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ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ
ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΣΜΗΜΑΣΑ: Β’, Α’
Σατ. Γ/νζη: Καξ. εξβίαο 10

ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

Σατ. Κώδ.: 101 84 ΑΘΖΝΑ
Πληροθορίες: Γ. Βειηζζαξάθνπ, Φ. Φαλάξα,
Γ. Μπάξιαο
Σηλέθωνο: 210 – 3375312
ΦΑΞ: 210 – 3375001
ΘΔΜΑ: Έκπηωζη ηοσ μεηαβαηικού ηέλοσς αζθάλειας εθοδιαζμού (ΜΣΑΔ) και
ηων ειδικών ηελών ηοσ άρθροσ 25 ηοσ ν.3468/2006 από ηα ακαθάριζηα έζοδα
ηων επιτειρήζεων (μονάδων παραγωγής ηλεκηρικής ενέργειας).
Με αθνξκή εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία καο, αλαθνξηθά
κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:
1.

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 4172/2013, θαηά ηνλ

πξνζδηνξηζκό ηνπ θέξδνπο από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, επηηξέπεηαη ε έθπησζε
όισλ ησλ δαπαλώλ, κε ηελ επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Κ.Φ.Δ., νη
νπνίεο: α) πξαγκαηνπνηνύληαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο επηρείξεζεο ή θαηά ηηο ζπλήζεηο
εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηεο, β) αληηζηνηρνύλ ζε πξαγκαηηθή ζπλαιιαγή θαη ε αμία ηεο
ζπλαιιαγήο δελ θξίλεηαη θαηώηεξε ή αλώηεξε ηεο αγνξαίαο, ζηε βάζε ησλ ζηνηρείσλ
πνπ δηαζέηεη ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, γ) εγγξάθνληαη ζηα ηεξνύκελα βηβιία
απεηθόληζεο ησλ ζπλαιιαγώλ ηεο πεξηόδνπ θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηνύληαη θαη
απνδεηθλύνληαη κε θαηάιιεια δηθαηνινγεηηθά.
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2.

Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. δ’ ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 4172/2013,

νξίδεηαη όηη δελ εθπίπηεη ν θόξνο εηζνδήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ηέινπο
επηηεδεύκαηνο θαη ησλ έθηαθησλ εηζθνξώλ, πνπ επηβάιιεηαη γηα ηα θέξδε από
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, ζύκθσλα κε ηνλ Κ.Φ.Δ., θαζώο θαη ν Φόξνο
Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) πνπ αλαινγεί ζε κε εθπηπηόκελεο δαπάλεο, εθόζνλ δελ
είλαη εθπεζηένο σο Φ.Π.Α. εηζξνώλ.
3.

Με ηελ ΠΟΛ.1113/2015 εγθύθιηό καο, κε ηελ νπνία θνηλνπνηήζεθαλ νη

αλσηέξσ δηαηάμεηο, δηεπθξηλίζζεθε, κεηαμύ άιισλ, όηη νη θόξνη πνπ δελ εθπίπηνπλ
απαξηζκνύληαη πεξηνξηζηηθά ζηηο ππνπεξηπηώζεηο ηεο πεξ. δ’ ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ.
4172/2013 θαη θαηά ζπλέπεηα, ινηπνί θόξνη πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζε απηέο
εθπίπηνπλ (π.ρ. ΔΝΦΗΑ, ηέιε θπθινθνξίαο, ηέιε ραξηνζήκνπ, αληαπνδνηηθά ηέιε ππέξ
Δζληθήο Δπηηξνπήο Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ, θ.ιπ.).
Δπίζεο, κε ηελ ίδηα εγθύθιην δηεπθξηλίζηεθε όηη από ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ
επηρεηξήζεσλ εθπίπηεη όπνηα δαπάλε πιεξνί ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 22 θαη
ζπγρξόλσο δελ εκπίπηεη ζηνλ πεξηνξηζηηθό θαηάινγν ησλ κε εθπηπηόκελσλ δαπαλώλ
ηνπ άξζξνπ 23.
4.

