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Με την Εγκύκλιο 1113/2015 δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με την έκπτωση των δαπανών βάσει των 
άρθρων 22, 22Α και 23 του Ν. 4172/2013 που πραγματοποιούνται από την 1 Ιανουαρίου 2014, οι 
σημαντικότερες εκ των οποίων συνοψίζονται παρακάτω. 

Ως γενικό σχόλιο αναφέρουμε ότι η συγκεκριμένη Εγκύκλιος χρήζει ιδιαίτερης προσοχής καθώς η 
ερμηνεία των διατάξεων φαίνεται ότι κινείται σε μια κατεύθυνση διεύρυνσης των μη εκπιπτόμενων 
δαπανών. 

   
A. ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 
 Εκπίπτουν όλες οι πραγματικές δαπάνες που πραγματοποιούνται προς το συμφέρον 

της επιχείρησης, στο φορολογικό έτος το οποίο αφορούν, με εξαίρεση τις δαπάνες που 
αναφέρονται ρητά στο άρθρο 23 ως μη εκπιπτόμενες και τις δαπάνες που αφορούν 
ενδοομιλικά μερίσματα που απαλλάσσονται από το φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 48. 

 
Αν και ρητά ορίζεται ότι οι σχετικές με τα απαλλασσόμενα μερίσματα δαπάνες δεν 
εκπίπτουν, δε διευκρινίζεται ο τρόπος προσδιορισμού των εν λόγω δαπανών, που σε 
αρκετές περιπτώσεις μπορεί να μην είναι προφανής. Επομένως, επιχειρήσεις που 
λαμβάνουν αφορολόγητα μερίσματα θα πρέπει να εξετάζουν με προσοχή το εν λόγω 
ζήτημα. 

 
 Δίνονται διευκρινήσεις σχετικά με τις δαπάνες που θεωρούνται ότι 

πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης. Κύριο χαρακτηριστικό των 
δαπανών αυτών είναι ότι συμβάλλουν στη δημιουργία εισοδήματος ή και στην 
υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Επισημαίνεται ότι 
δεν επιτρέπεται ο έλεγχος σκοπιμότητας των δαπανών από τη φορολογική αρχή. 

 
 

 Οι εν λόγω δαπάνες δε θα πρέπει να είναι εικονικές ή ανύπαρκτες. Παρόλα αυτά, 
δίνεται η δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα του «καλόπιστου» λήπτη 
εικονικού φορολογικού στοιχείου. 

 

Διευκρινίζεται ότι η ζημία που προκύπτει κατά την αποτίμηση των τίτλων, 
υποχρεώσεων, κλπ. δεν αποτελεί «πραγματική» δαπάνη και κατά συνέπεια δεν 
αναγνωρίζεται προς έκπτωση. Η έκπτωση της όποιας ζημίας θα κριθεί κατά το χρόνο 
πραγματοποίησης αυτής, π.χ. κατά τη μεταβίβαση των τίτλων ή την εξόφληση της 
σχετικής υποχρέωσης. 

 

 

 Η έννοια των δικαιολογητικών είναι ευρύτερη των φορολογικών στοιχείων και 
περιλαμβάνει κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό. Σε περίπτωση απώλειας των 
πρωτότυπων φορολογικών στοιχείων λαμβάνονται υπόψη και επικυρωμένα 
φωτοαντίγραφα του εκδότη.  
 
 
 
 
 
 

Γενικός 

κανόνας 

έκπτωσης των 

δαπανών   

Δαπάνες προς 

το συμφέρον 

της επιχείρησης  

Δαπάνες 

πραγματικές  

Δαπάνες που 

αποδεικνύονται 

από κατάλληλα 

δικαιολογητικά  



 

 

 
B. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 

 Διευκρινίζεται ότι έως την έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, συνεχίζει να 
ισχύει η 12962 (ΠΟΛ) 2029/3.11.1987, ως προς τα κριτήρια καθορισμού των δαπανών 
«Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας». 
 

 Επίσης, σημειώνεται ότι σε περίπτωση ρητής απόρριψης του συνόλου ή μέρους των εν 
λόγω δαπανών από τον αρμόδιο φορέα εντός εξαμήνου από την υποβολή των 
δικαιολογητικών, η επιχείρηση οφείλει να υποβάλλει τροποποιητική δήλωση εντός 
μηνός χωρίς την επιβολή τόκων, προσαυξήσεων ή προστίμων.  

 

 Διευκρινίζεται ότι τα τεχνικά αποθέματα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 
ασφαλιστικών εταιρειών. 

 
 

 Διευκρινίζεται ότι ο περιορισμός έκπτωσης των τόκων εάν το συμφωνημένο επιτόκιο 
υπερβαίνει το επιτόκιο των δανείων αλληλόχρεων λογαριασμών προ μη 
χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις σε δάνεια με τρίτους πλην τραπεζικών, 
διατραπεζικών και ομολογιακών δανείων δεν εφαρμόζεται και στα δάνεια με 
συνδεδεμένες επιχειρήσεις.  

