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ΘΔΜΑ: Παποσή οδηγιών ζσεηικά με ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος
22Γ ηος ν. 4172/2013 (A΄167), ηο οποίο πποζηέθηκε με ηο άπθπο 11 ηοςν.
4728/2020 (Α΄186), καθώρ επίζηρ ηος άπθπος 22Γ και ηηρ πεπ. ιζη’ ηος άπθπος
23 ηος ν. 4172/2013, ηα οποία πποζηέθηκαν με ηην παπ. 2 ηος άπθπος 189 ηος
ν.4764/2020 (Α΄256), ζσεηικά με ηην έκπηωζη διαθημιζηικών δαπανών

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

Άπθπα 22Γ & 23
Γιαθημιζηικέρ δαπάνερ (εκπιπηόμενερ και μη)
1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. β’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 189 ηνπ λ. 4764/2020
πξνζηέζεθε λέν άξζξν 22Γ ζην λ. 4172/2013 (ΚΦΔ), αλαθνξηθά κε ηηο δηαθεκηζηηθέο
δαπάλεο. Με ηηο ππφςε δηαηάμεηο εληάζζεηαη ζην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην ηνπ ΚΦΔ ε
ξχζκηζε πνπ αθνξά ζηνπο φξνπο θαη ηε δηαδηθαζία έθπησζεο δαπαλψλ δηαθήκηζεο
ηεο παξ. 7 άξζξνπ 12 λ. 2328/1995 (Α΄159), ε νπνία παξάιιεια θαηαξγήζεθε απφ
ηνλ λ. 2328/1995 κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 189 ηνπ λ. 4764/2020.
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2. Δηδηθφηεξα, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22Γ ηνπ Κ.Φ.Δ. νξίδεηαη φηη νη δαπάλεο
ησλ δηαθεκηδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζε πξάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 2328/1995
εθπίπηνπλ κφλν εθφζνλ νη ζρεηηθέο πξάμεηο δηελεξγνχληαη θαηά ηηο πξνβιέςεηο ηνπ
άξζξνπ 12 ηνπ λφκνπ απηνχ.
3. Με ην άξζξν 12 ηνπ λ.2328/1995, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 189 ηνπ λ. 4764/2020, αλακνξθψλεηαη ην λνκηθφ πιαίζην ηεο δηαθήκηζεο ζηα
Μ.Μ.Δ., απνζαθελίδνληαη νη ζπλαιιαθηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ δηαθεκηδφκελσλ θαη
κέζσλ

ελεκέξσζεο,

θαζψο

θαη

δηαθεκηζηηθψλ

επηρεηξήζεσλ,

νη

νπνίεο

ζπλαιιάζζνληαη κε ηα κέζα γηα ινγαξηαζκφ ησλ δηαθεκηδνκέλσλ, θαηφπηλ έγγξαθεο
εληνιήο ησλ πειαηψλ ηνπο, θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο, θαζψο θαη ε
δηαδηθαζία γηα ιφγνπο αζθάιεηαο δηθαίνπ.
Δηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ ξπζκίδνληαη αθνξνχλ ζηελ εγθπξφηεηα ηεο έγγξαθεο
εληνιήο θαη ηεο ζπλνδεπφκελεο θαηά πεξίπησζε εμνπζηνδφηεζεο, ζηνλ ηξφπν
έθδνζεο ησλ ζρεηηθψλ ηηκνινγίσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πηζησηηθψλ
ηηκνινγίσλ), ζηελ παξνρή επηβξάβεπζεο, ζηνλ θαζνξηζκφ πεξηπηψζεσλ κε
εμνπζηνδνηεκέλσλ πσιήζεσλ δηαθεκηζηηθνχ ρξφλνπ, θιπ.
4. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ ηεξεζεί νη πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη κε ην
άξζξν 12 ηνπ λ. 2328/1995, επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 54Ε
ηνπ λ. 4174/2013 (ΚΦΓ), ην νπνίν πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 189 ηνπ
λ.4764/2020.
5. Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. α’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 189 ηνπ λ.
4764/2020 πξνζηέζεθε λέα πεξίπησζε ηζη’ ζην άξζξν 23 ηνπ Κ.Φ.Δ., κε ηελ νπνία
νξίδεηαη φηη δελ εθπίπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηα ρξεκαηηθά πνζά ή άιια
αληαιιάγκαηα πνπ ηπρφλ θαηαβιήζεθαλ άκεζα ή έκκεζα γηα κε εμνπζηνδνηεκέλε
πψιεζε δηαθεκηζηηθνχ ηειενπηηθνχ ρξφλνπ.
6. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22Γ θαη ηεο πεξ. ηζη΄ ηνπ άξζξνπ 23 ΚΦΔ ηζρχνπλ γηα
δηαθεκηζηηθέο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ λ.
4764/2020, ήηνη απφ 23.12.2020 θαη κεηά. Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα δαπάλεο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξηλ ηελ 23.12.2020, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
12 ηνπ λ.2328/1995, φπσο ίζρπαλ θαηά πεξίπησζε.
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Άπθπο 22Γ
Πποζαςξημένη έκπηωζη διαθημιζηικήρ δαπάνηρ καηά ηα θοπολογικά έηη
2020 και 2021
7. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 4728/2020 πξνζηέζεθε λέν άξζξν 22Γ
ζην λ. 4172/2013 (Κ.Φ.Δ.), αλαθνξηθά κε ηελ πξνζαπμεκέλε έθπησζε δηαθεκηζηηθήο
δαπάλεο θαηά ηα θνξνινγηθά έηε 2020 θαη 2021. Με ηελ ππφςε δηάηαμε δίλεηαη
θίλεηξν ζηηο επηρεηξήζεηο λα πξαγκαηνπνηνχλ δαπάλεο δηαθήκηζεο, κε ζθνπφ ηελ
ηφλσζε ηεο θαηαλάισζεο θαη σο εθ ηνχηνπ ηελ ελίζρπζε ηνπ εκπνξίνπ, ηηο νπνίεο γηα
ηα θνξνινγηθά έηε 2020 θαη 2021 ζα εθπίπηνπλ, ππφ πξνυπνζέζεηο, απφ ηα
αθαζάξηζηα έζνδα ηνπο πξνζαπμεκέλεο θαηά πνζνζηφ 100% θαη 60%, αληίζηνηρα.
8. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηελ πην πάλσ δηάηαμε νξίδεηαη φηη ε δηαθεκηζηηθή
δαπάλε πνπ πξαγκαηνπνηεί επηρείξεζε θαηά ηα θνξνινγηθά έηε 2020 θαη 2021, θαηά
ην κέξνο πνπ ε ελ ιφγσ δαπάλε αθνξά:
α) ζηελ αλάξηεζε ζε ρψξνπο πνπ λφκηκα πξννξίδνληαη γηα ππαίζξηα δηαθήκηζε,
δηαθεκηζηηθψλ θαη ρνξεγηθψλ κελπκάησλ ή επί πιεξσκή δεκνζηεχζεσλ ή
β) ζηελ αγνξά ρξφλνπ ή ρψξνπ, κε ζθνπφ ηε κεηάδνζε ή θαηαρψξηζε δηα ησλ
αθφινπζσλ Μέζσλ Ψπραγσγίαο:
βα) ηεο ηειεφξαζεο,
ββ) ηνπ ξαδηνθψλνπ,
βγ) ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ,
βδ) ηνπ δηαδηθηχνπ,
βε) ησλ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη ησλ ινηπψλ ςεθηαθψλ κέζσλ θαη
εξγαιείσλ
