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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 12 Δεκεμβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
 Αρ. Φύλλου 5597

Αριθμ. ΠΟΛ:1221
 Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων, των διαδικασιών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την

εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του N . 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 
 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις:

1. Της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως αυτές προστέθηκαν µε τις διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 117 του Ν. 4549/2018 (Α΄ 105).

2. Του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων [...] και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης και
Τουρισµού».

3. Του π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισµός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Του π.δ. 132/2017 «Οργανισµός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α΄ 160), όπως ισχύει.

6. Του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισµός Υπουργείου Οικονοµικών», όπως ισχύει.

7. Του άρθρου 1 (παρ. 26) του Ν. 3065/2002 «Μεταφορά αρµοδιοτήτων του Υπουργικού Συµβουλίου σε άλλα κυβερνητικά όργανα» (Α΄
251).

8. Του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως αυτός κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

9. Του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων» του Ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7 , της
παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν.

Β) Την υπ΄ αριθµ. Υ 198/2016 (Β΄ 3722) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Σωκράτη Φάµελλο» και την υπ΄ αριθµ. Υ72/2018 (Β΄ 4201) τροποποίηση αυτής.

Γ) Την υπ΄ αριθµ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (Β΄ 3696) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων
στην Υφυπουργό Οικονοµικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

Δ) Την υπ΄ αριθµ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (Β΄ 968 και Β΄ 1238) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων «Οργανισµός της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

Ε) Την υπ΄ αριθµ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου «Επιλογή και διορισµός

Γενικού Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών», σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του Ν. 4389/2016 , όπως ισχύουν και την αριθµ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του
Συµβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων».

ΣΤ) Την υπ΄ αριθµ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονοµικών
«Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο Γενικό Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών», όπως
συµπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του Ν.
4389/2016 , όπως ισχύουν.

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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Ζ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:

`Αρθρο 1

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. α΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του Ν. 4172/2013 , το συναφές µε την ενεργειακή απόδοση ή
εξοικονόµηση νερού κόστος αποσβένυται µε τους συντελεστές του πίνακα της παραγράφου 4 του ίδιου ως άνω άρθρου προσαυξηµένους
κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), ενώ σε περίπτωση που ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του 10%, ο προσαυξηµένος
συντελεστής δεν δύναται να υπερβαίνει τις 10 ποσοστιαίες µονάδες.

2. Για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του Ν. 4172/2013 τα ποσά των προσαυξηµένων αποσβέσεων
αφαιρούνται από τα καθαρά φορολογητέα αποτελέσµατα των νοµικών προσώπων ή νοµικών οντοτήτων και των φυσικών προσώπων που
ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του φορολογικού έτους εντός του οποίου αφορούν.
Ειδικότερα, ο υπολογισµός τους άρχεται από τον επόµενο µήνα εντός του οποίου χαρακτηρίζονται ως υπαγόµενες στις διατάξεις αυτές οι
συναφείς µε την ενεργειακή απόδοση ή εξοικονόµηση νερού δαπάνες.

3. Σε περίπτωση που µετά την αφαίρεση των ως άνω αποσβέσεων προκύψουν ζηµίες, αυτές µεταφέρονται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου
27 του Ν. 4172/2013 .

`Αρθρο 2

1. Για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του Ν. 4172/2013, τα συναφή µε τη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης στοιχεία ενεργητικού είναι:

α. από την κατηγορία «Κτίρια κατασκευές εγκαταστάσεις...» του Πίνακα του άρθρου 24 του Ν. 4172/2013 τα εξής:

- θερµοµόνωση

- αεροστεγάνωση

- κουφώµατα

- υαλοπίνακες

β. από την κατηγορία «Μηχανήµατα εξοπλισµός εκτός Η/Υ και λογισµικού» του Πίνακα του άρθρου 24 του Ν. 4172/2013 τα εξής:

- αντικατάσταση συστήµατος θέρµανσης/ ψύξης/κλιµατισµού/µηχανικού αερισµού

- θερµοστατικές κεφαλές

- λέβητας συµπύκνωσης φυσικού αερίου (Φ.Α.)

- Συµπαραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ)

- συστήµατα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας για κάλυψη των αναγκών ενέργειας της επιχείρησης:

• αντλίες θερµότητας υψηλής απόδοσης

• ενεργειακά αποδοτικοί λέβητες βιοµάζας

• ηλιοθερµικά συστήµατα

• φωτοβολταϊκά και λοιπά συστήµατα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για ηλεκτροπαραγωγή, υπό σχήµα ενεργειακού συµψηφισµού ή
αυτοπαραγωγής.

- φωτισµός (αναβάθµιση φωτισµού µε αντικατάσταση λαµπτήρων υψηλής ενεργειακής απόδοσης (πχ. LED))

- Συστήµατα και Αυτοµατισµοί Διαχείρισης Ενέργειας (BEMS)

γ. λοιπές παρεµβάσεις που αφορούν εξοικονόµηση ενέργειας στις διεργασίες παραγωγής.

2. Τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά των συστηµάτων που εγκαθίστανται ή αναβαθµίζονται καθώς και η τεκµηρίωση της εξοικονόµησης ενέργειας
γίνεται µε έκθεση µηχανικού, από την ηµεροµηνία υπογραφής της οποίας οι σχετικές δαπάνες χαρακτηρίζονται ως υπαγόµενες στις διατάξεις
της παρούσας απόφασης. Η επιχείρηση οφείλει να αποστείλει την έκθεση µηχανικού στη Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής
Αποδοτικότητας του ΥΠΕΝ και να τηρεί τα παραστατικά των σχετικών δαπανών, την έκθεση µηχανικού και αποδεικτικό αποστολής αυτής.

`Αρθρο 3

1. Για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του Ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 1 του
άρθρου 117 του Ν. 4549/2018 , τα συναφή µε την εξοικονόµηση νερού στοιχεία ενεργητικού είναι:

α. από την κατηγορία «Κτίρια κατασκευές εγκαταστάσεις...» του Πίνακα του άρθρου 24 του Ν. 4172/2013 τα εξής:
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- εγκαταστάσεις συστηµάτων συλλογής και χρήσης όµβριων υδάτων

- εγκαταστάσεις συστηµάτων διαχείρισης υγρών αποβλήτων µε σκοπό την επαναχρησιµοποίηση/ανακύκλω-σή τους

- εγκαταστάσεις συστηµάτων ποιοτικής αναβάθµισης νερού µε σκοπό την εξοικονόµηση

- κατασκευή / αντικατάσταση δικτύων µεταφοράς νερού µε σκοπό τη µείωση διαρροών (ή την εξοικονόµηση) νερού

- οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση εξυπηρετεί το σκοπό της εξοικονόµησης νερού

β. από την κατηγορία «Μηχανήµατα εξοπλισµός εκτός Η/Υ και λογισµικού»

- µηχανολογικός ή άλλος εξοπλισµός ο οποίος συµβάλλει στην εξοικονόµηση νερού ή συνδέεται µε τις εγκαταστάσεις της παραγράφου 1α.

- συστήµατα ελέγχου και µείωσης των διαρροών.

γ. από την κατηγορία «Εξοπλισµός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισµικό» του Πίνακα του άρθρου 24 του Ν. 4172/2013, εξοπλισµός ο
οποίος συµβάλλει στην εξοικονόµηση νερού ή συνδέεται µε τις παραγράφους 1α και 1β.

δ. λοιπές παρεµβάσεις εξοικονόµησης νερού σε αντικατάσταση υφιστάµενων συστηµάτων που βεβαιώνονται µέσω της τεχνικής έκθεσης
εργασιών της παραγράφου 2.

2. Η υλοποίηση των έργων / παρεµβάσεων εξοικονόµησης του νερού βεβαιώνεται µέσω τεχνικής έκθεσης εργασιών που υπογράφεται από
µηχανικό, γεωτεχνικό ή περιβαλλοντολόγο και το νόµιµο εκπρόσωπο της δραστηριότητας, η οποία περιγράφει τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά
των συστηµάτων που εγκαθίστανται ή αναβαθµίζονται και τεκµηριώνει την εξοικονόµηση νερού. Η τεχνική έκθεση εργασιών τηρείται µε τα
παραστατικά των σχετικών δαπανών. Από την ηµεροµηνία υπογραφής της τεχνικής έκθεσης εργασιών, οι σχετικές δαπάνες χαρακτηρίζονται ως
υπαγόµενες στις διατάξεις της παρούσα απόφασης.

`Αρθρο 4

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δηµοσίευση του Ν. 4549/2018 στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από τις 14.6.2018 και εφεξής.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2018
 Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:


