
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2006 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                          Αριθ. Πρωτ.:1017618/10261/Β0012 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                             
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) 

ΤΜΗΜΑ Β’  

         ΠΟΛ: 1028 
                                                           
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10     

Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ                                          ΠΡΟΣ:  Αποδέκτες 

Π.Δ. 

Πληροφορίες: Π. Βασιλόπουλος 

Τηλέφωνο: 210 - 3375311, 312 

ΦΑΞ: 210 - 3375001                   

  

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της αρ. 1003821/10037/Β0012/ ΠΟΛ 1005/2005 Απόφασης του 

Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ''Εκπιπτόμενες δαπάνες από τα 

ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων με βάση διοικητικές λύσεις και τη 

δικαστηριακή νομολογία''.  

  

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

  

 Έχοντας υπόψη: 

 α)  Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.  

 β) Τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 9 του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 

253Α’/14.12.2004). 

 γ) Τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής που συστήθηκε με την αριθμ. 

1037612/10552/Β0012/ΠΟΛ.1061/06.04.2005 (ΦΕΚ 515Β΄), καθώς και τις διοικητικές 

λύσεις που δόθηκαν μέσα στο έτος 2005.  

 δ) Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού. 

  



  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

  

1. Οι δαπάνες για τις οποίες γνωμοδότησε η ως άνω Επιτροπή ή έχει αποφανθεί η 

Διοίκηση ότι εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και των ελεύθερων 

επαγγελματιών, έχουν, κατά κατηγορία δαπάνης, ως το συνημμένο παράρτημα.  

2. Κατά τους διενεργούμενους φορολογικούς ελέγχους η αναγνώριση της έκπτωσης των 

δαπανών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα αυτό από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών είναι δεσμευτική για τις ελεγκτικές υπηρεσίες.  

 3. Η απόφαση αυτή, μαζί με το παράρτημά της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

  

Ακριβές αντίγραφο     Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας          ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ           

  

Συνημμένα: φύλλα έντεκα (11)  



ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1.   Αποδέκτες πίνακα Β΄(εκτός του αριθμού 2 αυτού) 
2.   Οικονομικές Επιθεωρήσεις 
3.   Κεντρική Υπηρεσία ΥΠ.Ε.Ε. και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις της 
4.  Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση) 

  
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1.    Γ.Γ.Π.Σ. – Δ/νση Εφαρμογών Η/Υ (Δ30) 
2.    Αποδέκτες πινάκων Α΄, ΣΤ΄(εκτός των αριθμ.1 και 2 αυτού), Ζ΄(εκτος των αριθμών 3, 4 και 

7), Η΄, Θ΄, Ι΄, ΙΑ΄, ΙΒ΄,ΙΓ΄, ΙΔ΄, ΙΕ΄, ΙΣΤ΄, ΙΖ΄, ΙΗ΄, ΙΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄και ΚΓ΄ 
3.   Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών και Πίστεως, 

Πλ. Κάνιγγος - 101 80 ΑΘΗΝΑ 
4.   Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Επιτροπή Λογιστικής Τυποποιήσης και Ελέγχων 

(ΕΛΤΕ) & Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ), Ερμού και Κορνάρου 1 – 105 63 
ΑΘΗΝΑ 
  
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1.   Γραφείο κ. Υπουργού 
2.   Γραφείο κ. Υφυπουργού 
3.   Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα 
4.   Γραφεία κ.κ. Γενικών Δ/ντών 
5.   Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 
6.   Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών 
7.   Γεν. Δ/νση Οικονομικής Επιθεώρησης - Θεμιστοκλέους 5 – 101 84 ΑΘΗΝΑ 
8.   Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12) - Τμήματα Α’ (10), Β’ (20), Γ’ (3) 
9.   Γραφείο κ. Διευθυντού Δ12 

  

  

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

  

  

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 ΚΑΙ  

 

ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

  

  

  

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 



  

  Αμοιβές – Αποζημιώσεις 

  

1. Αμοιβές αλλοδαπών θεματοφυλάκων τις οποίες καταβάλλουν ανώνυμες εταιρίες με 

μετοχές εισηγμένες σε αλλοδαπά χρηματιστήρια, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα, 

εφόσον ο ορισμός των πιο πάνω θεματοφυλάκων προβλέπεται από τη  νομοθεσία από την 

οποία διέπονται τα υπόψη χρηματιστήρια. 

2. Αμοιβές χρηματοοικονομικών συμβούλων για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής 

ικανότητας εταιριών.  

3. Αμοιβές που καταβάλλουν επιχειρήσεις για τη φύλαξη των εγκαταστάσεών τους.  

4. Η αποζημίωση που καταβάλλει επιχείρηση σε υπάλληλο ή εργάτη που συνδέεται με 

αυτή με εξαρτημένη εργασία λόγω μετεγκατάστασης σε άλλη πόλη ή χώρα, καθώς και τα 

έξοδα μεταφοράς της οικοσυσκευής του ίδιου ή της οικογένειάς του, κατά περίπτωση, 

εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα, εφόσον η καταβολή τους αποδεικνύεται από 

παραστατικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. 

5. Αμοιβές που καταβάλλουν επιχειρήσεις σε μεσιτικά γραφεία, πρακτορεία κλπ. για 

την εξεύρεση κατοικίας των αλλοδαπών στελεχών τους.  

6. Αμοιβές συμβούλων για την εξαγορά αλλοδαπών εταιριών από ημεδαπή εταιρία 

εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της, ανεξάρτητα από την επίτευξη της εξαγοράς. 

7.                   Αμοιβές που καταβάλλουν επιχειρήσεις σε αναλογιστές για τη σύνταξη 

αναλογιστικών μελετών.  

8. Αμοιβές που καταβάλλουν επιχειρήσεις σε τρίτους για την καλύτερη οργάνωση της 

παραγωγής και την πιστοποίηση της ποιότητας των προϊόντων και της παραγωγικής 

διαδικασίας, καθώς και οι αμοιβές που καταβάλλουν σε οργανισμούς που κάνουν την εν 

λόγω πιστοποίηση (ISO 9002).  

  

9. Αμοιβές που καταβάλλουν επιχειρήσεις σε ανεξάρτητα χημικά εργαστήρια ημεδαπής 

ή αλλοδαπής για την πιστοποίηση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων τους.   

10. Οι αμοιβές που καταβάλλει επιχείρηση σε τρίτους για τη διενέργεια εσωτερικού 

ελέγχου  εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της, με την προϋπόθεση ότι ο έλεγχος δεν 

ενεργείται  για λογαριασμό της ημεδαπής ή αλλοδαπής μητρικής εταιρίας. 

11. Αμοιβές που καταβάλλουν επιχειρήσεις σε εταιρίες παροχής ασφάλειας (security) για 

χρηματαποστολές σε τράπεζες.  



12. Αμοιβές που καταβάλλουν επιχειρήσεις σε οργανωμένα γραφεία για την εξεύρεση 

στελεχών.  

13. Αμοιβές που καταβάλλουν επιχειρήσεις σε εταιρίες αποκομιδής απορριμμάτων.   

14. Αμοιβές που καταβάλλουν επιχειρήσεις σε εκτιμητές για την εκτίμηση της αξίας των 

ακινήτων τους.   

15. Η αμοιβή που καταβάλλει ημεδαπή επιχείρηση σε άλλη ημεδαπή επιχείρηση που 

ανήκει στο ίδιο όμιλο, για αποδεδειγμένες υπηρεσίες που της παρέχει η δεύτερη.  

  

  Ασφάλιστρα 

  

1.                   Τα ασφάλιστρα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις σε ασφαλιστικές εταιρίες για 

την ασφάλιση των εσόδων που θα απωλέσουν σε περίπτωση διακοπής της παραγωγικής 

διαδικασίας για λόγους ανωτέρας βίας (πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα κλπ) ή μηχανικής 

βλάβης.  

2. Τα ασφάλιστρα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις σε ασφαλιστικές εταιρίες για την 

ασφάλιση του προσωπικού τους έναντι των κινδύνων τραυματισμού, θανάτου καθώς και 

απώλειας προσωπικών αντικειμένων του όταν ταξιδεύει για τις ανάγκες της επιχείρησης.   

3. Τα ασφάλιστρα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις σε ασφαλιστικές εταιρίες για την 

είσπραξη αποζημίωσης σε περίπτωση μη εξόφλησης απαιτήσεων από χρεώστες της 

επιχείρησης.  

4. Τα ασφάλιστρα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις σε ασφαλιστικές εταιρίες για την 

κάλυψη της ζημίας που προκύπτει λόγω της χορηγούμενης στους πελάτες τους εγγύησης, 

σχετικά με την ποιότητα ή ομαλή λειτουργία εμπορευμάτων ή προϊόντων τους.  

5. Τα ασφάλιστρα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις σε ασφαλιστικές εταιρίες λόγω 

ασφάλισης του προσωπικού τους σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος. 

6. Τα ασφάλιστρα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις λόγω σύναψης ασφαλίσεων 

αστικής επαγγελματικής ευθύνης, με τις οποίες καλύπτονται   σωματικές βλάβες τρίτων ή η 

ζωή τους ή οι υλικές ζημίες σε περιουσιακά στοιχεία τους, οι οποίες ενδέχεται να 

προξενηθούν από τη δραστηριότητα της επιχείρησης. 

7.                   Τα ασφάλιστρα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για την ασφάλιση των 

περιουσιακών στοιχείων τους από τρομοκρατικές ενέργειες. 

  

  Μισθώματα 



 Ενοίκια κτιρίων (εργοστασίου, γραφείων, αποθηκών, γηπέδων λατομείων κλπ). 

  Διάφορες περιπτώσεις δαπανών 

  

1.                   Τα έξοδα δημοσίευσης, παρουσίασης και αποστολής οικονομικών 

καταστάσεων στα χρηματιστήρια εξωτερικού, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων, εφόσον η πραγματοποίηση των υπόψη δαπανών επιβάλλεται από τη νομοθεσία 

που ισχύει για τα αλλοδαπά χρηματιστήρια στα οποία είναι εισηγμένες οι μετοχές των 

εταιριών αυτών.  

2. Το κόστος της τροφής (ελαφρύ γεύμα, δείπνο) που χορηγείται κατά τη διάρκεια του 

ωραρίου εργασίας στους εργαζομένους και κατά ανώτατο όριο τα έξι (6) ευρώ ανά 

εργαζόμενο, ημερησίως, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, χωρίς να 

αποτελεί για τους δικαιούχους εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.   

3. Οι δαπάνες προσωρινής διαμονής αλλοδαπών στελεχών, ημεδαπών ή αλλοδαπών 

επιχειρήσεων εγκατεστημένων στη χώρα μας, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα μέχρι την 

εξεύρεση μόνιμης κατοικίας από τα παραπάνω πρόσωπα και με την προϋπόθεση ότι οι 

δαπάνες αυτές υπόκεινται σε φορολογία στο όνομα των δικαιούχων ως εισόδημα από 

μισθωτές υπηρεσίες.  

4. Συνδρομές σε ιστοσελίδες για την άντληση πληροφοριών που έχουν σχέση με το 

αντικείμενο της επιχείρησης.  

5. Η προμήθεια και τα προεξοφλητικά έξοδα (τόκοι) που χρεώνουν οι τράπεζες σε 

βάρος των επιχειρήσεων σε περίπτωση προεξόφλησης των δόσεων που προκύπτουν από 

πιστωτικές κάρτες πελατών, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης εντός της 

οποίας πραγματοποιείται η προεξόφληση.  

6. Οι δαπάνες που πραγματοποιούν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις για την εκπαίδευση 

των προσώπων που ασχολούνται με τη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων. 

