
1 

 
 

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ                               

ΑΓΑ:  

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

 

   

 

 

 

 

 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΓΙΟΙΚΗΗ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΣΜΗΜΑΣΑ: Β΄,  Α΄ 

  

 Αθήνα,  11 Αςγούζηος 2020    

Απ. Ππωη:Δ.2134 

 

 

Ταρ. Γ/λζε : Καξ. Σεξβίαο 10      

ΠΡΟ: 

 

Ωο Π.Γ. Ταρ. Κώδηθαο : 101 84 ΑΘΖΝΑ 

Τειέθσλν : 210 3375312, 315  

Fax : 210 3375001 

E-Mail : d12.b@yo.syzefxis.gov.gr 

Url : www.aade.gr 

 

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος Κεθαλαίος Γ’ «Φοπολογικά κίνηηπα για ηην 
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Σαο θνηλνπνηνύκε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Γ’  (άξζξσλ 6 έσο 11)  ηνπ λ.4710/2020 

(ΦΔΚ Α΄142) πεξί θνξνινγηθώλ θηλήηξσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ειεθηξνθίλεζεο, σο 

αθνινύζσο:    

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άπθπος 6 ηνπ θνηλνπνηνύκελνπ λόκνπ, αληηθαζίζηαληαη νη πεξ. β΄ θαη 

ηγ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4172/2013 (Α΄ 167) (Κώδηθαο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο 

–Κ.Φ.Δ.) θαη πξνζηίζεηαη λέα πεξίπησζε ηζη΄  ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.4172/2013, 

κε ζπλέπεηα λα δηεπξύλνληαη νη απαιιαγέο από ηνλ ππνινγηζκό ηνπ εηζνδήκαηνο παξνρώλ 

πξνο όθεινο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ θάλνπλ ρξήζε εηαηξηθνύ ειεθηξηθνύ νρήκαηνο κεδεληθώλ 

ή ρακειώλ ξύπσλ έσο 50 γξ. CO2/ρικ.. 

Δηδηθόηεξα, ζύκθσλα κε ηελ πεξ. β΄, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 6 ηνπ 

λ.4710/2020, ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ εμαίξεζε από ηνλ ππνινγηζκό ηνπ εηζνδήκαηνο από 

κηζζσηή εξγαζία ε απνδεκίσζε πνπ θαηαβάιιεηαη από ηνλ εξγνδόηε γηα ηε δαπάλε 

ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα ηε θόξηηζε αηνκηθνύ ή εηαηξηθνύ νρήκαηνο κεδεληθώλ ή ρακειώλ 
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ξύπσλ έσο 50 γξ. CO2/ρικ., εθόζνλ αθνξά έμνδα θίλεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ από 

ηνλ εξγαδόκελν θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ θαη απνδεηθλύεηαη από λόκηκα  

παξαζηαηηθά.  

Πεξαηηέξσ, κε ηελ πεξίπησζε ηγ΄, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 6 ηνπ 

λ.4710/2020, εμαηξείηαη από ηνλ ππνινγηζκό ηνπ εηζνδήκαηνο από κηζζσηή εξγαζία ε 

αγνξαία αμία ηεο παξαρώξεζεο ελόο νρήκαηνο κεδεληθώλ ή ρακειώλ ξύπσλ έσο 50 γξ. 

CO2/ρικ. κε Ληαληθή Τηκή Πξν Φόξσλ (Λ.Τ.Π.Φ.) έσο ζαξάληα ρηιηάδεο (40.000) επξώ πξνο 

έλαλ εξγαδόκελν ή εηαίξν ή κέηνρν από έλα θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν ή λνκηθή νληόηεηα, 

γηα νπνηνδήπνηε ρξνληθό δηάζηεκα εληόο ηνπ  θνξνινγηθνύ έηνπο, κε ην ππόινηπν ηεο αμίαο 

λα ζεσξείηαη θνξνινγεηέν εηζόδεκα (παξνρή ζε είδνο) κε βάζε ηελ θιίκαθα ησλ πεξ. α΄ έσο 

ζη΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 4172/2013.  