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 143Β ηνπ λ.4001/2011 όπσο ηζρύνπλ,

νξίδεηαη όηη ζε όιεο ηηο κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πνπ είλαη
ζπλδεδεκέλεο ζην Γηαζπλδεδεκέλν ύζηεκα θαη Γίθηπν, επηβάιιεηαη κεηαβαηηθό ηέινο
αζθαιείαο εθνδηαζκνύ. ηηο αλσηέξσ κνλάδεο παξαγσγήο πεξηιακβάλνληαη όιεο
αλεμαηξέησο νη κνλάδεο πνπ εγρένπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα ζην Γηαζπλδεδεκέλν ύζηεκα
θαη Γίθηπν, δειαδή ηόζν νη ζπκβαηηθέο κνλάδεο παξαγσγήο όζν θαη νη κνλάδεο
παξαγσγήο από Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο ελώ δελ πεξηιακβάλνληαη νη κνλάδεο
πνπ εγρένπλ ελέξγεηα ζηα κε Γηαζπλδεδεκέλα Νεζηά.
5.

Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ Α.1 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ

λ.3468/2006 νξίδεηαη, όηη θάζε παξαγσγόο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από Α.Π.Δ., ζηνλ
νπνίν ρνξεγείηαη άδεηα παξαγσγήο κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ παξόληνο λόκνπ,
επηβαξύλεηαη, από ηελ έλαξμε ηεο εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνύ ηνπ, κε εηδηθό
ηέινο. Σν ηέινο απηό αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 3% επί ηεο, πξν Φ.Π.Α., ηηκήο πώιεζεο
ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο ή ηνπ Γηθηύνπ ή ησλ Με
Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηώλ. Απαιιάζζνληαη από ηελ θαηαβνιή ηνπ εηδηθνύ ηέινπο νη
παξαγσγνί ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από ζπζηήκαηα Α.Π.Δ. ζε θηίξηα ή από θσηνβνιηατθά
ζπζηήκαηα.
6.

Καηόπηλ όισλ όζσλ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ζπλάγεηαη όηη, ην

κεηαβαηηθό ηέινο αζθάιεηαο εθνδηαζκνύ ηνπ λ. 4001/2011 εθπίπηεη από ηα αθαζάξηζηα
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έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ (κνλάδσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο) πνπ είλαη
ζπλδεδεκέλεο ζην Γηαζπλδεδεκέλν ύζηεκα θαη Γίθηπν, θαζόζνλ δελ πεξηιακβάλεηαη
ζηηο πεξηνξηζηηθά αλαθεξόκελεο ππνπεξηπηώζεηο ηεο πεξ. δ’ ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ.
4172/2013. Σα ίδηα ηζρύνπλ θαη γηα ην εηδηθό ηέινο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ.3468/2006. Ωο
ρξόλνο έθπησζεο ησλ ηειώλ απηώλ ιακβάλεηαη ην θνξνινγηθό έηνο πνπ αθνξνύλ ηα
έζνδα επί ησλ νπνίσλ ππνινγίδνληαη, θαζόζνλ ζην έηνο απηό ηα ππόςε ηέιε
εγγξάθνληαη ζηα ηεξνύκελα βηβιία απεηθόληζεο ησλ ζπλαιιαγώλ ηεο επηρείξεζεο θαη
απνδεηθλύνληαη κε ηα θαηάιιεια δηθαηνινγεηηθά.

Ακριβές Ανηίγραθο

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ

Η Προϊζηαμένη ηοσ Ασηοηελούς

ΔΟΓΩΝ

Σμήμαηος Γιοίκηζης

ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1.

Απνδέθηεο πίλαθα Β΄ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ)

2.

Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηεο

3.

Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e - ΔΦΑΡΜΟΓΔ)

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 Αλσλύκσλ

Δηαηξηώλ θαη Πίζηεσο, Πι. Κάληγγνο - 101 81 ΑΘΖΝΑ
3.

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ

(ΔΛΣΔ), Βνπιήο 7 - 105 62 ΑΘΖΝΑ
4.

ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ»

5.

ύλδεζκνο Παξαγσγώλ Δλέξγεηαο κε Φσηνβνιηατθά, Γεκνθξαηίαο 3, 151 21

Πεύθε
6.

Διιεληθόο ύλδεζκνο Μηθξώλ Τδξνειεθηξηθώλ Έξγσλ, Παύινπ Μειά 6, 584

00 Αξηδαία Πέιιαο
7.

Γθνύδηαο Μηρ. Γεκήηξηνο, Ναπ. Εέξβα 1, 45 221 Ησάλληλα

8.

Υ. Ρόθαο ΑΒΔΔ Δλέξγεηα – Καηαζθεπέο, Ρηδαξείνπ 3, 152 33 Υαιάλδξη

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1.

Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ

2.

Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ

3.

Γξαθείν θ. Αλ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ

4.

Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ

5.

Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνύ Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο

6.

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

8.

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