7.                   Οι δαπάνες που πραγματοποιεί επιχείρηση για την εισαγωγή των μετοχών της 

σε χρηματιστήριο του εσωτερικού ή εξωτερικού εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα, 

ανεξάρτητα από την πραγματοποίηση ή μη της εισαγωγής. 

  

8. Η δαπάνη εκτύπωσης και διανομής εικονογραφημένου τιμοκαταλόγου τον οποίο 

διαθέτει επιχείρηση σε εμπόρους – πελάτες της για την ενημέρωσή τους, σχετικά με τις 

ισχύουσες τιμές των προϊόντων της.  

9. Η ζημία που προκύπτει μεταξύ της αποζημίωσης που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις σε 

πελάτες τους λόγω πωλήσεως ελαττωματικών προϊόντων και της αποζημίωσης που 



εισπράττουν από τους προμηθευτές τους εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα.  

10. Οι δαπάνες διακόσμησης και εξοπλισμού που πραγματοποιεί εταιρία σε 

καταστήματα αντιπροσώπων της, από τα οποία διατίθενται μόνο δικά της είδη, εκπίπτουν 

από τα ακαθάριστα έσοδά της εντός της χρήσης που πραγματοποιούνται οι δαπάνες αυτές. 

11. Η δαπάνη δημιουργίας και συντήρησης ιστοσελίδας στο διαδίκτυο.  

12. Τα ποσά που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για τη ψυχαγωγία του προσωπικού τους, 

κατά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.  

13.               Η συμμετοχή επιχείρησης στις δαπάνες ανακαίνισης καταστήματος πελάτη της, 

η οποία γίνεται είτε με τη τιμολόγηση μέρους του κόστους από τον πελάτη, είτε με την 

τιμολόγηση μέρους του κόστους απ’ ευθείας από τον κατασκευαστή, βάσει ιδιωτικού 

συμφωνητικού, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα, εφαρμοζομένων των διατάξεων της 

περ.ιγ' της παρ.1 του άρθρου 31 του ΚΦΕ. 

14. Το κόστος προθηκών (stands), που διαθέτει επιχείρηση σε πελάτη της (π.χ. 

φαρμακεία, σούπερμαρκετ κλπ) για την τοποθέτηση δικών της ειδών, εκπίπτουν από τα 

ακαθάριστα έσοδα της χρήσης εντός της οποίας πραγματοποιείται η δαπάνη, με την 

προϋπόθεση ότι η αξία καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει το ποσό των 1.200 ευρώ. 

15.               Οι δαπάνες περιβάλλοντος χώρου (δεντροφύτευση και συντήρηση αυτής) 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης εντός της 

οποίας πραγματοποιούνται. 

  

    ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 

Αποσβέσεις κτιρίων, η αναπόσβεστη αξία των οποίων αναπροσαρμόζεται με τις 

διατάξεις του ν.3229/2004 

 Η διενέργεια αποσβέσεων επί της υπεραξίας που προκύπτει από την αναπροσαρμογή 

της αναπόσβεστης αξίας των κτιρίων με το ν.3229/2004 αρχίζει από την επόμενη 

διαχειριστική περίοδο εντός της οποίας πραγματοποιείται η αναπροσαρμογή της 

αναπόσβεστης αξίας. (1010923/10158/Β0012/14-2-2005) 

  

     ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 

  

1. Τα ασφάλιστρα που καταβάλλουν επιχειρήσεις για ομαδική ασφάλιση του 

εργατοϋπαλληλικού προσωπικού τους, στην έννοια της οποίας συμπεριλαμβάνεται και η 

κάλυψη ιατρονοσοκομειακής περίθαλψης, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα με τις 



προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της υποπερ.δδ’ της περ.α', της παρ.1 του 

άρθρου 31 του ΚΦΕ. 

2. Τα ασφάλιστρα που καταβάλλει επιχείρηση για ομαδική ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη μελών Δ.Σ. οι οποίοι παράλληλα συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας με 

αυτή, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις 

διατάξεις της υποπερ.δδ’ της περ.α', της παρ.1 του άρθρου 31 του ΚΦΕ. 

  

   ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

  

1. Εκπίπτουν οι τόκοι δανείων που συνάπτουν οι συγγραφείς- επιτηδευματίες για την 

έκδοση των έργων τους. 

2. Μισθώματα που καταβάλλονται σε εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης για 

αυτοκίνητο που ανήκει κατά 50% σε δύο ελεύθερους επαγγελματίες που το χρησιμοποιούν 

από κοινού για τις επαγγελματικές τους ανάγκες, εκπίπτουν κατά ποσοστό 50% για τον 

καθένα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου. 

     ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 

  ΓΕΝΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΚΛΠ. 

 Οι δαπάνες συντήρησης, λειτουργίας, επισκευής, κυκλοφορίας, αποσβέσεων, καθώς 

και τα μισθώματα που καταβάλλει επιχείρηση για τη χρησιμοποίηση αεροπορικών 

μεταφορικών μέσων, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα, εφόσον χρησιμοποιούνται για τη 

μεταφορά προσώπων ή αγαθών για τις ανάγκες της επιχείρησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για 

την αναγνώριση των πιο πάνω δαπανών αποτελεί η προσκόμιση των δικαιολογητικών 

κίνησης από την αρμόδια υπηρεσία. 

  

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ – ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

  

 Δαπάνες βελτιώσεων και προσθηκών 

 Οι δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις σε 

μισθωμένα ακίνητα και οι οποίες καλύπτονται εν μέρει από τους εκμισθωτές, εκπίπτουν από 

τα ακαθάριστα έσοδα κατά το μέρος που τελικά επιβαρύνονται οι ίδιες, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα από τις διατάξεις της περ.ιγ΄ της παρ.1 του άρθρου 31 του ΚΦΕ 

(1044117/10653/Β0012/19-5-2005) 

  



 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ, ΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΚΛΠ. ΑΠΟ  

    ΕΞΩΧΩΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 Οι δαπάνες που πραγματοποιούν ημεδαπές επιχειρήσεις για την αγορά scrap σιδήρου 

από εξωχώριες εταιρίες εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους, με την προϋπόθεση ότι η 

αγορά αυτή γίνεται βάσει του δημοσιευμένου σε εξειδικευμένο περιοδικό δείκτη τιμών 

πώλησης. (1086728/11232/Β0012/14-12-2004) 

  

     ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

 Δαπάνες διαφήμισης γενικά 

1. Η δαπάνη παραγωγής εντύπων ταξιδιωτικών προγραμμάτων εκπίπτει από τα 

ακαθάριστα έσοδα των ταξιδιωτικών γραφείων, με την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το 

δημοτικό τέλος, εκτός αν προσκομίζεται σχετική βεβαίωση περί μη οφειλής δημοτικού 

τέλους. 

2. Το κόστος ταξιδιωτικών σακιδίων ή χαρτοφυλάκων που χορηγούν ταξιδιωτικά 

γραφεία στους πελάτες τους εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα, με την προϋπόθεση ότι έχει 

καταβληθεί το δημοτικό τέλος, εκτός αν προσκομίζεται σχετική βεβαίωση περί μη οφειλής 

αυτού. 

  

    ΕΞΟΔΑ Α΄ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 Διάφορα έξοδα 

1.                   Οι δαπάνες μισθοδοσίας και διαφήμισης που πραγματοποιεί εταιρία για τη 

σύνταξη μελέτης, σχετικά με την κυκλοφορία ενός νέου προϊόντος, αποτελούν έξοδα πρώτης 

εγκατάστασης και αποσβένονται είτε εφάπαξ κατά το έτος πραγματοποίησής τους είτε 

τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μία πενταετία. 

2.                   Η δαπάνη επιχείρησης για την κατάρτιση τεχνικοοικονομικών μελετών που θα 

αποτελέσουν πηγή πληροφοριών για το μέλλον και για την αξιοποίηση κτιρίων και 

οικοπέδων ιδιοκτησίας της, αποτελούν έξοδα πρώτης εγκατάστασης και υπόκεινται είτε σε 

εφάπαξ απόσβεση, είτε σε μία πενταετία. 

