξγώλ

Οηθνλνκηθώλ

θαη

Παηδείαο,

Έξεπλαο

θαη

Θξεζθεπκάησλ.
3.

Με ηελ ΠΟΛ.1113/2015 εγθύθιηό καο δηεπθξηλίζζεθε όηη ηελ πην πάλσ έθπησζε

δηθαηνύληαη όια ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ απνθηνύλ εηζόδεκα από επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηόηεηα, θαζώο θαη ηα λνκηθά πξόζσπα θαη λνκηθέο νληόηεηεο, πνπ πξαγκαηνπνηνύλ
δαπάλεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο, αλεμάξηεηα από ηνλ ηξόπν ηήξεζεο ησλ
βηβιίσλ ηνπο (απινγξαθηθά ή δηπινγξαθηθά).
Γηεπθξηλίδεηαη όηη ε έθπησζε ηνπ 30% επί ησλ ππόςε δαπαλώλ δηελεξγείηαη από ηα
θαζαξά θέξδε εμσινγηζηηθά κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο.
Ωο δαπάλεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο λννύληαη ηα πνζά πνπ
πξάγκαηη επηβαξύλζεθε ε επηρείξεζε, δειαδή ε δαπάλε πνπ πξνθύπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε
ησλ επηδνηήζεσλ ή επηρνξεγήζεσλ πνπ έρεη ιάβεη ε επηρείξεζε κε ζθνπό ηελ εθηέιεζε –
πινπνίεζε εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάησλ.
4.

Δπηζεκαίλεηαη όηη κε ηελ ίδηα σο άλσ εγθύθιηό καο γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ θξηηεξίσλ

ραξαθηεξηζκνύ ησλ δαπαλώλ επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο, είρε γίλεη δεθηό όηη
κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο πνπ πξνβιεπόηαλ κε ηηο πξνγελέζηεξεο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22Α ηνπ λ.4172/2013 θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηελ αλαγλώξηζε ησλ
δαπαλώλ επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο, ζα ιακβάλνληαλ ππόςε ηα νξηδόκελα
ζηελ αξηζκ. 12962 (ΠΟΛ) 2029/3.11.1987 (ΦΔΚ 743Β΄) Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ
Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο, ε νπνία δελ έρεη θαηαξγεζεί.
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5.

Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. β΄ ηεο παξ.8 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.4386/2016 νξίδεηαη

όηη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 24 πξνζηίζεηαη λέα θαηεγνξία ελεξγεηηθνύ κε αληίζηνηρν
ζπληειεζηή απόζβεζεο 40% θαη λέα πεξίνδν σο εμήο: «Δμνπιηζκόο θαη όξγαλα, πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηηο αλάγθεο εθηέιεζεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο …40%.
Ωο εμνπιηζκόο θαη όξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηηο αλάγθεο εθηέιεζεο ηεο
επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο λνείηαη απηόο πνπ ζα θαζνξίδεηαη κε ηελ θνηλή
Τπνπξγηθή Απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Παηδείαο πνπ πξόθεηηαη λα εθδνζεί.»
6.

Από ηα αλσηέξσ πξνθύπηεη όηη πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απόζβεζε κε ζπληειεζηή 40%

ησλ δαπαλώλ πνπ αθνξνύλ εμνπιηζκό θαη όξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη εηδηθά γηα ηηο
αλάγθεο εθηέιεζεο ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί ε
ππόςε θνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε, θαζόζνλ δελ θαιύπηνληαη από ηελ ππ’ αξηζκ.12962
(ΠΟΛ)2029/03.11.1987 ΑΤΟ.
7.

Ωο έλαξμε ηζρύνο ησλ ππόςε δηαηάμεσλ θαη δεδνκέλνπ όηη δελ νξίδεηαη θάηη

δηαθνξεηηθό από ηηο δηαηάμεηο απηέο, ιακβάλεηαη ε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λόκνπ ζην
ΦΔΚ (11.05.2016), ήηνη θαηαιακβάλεη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη από ηηο 11.05.2016
θαη κεηά. Ωζηόζν κε βάζε ηα αλσηέξσ θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαθξίλεηαη ν εμνπιηζκόο θαη ηα
όξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηηο αλάγθεο εθηέιεζεο ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο
έξεπλαο από ηνλ ινηπό εμνπιηζκό ν νπνίνο εληάζζεηαη θαηά πεξίπησζε ζε ζπληειεζηή
απόζβεζεο 10% ή 20%, ζα πξέπεη λα εθδνζεί ε ππόςε θνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε ησλ
Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Παηδείαο κε ηελ νπνία νη ππόςε δαπάλεο ζα θαζνξίδνληαη.
Πεξαηηέξσ, κε ηελ παξνύζα γίλεηαη δεθηό όηη ζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηνλ ρξόλν
δηελέξγεηαο απνζβέζεσλ (31.12.2016) δελ έρεη εθδνζεί ε ππόςε θνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε
νη απνζβέζεηο επί ηνπ εμνπιηζκνύ απηνύ θαηά ην θνξνινγηθό έηνο 2016 ζα δηελεξγνύληαη κε
βάζε ηνπο ινηπνύο ζπληειεζηέο ηνπ άξζξνπ 24 θαη θαηά ην έηνο πνπ ζα εθδνζεί ε ζρεηηθή
θνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε εληόο κελόο ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ηξνπνπνηεηηθή δήισζε ηνπ
θνξνινγηθνύ έηνπο 2016 κε ηελ νπνία ζα αλαγλσξίδεηαη θνξνινγηθά ην ππόινηπν ησλ
απνζβέζεσλ θαη επηπιένλ ζα εθπίπηεη εμσινγηζηηθά θαη ην 30% απηώλ κε βάζε ηα νξηδόκελα
ηεο πεξ. α΄ ηεο παξ.8 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.4386/2016 πνπ αληηθαηέζηεζε ηελ παξ.1 ηνπ
άξζξνπ 22Α ηνπ λ.4172/2013.
8.

Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε όισλ ησλ αλσηέξσ παξαζέηνπκε ην παξαθάησ

παξάδεηγκα:
Παξάδεηγκα
Αλώλπκε εηαηξεία πξνέβε ηελ 30.12.2016, ζηελ πξαγκαηνπνίεζε δαπαλώλ
επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο θαη πεξαηηέξσ ζηελ αγνξά εμνπιηζκνύ θαη νξγάλσλ
(ππνινγηζηέο) πνπ κε βάζε ηελ εθδνζείζα θνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε ρξεζηκνπνηνύληαη
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εηδηθά γηα ηηο αλάγθεο εθηέιεζεο ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο. Ζ αμία ησλ
δαπαλώλ επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο αλέξρεηαη ζε 500.000 επξώ θαη ε αμία ηνπ
εμνπιηζκνύ θαη ησλ νξγάλσλ ζε 100.000 επξώ. Οη απνζβέζεηο πνπ ζα δηελεξγεζνύλ ζηηο
31.12.2017 επί ηεο αμίαο ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ησλ νξγάλσλ κε ζπληειεζηή 40% αλέξρνληαη ζε
40.000 επξώ. Σν θνξνινγηθό έηνο 2016 ε αλώλπκε εηαηξεία ζα εθπέζεη θνξνινγηθά ην πνζό
ησλ 500.000 επξώ ησλ δαπαλώλ θαζώο θαη ηηο απνζβέζεηο ύςνπο 40.000 επξώ ηνπ
εμνπιηζκνύ θαη ησλ νξγάλσλ, ελώ εμσινγηζηηθά ζα εθπέζεη ην 30% ησλ δαπαλώλ
επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνζβέζεσλ ηνπ
εμνπιηζκνύ θαη ησλ νξγάλσλ, δειαδή ην 30% Υ (500.000 + 40.000) = 162.000 επξώ.
ε πεξίπησζε πνπ κέρξη ηελ 31.12.2017 δελ έρεη εθδνζεί ε θνηλή Τπνπξγηθή
Απόθαζε, ηόηε ην θνξνινγηθό έηνο 2017 ε αλώλπκε ζα εθπέζεη θνξνινγηθά ην πνζό ησλ
500.000 επξώ ησλ δαπαλώλ θαζώο θαη ησλ απνζβέζεσλ ηνπ εμνπιηζκνύ κε ζπληειεζηή
20%, ήηνη 20.000, ελώ εμσινγηζηηθά ζα εθπέζεη ην 30% κόλν ησλ δαπαλώλ επηζηεκνληθήο
θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο, δειαδή ην 150.000 (= 500.000Υ30%). Έσο έλαλ κήλα κεηά ηελ
έθδνζε ηεο θνηλήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο θαη δεδνκέλνπ όηη ν ππόςε εμνπιηζκόο
ραξαθηεξίδεηαη κε βάζε απηή όηη ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθά γηα ηηο αλάγθεο εθηέιεζεο ηεο
επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο, ε εηαηξεία έρεη ππνρξέσζε λα ππνβάιεη
ηξνπνπνηεηηθή δήισζε κε ηελ νπνία ζα δειώζεη ην επηπιένλ πνζό ησλ απνζβέζεσλ (40% 20%) Υ 100.000 = 20.000 επξώ θαη εμσινγηζηηθά ην 30% ησλ απνζβέζεσλ ήηνη ην
30%Υ40.000 = 12.000 επξώ (αξλεηηθή ινγηζηηθή αλακόξθσζε).
Άπθπο 30
Λοιπέρ διαηάξειρ θεμάηων πανεπιζηημίων και Σ.Δ.Ι.

1.

Με ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ.4386/2016 πξνζηέζεθε ζην άξζξν 56 ηνπ

λ. 4182/2013 («Κώδηθαο Κνηλσθ. Πεξηνπζηώλ

– ρνιαδνπζώλ Πεξηνπζηώλ») λέα

παξάγξαθνο 4 κε ηελ νπνία νξίδεηαη όηη νη ππνηξνθίεο πνπ ρνξεγνύληαη ζηα πιαίζηα
εμππεξέηεζεο ηνπ εηδηθνύ ζθνπνύ ηεο, θαηά ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 50, θαηαιεηπόκελεο
πεξηνπζίαο, εθπίπηνπλ σο δαπάλε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 4172/2013 (εθ
παξαδξνκήο αλαθέξεηαη σο λ.4172/2014), από ηα θνξνινγεηέα έζνδα ηνπ ππόρξενπ.
2.

πλεπώο, κε ηηο θνηλνπνηνύκελεο δηαηάμεηο εηζάγεηαη εμαίξεζε από ηα ηζρύνληα κε ηηο

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.4172/2013 γηα ηηο ππόςε δαπάλεο, δειαδή νη ππνηξνθίεο πνπ
ρνξεγνύληαη ζηα πιαίζηα εμππεξέηεζεο ηνπ εηδηθνύ ζθνπνύ ηεο θαηαιεηπόκελεο πεξηνπζίαο
ζε πθηζηάκελα ηδξύκαηα, ζσκαηεία, νξγαληζκνύο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ινηπά λνκηθά
πξόζσπα, κε επηδησθόκελν ζθνπό πνπ πξνζδηνξίδεηαη επαξθώο θαη είλαη δηαθνξεηηθόο από
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απηόλ πνπ επηδηώθεη ην πθηζηάκελν λνκηθό πξόζσπν, ηπγράλνπλ δηαθνξεηηθήο θνξνινγηθήο
κεηαρείξηζεο. Δηδηθόηεξα, θαίηνη νη ππόςε ππνηξνθίεο δελ αθνξνύλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηόηεηα ηεο λνκηθήο νληόηεηαο (έζνδα από θεθάιαην θαη ππεξαμία από ηε κεηαβίβαζε
θεθαιαίνπ, έζνδα από ηπρόλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα), απηέο εθπίπηνπλ από ηα έζνδα
πνπ απνηεινύλ αληηθείκελν επηβνιήο θόξνπ (επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα). Σα αλσηέξσ
έρνπλ εθαξκνγή από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ θνηλνπνηνύκελνπ λόκνπ ζην ΦΔΚ,
ήηνη από 11.05.2016 θαη κεηά.
Ακπιβέρ Ανηίγπαθο

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

Η Πποϊζηαμένη ηος Αςηοηελούρ

ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ

Σμήμαηορ Γιοίκηζηρ

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1.

Απνδέθηεο πίλαθα Β΄ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ)

2.

Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηνπ

3.

Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γ.Γ.Γ.Δ.

4.

Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ (γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα

ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.)
5.

Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθώλ Τπεξεζηώλ

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1.

Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, Σ’ (εθηόο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνύ), Ε’ (εθηόο ησλ αξηζκώλ 3, 4

θαη 7), Ζ’, Θ’, Η’, ΗΑ’, ΗΒ’, ΗΓ’, ΗΓ’, ΗΔ’, ΗΣ’, ΗΕ’, ΗΖ’, ΗΘ’, Κ’, ΚΑ’, ΚΒ’ θαη ΚΓ’
2.

Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνύ, Γηεύζπλζε Δηαηξεηώλ & Γ.Δ.ΜΖ.,

Πι. Κάληγγνο - 101 81 ΑΘΖΝΑ
3.

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ),

Βνπιήο 7 - 105 62 ΑΘΖΝΑ
4.

ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ»

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1.

Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ

2.

Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ

3.

Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ
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4.

Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο

5.

Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ

6.

Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνύ Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο

7.

Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.

8.

Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο - Σκήκαηα Α΄ (10) - Β΄ (10)
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