 
Συνεπώς, για την εκπτωσιμότητα των τόκων εξετάζεται σε πρώτο στάδιο 
 

 για δάνεια προς τρίτους πλην τραπεζικών, διατραπεζικών και ομολογιακών, ο 
περιορισμός επιτοκίου του άρθρου 23, 

 

 για ενδοομιλικά δάνεια, εάν τηρείται η αρχή των ίσων αποστάσεων (άρθρο 
50), και 

 
σε δεύτερο στάδιο αν τηρούνται οι κανόνες περί υποκεφαλαιοδότησης (άρθρο 49) 
μετά την εφαρμογή των άρθρων 23 και 50.  
 

 Διευκρινίζεται ότι στην έννοια των πιθανώς μη εκπιπτόμενων τόκων δεν 
περιλαμβάνεται η ζημία που προκύπτει από την εκχώρηση απαιτήσεων σε ημεδαπή ή 
αλλοδαπή εταιρεία, factoring ή μη και η οποία αναγνωρίζεται προς έκπτωση υπό τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 22.  

 

 Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, αναγνωρίζονται 
προς έκπτωση στο φορολογικό έτος εξόφλησής τους και όχι στο φορολογικό έτος στο 
οποίο αφορούν. 

 

 Διευρύνεται η έννοια των προστίμων που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση οι ποινικές ρήτρες, τα 
πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές που επιβάλλονται εξαιτίας αθετήσεως συμβατικών 
υποχρεώσεων και γίνεται αναφορά και σε τόκους υπερημερίας. 

 
Η ερμηνεία του όρου «ποινή» διευρύνεται σημαντικά – ενδεχομένως και πέρα από το 
γράμμα του νόμου- προκειμένου να καλύψει περιπτώσεις που προβλέπονται στις 
συνήθεις συμβατικές σχέσεις, όπως η ποινική ρήτρα και οι τόκοι υπερημερίας. 
Επισημαίνεται ότι στο προηγούμενο καθεστώς είχε υπάρξει ρητή τροποποίηση του 
νόμου προκειμένου οι ποινικές ρήτρες να συμπεριληφθούν στις μη εκπιπτόμενες 
δαπάνες, κατόπιν νομολογίας που τις έκρινε καταρχήν ως εκπιπτόμενες.  
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 Διευκρινίζεται ότι δεν εκπίπτουν οι περιοριστικά αναφερόμενοι στο νόμο (φόρος 
εισοδήματος, το τέλος επιτηδεύματος, έκτακτες εισφορές και ΦΠΑ μη εκπτιπτόμενων 
δαπανών). Συνεπώς, λοιποί φόροι και τέλη που δεν κατονομάζονται αναγνωρίζονται 
προς έκπτωση, π.χ. ΕΝΦΙΑ και το τέλος χαρτοσήμου.   

 
Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις του Ν. 2238/1994 δεν 
προβλεπόταν αντίστοιχη έκπτωση για τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας. 

 

 Διευκρινίζεται ότι στον περιορισμό της διάταξης (300 ευρώ ανά συμμετέχοντα και η 
συνολική ετήσια δαπάνη να μην υπερβαίνει το 0,5% του τζίρου) εμπίπτουν μόνο οι 
δαπάνες σίτισης και διαμονής των πελατών ή εργαζομένων της επιχείρησης καθώς και 
τυχόν επιβαλλόμενα δημοτικά τέλη. Αντίθετα, άλλες δαπάνες όπως το κόστος 
αίθουσας, η μεταφορά επιβατών, οι αμοιβές ομιλητών δεν εμπίπτουν στη διάταξη 
αυτή. Συνεπώς θα κριθούν βάσει των προϋποθέσεων του άρθρου 22.  

 

 Διευκρινίζεται ότι οι φορολογητέες παροχές σε είδος εκπίπτουν ως έξοδο μισθοδοσίας, 
ενώ φαίνεται ότι για τις μη φορολογητέες παροχές (π.χ. 70% του κόστους των 
εταιρικών οχημάτων, διατακτικές μέχρι 6 ευρώ) θα πρέπει να εξετάζονται οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 22.  
 

 Οι δαπάνες διαφήμισης δεν εκπίπτουν εάν δεν αποδοθεί το οφειλόμενο τέλος 
διαφήμισης έως την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των 
νομικών προσώπων. 

 
Σημειώνουμε ότι σε αντίθεση με τις ρητές διατάξεις του Ν. 2238/1994, το άρθρο 23 
του Ν.4172/2013 δεν ορίζει ως προϋπόθεση έκπτωσης των δαπανών διαφήμισης την 
πληρωμή του τέλους διαφήμισης. Ωστόσο, η ερμηνεία αυτή βασίζεται στο άρθρο 15 
του βασιλικού διατάγματος 24.9/20.10.1958 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του 
Ν. 2880/2001) περί τέλους διαφήμισης. 

 

 Το ανεξόφλητο ποσό ΦΠΑ, το οποίο δε λαμβάνεται υπόψη κατά το σχηματισμό 
προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων βάσει του άρθρου 26, εκπίπτει στο φορολογικό 
έτος εντός του οποίου αποδεικνύεται η αφερεγγυότητα του οφειλέτη, υπό την 
προϋπόθεση ότι έχει συμπεριληφθεί στη δήλωση ΦΠΑ της αντίστοιχης φορολογικής 
περιόδου. 
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