Δπηπιένλ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 πξνζηίζεηαη λέα πεξίπησζε ηζη΄ ζηελ παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4172/2013, θαηά ηελ νπνία δελ ζεσξείηαη εηζόδεκα από κηζζσηή εξγαζία 

(παξνρή ζε είδνο) ην άλεπ ρξεκαηηθνύ αληαιιάγκαηνο θόζηνο θόξηηζεο επηβαηηθνύ 

απηνθηλήηνπ κεδεληθώλ ή ρακειώλ ξύπσλ έσο 50 γξ. CO2/ρικ. ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

εξγνδόηε.  

Τέινο, κε ηελ παξ. 44 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ ΚΦΔ πνπ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 11 ηνπ 

λ.4710/2020, νξίδεηαη όηη νη σο άλσ δηαηάμεηο εθαξκόδνληαη γηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηώληαη 

ζηα θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ  από 1.1.2020 θαη κεηά. 

2. Με ην άπθπο 7 ηνπ θνηλνπνηνύκελνπ λόκνπ νη πεξ. β΄ θαη γ΄ ηνπ άξζξνπ 22Β ηνπ Κ.Φ.Δ. 

αληηθαζίζηαληαη θαη ζην ηέινο ηνπ ίδηνπ άξζξνπ πξνζηίζεληαη λέεο πεξ. δ΄ θαη ε΄. 

Δηδηθόηεξα, κε ηελ πεξ. β΄ νξίδεηαη όηη γηα ηε δαπάλε κίζζσζεο εηαηξηθνύ επηβαηηθνύ 

απηνθηλήηνπ κεδεληθώλ ξύπσλ, κε κέγηζηε Λ.Τ.Π.Φ. έσο ηηο ζαξάληα ρηιηάδεο (40.000) επξώ, 

ρνξεγείηαη ζηελ επηρείξεζε δπλαηόηεηα έθπησζεο ηνπ κηζζώκαηνο από ηα αθαζάξηζηα 

έζνδά ηεο, θαηά ηνλ ρξόλν πξαγκαηνπνίεζήο ηεο, πξνζαπμεκέλεο θαηά πνζνζηό πελήληα 

ηνηο εθαηό (50%) θαη γηα ην ππεξβάιινλ πνζό θαηά πνζνζηό εηθνζηπέληε ηνηο εθαηό (25%). 

Τα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα απηνθίλεηα ρακειώλ ξύπσλ έσο 50 γξ. CO2/ρικ. είλαη ηξηάληα 

ηνηο εθαηό (30%) θαη γηα ην ππεξβάιινλ πνζό δεθαπέληε ηνηο εθαηό (15%). 

Δπίζεο, κε ηελ πεξ. γ’ νξίδεηαη όηη γηα ηε δαπάλε αγνξάο, εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

δεκόζηα πξνζβάζηκσλ ζεκείσλ θόξηηζεο νρεκάησλ κεδεληθώλ ή ρακειώλ ξύπσλ έσο 50 

γξ. CO2 /ρικ., ρνξεγείηαη ζηελ επηρείξεζε δπλαηόηεηα έθπησζεο από ηα αθαζάξηζηα έζνδά 

ηεο, όπσο νξίδνληαη θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, θαηά ηνλ ρξόλν πξαγκαηνπνίεζήο ηεο, 

πξνζαπμεκέλεο θαηά πνζνζηό πελήληα ηνηο εθαηό (50%).  

Δηδηθόηεξα, γηα επηρεηξήζεηο πνπ αζθνύλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζε λεζησηηθνύο 

δήκνπο ηεο Διιάδαο, ην πνζνζηό ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ νξίδεηαη ζε εβδνκήληα ηνηο 
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εθαηό (70%) θαηά ην πνζό ησλ δαπαλώλ πνπ αθνξνύλ ηε δξαζηεξηόηεηα ζηνπο δήκνπο 

απηνύο.  