εθφζνλ ε κεηάδνζε ή ε θαηαρψξηζε ζηηο ππνπεξ. βδ) θαη βε) πξαγκαηνπνηήζεθε
απφ επηρείξεζε πνπ έρεη θαηαρσξηζζεί ζην Μεηξψν Δπηρεηξήζεσλ Ζιεθηξνληθψλ
Μέζσλ Δλεκέξσζεο ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ. 4339/2015 (Α’ 133) θαη
βζη) ησλ εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ,
εθπίπηεη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο
πξαγκαηνπνίεζήο ηεο, πξνζαπμεκέλε θαηά πνζνζηφ εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) γηα ην
θνξνινγηθφ έηνο 2020 θαη θαηά εμήληα ηνηο εθαηφ (60%) γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 2021
ππφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
(i) ε δηαθεκηζηηθή δαπάλε ηεο επηρείξεζεο γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 2020
αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ζην ηζφπνζν ηεο πξν εθδφζεσο πηζησηηθψλ ηηκνινγίσλ
θχθινπ εξγαζηψλ (ηδίξνπ) δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο ζηα νξηδφκελα ζηηο πεξ. α) θαη β)
γηα ην έηνο 2019 θαη
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(ii) ε δηαθεκηζηηθή δαπάλε ηεο επηρείξεζεο γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 2021
αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ζην εθαηφλ πέληε ηνηο εθαηφ (105%) ηνπ πνζνχ ηεο πξν
εθδφζεσο πηζησηηθψλ ηηκνινγίσλ θχθινπ εξγαζηψλ (ηδίξνπ) δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο
ζηα νξηδφκελα ζηηο πεξ. α) θαη β) γηα ην έηνο 2019.
Δθφζνλ ε επηρείξεζε βάζεη ζρεηηθψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ ηεο δηνίθεζεο έρεη
αλαζηείιεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ή επιήγε νηθνλνκηθά ιφγσ ηεο εκθάληζεο θαη
δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, ε αλσηέξσ ππφ ζηνηρείν (i) πξνυπφζεζε
πιεξνχηαη εθφζνλ ην χςνο ηεο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο γηα ην έηνο 2020 αλέξρεηαη
ηνπιάρηζηνλ ζε πνζνζηφ εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) ηεο πξν εθδφζεσο πηζησηηθψλ
ηηκνινγίσλ θχθινπ εξγαζηψλ (ηδίξνπ) δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο έηνπο 2019.
9. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ έρνπλ εθαξκνγή γηα ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ
αζθνχλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, θαζψο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα θαη λνκηθέο
νληφηεηεο, πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηηο πην πάλσ δαπάλεο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν
ηήξεζεο ησλ βηβιίσλ ηνπο (απινγξαθηθά ή δηπινγξαθηθά).
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε πξνζαπμεκέλε έθπησζε επί ησλ ππφςε δαπαλψλ
δηελεξγείηαη εμσινγηζηηθά κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ζηα
έηε πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ελ ιφγσ δαπαλψλ.
Αλ πξνθχςνπλ δεκηέο κεηά απφ ηελ αθαίξεζε ησλ σο άλσ πνζνζηψλ, απηέο
κεηαθέξνληαη κε βάζε ην άξζξν 27 ηνπ Κ.Φ.Δ..
10. Όπσο ξεηά πξνθχπηεη απφ ηηο πην πάλσ δηαηάμεηο εθπίπηεη πξνζαπμεκέλε
ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 22Γ ηνπ ΚΦΔ ε δηαθεκηζηηθή δαπάλε
απνθιεηζηηθά θαηά ην κέξνο πνπ αθνξά ην θφζηνο δηαθήκηζεο ησλ πεξ. α’ (αλάξηεζε
ζε ρψξνπο πνπ λφκηκα πξννξίδνληαη γηα ππαίζξηα δηαθήκηζε) θαη β’ (αγνξά ρξφλνπ ή
ρψξνπ ζηα κέζα) ηνπ ππφςε άξζξνπ. Λνηπέο δαπάλεο δηαθήκηζεο ή ηπρφλ
παξεπφκελεο

