Αριθµός 1103610/16488/Γ0012/ΠΟΛ.1122
Κοινοποίηση του Π.∆.299/2003
«Καθορισµός κατώτερων και ανώτερων συντελεστών απόσβεσης»
(ΦΕΚ 255/Α’/4.11.2003) και παροχή οδηγιών για την ορθή και
οµοιόµορφη εφαρµογή του 1103610/16488/Γ0012/ΠΟΛ.1122/19.11.2003
I. ΓΕΝΙΚΑ
1. Με το πιο πάνω π.δ/τος, το οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση της
εξουσιοδοτικής διάταξης του έκτου εδαφίου της περ. στ’ της παρ. 1 του
άρθρου 31 του ΚΦΕ και το οποίο σας κοινοποιούµε, καθορίζονται οι
κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης των πάγιων περιουσιακών
στοιχείων των εµπορικών επιχειρήσεων (µεταπρατικών, βιοτεχνικών,
βιοµηχανικών, ξενοδοχειακών κ.λπ.), των γεωργικών επιχειρήσεων και των
προσώπων που ασκούν ελευθέριο επάγγελµα, καθώς και κάθε άλλο θέµα
που σχετίζεται µε τον υπολογισµό των αποσβέσεων αυτών, οι οποίες κατά το
λογιστικό προσδιορισµό των καθαρών κερδών εκπίπτουν από τα ακαθάριστα
έσοδα των εν λόγω επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελµατιών. Οι
συντελεστές αυτοί έχουν εφαρµογή σύµφωνα µε την περ. β’ του άρθρου 30
του Ν.3091/2002 αλλά και σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 1 αυτού του
π.δ/τος από 1.1.2003 για διαχειριστικές χρήσεις που αρχίζουν από την
ηµεροµηνία αυτή και µετά. Εποµένως οι συντελεστές αυτοί εφαρµόζονται για
τον υπολογισµό των αποσβέσεων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων οι
οποίες βαρύνουν διαχειριστικές χρήσεις που αρχίζουν από 1.1.2003 και µετά,
χωρίς να ενδιαφέρει ο χρόνος απόκτησης των πάγιων περιουσιακών
στοιχείων, δηλαδή αν αυτά αποκτήθηκαν πριν ή µετά την 1.1.2003. Τούτο
σηµαίνει κατ’ ακολουθία ότι οι συντελεστές απόσβεσης και όσα γενικότερα
ορίζονται µε τις διατάξεις του Π.∆.100/1998 θα έχουν πλέον εφαρµογή µόνο
για τις διαχειριστικές χρήσεις που έχουν αρχίσει πριν από την 1.1.2003,
αδιάφορα πότε θα κλείσουν αυτές. Π.χ. οι αποσβέσεις των παγίων µιας
επιχείρησης οι οποίες βαρύνουν τη διαχειριστική της χρήση 1.7.2002 –
30.6.2003, καθώς και οι αποσβέσεις των παγίων µιας άλλης επιχείρησης οι
οποίες βαρύνουν τη διαχειριστική της χρήση 25.10.2002 - 31.12.2003 (πρώτη,
υπερδωδεκάµηνη) θα προσδιοριστούν µε βάση τους συντελεστές απόσβεσης
και όσα γενικά ορίζονται από τις διατάξεις του Π.∆.100/1998. Οι εν λόγω
επιχειρήσεις για τον υπολογισµό των αποσβέσεων των παγίων οι οποίες θα
βαρύνουν τις επόµενες διαχειριστικές χρήσεις τους θα εφαρµόσουν τους
συντελεστές απόσβεσης και όσα γενικότερα ορίζονται από τις διατάξεις του
κοινοποιούµενου π.δ/τος.
2. Οπως ορίζεται µε τη διάταξη του πέµπτου εδαφίου της περ. στ’ της παρ. 1
του άρθρου 31 του ΚΦΕ, για τον υπολογισµό των αποσβέσεων των πάγιων
περιουσιακών στοιχείων οι επιχειρήσεις δύνανται να χρησιµοποιούν είτε τον
κατώτερο είτε τον ανώτερο συντελεστή απόσβεσης και δεν έχουν τη
δυνατότητα να χρησιµοποιούν κάποιο συντελεστή απόσβεσης ο οποίος
βρίσκεται µεταξύ του κατώτερου και του ανώτερου. Η επιλογή του κατώτερου
ή του ανώτερου συντελεστή απόσβεσης υποχρεωτικά αφορά όλα τα πάγια
περιουσιακά στοιχεία τα οποία ανήκουν στην ίδια κατηγορία και είναι
δεσµευτική µέχρι την πλήρη απόσβεσή τους. ∆ηλαδή οι επιχειρήσεις και οι
ελεύθεροι επαγγελµατίες:

α) δεν έχουν τη δυνατότητα για ορισµένα από τα πάγια περιουσιακά στοιχεία
που ανήκουν στην ίδια κατηγορία να επιλέξουν τον κατώτερο συντελεστή
απόσβεσης και για τα υπόλοιπα τον ανώτερο και
β) εφόσον επιλέξουν συντελεστή απόσβεσης, π.χ. τον κατώτερο, αυτόν θα
χρησιµοποιούν µέχρι την πλήρη απόσβεση των συγκεκριµένων πάγιων
περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο αν π.χ. µια επιχείρηση κατά τη διαχειριστική
χρήση 1.1 - 31.12.2003 επιλέξει για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της «Χ»
κατηγορίας τον κατώτερο συντελεστή απόσβεσης και σε κάποια επόµενη
διαχειριστική χρήση αποκτήσει πάγια περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν και
αυτά στη «Χ» κατηγορία, για την απόσβεση των νέων παγίων της κατηγορίας
αυτής µπορεί να επιλέξει είτε τον κατώτερο είτε τον ανώτερο συντελεστή
απόσβεσης. ∆ηλαδή για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της ίδιας κατηγορίας
που αποκτούνται σε κάθε επόµενη διαχειριστική χρήση οι επιχειρήσεις
µπορούν να επιλέξουν είτε τον κατώτερο είτε τον ανώτερο συντελεστή
απόσβεσης, χωρίς να δεσµεύονται από τις προηγούµενες επιλογές τους σε
προγενέστερες διαχειριστικές χρήσεις για την απόσβεση των πάγιων
περιουσιακών στοιχείων αυτής της κατηγορίας. Για την εφαρµογή των
παραπάνω ως κατηγορία πάγιων περιουσιακών στοιχείων νοείται η τελευταία
υποδιάκριση αυτών, όπως ορίζεται στο κοινοποιούµενο π.δ/γµα. Π.χ. τα
πάγια της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του κοινοποιούµενου π.δ/τος
αποτελούν µία κατηγορία, τα πάγια της περ. β’ της ίδιας παραγράφου
αποτελούν άλλη κατηγορία, τα πάγια της υποπερ. αα’ της περ. γ’ της παρ. 1
του άρθρου 4 του κοινοποιούµενου π.δ/τος αποτελούν άλλη κατηγορία, τα
πάγια της υποπερ. ββ’ της ίδιας περίπτωσης αποτελούν άλλη κατηγορία
κ.ο.κ.
Τονίζεται ότι για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί µέχρι
31.12.2002 και εφόσον υφίσταται αναπόσβεστη αξία αυτών, το συντελεστή
απόσβεσης (ανώτερο ή κατώτερο) που θα χρησιµοποιήσουν για τη
διαχειριστική χρήση 2003 θα τον εφαρµόσουν υποχρεωτικά µέχρι πλήρους
απόσβεσης της αξίας του παγίου.
3. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων και των ελεύθερων
επαγγελµατιών των οποίων η ωφέλιµη διάρκεια ζωής είναι περιορισµένη και
πάντως µεγαλύτερη από ένα έτος και για τα οποία δεν ορίζεται µε τις διατάξεις
του κοινοποιούµενου π.δ/τος κατώτερος και ανώτερος συντελεστής
απόσβεσης, θα αποσβένονται µε βάση την ωφέλιµη διάρκεια ζωής τους.
Τούτο σηµαίνει ότι για τα συγκεκριµένα πάγια περιουσιακά στοιχεία δεν θα
υπάρχει δυνατότητα επιλογής κατώτερου ή ανώτερου συντελεστή
απόσβεσης, καθόσον αυτά θα αποσβένονται υποχρεωτικά µε το συντελεστή
απόσβεσης που θα προκύπτει µε βάση την αποσβεστέα αξία και την ωφέλιµη
διάρκεια ζωής τους.
II. ΕΙ∆ΙΚΑ
Μετά από τα παραπάνω παρέχουµε τις ακόλουθες κατ’ άρθρο οδηγίες,
εφόσον και στο βαθµό που κρίνεται αναγκαίο, για την ορθή και οµοιόµορφη
εφαρµογή του κοινοποιούµενου π.δ/τος:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο 1

1. Με την παρ. 1 του άρθρου 1 ορίζεται η θέσπιση κατώτερων και ανώτερων
συντελεστών απόσβεσης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των
εµπορικών, βιοµηχανικών και γεωργικών επιχειρήσεων, καθώς και των
ελεύθερων επαγγελµατιών για το λογιστικό προσδιορισµό του καθαρού
κέρδους αυτών κατά τα οριζόµενα από τις διατάξεις των άρθρων 31, 41, 49
και 105 του ΚΦΕ.
