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ΘΔΜΑ: Παποσή οδηγιών για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 71Δ ηος 

ν.4172/2013 (A΄ 167) μεηά ηην ηποποποίηζή ηοςρ με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 12 ηος 

ν.4704/2020 (Α΄ 133)  

       

 Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα: 

1. Με ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 71Δ ηνπ λ.4172/2013 (ΚΦΔ) κεηά ηελ 

ηξνπνπνίεζή ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.4704/2020, νξίδεηαη όηη από ην 

θνξνινγεηέν εηζόδεκα θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ ή λνκηθήο νληόηεηαο πνπ είλαη 

ππνθείκελν θόξνπ ζηελ Διιάδα, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ΚΦΔ θαη επελδύεη 

ζε παξαγσγέο νπηηθναθνπζηηθώλ έξγσλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 4487/2017 ή 

απνηειεί επηρείξεζε πνπ ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 25 

ηνπ λ. 4487/2017, αθαηξείηαη ην ηξηάληα ηνηο εθαηό (30%) ησλ επηιέμηκσλ δαπαλώλ θαζελόο 

νπηηθναθνπζηηθνύ έξγνπ, εθόζνλ απηέο πξαγκαηνπνηνύληαη ζηελ Διιάδα. Σηηο πεξηπηώζεηο 

ζπκπαξαγσγώλ ην πνζό πνπ αθαηξείηαη, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 71Δ 

ηνπ ΚΦΔ, ππνινγίδεηαη αλαιόγσο ηνπ πνζνζηνύ ζπκκεηνρήο ηνπ θπζηθνύ ή λνκηθνύ 

πξνζώπνπ ή λνκηθήο νληόηεηαο ζηελ παξαγσγή.  
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2. Σηελ αηηηνινγηθή έθζεζε επί ηνπ άξζξνπ 116 ηνπ λ.4549/2018 (Α΄ 105) κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

νπνίνπ εηζήρζε, κεηαμύ άιισλ, θαη ην άξζξν 71Δ ηνπ λ.4172/2013 αλαθέξεηαη όηη ην ππόςε 

θίλεηξν ζπλίζηαηαη ζε κηα έθπησζε 30% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλώλ από ην θνξνινγεηέν 

εηζόδεκα ηνπ θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ ή λνκηθήο νληόηεηαο πνπ ρξεκαηνδνηεί ην έξγν 

θαη είλαη ππνθείκελν θόξνπ ζηελ Διιάδα, γηα ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηελ 

Διιάδα. 

3. Από ηα αλσηέξσ πξνθύπηεη όηη ην ελ ιόγσ πνζνζηό ππνινγίδεηαη επί ησλ ζπλνιηθώλ 

εηήζησλ επηιέμηκσλ δαπαλώλ ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ θαη όρη επί ηνπ 30% ηνπ πνζνύ πνπ 

θαηαβάιεη ν ρξεκαηνδόηεο γηα ην νπηηθναθνπζηηθό έξγν. Πεξαηηέξσ, ζε πεξίπησζε πνπ ην 

πνζό ηεο ρξεκαηνδόηεζεο είλαη κηθξόηεξν από ην 30% ηεο ζπλνιηθήο εηήζηαο επηιέμηκεο 

δαπάλεο ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ, ε έθπησζε  πεξηνξίδεηαη ζην πνζό ηεο ρξεκαηνδόηεζεο.  

 

Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ αλσηέξσ παξαζέηνπκε ηα αθόινπζα παξαδείγκαηα: 

 

Παπάδειγμα 1 

Έζησ πνζό ζπλνιηθώλ επηιέμηκσλ δαπαλώλ γηα επελδπηηθό έξγν ηνπ έηνπο 2021 ίζν κε 

100.000 επξώ θαη ην έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από έλα θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν ή λνκηθή 

νληόηεηα (ρξεκαηνδόηεο) κε ην πνζό ησλ 10.000 επξώ. 

Σηελ πεξίπησζε απηή ην κέγηζην επηηξεπόκελν όξην έθπησζεο κε βάζε ηα νξηδόκελα ζηελ 

παξ.1 ηνπ θνηλνπνηνύκελνπ άξζξνπ ηζνύηαη κε ην 30% ηνπ πνζνύ ησλ 100.000 ήηνη 30.000 

επξώ. Ωζηόζν δεδνκέλνπ όηη ην πνζό ηεο ρξεκαηνδόηεζεο είλαη κηθξόηεξν ηνπ κέγηζηνπ 

επηηξεπόκελνπ νξίνπ γηα θνξνινγηθνύο ζθνπνύο ν ρξεκαηνδόηεο ζα εθπέζεη πνζό ίζν κε 

10.000 επξώ.  

 

3.α. Σε πεξίπησζε πνπ ην πνζό ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ππεξβαίλεη ην κέγηζην επηηξεπόκελν 

όξην έθπησζεο, ην παξαπάλσ παξάδεηγκα έρεη σο αθνινύζσο. 

Παπάδειγμα 2 

Έζησ πνζό ζπλνιηθώλ επηιέμηκσλ δαπαλώλ γηα επελδπηηθό έξγν ηνπ έηνπο 2021 ίζν κε 

100.000 επξώ θαη ην έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από έλα θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν ή λνκηθή 

νληόηεηα (ρξεκαηνδόηεο) κε ην πνζό ησλ 50.000 επξώ. 

Σηελ πεξίπησζε απηή ην κέγηζην επηηξεπόκελν όξην έθπησζεο κε βάζε ηα νξηδόκελα ζηελ 

παξ.1 ηνπ θνηλνπνηνύκελνπ άξζξνπ ηζνύηαη κε ην 30% ηνπ πνζνύ ησλ 100.000 ήηνη 30.000 

επξώ. Ωζηόζν ην πνζό ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ησλ 50.000 επξώ ππεξβαίλεη ην κέγηζην 

επηηξεπόκελν όξην. Καηά ζπλέπεηα γηα θνξνινγηθνύο ζθνπνύο, ην πνζό πνπ εθπίπηεη ν 

ρξεκαηνδόηεο ζα πεξηνξηζηεί ζην αλσηέξσ όξην ήηνη ζηα 30.000 επξώ. 
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3.β. Σε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ πέξαλ ηνπ ελόο επελδπηέο, ν πεξηνξηζκόο ηνπ 30% επί 

ησλ ζπλνιηθώλ επηιέμηκσλ δαπαλώλ αθνξά ζην ζύλνιν ησλ επελδπηώλ, θαηά ην κέξνο πνπ 

ζπκκεηέρεη ν θαζέλαο, όπσο ζην αθόινπζν παξάδεηγκα. 

Παπάδειγμα 3 

Έζησ πνζό ζπλνιηθώλ επηιέμηκσλ δαπαλώλ γηα επελδπηηθό έξγν ηνπ έηνπο 2021 ίζν κε 

120.000 επξώ θαη ην έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από ηέζζεξα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα ή 

λνκηθέο νληόηεηεο (ρξεκαηνδόηεο), σο αθνινύζσο:   

α) ρξεκαηνδόηεο 1: 10.000 επξώ,  

β) ρξεκαηνδόηεο 2: 10.000 επξώ,  

γ) ρξεκαηνδόηεο 3: 50.000 επξώ,  

δ) ρξεκαηνδόηεο 4: 30.000 επξώ.  

Τν ζύλνιν ηεο ρξεκαηνδόηεζεο αλέξρεηαη ζε 100.000 επξώ. Τν όξην ηνπ 30% επί ησλ 

επηιέμηκσλ δαπαλώλ αλέξρεηαη ζε 120.000 Φ 30% = 36.000 επξώ θαη ηζρύεη γηα ην ζύλνιν 

ησλ ρξεκαηνδνηώλ. Με βάζε ηα αλσηέξσ ν θάζε ρξεκαηνδόηεο ζα εθπέζεη από ηα 

θνξνινγεηέα ηνπ θέξδε, κε βάζε ηε ζπκκεηνρή ηνπ θαζελόο ζην ζύλνιν ηεο 

ρξεκαηνδόηεζεο ηα εμήο πνζά: 

α)ρξεκαηνδόηεο 1: 10.000/100.000 X 36.000 = 3.600 επξώ,  

β) ρξεκαηνδόηεο 2: 10.000/100.000 X 36.000 = 3.600 επξώ,  

γ) ρξεκαηνδόηεο 3: 50.000/100.000 X 36.000 = 18.000 επξώ,  

δ) ρξεκαηνδόηεο 4: 30.000/100.000 X 36.000  = 10.800 επξώ.  

4. Δπηζεκαίλεηαη όηη ζε θάζε πεξίπησζε ην θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν ή λνκηθή νληόηεηα 

(ρξεκαηνδόηεο) ππνρξενύηαη λα θαηαβάιιεη ην ρξεκαηηθό πνζό, κε ην νπνίν επηζπκεί λα 

εληζρύζεη ηελ παξαγσγή νπηηθναθνπζηηθνύ έξγνπ, ζηνλ Δηδηθό Τξαπεδηθό Λνγαξηαζκό 

ειιεληθνύ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο 

αξηζκ. 31548/10.11.2020 ΚΥΑ, επ’ νλόκαηη ηνπ έξγνπ πνπ επηζπκεί λα εληζρύζεη.    

5. Σηελ  παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2  ηεο ππ’ αξηζκ. 31548/10.11.2020 Κνηλήο Απόθαζεο ησλ 

Υπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ, Δπηθξαηείαο θαη ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

Δζόδσλ (ΦΔΚ Β΄ 5021) πεξί θαζνξηζκνύ ησλ επηιέμηκσλ δαπαλώλ, ησλ θαηεγνξηώλ ησλ 

νπηηθναθνπζηηθώλ έξγσλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ ρξόλνπ ειέγρνπ ηεο ηήξεζεο ησλ όξσλ θαη 

πξνϋπνζέζεσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 71Δ ηνπ λ. 4172/2013 (Α΄ 167), θαζώο θαη ησλ 

πξνϋπνζέζεσλ, ησλ όξσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο θαη θάζε άιιεο ιεπηνκέξεηαο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνύ,  νξίδεηαη όηη ηα πνζά πνπ θαηαβάιινπλ ηα λνκηθά πξόζσπα, νη 

λνκηθέο νληόηεηεο, ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ αζθνύλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο 

θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 25 
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ηνπ λ.4487/2017 θαη αθνξνύλ πνζνζηό 30% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλώλ θαζελόο 

νπηηθναθνπζηηθνύ έξγνπ, αθαηξνύληαη από ην θνξνινγεηέν εηζόδεκα θπζηθνύ ή λνκηθνύ 

πξνζώπνπ ή λνκηθήο νληόηεηαο, όπσο απηά πξνθύπηνπλ από ηε δήισζε θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο πνπ αθνξνύλ νη ζρεηηθέο δαπάλεο.  

Πεξαηηέξσ, ζηελ παξ. 3 ηνπ ίδηνπ σο άλσ άξζξνπ νξίδεηαη όηη γηα ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ 

δελ αζθνύλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, ην πνζνζηό ηξηάληα ηνηο εθαηό (30%) ησλ 

επηιέμηκσλ δαπαλώλ εθπίπηεη από ην θνξνινγεηέν εηζόδεκά ηνπο, θαη’ αλαινγία από ηελ 

θάζε θαηεγνξία εηζνδήκαηόο ηνπο. 

 

 

 

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΑΓΔ 

ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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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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