δαπάλεο/ακνηβέο

γηα

ππεξεζίεο

πνπ

παξέρνληαη

πξνο

ηηο

δηαθεκηδφκελεο επηρεηξήζεηο δελ εκπίπηνπλ ζηηο ππφςε δηαηάμεηο. ε πεξίπησζε πνπ
απφ ηα ζρεηηθά ινγηζηηθά ζηνηρεία δελ πξνθχπηεη ζαθψο ην πνζφ πνπ αλαινγεί ζηε
δηαθεκηζηηθή δαπάλε ηνπ άξζξνπ απηνχ, ν θνξνινγνχκελνο νθείιεη λα ηεθκεξηψζεη
κε θάζε πξφζθνξν κέζν ην πνζφ ηεο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο πνπ εκπίπηεη ζηε
δηάηαμε απηή.
Ωο δαπάλε δηαθήκηζεο,γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνχ λνείηαη ην πνζφ πνπ
απνκέλεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηπρφλ θφξσλ ή ινηπψλ επηβαξχλζεσλ.
11. Πεξαηηέξσ, ε πξνυπφζεζε πνπ ηίζεηαη ζηελ πεξ. β’ ηνπ ππφςε άξζξνπ, κε
βάζε ηελ νπνία ε κεηάδνζε ή ε θαηαρψξηζε ζηηο ππνπεξ. βδ) θαη βε) πξέπεη λα έρεη
πξαγκαηνπνηεζεί απφ επηρείξεζε πνπ έρεη θαηαρσξηζζεί ζην Μεηξψν Δπηρεηξήζεσλ
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Ζιεθηξνληθψλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ. 4339/2015 (Α’ 133)
αλαθέξεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ελ ηέιεη κεηαδίδνπλ ή θαηαρσξνχλ ηε δηαθήκηζε θαη
φρη ζε ηπρφλ επηρεηξήζεηο πνπ κεζνιαβνχλ κεηαμχ ηνπ δηαθεκηδφκελνπ θαη ησλ
ππφςε

επηρεηξήζεσλ,

φπσο

γηα

παξάδεηγκα

δηαθεκηζηέο

ή

δηαθεκηζηηθέο

επηρεηξήζεηο.
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε επηρείξεζε πνπ κεηαδίδεη ή θαηαρσξεί ηε
δηαθήκηζε