2. Με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 ορίζεται ότι η διενέργεια
αποσβέσεων κάθε έτος για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία µε τους
θεσπισµένους συντελεστές είναι υποχρεωτική. Εποµένως ανεξάρτητα από
την ύπαρξη ή µη κερδών οι αποσβέσεις για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία
πρέπει να διενεργούνται, και µάλιστα µε τους συντελεστές που έχουν
θεσπιστεί για το σκοπό αυτό, και να βαρύνουν τα αποτελέσµατα κάθε
διαχειριστικής χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή διενεργηθούν
αποσβέσεις αλλά µε συντελεστή µεγαλύτερο από τον προβλεπόµενο, οι
επιπλέον αποσβέσεις δεν αναγνωρίζονται φορολογικά, ενώ αν δεν
διενεργηθούν ή διενεργηθούν µε συντελεστή µικρότερο από τον
προβλεπόµενο, η επιχείρηση χάνει το δικαίωµα να πραγµατοποιήσει στο
µέλλον τις αποσβέσεις που όφειλε να διενεργήσει και δεν διενέργησε.
Από τον κανόνα αυτό ορίζεται παρέκκλιση µε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2
του άρθρου 1. Ειδικότερα µε το εν λόγω εδάφιο ορίζεται ότι οι νέες
επιχειρήσεις για τις τρεις (3) πρώτες διαχειριστικές χρήσεις που ακολουθούν
τη διαχειριστική χρήση εντός της οποίας άρχισαν την παραγωγική λειτουργία
τους έχουν την εξής δυνατότητα:
α) είτε να µην πραγµατοποιήσουν καθόλου αποσβέσεις για τα πάγια
περιουσιακά στοιχεία τους ή
β) να πραγµατοποιήσουν µεν αποσβέσεις γι’ αυτά αλλά µε συντελεστή το
µισό εκείνου που προβλέπεται, δηλαδή αν προβλέπεται για κάποιο πάγιο
κατώτερος συντελεστής απόσβεσης οκτώ τοις εκατό (8%) και ανώτερος
δώδεκα τοις εκατό (12%) και η επιχείρηση επιλέξει τον κατώτερο συντελεστή,
θα πρέπει να διενεργήσει αποσβέσεις γι’ αυτό µε συντελεστή τέσσερα τοις
εκατό 4% (8% x 50%), διαφορετικά θα έχει ανάλογη εφαρµογή το τρίτο εδάφιο
της παρούσας παραγράφου. Τονίζεται ότι η επιλογή της µη διενέργειας ή της
διενέργειας µειωµένων αποσβέσεων αφορά αφενός όλα τα πάγια
περιουσιακά στοιχεία (δηλαδή είτε δεν θα διενεργηθούν αποσβέσεις για
κανένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο είτε θα διενεργηθούν για όλα µε το µισό
του προβλεπόµενου συντελεστή) και αφετέρου όλες τις διαχειριστικές χρήσεις
[δηλαδή η επιχείρηση δεν θα διενεργήσει αποσβέσεις ή θα διενεργήσει τις
προβλεπόµενες µειωµένες αποσβέσεις και στις τρεις (3) διαχειριστικές
χρήσεις]. Eπισηµαίνεται ότι για τη διαχειριστική χρήση εντός της οποίας οι
επιχειρήσεις αρχίζουν την παραγωγική λειτουργία τους θα πρέπει να
διενεργήσουν κανονικά αποσβέσεις για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τους,
δεδοµένου ότι η κατά τα πιο πάνω επιλογή αφορά τις τρεις (3) πρώτες
διαχειριστικές χρήσεις που έπονται αυτής της διαχειριστικής χρήσης. Για την
εφαρµογή των παραπάνω ως νέες επιχειρήσεις θεωρούνται οι ακόλουθες:
i) Εκείνες οι οποίες ιδρύονται από 1.1.2003 και µετά
ii) Εκείνες οι οποίες έχουν ιδρυθεί πριν από την πιο πάνω ηµεροµηνία και των
οποίων η διαχειριστική χρήση που αρχίζει από την 1.1.2003 και µετά εµπίπτει
στις προαναφερόµενες τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις.
iii) Εκείνες οι οποίες από 1.1.2003 και µετά ιδρύουν υποκατάστηµα.