Δάλ ην ζύλνιν ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ απνξξνθάηαη γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε ησλ 

δεκόζηα πξνζβάζηκσλ ζεκείσλ θόξηηζεο πξνέξρεηαη από ΑΠΔ, όπσο απηό απνδεηθλύεηαη 

απνθιεηζηηθά κε ηε ρξήζε Δγγπήζεσλ Πξνέιεπζεο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3468/2006 (Α΄ 

129), ηόηε ηα πνζνζηά έθπησζεο από ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηα αλσηέξσ εδάθηα δηακνξθώλνληαη ζε 70% θαη 90% αληίζηνηρα.  

Δθόζνλ νη παξαπάλσ δαπάλεο γίλνληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλνλ γηα ηε ρξήζε ησλ 

ζεκείσλ θόξηηζεο από ηνπο εξγαδόκελνπο ηεο επηρείξεζεο (κε δεκόζηα πξνζβάζηκα ζεκεία 

θόξηηζεο), ην πνζνζηό πξνζαύμεζεο είλαη ηξηάληα ηνηο εθαηό (30%). 

Με θνηλή απόθαζε ησλ Υπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, ησλ 

θαηά πεξίπησζε αξκόδησλ Υπνπξγώλ θαη ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

Δζόδσλ θαζνξίδνληαη ε λνκηθή βάζε ησλ εληζρύζεσλ ηεο παξνύζαο πεξίπησζεο δπλάκεη 

ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) ππ’ αξ. 1407/2013 ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2013 (L 352/1) γηα ηηο 

εληζρύζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο (deminimis), ε δηαδηθαζία, νη όξνη, ε δηάξθεηα, νη πξνϋπνζέζεηο 

ρνξήγεζεο, ε δηαδηθαζία ειέγρνπ, νη αξκόδηεο Υπεξεζίεο, νη ππνρξεώζεηο ησλ δηθαηνύρσλ, 

ηπρόλ πεξηνξηζκόο ηνπ ύςνπο ησλ εληζρύζεσλ, ε δηαδηθαζία θαη νη πξνϋπνζέζεηο αλάθηεζεο 

ησλ εληζρύζεσλ ζε πεξίπησζε εθ ησλ πζηέξσλ δηαπίζησζεο κε πιήξσζεο ησλ ζρεηηθώλ 

πξνϋπνζέζεσλ, θαζώο θαη θάζε δήηεκα ζρεηηθό κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ελ ιόγσ θηλήηξνπ. 

Με ηηο λέεο δηαηάμεηο ηεο πεξ. δ’ νξίδεηαη όηη γηα ηε δαπάλε αγνξάο ειαθξνύ 

επαγγεικαηηθνύ ειεθηξηθνύ νρήκαηνο (θαηεγνξία Ν1 κέρξη 3,5 ηόλνη κηθηό βάξνο) κεδεληθώλ 

ξύπσλ ρνξεγείηαη ζηελ επηρείξεζε δπλαηόηεηα έθπησζεο από ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηεο, 

θαηά ην ρξόλν πξαγκαηνπνίεζήο ηεο, πξνζαπμεκέλεο θαηά πνζνζηό πελήληα ηνηο εθαηό 

(50%). Τν πνζνζηό πξνζαύμεζεο ηεο έθπησζεο γηα ηε δαπάλε αγνξάο αληίζηνηρσλ 

νρεκάησλ ρακειώλ ξύπσλ έσο 50 γξ. CO2/ρικ. νξίδεηαη ζε ηξηάληα ηνηο εθαηό (30%). 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο λέαο πεξ. ε΄ νξίδεηαη όηη γηα ηε δαπάλε αγνξάο νρεκάησλ ηύπνπ L, 

κνηνπνδειάησλ θαη κνηνζπθιεηώλ, θαζώο θαη νρεκάησλ παληόο εδάθνπο θαη άιισλ κηθξώλ 

νρεκάησλ κε ηξεηο ή ηέζζεξηο ηξνρνύο, κεδεληθώλ ξύπσλ ή ρακειώλ ξύπσλ έσο 50γξ. 

