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ΘΔΜΑ: ςμπλήπωζη ηηρ ΠΟΛ.1073/2015 εγκςκλίος αναθοπικά με ηην απόζβεζη ηων
δαπανών ανάπηςξηρ
Με αθνξκή εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία καο, αλαθνξηθά κε
ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:
1. Με ηελ ΠΟΛ.1073/2015 εγθχθιην κε ηελ νπνία δφζεθαλ νδεγίεο γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.4172/2013, δηεπθξηλίζζεθε, κεηαμχ άιισλ, φηη κε ηελ
πεξίπησζε δ’ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.4308/2014 (Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα),
νξίδεηαη φηη γηα ινγηζηηθνχο ζθνπνχο, νη δαπάλεο αλάπηπμεο αλαγλσξίδνληαη σο
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν φηαλ θαη κφλν φηαλ πιεξνχληαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη
κε ηηο ίδηεο δηαηάμεηο. Σχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ηνπ ίδηνπ λφκνπ, σο
«αλάπηπμε» λνείηαη ε εθαξκνγή επξεκάησλ έξεπλαο ή άιιεο γλψζεο ζε έλα πιάλν ή
ζρέδην γηα ηελ παξαγσγή ησλ λέσλ ή νπζησδψο βειηησκέλσλ πιηθψλ, εξγαιείσλ,
πξντφλησλ, δηαδηθαζηψλ, ζπζηεκάησλ ή ππεξεζηψλ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο παξαγσγήο ή
ρξήζεο απηψλ. Απφ ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη φηη γηα θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ
1.1.2015 θαη κεηά, νη δαπάλεο αλάπηπμεο κε βάζε ηα ΔΛΠ (λ.4308/2014), νη νπνίεο δελ
ζπλδένληαη άκεζα κε ζπγθεθξηκέλα πάγηα ζηνηρεία, ζα απνζβέλνληαη κε ζπληειεζηή 10%
σο «ινηπά πάγηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο».
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2. Πεξαηηέξσ, κε ηελ αξηζκ. πξση. 2356ΔΞ/24.10.2016 γλσκνδφηεζε ηνπ ΣΛΟΤ
δηεπθξηλίζζεθε φηη, σο πξνο ηνλ ηξφπν ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο παξαγσγήο θαη
πψιεζεο ινγηζκηθνχ, ινγηζκηθφ πνπ αλαπηχζζεηαη εζσηεξηθά απφ ηελ νληφηεηα είηε γηα
ίδηα ρξήζε είηε γηα κεηαπψιεζε, αλαγλσξίδεηαη σο άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, εθφζνλ
πιεξνί ηα θξηηήξηα ησλ δαπαλψλ αλάπηπμεο ηνπ λ. 4308/2014. Σηηο δαπάλεο αλάπηπμεο
πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο πνπ επηξξίπηνληαη άκεζα ή έκκεζα ζην ζηάδην ηεο
παξαγσγήο θαη κέρξηο φηνπ ην ζηνηρείν είλαη έηνηκν γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη, φπσο
κηζζνδνζία, αλαιψζεηο πιηθψλ, απνζβέζεηο, ινηπά γεληθά έμνδα θαη ακνηβέο εμσηεξηθψλ
ζπκβνχισλ θαη ζπλεξγαηψλ. Πξναηξεηηθά κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη θαη ηφθνη δαλείσλ,
εθφζνλ ε ελ ιφγσ πνιηηηθή επηιεγεί απφ ηελ νληφηεηα. Μφιηο νινθιεξσζεί ην ελ ιφγσ
ζηνηρείν θαη είλαη έηνηκν γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη, απνζβέλεηαη κε βάζε ηελ σθέιηκε
νηθνλνκηθή δσή ηνπ βάζεη ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ λ. 4308/2014. Αλ νη δαπάλεο δελ πιεξνχλ
ηα θξηηήξηα ησλ δαπαλψλ αλάπηπμεο αλαγλσξίδνληαη άκεζα ζηα έμνδα ηεο πεξηφδνπ πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη. Οη δηελεξγνχκελεο πσιήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηα έζνδα σο έζνδα
απφ πσιήζεηο ηεο πεξηφδνπ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη.
3. Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη γηα ηε δηελέξγεηα θνξνινγηθψλ απνζβέζεσλ
ησλ δαπαλψλ αλάπηπμεο πνπ αλαγλσξίδνληαη σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε βάζε ηα
Δ.Λ.Π., εθαξκφδνληαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ ΠΟΛ. 1073/2015 εγθχθιηφ καο. Σπλεπψο, εάλ
νη δαπάλεο απηέο κφιηο νινθιεξσζνχλ παξάγνπλ έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έηνηκν γηα ηε
ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη, ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πίλαθα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 24,
φπσο γηα παξάδεηγκα νη δαπάλεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ, ηφηε απνζβέλνληαη κε ηνλ
ζπληειεζηή ηνπ ελ ιφγσ παγίνπ, (π.ρ. 20% ζηελ πεξίπησζε ηνπ ινγηζκηθνχ), ελψ ζε
αληίζεηε πεξίπησζε ην ππφςε πάγην απνζβέλεηαη σο ινηπά πάγηα ζηνηρεία ηεο
επηρείξεζεο κε ζπληειεζηή 10%, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 1 ηεο παξνχζαο
εγθπθιίνπ.
Τέινο, επηζεκαίλεηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε, εθφζνλ νη ελ ιφγσ δαπάλεο
εκπίπηνπλ ζηνλ νξηζκφ ησλ δαπαλψλ επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο, έρνπλ
εθαξκνγή νη εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22Α ηνπ λ.4172/2013 θαη θαηά ζπλέπεηα,
εθπίπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαηά ηνλ ρξφλν πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο πξνζαπμεκέλεο θαηά
πνζνζηφ 30% (ζρεη. ΠΟΛ.1111/2016 εγθχθιηνο θαη αξηζκ. 109343/12/11.7.2017 ΚΥΑ).
Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ Α.Α.Γ.Δ.
ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ

2

ΑΔΑ: Ω6ΧΟ46ΜΠ3Ζ-ΜΥ4

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ:
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1.

Απνδέθηεο πίλαθα Γ’ (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ)

2.

Κεληξηθή Υπεξεζία ΣΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηεο

3.

Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

4.

Γηεχζπλζε Υπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθψλ Υπεξεζηψλ – Τκήκα Δ΄
(κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε)

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1.

Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, Β’ (εθηφο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνχ), Ε’, Ζ’, Θ’, Η’, ΗΒ’, ΗΓ’, ΗΓ’,

ΗΔ’, ΗΣΤ’, ΗΕ’, ΗΖ’, ΗΘ’, Κ’, ΚΑ’, ΚΒ’ θαη ΚΓ’
2.

Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο

Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηψλ, Πι. Κάληγγνο, Τ.Κ. 101 81, Αζήλα
3.

Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Τππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΤΔ),

Βνπιήο 7, Τ.Κ. 105 62, Αζήλα
4.

ΓΤΓ-Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο

5.

Γξαθείν θ. Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ

6.

Γξαθείν θαο Υθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1.

Γξαθείν θ. Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ.

2.

Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο

3.

Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ

4.

Γ/λζε Ννκηθήο Υπνζηήξημεο

5.

Απηνηειέο Τκήκα Σπληνληζκνχ Μεηαξξπζκηζηηθψλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο

6.

Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Τκήκαηα Α’ , Β’ , Γ’

3