iv) Εκείνες οι οποίες έχουν ιδρύσει υποκατάστηµα πριν από την 1.1.2003 και
των οποίων η διαχειριστική χρήση που αρχίζει από την 1.1.2003 και µετά
εµπίπτει στις προαναφερόµενες τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις.
v) Εκείνες οι οποίες από 1.1.2003 και µετά ιδρύουν αυτοτελή κλάδο ή
αρχίζουν την άσκηση δραστηριότητας µε αυτοτελή οργάνωση, χωρίς να
ιδρύουν υποκατάστηµα. Π.χ. µια βιοµηχανική επιχείρηση ιδρύει µια νέα
παραγωγική µονάδα η οποία κατασκευάζει προϊόντα όµοια µε αυτά που ήδη
παράγονται ή νέα προϊόντα ή µια ξενοδοχειακή επιχείρηση ανεγείρει και άλλο
ξενοδοχειακό συγκρότηµα δίπλα στο ήδη υφιστάµενο ή µια εταιρία κινητής
τηλεφωνίας αρχίζει να παρέχει υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας.
vi) Εκείνες οι οποίες έχουν ιδρύσει αυτοτελή κλάδο ή έχουν αρχίσει την
άσκηση δραστηριότητας µε αυτοτελή οργάνωση, χωρίς να ιδρύουν
υποκατάστηµα, πριν από την 1.1.2003 και των οποίων η διαχειριστική χρήση
που αρχίζει από την 1.1.2003 και µετά εµπίπτει στις προαναφερόµενες τρεις
(3) διαχειριστικές χρήσεις.
Στις πιο πάνω περιπτώσεις iii, iv, v και vi οι επιχειρήσεις θεωρούνται νέες
µόνον όσον αφορά το υποκατάστηµα και τον αυτοτελή κλάδο ή τη νέα
δραστηριότητα µε αυτοτελή οργάνωση αντίστοιχα, οπότε η επιλογή της µη
διενέργειας ή διενέργειας µειωµένων αποσβέσεων θα αφορά µόνο τα πάγια
του υποκαταστήµατος κ.λπ.
Οσον αφορά το πότε µια επιχείρηση που έχει προέλθει από συγχώνευση ή
µετατροπή θεωρείται «νέα» ή όχι, έχουν εφαρµογή όσα αναφέρονται στην υπ’
αριθ. 1051542/10435/Β0012/ΠΟΛ.1122/28.4.1998 διαταγή µας.
3. Με την παρ. 3 του άρθρου 1 ορίζεται ότι τα ποσοστά αποσβέσεων που
καθορίζονται µε το π.δ/γµα αφορούν ετήσια απόσβεση, καθώς και ότι για τα
νέα πάγια περιουσιακά στοιχεία η απόσβεση αρχίζει από το µήνα κατά τον
οποίο αυτά χρησιµοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία και υπολογίζεται σε
τόσα δωδέκατα όσοι και οι µήνες λειτουργίας µέχρι το τέλος της διαχειριστικής
χρήσης. Εποµένως οι αποσβέσεις που υπολογίζονται µε τον προβλεπόµενο
συντελεστή είναι αποσβέσεις ενός έτους ή µε άλλα λόγια δώδεκα (12) µηνών,
οπότε αν κάποιο πάγιο κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής χρήσης
χρησιµοποιηθεί ή λειτουργήσει για χρονικό διάστηµα µικρότερο από δώδεκα
(12) µήνες (π.χ. επειδή αγοράστηκε και τέθηκε σε λειτουργία τον 3ο µήνα της
12µηνης διαχειριστικής χρήσης ή επειδή πουλήθηκε το 10ο µήνα της 12µηνης
διαχειριστικής χρήσης, οι αποσβέσεις που θα υπολογιστούν γι’ αυτό µε τον
προβλεπόµενο συντελεστή θα περιοριστούν στα 10/12 αυτών. Σηµειώνεται
ότι στο χρονικό διάστηµα χρησιµοποίησης ή λειτουργίας του παγίου
περιλαµβάνεται και ο µήνας που αυτό άρχισε να χρησιµοποιείται ή να
λειτουργεί, χωρίς να ενδιαφέρει ο αριθµός των ηµερών που χρησιµοποιήθηκε
ή λειτούργησε το µήνα αυτό. Κατά την ίδια έννοια αν κάποιο πάγιο κατά τη
διάρκεια της διαχειριστικής χρήσης χρησιµοποιηθεί ή λειτουργήσει για χρονικό
διάστηµα µεγαλύτερο από δώδεκα (12) µήνες, έστω για δεκαπέντε (15) µήνες,
όπως συµβαίνει π.χ. στην περίπτωση της υπερδωδεκάµηνης διαχειριστικής
χρήσης, οι αποσβέσεις που θα υπολογιστούν γι’ αυτό µε τον προβλεπόµενο
συντελεστή θα προσαυξηθούν κατά τα 3/12 αυτών, δηλαδή θα ανέλθουν στα
15/12 των ετήσιων αποσβέσεων.