θαηαρσξηζζεί

ζην

Μεηξψν

Δπηρεηξήζεσλ

Ζιεθηξνληθψλ

Μέζσλ

Δλεκέξσζεο ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ.4339/2015 θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θνξνινγηθνχ
έηνπο ηεο δηαθεκηδφκελεο επηρείξεζεο, ζηηο ππφςε δηαηάμεηο εκπίπηνπλ κφλν νη
δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά ηελ θαηαρψξεζή ηεο ζην ελ ιφγσ Μεηξψν.
12. Σα αλσηέξσ αλαθεξφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 10 θαη 11 εθαξκφδνληαη θαη γηα
ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αληίζηνηρσλ δαπαλψλ θνξνινγηθνχ έηνπο 2019 (γηα ζθνπνχο
ζχγθξηζεο κε ην έηνο βάζεο 2019).
13. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη πξνυπνζέζεηο (i) θαη (ii) ησλ ππφςε δηαηάμεσλ
εμεηάδνληαη κεκνλσκέλα θαη δε ρξεηάδεηαη λα πιεξνχληαη αζξνηζηηθά, θαζφζνλ θάζε
πξνυπφζεζε εθαξκφδεηαη μερσξηζηά γηα θάζε έλα έηνο πξνθεηκέλνπ νη δαπάλεο λα
εθπέζνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα θαηά ην έηνο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο.
Δπνκέλσο, εάλ κηα επηρείξεζε πιεξνί ηηο ππφςε πξνυπνζέζεηο ζε έλα εθ ησλ δχν
εηψλ, δηθαηνχηαη λα εθπέζεη ηηο δαπάλεο δηαθήκηζεο πξνζαπμεκέλεο ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 22Γ ζην έηνο απηφ, αλεμάξηεηα εάλ ζην άιιν έηνο δελ
δηθαηνχηαη ηελ αληίζηνηρε έθπησζε.
14. Πεξαηηέξσ, επηζεκαίλεηαη φηη γηα ηελ πιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ (i) θαη (ii)
ζπγθξίλεηαη ε πξν εθδφζεσο πηζησηηθψλ ηηκνινγίσλ θχθινπ εξγαζηψλ (ηδίξνπ)
δηαθεκηζηηθή δαπάλε ησλ πεξ. α’ θαη β’ ηνπ άξζξνπ 22Γ ηνπ ΚΦΔ ηνπ θνξνινγηθνχ
έηνπο 2019 (έηνο βάζεο) κε ηελ αληίζηνηρε δαπάλε πξν εθδφζεσο πηζησηηθψλ
ηηκνινγίσλ θχθινπ εξγαζηψλ (ηδίξνπ) γηα ηα θνξνινγηθά έηε 2020 θαη 2021,
αληίζηνηρα.
Οη πξνυπνζέζεηο (i) θαη (ii) ζέηνπλ έλα ειάρηζην φξην δηαθεκηζηηθψλ δαπαλψλ
πξνθεηκέλνπ γηα ηε ζχγθξηζε ηνπο κεηαμχ ηνπ έηνπο βάζεο 2019 θαη ησλ εηψλ 2020
θαη 2021. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ην έηνο 2020 νη ππφςε δαπάλεο δηαθήκηζεο ζα
πξέπεη λα είλαη ίζεο ή θαη κεγαιχηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο ηνπ έηνπο 2019,
ελψ γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 2021 ζα πξέπεη λα είλαη πξνζαπμεκέλεο θαηά 5% θαη
άλσ.
15. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηηο δηαηάμεηο απηέο εκπίπηνπλ θαη νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο
θαηά ην θνξνινγηθφ έηνο 2019 δελ δηελήξγεζαλ θακία αληίζηνηρε δαπάλε
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δηαθήκηζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζην κεηξψν
σο επξηζθφκελεο «ζε αδξάλεηα»εληφο ηνπ 2019 (γηα φιν ή κέξνο ηνπ έηνπο) θαζψο
θαη ησλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο έθαλαλ έλαξμε εξγαζηψλ κεηά ηελ 1.1.2020.
ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ
16. Γηα παξάδεηγκα, αλψλπκε εηαηξεία θαηά ηα έηε 2019 θαη 2020 ιακβάλεη
ππεξεζίεο δηαθήκηζεο απφ