CO2/ρικ. ρνξεγείηαη ζηελ επηρείξεζε δπλαηόηεηα έθπησζεο από ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηεο, 

θαηά ηνλ ρξόλν πξαγκαηνπνίεζήο ηεο, πξνζαπμεκέλεο θαηά πνζνζηό πελήληα ηνηο εθαηό 

(50%). 

Με ηελ παξ. 45 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ ΚΦΔ πνπ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 11 ηνπ 

λ.4710/2020 νξίδεηαη όηη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22Β, όπσο ηξνπνπνηνύληαη θαη 

πξνζηίζεληαη κε ηηο θνηλνπνηνύκελεο δηαηάμεηο, κε εμαίξεζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ δεύηεξνπ 

εδαθίνπ ηεο πεξ. γ΄, εθαξκόδνληαη γηα δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηα θνξνινγηθά έηε 
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πνπ αξρίδνπλ από 1.1.2020 θαη κεηά. Δηδηθά νη δηαηάμεηο ηνπ δεύηεξνπ εδαθίνπ ηεο πεξ. γ΄ 

ηνπ άξζξνπ 22Β εθαξκόδνληαη γηα πάγηα πνπ απνθηώληαη ζηα θνξνινγηθά έηε 2020 θαη 

2021. 

3. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άπθπος 8 ηνπ θνηλνπνηνύκελνπ λόκνπ, κε ην νπνίν πξνηείλεηαη ε 

αληηθαηάζηαζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.4172/2013, επέξρνληαη ηξνπνπνηήζεηο ζην 

πξώην, ην ηξίην θαη ην πέκπην εδάθην θαη ζηνλ πίλαθα, πξνζηίζεηαη λέν εδάθην κεηά ηνλ 

πίλαθα, θαη πξνζηίζεληαη εδάθηα ζην ηέινο ηεο παξ. 4.  

Με ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηέο νξίδνληαη ηα αθόινπζα: 

- Δηζάγεηαη λένο απμεκέλνο ζπληειεζηήο θνξνινγηθήο απόζβεζεο 100% γηα ηηο 

θαηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο θόξηηζεο κε ξππνγόλσλ νρεκάησλ, κε ζθνπό λα επηηαρπλζεί 

ε αλάπηπμε ησλ ππνδνκώλ θόξηηζεο. 

- Απμάλνληαη νη εηήζηνη ζπληειεζηέο θνξνινγηθήο απόζβεζεο, από είθνζη πέληε ηνηο 

εθαηό (25%) ζε πελήληα ηνηο εθαηό (50%) γηα κέζα κεηαθνξάο αηόκσλ κεδεληθώλ ξύπσλ θαη 

από είθνζη ηνηο εθαηό (20%) ζε είθνζη πέληε ηνηο εθαηό (25%) γηα κέζα κεηαθνξάο αηόκσλ 

ρακειώλ ξύπσλ έσο 50 γξ. CO2/ρικ..  

- Γηα ηα κέζα κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ κεδεληθώλ ξύπσλ, ν ζπληειεζηήο θνξνινγηθήο 

απόζβεζεο απμάλεηαη από είθνζη ηνηο εθαηό (20%) ζε πελήληα ηνηο εθαηό (50%) θαη γηα ηα 

κέζα κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ ρακειώλ ξύπσλ έσο 50 γξ. CO2/ρικ. από δεθαπέληε ηνηο 

εθαηό (15%) ζε είθνζη πέληε ηνηο εθαηό (25%). 

- Γηα ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο αηόκσλ κεδεληθώλ ξύπσλ, ν ζπληειεζηήο θνξνινγηθήο 

απόζβεζεο απμάλεηαη από δεθαπέληε ηνηο εθαηό (15%) ζε πελήληα ηνηο εθαηό (50%) θαη γηα 

ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο αηόκσλ ρακειώλ ξύπσλ έσο 50 γξ. CO2/ρικ. από δέθα ηνηο 

εθαηό (10%) ζε είθνζη πέληε ηνηο εθαηό (25%). 