Όσον αφορά τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν χρησιµοποιούνται
παραγωγικά για τις ανάγκες της βασικής επαγγελµατικής δραστηριότητας της
επιχείρησης ούτε και για τις τυχόν παρεπόµενες ασχολίες της, δηλαδή εκείνα
τα οποία έχουν τεθεί εκτός εκµετάλλευσης, γι’ αυτά και για το χρονικό

διάστηµα που είναι εκτός εκµετάλλευσης δεν θα υπολογίζονται αποσβέσεις.
Αντίθετα για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων που
λειτουργούν εποχιακά, δηλαδή των επιχειρήσεων που λειτουργούν
συγκεκριµένους µήνες κάθε διαχειριστική χρήση (π.χ. ξενοδοχειακές,
τυποποίησης αγροτικών προϊόντων κ.λπ.), θα υπολογίζονται αποσβέσεις για
όλους τους µήνες της διαχειριστικής χρήσης, δεδοµένου ότι η µη
χρησιµοποίηση των παγίων τους για όλους τους µήνες της διαχειριστικής
χρήσης οφείλεται στον τρόπο λειτουργίας τους και δεν είναι επιλογή των
επιχειρήσεων.
4. Με την παρ. 4 του άρθρου 1 ορίζεται ότι οι αποσβέσεις που διενεργούνται
σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το π.δ/γµα δεν δύνανται να υπερβούν την αξία
κτήσης ή την αναπροσαρµοσµένη αξία του αποσβέσιµου πάγιου
περιουσιακού στοιχείου, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 2.
Εποµένως η διενέργεια αποσβέσεων για κάποιο πάγιο διακόπτεται από τη
στιγµή που το σύνολο των αποσβέσεων που έχουν διενεργηθεί γι’ αυτό γίνει
ίσο µε την αποσβεστέα αξία του (µείον ένα λεπτό), χωρίς να ενδιαφέρει αν
αυτό εξακολουθεί να χρησιµοποιείται παραγωγικά από την επιχείρηση.
Περισσότερα για την αποσβεστέα αξία των παγίων αναφέρονται στην παρ. 3
του άρθρου 2.
5. Με την παρ. 5 του άρθρου 1 ορίζεται ότι τα εργαλεία και τα ανταλλακτικά
των µηχανηµάτων που χρησιµοποιούνται από τις επιχειρήσεις και τους
ελεύθερους επαγγελµατίες αποσβένονται εφάπαξ, δηλαδή κατά ποσοστό
εκατό τοις εκατό (100%), µέσα στη διαχειριστική χρήση κατά την οποία
χρησιµοποιήθηκαν για πρώτη φορά. Σηµειώνεται ότι η εφάπαξ απόσβεση των
εν λόγω παγίων είναι υποχρεωτική και οι επιχειρήσεις δεν έχουν τη
δυνατότητα να τα αποσβέσουν τµηµατικά.
6. Με την παρ. 6 του άρθρου 1 ορίζεται ότι πάγια περιουσιακά στοιχεία η αξία
κτήσης εκάστου των οποίων είναι µέχρι εξακόσια (600) € δύνανται να
αποσβένονται εξ’ ολοκλήρου, δηλαδή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),
µέσα στη διαχειριστική χρήση κατά την οποία χρησιµοποιήθηκαν ή τέθηκαν
σε λειτουργία για πρώτη φορά. ∆ηλαδή η εφάπαξ απόσβεση των εν λόγω
παγίων δεν είναι υποχρεωτική, όπως είναι των παγίων της προηγούµενης
παραγράφου, αλλά δυνητική. Συνεπώς κάθε πάγιο περιουσιακό στοιχείο του
οποίου η αξία κτήσης είναι µέχρι αυτό το όριο µπορεί να αποσβεστεί είτε
εφάπαξ στη εν λόγω διαχειριστική χρήση είτε τµηµατικά σύµφωνα µε τις
οικείες διατάξεις, ανεξάρτητα αν η τµηµατική απόσβεσή του, όπως ειδικότερα
αναφέρεται στο επόµενο άρθρο, µπορεί να γίνει µε τη σταθερή ή τη φθίνουσα
µέθοδο. Σηµειώνεται ότι η επιλογή της εφάπαξ ή τµηµατικής απόσβεσης
αφορά κάθε πάγιο αυτής της κατηγορίας ξεχωριστά, πράγµα που σηµαίνει ότι
οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα ορισµένα από αυτά τα πάγια (αξίας
κτήσης το καθένα µέχρι 600 €) να τα αποσβένουν εφάπαξ στη συγκεκριµένη
διαχειριστική χρήση και άλλα να τα αποσβένουν τµηµατικά σύµφωνα µε τις
οικείες διατάξεις. Επιπλέον σηµειώνεται ότι το µοναδικό κριτήριο για την
εφάπαξ απόσβεση κάθε τέτοιου παγίου είναι η αξία κτήσης του και µόνο. Αρα
η απόκτηση πολλών τέτοιων παγίων µε ένα στοιχείο, π.χ. µε ένα Τ.Π.–∆.Α.,
δεν επηρεάζει τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να αποσβέσουν το καθένα
από αυτά είτε εφάπαξ είτε τµηµατικά.
