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ΘΕΜΑ: «Απνζβέζεηο παγίωλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ επηρεηξήζεωλ παξαγωγήο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε εγθαηαζηάζεηο θωηνβνιηαϊθώλ θαη γεωζεξκηθώλ κνλάδωλ,
αηνιηθώλ πάξθωλ θαη πδξνειεθηξηθώλ ζηαζκώλ».
Με αθνξκή γξαπηά θαη πξνθνξηθά εξωηήκαηα πνπ ππνβιήζεθαλ κεηά ηελ
θνηλνπνίεζε θαη εξκελεία ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξ. 22 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.
4110/2013, κε ηελ Πνι. 1216/24-09-13 εξκελεπηηθή εγθύθιην, δηεπθξηλίδνπκε ηα εμήο:
ηελ παξ. 4 ηεο εγθπθιίνπ απηήο, παξαηίζεληαη νη λένη ζπληειεζηέο
απόζβεζεο αλά πάγην πεξηνπζηαθό ζηνηρείν θαη θιάδν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο,
ζύκθωλα κε ηελ ηαμηλόκεζε NACE rev2, αξρηθά γηα όινπο ηνπο θιάδνπο
επηρεηξήζεωλ θαη θαηόπηλ θαηά παξέθθιηζε γηα ζπγθεθξηκέλα πάγηα ή ζπγθεθξηκέλεο
δξαζηεξηόηεηεο.
ηελ ίδηα παξάγξαθν έρεη ηνληζζεί όηη δελ πξέπεη λα γίλεηαη θαηαρξεζηηθή
εθαξκνγή ηνπ πξνβιεπόκελνπ ζπληειεζηή απόζβεζεο 10% ηωλ «ινηπώλ πάγηωλ
ζηνηρείωλ» θάζε θνξά πνπ δηαπηζηώλεηαη όηη, θάπνηα πάγηα δελ πεξηγξάθνληαη
επαθξηβώο ζηνλ πίλαθα ηωλ θαζνξηζζέληωλ λέωλ ζπληειεζηώλ απόζβεζεο. Γη απηό
δόζεθε έλα ελδεηθηηθό παξάδεηγκα γηα ηα «αηνιηθά πάξθα θαη ηηο θωηνβνιηαϊθέο
κνλάδεο παξαγωγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο» ζην νπνίν αλαθέξεηαη ν ζπληειεζηήο 4%
γηα ηηο «κε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο».
Σν παξάδεηγκα απηό δελ είλαη δεζκεπηηθό γηα ηηο παξαπάλω επηρεηξήζεηο
θαζώο δελ ηηο ππνρξεώλεη λα ραξαθηεξίζνπλ ην ζύλνιν ηωλ παγίωλ ηνπο ωο «κε
θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο». Αληίζεηα ζηα πάγηα πνπ είηε από ηελ πεξηγξαθή ηνπ
ηηκνινγίνπ αγνξάο, είηε από ηελ πξαγκαηηθή ηνπο ρξήζε ή άιια νπζηώδε
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο εληάζζνληαη ζε άιιε θαηεγνξία παγίνπ, εθαξκόδεηαη ν νηθείνο
ζπληειεζηήο απόζβεζεο πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπηωζεο ζη΄ ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν. 2238/94.
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ε θάζε πεξίπηωζε ν ραξαθηεξηζκόο ηωλ παγίωλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ
θαζώο θαη ε ππαγωγή ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλν ζπληειεζηή απόζβεζεο είλαη ζέκα
πξαγκαηηθό θαη θξίλεηαη θαηαξρήλ από ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε θαη ζηε ζπλέρεηα από
αξκόδηα ειεγθηηθή αξρή.
Αθξηβέο αληίγξαθν
Ο Πξνϊζηάκελνο ηεο Γξακκαηείαο

Ο Γ.Γ. ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ
ΘΔΟΥΑΡΗ ΘΔΟΥ.

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Γεκόζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο.
2. Οηθνλνκηθέο Δπηζεωξήζεηο – Όινπο ηνπο Δπηζεωξεηέο ζηηο έδξεο ηνπο.
3. ΓΔΚ
4. Οκάδα έξγνπ εθαξκνγώλ ηνπ TAXIS
5. Πεξηνδηθό « ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ »
6. Π.Ο.Δ – Γ.Ο.Τ.
7. Απνδέθηεο Πηλάθωλ Α΄ ( εθηόο 1 θαη 4 ) θαη Η’
8. Απνδέθηεο Πηλάθωλ ΙΑ΄ ( Σν 2 ), ΙΒ΄, ΙΓ΄, ΙΣ΄, Ι2,θαη ΙΗ΄
9. Απνδέθηεο Πηλάθωλ ΚΒ΄ θαη ΚΓ΄
ΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ
2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ
3. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίωλ Δζόδωλ
4. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ
5. Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίωλ ρέζεωλ
6. Γξαθείν Δπηθνηλωλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ
7. Γεληθή Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεώξεζεο, Δκκαλνπήι Μπελάθε 13-15–101 84
8. Όιεο ηηο Φνξνινγηθέο Γηεπζύλζεηο θαη Σκήκαηα
9. Γξαθείν θ. Αλαπιεξωηή Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγίαο
10. Γξαθείν θ. Γ/ληή Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο ( Γ12 )
11. Γ/λζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο ( Γ12 ) – Σκήκαηα Α΄ ( 5 ), Β΄ ( 5 ), Γ΄ ( 10 )