- Σηηο πεξηπηώζεηο ηνπ πίλαθα ηεο παξ. 4 πνπ πξνβιέπεηαη ζπληειεζηήο θνξνινγηθήο 

απόζβεζεο πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ή εθαηό ηνηο εθαηό (100%), ε επηρείξεζε δηθαηνύηαη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ρακειόηεξν ζηαζεξό ζπληειεζηή γηα όια ηα έηε απόζβεζεο. 

- Απμάλεηαη από ηξηάληα ηνηο εθαηό (30%) ζε πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ε πξνζαπμεκέλε 

δπλαηόηεηα έθπησζεο πνπ ρνξεγείηαη ζηηο επηρεηξήζεηο από ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπο ηεο 

δαπάλεο απόζβεζεο εηαηξηθνύ επηβαηηθνύ απηνθηλήηνπ κεδεληθώλ ξύπσλ κε κέγηζηε ιηαληθή 

ηηκή πξν θόξσλ (Λ.Τ.Π.Φ.) έσο ζαξάληα ρηιηάδεο (40.000) επξώ. Τν ύςνο ηεο 

πξνζαπμεκέλεο έθπησζεο αλέξρεηαη ζην είθνζη πέληε ηνηο εθαηό (25%) γηα ην ππεξβάιινλ 

πνζό. Τα αλσηέξσ πνζνζηά αλέξρνληαη ζε ηξηάληα ηνηο εθαηό (30%) θαη δεθαπέληε ηνηο 

εθαηό (15%) γηα απηνθίλεηα ρακειώλ ξύπσλ 50 γξ. CO2/ρικ.  

Όπσο νξίδεηαη ζηελ παξ.46 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ ΚΦΔ πνπ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 11 

ηνπ θνηλνπνηνύκελνπ λόκνπ, νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 24, όπσο ηξνπνπνηνύληαη κε 
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ηηο θνηλνπνηνύκελεο δηαηάμεηο, εθαξκόδνληαη γηα δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηα 

θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ από 1.1.2020 θαη κεηά. 

- Δηδηθά γηα επηρεηξήζεηο πνπ αζθνύλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ζε λεζησηηθνύο 

δήκνπο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, γηα ηε δαπάλε απόζβεζεο εηαηξηθνύ επηβαηηθνύ 

απηνθηλήηνπ κεδεληθώλ ξύπσλ, κε κέγηζηε Λ.Τ.Π.Φ. έσο ηηο ζαξάληα ρηιηάδεο (40.000) επξώ, 

ρνξεγείηαη ζηελ επηρείξεζε δπλαηόηεηα έθπησζεο από ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηεο, 

πξνζαπμεκέλε θαηά πνζνζηό εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηό (75%) θαη γηα ην ππεξβάιινλ 

πνζό πνζνζηό ηξηαληαπέληε ηνηο εθαηό (35%). Τα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα απηνθίλεηα 

ρακειώλ ξύπσλ έσο 50 γξ. CO2/ρικ. είλαη ηξηάληα πέληε (35%) θαη είθνζη ηνηο εθαηό (20%). 

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ εδαθίσλ απηώλ, κε θνηλή απόθαζε ησλ Υπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, ησλ θαηά πεξίπησζε αξκόδησλ Υπνπξγώλ θαη ηνπ Γηνηθεηή 

ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ θαζνξίδνληαη ε λνκηθή βάζε ησλ εληζρύζεσλ 

δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) ππ’ αξ. 1407/2013 ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2013 (L 352/1) γηα ηηο 

εληζρύζεηο ήζζνλνο ζεκαζίαο (de minimis), ε δηαδηθαζία, νη όξνη, ε δηάξθεηα, νη 

πξνϋπνζέζεηο ρνξήγεζεο, ε δηαδηθαζία ειέγρνπ ηνπο, νη αξκόδηεο ππεξεζίεο, νη 

ππνρξεώζεηο ησλ δηθαηνύρσλ, ηπρόλ πεξηνξηζκόο ηνπ ύςνπο ησλ εληζρύζεσλ, ε δηαδηθαζία 

θαη νη πξνϋπνζέζεηο αλάθηεζεο ησλ εληζρύζεσλ ζε πεξίπησζε εθ ησλ πζηέξσλ 

δηαπίζησζεο κε πιήξσζεο ησλ ζρεηηθώλ πξνϋπνζέζεσλ, θαζώο θαη θάζε δήηεκα ζρεηηθό κε 

ηελ εθαξκνγή ηνπ θηλήηξνπ απηνύ. Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.46 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ ΚΦΔ 

πνπ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 11 ηνπ θνηλνπνηνύκελνπ λόκνπ, νη πην πάλσ δηαηάμεηο 

εθαξκόδνληαη γηα πάγηα πνπ απνθηώληαη ζηα θνξνινγηθά έηε 2020 θαη 2021. 

4.  Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άπθπος 9 ηνπ θνηλνπνηνύκελνπ λόκνπ πξνζηίζεηαη πεξίπησζε  ζ’ ζην 

άξζξν 33 ηνπ λ. 4172/2013, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε δαπάλε απόθηεζεο πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ ΚΦΔ  δελ εθαξκόδεηαη πξνθεηκέλνπ γηα αγνξά επηβαηηθνύ 

απηνθηλήηνπ ηδησηηθήο ρξήζεο, νρήκαηνο ηύπνπ L, κνηνπνδειάηνπ, κνηνζπθιέηαο, θαζώο θαη 

νρήκαηνο παληόο εδάθνπο ή άιινπ κηθξνύ νρήκαηνο κε ηξεηο ή ηέζζεξεηο ηξνρνύο, 

κεδεληθώλ ξύπσλ κε Λ.Τ.Π.Φ. έσο πελήληα ρηιηάδεο (50.000) επξώ. Γηα ηα απηνθίλεηα ηνπ 

πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ νξίδεηαη κεδεληθή εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε, ελώ γηα ηα απηνθίλεηα 

ησλ νπνίσλ ε Ληαληθή Τηκή πξν Φόξσλ ππεξβαίλεη  ην σο άλσ όξην, ε εηήζηα αληηθεηκεληθή 

δαπάλε νξίδεηαη ζε ηέζζεξηο ρηιηάδεο (4.000) επξώ. Σύκθσλα, ηέινο, κε ηελ παξ. 47 ηνπ 

άξζξνπ 72 ηνπ  ΚΦΔ  πνπ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 11 ηνπ λ.4710/2020,  ε δηάηαμε ηεο πεξ. 

ζ΄ ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ ΚΦΔ εθαξκόδεηαη γηα δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηα 

θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ από 1.1.2020 θαη κεηά. 

5. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άπθπος 10 ηνπ θνηλνπνηνύκελνπ πξνζηίζεηαη λέν άξζξν 71Ε, γηα ηελ 

παξνρή θηλήηξσλ ζε επηρεηξήζεηο παξαγσγήο ειεθηξηθώλ νρεκάησλ θαη αγαζώλ ή εηδώλ 
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ζρεηηθώλ κε ηα ειεθηξηθά νρήκαηα ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ζηελ 

πεξηθεξεηαθή ελόηεηα Αξθαδίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. 

Δηδηθόηεξα, κε ηελ παξ. 1 νξίδεηαη όηη γηα ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ αζθνύλ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηόηεηα παξαγσγήο ειεθηξηθώλ νρεκάησλ θαη αγαζώλ ή εηδώλ ζρεηηθώλ κε ηα 

ειεθηξηθά νρήκαηα, ν θνξνινγηθόο ζπληειεζηήο θάζε θιηκαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 29 

ηνπ λ. 4172/2013 κεηώλεηαη θαηά πέληε (5) πνζνζηηαίεο κνλάδεο, κόλν ζην εηζόδεκα πνπ 

απνθηάηαη από ηε δξαζηεξηόηεηα απηή, αξρήο γελνκέλεο από ην θνξνινγηθό έηνο κέζα ζην 

νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα πξώηε θνξά θέξδε από ηελ παξαγσγή απηή θαη έσο ηε 

ζπκπιήξσζε πέληε (5) θεξδνθόξσλ θνξνινγηθώλ εηώλ. 

Με ηελ παξ. 2 νξίδεηαη όηη όζνλ αθνξά ζηα λνκηθά πξόζσπα θαη ηηο λνκηθέο νληόηεηεο 

παξαγσγήο ειεθηξηθώλ νρεκάησλ θαη αγαζώλ ή εηδώλ ζρεηηθώλ κε ηα ειεθηξηθά νρήκαηα 

ησλ πεξ. α΄, β΄, δ΄, ε΄ θαη ζη΄ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 4172/2013, ν θνξνινγηθόο ζπληειεζηήο 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 4172/2013 κεηώλεηαη θαηά πέληε (5) πνζνζηηαίεο κνλάδεο, 

εθόζνλ ηα θέξδε αθνξνύλ ζηελ παξαγσγή απηή, αξρήο γελνκέλεο από ην θνξνινγηθό έηνο 

κέζα ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα πξώηε θνξά θέξδε από ηελ παξαγσγή απηή θαη 

έσο ηε ζπκπιήξσζε πέληε (5) θεξδνθόξσλ θνξνινγηθώλ εηώλ. 

Με ηελ παξ. 3 νξίδεηαη όηη: 

α) Καηά ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ θεξδώλ από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα όζνλ αθνξά 

ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία κνλάδαο παξαγσγήο ειεθηξηθώλ νρεκάησλ θαη αγαζώλ ή 

εηδώλ ζρεηηθώλ κε ηα ειεθηξηθά νρήκαηα, νη θνξνινγηθέο απνζβέζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνύ εθπίπηνπλ από:  

αα) ηνλ θύξην ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ ηεο επηρείξεζεο ζε όιεο ηηο 

πεξηπηώζεηο εθηόο ηεο ππνπεξ. ββ΄, πξνζαπμεκέλεο θαηά δεθαπέληε ηνηο εθαηό (15%). 

ββ) ηνλ κηζζσηή, ζε πεξίπησζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λ. 

4308/2014 (Α΄ 251), ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην λόκν απηόλ, πξνζαπμεκέλεο θαηά δέθα 

ηνηο εθαηό (10%).  

β) Ζ θνξνινγηθή απόζβεζε ηνπ θόζηνπο ηεο επέλδπζεο, πιελ ησλ ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνύ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 24, γηα ηε δεκηνπξγία κνλάδαο παξαγσγήο ειεθηξηθώλ 

νρεκάησλ θαη αγαζώλ ή εηδώλ ζρεηηθώλ κε ηα ειεθηξηθά νρήκαηα πξαγκαηνπνηείηαη ηζόπνζα 

ζε ρξνληθό δηάζηεκα ηξηώλ (3) εηώλ από ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο. 

Με ηελ παξ. 4 νξίδεηαη όηη ε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 71Γ εθαξκόδεηαη γηα όινπο ηνπο 

εξγαδόκελνπο, αλεμαξηήησο ειηθίαο, πνπ απαζρνινύληαη ζε κνλάδεο παξαγσγήο 

ειεθηξηθώλ νρεκάησλ θαη αγαζώλ ή εηδώλ ζρεηηθώλ κε ηα ειεθηξηθά νρήκαηα έσο ηελ έλαξμε 

ηεο παξαγσγηθήο ηνπο ιεηηνπξγίαο, όπσο πηζηνπνηείηαη κε ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο 

ηεο κνλάδαο από ηελ αξκόδηα αξρή. 
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Με ηελ παξ. 5 νξίδεηαη όηη ηα θίλεηξα ηνπ παξόληνο ηζρύνπλ κόλνλ γηα ηελ Πεξηθέξεηα 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηελ πεξηθεξεηαθή ελόηεηα Αξθαδίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. 