7. Με την παρ. 7 του άρθρου 1 ορίζεται ότι οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του
άρθρου 9 του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222/Α’) δεν θίγονται από τις διατάξεις του
κοινοποιούµενου π.δ/τος. Εποµένως για την απόσβεση των φορολογικών

µηχανισµών αυτού του νόµου δεν έχουν εφαρµογή οι σχετικές διατάξεις του
κοινοποιούµενου π.δ/τος αλλά οι ως άνω διατάξεις αυτού του νόµου.
8. Με την παρ. 8 του άρθρου 1 ορίζεται ο χρόνος έναρξης εφαρµογής των
κατώτερων και ανώτερων συντελεστών απόσβεσης, για τον οποίο έχει γίνει
αναφορά στην αρχή της παρούσας.
Αρθρο 2
1. Με την παρ. 1 του άρθρου 2 ορίζεται ότι για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία
που έχουν αποκτηθεί µέχρι και 31.12.1997, καθώς και εκείνα που
αποκτούνται από 1.1.1998 και µετά, επιφυλασσοµένων όσων ορίζονται µε την
παρ. 2 αυτού του άρθρου, οι αποσβέσεις διενεργούνται µε τη σταθερή
µέθοδο. ∆ηλαδή όλα τα πάγια που έχουν ήδη αποκτηθεί, καθώς και εκείνα
που θα αποκτηθούν µελλοντικά θα αποσβένονται µε τη σταθερή µέθοδο, µε
την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παρ. 2 αυτού του άρθρου.
2. Με την παρ. 2 του άρθρου 2 ορίζεται δυνητική παρέκκλιση από τον κανόνα
της προηγούµενης παραγράφου, σύµφωνα µε τον οποίο όλα τα πάγια
περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται µε τη σταθερή µέθοδο. Ειδικότερα µε την
παράγραφο αυτή ορίζεται ότι για τα καινούργια µηχανήµατα και τον
καινούργιο λοιπό µηχανολογικό ή τεχνικό εξοπλισµό παραγωγής που
αποκτούν από 1.1.1998 και µετά οι βιοµηχανικές, βιοτεχνικές, µεταλλευτικές,
λατοµικές και οι µικτές αυτών επιχειρήσεις οι αποσβέσεις διενεργούνται είτε µε
τη σταθερή µέθοδο, όπως δηλαδή ορίζεται µε την προηγούµενη παράγραφο,
είτε µε τη φθίνουσα µέθοδο, η µέθοδος δε απόσβεσης που θα επιλεγεί θα
εφαρµόζεται κατά πάγιο τρόπο. Η επιλογή της σταθερής ή της φθίνουσας
µεθόδου απόσβεσης υποχρεωτικά αφορά όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία
αυτής της κατηγορίας και είναι δεσµευτική µέχρι την πλήρη απόσβεσή τους.
∆ηλαδή οι συγκεκριµένες επιχειρήσεις:
α) δεν έχουν τη δυνατότητα για ορισµένα από τα πάγια περιουσιακά στοιχεία
αυτής της κατηγορίας να επιλέξουν τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης και για τα
υπόλοιπα τη φθίνουσα και
β) εφόσον επιλέξουν µέθοδο απόσβεσης, έστω τη φθίνουσα, αυτήν θα
χρησιµοποιούν µέχρι την πλήρη απόσβεση των πάγιων περιουσιακών
στοιχείων αυτής της κατηγορίας. Ωστόσο αν π.χ. µια βιοµηχανική επιχείρηση
κατά τη διαχειριστική χρήση 1.1 - 31.12.2003 αποκτήσει καινούργια
µηχανήµατα και επιλέξει γι’ αυτά τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης και σε
κάποια επόµενη διαχειριστική χρήση αποκτήσει είτε καινούργια µηχανήµατα
είτε καινούργιο λοιπό µηχανολογικό ή τεχνικό εξοπλισµό παραγωγής είτε και
τα δύο, για την απόσβεση των νέων παγίων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία
µπορεί να επιλέξει είτε τη σταθερή είτε τη φθίνουσα µέθοδο απόσβεσης.