εηαηξεία ε νπνία

θαηαρσξήζεθε

ζην

Μεηξψν

Δπηρεηξήζεσλ Ζιεθηξνληθψλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ.4339/2015
ηελ 1.5.2020. ην θνξνινγηθφ έηνο πνπ έιεμε 31.12.2019 έιαβε ηηκνιφγηα απφ ηελ
ππφςε εηαηξεία αμίαο 50.000€ θαη γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 2020 έιαβε ηηκνιφγηα αμίαο
10.000€ απφ 1.1.2020 έσο 30.4.2020 θαη 40.000€ απφ 1.5.2020 έσο 31.12.2020.
Δπνκέλσο, ζην θνξνινγηθφ έηνο 2020 δηθαηνχηαη λα εθπέζεη πξνζαπμεκέλε θαηά
100% ηε δηαθεκηζηηθή δαπάλε ησλ 40.000€, ήηνη ζπλνιηθά 80.000€ (40.000€ βάζεη
ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη 40.000€ εμσινγηζηηθά), θαζφζνλ πιεξείηαη ε πξνυπφζεζε
(i) ηνπ άξζξνπ 22Γ, δεδνκέλνπ φηη ε δηαθεκηζηηθή δαπάλε ηεο επηρείξεζεο γηα ην
θνξνινγηθφ έηνο 2019 ζεσξείηαη κεδεληθή (ππεξεζία απφ εηαηξεία κε θαηαρσξεκέλε
ζην Μεηξψν).
17. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα πην πάλσ ηεινχλ ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ εηδηθφηεξσλ
δηαηάμεσλ ηεο πεξ. δ΄ ηεο θαηεγνξίαο Γ΄ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ απφ
24.9/20.10.1958 Βαζηιηθνχ Γηαηάγκαηνο, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2880/2001, νη νπνίεο εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ.
Με ηηο δηαηάμεηο απηέο νξίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο απφδνζεο ησλ
νθεηιφκελσλ ηειψλ, νη ζρεηηθέο δαπάλεο δηαθήκηζεο δελ αλαγλσξίδνληαη σο
εθπεζηέεο απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα θαηά ηηο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο. Δπνκέλσο, νη
δαπάλεο δηαθήκηζεο, νη νπνίεο ππάγνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία δελ
εθπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε εθπξφζεζκεο απφδνζεο ησλ νθεηινκέλσλ ηειψλ
δηαθήκηζεο, δειαδή κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο νηθείαο δήισζεο
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο (ζρεη. ΠΟΛ.1113/2015) θαη σο εθ ηνχηνπ, δελ εθαξκφδνληαη
νχηε νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22Γ ηνπ Κ.Φ.Δ..
18. ε θάζε πεξίπησζε, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηοηνπ άξζξνπ
22Γ ζα πξέπεη θαηαξρήλ λα πιεξνχληαη γηα ηηο δαπάλεο δηαθήκηζεο ησλ
πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β΄ ηνπ άξζξνπ απηνχ, νη πξνυπνζέζεηο έθπησζεο πνπ νξίδνληαη
ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 22 θαη 22Γ ηνπ Κ.Φ.Δ., ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 2328/1995
θαη ινηπψλ δηαηάμεσλ, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά, θαη πάληνηε κε ηελ επηθχιαμε ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Κ.Φ.Δ.
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19. Αλαθνξηθά κε ηνλ ρξφλν έθπησζεο ησλ δαπαλψλ δηαθήκηζεο, απηέο
εθπίπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα θαηά ηνλ ρξφλν πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο, ήηνη
ζην θνξνινγηθφ έηνο ην νπνίν απηέο αθνξνχλ.

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ Α.Α.Γ.Δ.

ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1. Απνδέθηεο Πίλαθα Γ΄, (εθηφο ηνπ αξηζ. 2 απηνχ)
2. ΓΓΖΛΔΓ
3. Γηεχζπλζε ηξαηεγηθήο Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο (κε ηελ παξάθιεζε λα
αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΓΔ θαη ζηελ ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε ηεο ΑΑΓΔ)
ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α΄, Β΄, (εθηφο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνχ), Ε΄, Ζ΄, Θ΄, Η΄, ΗΒ΄, ΗΓ΄,
ΗΓ΄, ΗΔ΄, ΗΣ΄, ΗΕ΄, ΗΖ΄, ΗΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄ θαη ΚΓ΄
2. Δπηρεηξεζηαθή Γηεχζπλζε ΓΟΔ Αηηηθήο & θαη Δπηρεηξεζηαθή Γηεχζπλζε ΓΟΔ
Μαθεδνλίαο
3. Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ &
Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηψλ, Πι. Κάληγγνο, Σ.Κ.
101 81, Αζήλα
4. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ),
Βνπιήο 7, Σ.Κ. 105 62, Αζήλα
5. ΓΣΓ – Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο
6. Πεξηνδηθφ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ»
7. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
8. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ
9. Γξαθείν Γεληθήο Γξακκαηέσο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ.
2. Γξαθείν θ. Γεληθήο Γ/ληξηαο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο
3. Γξαθεία Γεληθψλ Γ/ληψλ
4. Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο
5. Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνχ Μεηαξξπζκηζηηθψλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο
6. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκαηα Α΄, Β΄, Γ΄
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