Δπίζεο, κε ηε παξ. 6 νξίδεηαη όηη κε θνηλή απόθαζε ησλ Υπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, ησλ θαηά πεξίπησζε αξκόδησλ Υπνπξγώλ θαη ηνπ Γηνηθεηή 

ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ θαζνξίδνληαη ε λνκηθή βάζε ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) 

ππ’ αξ. 651 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 17εο Ηνπλίνπ 2014 (L 187) γηα ηελ θήξπμε νξηζκέλσλ 

θαηεγνξηώλ εληζρύζεσλ σο ζπκβαηώλ κε ηελ εζσηεξηθή αγνξά (Γεληθόο Απαιιαθηηθόο 

Καλνληζκόο – Γ.Α.Κ.) ζύκθσλα κε ηα όξηα θαη ηηο εληάζεηο ελίζρπζεο απηνύ δπλάκεη ηεο 

νπνίαο ρνξεγνύληαη ηα θίλεηξα ηνπ παξόληνο, νη όξνη, ε δηάξθεηα, νη πξνϋπνζέζεηο 

ρνξήγεζεο ησλ θηλήηξσλ, νη απαηηνύκελεο δηαδηθαζίεο αίηεζεο, αμηνιόγεζεο, ππαγσγήο, 

ειέγρνπ νη αξκόδηεο Υπεξεζίεο, νη ππνρξεώζεηο ησλ δηθαηνύρσλ, ηπρόλ πεξηνξηζκόο ηνπ 

ύςνπο ηεο ελίζρπζεο, ε δηαδηθαζία θαη νη πξνϋπνζέζεηο αλάθηεζεο ησλ εληζρύζεσλ ζε 

πεξίπησζε εθ ησλ πζηέξσλ δηαπίζησζεο κε πιήξσζεο ησλ ζρεηηθώλ πξνϋπνζέζεσλ, 

θαζώο θαη θάζε δήηεκα ζρεηηθό κε ηελ εθαξκνγή ησλ θηλήηξσλ ηνπ παξόληνο. 

Τέινο, κε ηελ παξ. 48 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ ΚΦΔ πνπ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 11 ηνπ 

λ.4710/2020 νξίδεηαη όηη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 71Ε εθαξκόδνληαη γηα δαπάλεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη θαη εηζνδήκαηα πνπ απνθηώληαη ζηα θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ από 

01.01.2020 θαη κεηά. 

 

 

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΑΓΔ 

κ.α.α. 

Κων/νορ Μοςπηίδηρ  

(ΓΓΑΓ Γ 1091904/2020) 
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Γ΄ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ)  

2. Γεληθή Γ/λζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

           3. Γηεύζπλζε Σηξαηεγηθήο Τερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί     

           ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΓΔ θαη ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε ηεο ΑΑΓΔ) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α΄, Β΄ (εθηόο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνύ), ΣΤ’, Ε’ (εθηόο ησλ αξηζ.2, 5 θαη 

6 απηνύ)  Ζ΄(εθηόο αξηζκνύ 4, 10, θαη 11) , Θ΄, Η΄, ΗΒ΄, ΗΓ΄, ΗΓ΄, ΗΔ΄, ΗΣΤ΄, ΗΕ΄, ΗΖ΄, ΗΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, 

ΚΒ΄ θαη ΚΓ΄ 

2. Υπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Δπελδύζεσλ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο 

Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηώλ, Πι. Κάληγγνο, Τ.Κ. 101 81, Αζήλα 

3. Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Τππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΤΔ), 

Βνπιήο 7, Τ.Κ.105 62, Αζήλα 

4. Πεξηνδηθό «Φνξνινγηθή Δπηζεώξεζε» 

5. Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 

6. Γξαθείν θ. Υθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 

7. Γ.Τ.Γ. – Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο 

8. Γξαθείν  Γεληθήο Γξακκαηέσο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο 

9. Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΣΓΟΔ Αηηηθήο & Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΣΓΟΔ Μαθεδνλίαο 

 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή  Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ 

2. Γξαθείν θ. Γεληθήο  Γ/ληξηαο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

3. Γξαθεία  θ.θ. Γεληθώλ Γηεπζπληώλ 

4. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο- Τκήκαηα Α΄, Β΄, Γ΄  

5. Απηνηειέο  Τκήκα Σπληνληζκνύ Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο  

6. Γηεύζπλζε Ννκηθήο Υπνζηήξημεο  
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