3.                   Τα έξοδα στα οποία προβαίνει επιχείρηση για το λανσάρισμα νέου περιοδικού 

και τα οποία αφορούν μελέτη για την κυκλοφορία αυτού, εκπίπτουν, ως έξοδα πρώτης 

εγκατάστασης από τα ακαθάριστα έσοδά της, είτε εφάπαξ κατά το έτος πραγματοποίησής 

τους, είτε τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μία πενταετία. 

  



ΜΙΣΘΟΙ 

 Μισθοί γενικά 

1. Τα ποσά που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για τη φοίτηση των τέκνων αλλοδαπών 

στελεχών τους εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα, με την προϋπόθεση ότι τα ποσά αυτά 

υπόκεινται σε φορολογία στο όνομα των στελεχών αυτών. 

2. Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε υπαλλήλους ταξιδιωτικών γραφείων για υπηρεσίες 

που προσφέρουν εκτός ωραρίου και εκτός των συνήθων καθηκόντων τους εκπίπτουν από τα 

ακαθάριστα έσοδα, εφόσον έχουν καταβληθεί οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές. 

3. Τα ενοίκια που καταβάλλουν επιχειρήσεις για τη στέγαση ημεδαπών ή αλλοδαπών 

στελεχών τους εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα, με την προϋπόθεση ότι τα ως άνω ποσά 

αποτελούν προσαύξηση μισθού για τα στελέχη αυτά. 

4. Οι δαπάνες ηλεκτρικού, ύδρευσης, τηλεφώνου κλπ που καταβάλλουν επιχειρήσεις 

και οι οποίες αφορούν κατοικίες των αλλοδαπών στελεχών τους, εκπίπτουν από τα 

ακαθάριστα έσοδα, εφόσον τα ποσά αυτά αποτελούν προσαύξηση μισθού για τα στελέχη 

αυτά. 

5.                   Τα έξοδα περιθάλψεως που καταβάλλει οικειοθελώς η επιχείρηση χάριν του 

προσωπικού της εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα, εφόσον δηλώνονται ως εισόδημα για 

τον δικαιούχο. 

6.                   Τα ποσά που καταβάλλει οικειοθελώς επιχείρηση χάριν του προσωπικού της 

για τη συμμετοχή ανηλίκων τέκνων του προσωπικού σε κατασκηνώσεις εκπίπτουν από τα 

ακαθάριστα έσοδα, εφόσον δηλώνονται ως εισόδημα από το γονέα. 

7.                   Η δαπάνη εκμάθησης ξένων γλωσσών από ημεδαπά στελέχη ή της ελληνικής 

γλώσσας από αλλοδαπά στελέχη ελληνικής επιχείρησης, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα 

αυτής, εφόσον τα ποσά αυτά υπόκεινται σε φορολογία στο όνομα του δικαιούχου. 

  

   ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

 Απόσβεση χρεωστικών συναλλαγματικών διαφορών, που  προέκυψαν στη 

χρήση 2004, από την αποτίμηση των  απαιτήσεων σε Δολάρια ΗΠΑ 

 Οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προέκυψαν σε βάρος 

εξαγωγικών επιχειρήσεων, είτε κατά την είσπραξη απαιτήσεων σε δολάρια ΗΠΑ στο 

διάστημα 1/1/2004 – 31/12/2004, είτε κατά την αποτίμηση τέλους χρήσης για απαιτήσεις οι 

οποίες προήλθαν από πράξεις που έλαβαν χώρα μέχρι την 31/12/2004, μπορούν να 

αποσβεστούν είτε εφάπαξ, είτε ισόποσα σε τρεις συνεχόμενες χρήσεις, αρχής γενομένης από 



τη χρήση που αφορά ισολογισμούς που κλείνουν με 31 Δεκεμβρίου 2004 και μετά. 

(1024360/10327/Β0012/ ΠΟΛ 1042/8-3-2005) 
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