∆ηλαδή για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αυτής της κατηγορίας που
αποκτούνται σε κάθε επόµενη διαχειριστική χρήση οι συγκεκριµένες
επιχειρήσεις µπορούν να επιλέξουν είτε τη σταθερή είτε τη φθίνουσα µέθοδο
απόσβεσης, χωρίς να δεσµεύονται από τις προηγούµενες επιλογές τους σε
προγενέστερες διαχειριστικές χρήσεις για την απόσβεση των πάγιων
περιουσιακών στοιχείων αυτής της κατηγορίας. Στην περίπτωση
συγχώνευσης επιχειρήσεων τα πάγια περιουσιακά στοιχεία των
συγχωνευόµενων θα εξακολουθήσουν να αποσβένονται από τις
προκύπτουσες από τη συγχώνευση επιχειρήσεις µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο
που θα αποσβένονταν από τις συγχωνευόµενες, αν δεν είχε πραγµατοποιηθεί

η συγχώνευση. Το ίδιο ισχύει ανάλογα στην περίπτωση απορρόφησης ή
διάσπασης επιχειρήσεων, εισφοράς κλάδου κ.λπ.
Επισηµαίνεται ότι η κατά τα πιο πάνω επιλογή της σταθερής ή της φθίνουσας
µεθόδου απόσβεσης ουσιαστικά αφορά τα συγκεκριµένα πάγια περιουσιακά
στοιχεία τα οποία αποκτούνται από τις προαναφερόµενες επιχειρήσεις εντός
των διαχειριστικών χρήσεων που αρχίζουν από 1.1.2003 και µετά και όχι
εκείνα που έχουν αποκτηθεί τις προγενέστερες διαχειριστικές χρήσεις. Τούτο
γιατί για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αυτής της κατηγορίας τα οποία έχουν
αποκτήσει οι ως άνω επιχειρήσεις κατά τις προγενέστερες διαχειριστικές
χρήσεις έχει ήδη γίνει η επιλογή της σταθερής ή της φθίνουσας µεθόδου
απόσβεσης µε βάση τις σχετικές διατάξεις του Π.∆.100/1998, οπότε αυτά θα
εξακολουθήσουν να αποσβένονται µε τη µέθοδο που έχει επιλεγεί και
σύµφωνα µε όσα ορίζονται πλέον από τις οικείες διατάξεις του
κοινοποιούµενου π.δ/τος.
3. Με την παρ. 3 του άρθρου 2 ορίζεται ότι οι αποσβέσεις που διενεργούνται
µε τη σταθερή ή τη φθίνουσα µέθοδο υπολογίζονται σύµφωνα µε όσα
ειδικότερα ορίζονται από τις οικείες διατάξεις του κοινοποιούµενου π.δ/τος, και
µε την εφαρµογή των προβλεπόµενων συντελεστών, επί της σε € αξίας
κτήσης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, η οποία προσαυξάνεται µε τις
δαπάνες των προσθηκών ή βελτιώσεων, ή επί της σε € αναπροσαρµοσµένης
αξίας τους (δηλαδή όπως η αξία αυτή προκύπτει από την αναπροσαρµογή
που γίνεται µε βάση τις οικείες διατάξεις του Ν.2065/1992).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΣΤΑΘΕΡΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ
Αρθρο 3
1. Με την παρ. 1 του άρθρου 3 ορίζονται οι κατώτεροι και οι ανώτεροι
συντελεστές απόσβεσης των κτιριακών εγκαταστάσεων και των
οικοδοµηµάτων. Σηµειώνεται ότι µε την παράγραφο αυτή και ειδικότερα µε την
περ. θ’ αυτής ορίστηκε για πρώτη φορά συντελεστής απόσβεσης για τα οδικά
δίκτυα που βρίσκονται εντός χώρου εργοστασίων ή εντός χώρου που
βρίσκεται οικισµός προσωπικού.
2. Με την παρ. 2 του άρθρου 3 ορίζεται ότι τα ποσοστά απόσβεσης της
προηγούµενης παραγράφου υπολογίζονται µόνο στην αξία των κτισµάτων,
χωρίς να ενδιαφέρει αν έχουν κατασκευαστεί µε το συνηθισµένο τρόπο ή αν
είναι προκατασκευασµένα. Συνεπώς τα εν λόγω ποσοστά απόσβεσης δεν
εφαρµόζονται επί της αξίας των οικοπέδων επί των οποίων έχουν ανεγερθεί
τα κτίσµατα.
3. Με την παρ. 3 του άρθρου 2 ορίζεται ότι από τις αποσβέσεις που
υπολογίζονται για τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τα οικοδοµήµατα σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού αφαιρείται η απόσβεση που σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ΚΦΕ εκπίπτει από το ακαθάριστο εισόδηµα
από ακίνητα που προκύπτει από τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τα
οικοδοµήµατα. Εποµένως εάν π.χ. κάποιο οικοδόµηµα ιδιοχρησιµοποιείται,
οπότε προκύπτει εισόδηµα από ιδιόχρηση, και υπό την προϋπόθεση ότι το
καθαρό εισόδηµα από την ιδιόχρηση αυτή προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 23 του ΚΦΕ (κατά τις οποίες από το ακαθάριστο
εισόδηµα από ιδιόχρηση εκπίπτουν µεταξύ των άλλων και αποσβέσεις, οι

οποίες υπολογίζονται µε συντελεστή 5% ή 10% επί του ακαθάριστου
εισοδήµατος ανάλογα µε τη χρήση του οικοδοµήµατος), οι αποσβέσεις αυτές
αφαιρούνται από τις αποσβέσεις που υπολογίζονται για το οικοδόµηµα µε
βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, οπότε από το ακαθάριστο εισόδηµα
από εµπορικές επιχειρήσεις εκπίπτει το υπολειπόµενο τµήµα των
αποσβέσεων. Τα παραπάνω έχουν εφαρµογή για τα φυσικά πρόσωπα που
ασκούν ατοµική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα, καθώς και για τους
υπόχρεους της παρ. 4 του άρθρου 2 (Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.) που τηρούν βιβλία Β’
κατηγορίας του ΚΒΣ.
Αρθρο 4
1. Με την παρ. 1 του άρθρου 4 ορίζονται οι κατώτεροι και οι ανώτεροι
συντελεστές απόσβεσης των µηχανηµάτων και των εγκαταστάσεων
παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, των ορυχείων
που διατηρούν επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα οποία
εξορύσσονται ύλες που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας και των µηχανηµάτων και εγκαταστάσεων των τελευταίων.
Σηµειώνεται ότι µε την παράγραφο αυτή ορίστηκε για πρώτη φορά
συντελεστής απόσβεσης:
- Για τις µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασµένου κύκλου
(περ. γ’
- Για τα φράγµατα των υδροηλεκτρικών σταθµών (υποπερ. αα’ της περ. ε’)
- Για τα αιολικά πάρκα (υποπερ. αα’ της περ. στ’)
- Για τους σταθµούς συµπαραγωγής ηλεκτρισµού θερµότητας – ΣΗΘ – (περ.
ζ’)- Για τα συστήµατα τηλεποπτείας – τηλεχειρισµών (υποπερ. δδ’ της περ.
η’)- Για τα χωµατουργικά µηχανήµατα και τα οχήµατα των προαναφερόµενων
ορυχείων (υποπερ. γγ’ της περ. ιβ’)- Για τον εξοπλισµό συνεργείων
συντήρησης µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (περ. ι’)- Για τον
εξοπλισµό συνεργείων συντήρησης των προαναφερόµενων ορυχείων
(υποπερ. δδ’ της περ. ιβ’).
2. Με την παρ. 2 του άρθρου 4 ορίζονται οι κατώτεροι και οι ανώτεροι
συντελεστές απόσβεσης των τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων και των
τηλεπικοινωνιακών έργων.
3. Με την παρ. 3 του άρθρου 4 ορίζονται οι κατώτεροι και οι ανώτεροι
συντελεστές απόσβεσης των µηχανηµάτων και γενικά του ειδικού εξοπλισµού
των ραδιοτηλεοπτικών σταθµών.
4. Με την παρ. 4 του άρθρου 4 ορίζονται οι κατώτεροι και οι ανώτεροι
συντελεστές απόσβεσης των έργων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, των
αντιπληµµυρικών έργων, των έργων αντιρρύπανσης και των κέντρων
επεξεργασίας λυµάτων.
5. Με την παρ. 5 του άρθρου 4 ορίζονται οι κατώτεροι και οι ανώτεροι
συντελεστές απόσβεσης των µηχανηµάτων και των εγκαταστάσεων που
χρησιµοποιούνται από τις καπνοβιοµηχανίες.
6. Με την παρ. 6 του άρθρου 4 ορίζονται οι κατώτεροι και οι ανώτεροι
συντελεστές απόσβεσης των µηχανηµάτων και των εγκαταστάσεων των
πρατηρίων υγρών καυσίµων και λιπαντηρίων.
7. Με την παρ. 7 του άρθρου 4 ορίζονται οι κατώτεροι και οι ανώτεροι
συντελεστές απόσβεσης των δοχείων µεταφοράς υγρών και αερίων, των
δεξαµενών κ.λπ.

8. Με την παρ. 8 του άρθρου 4 ορίζονται οι κατώτεροι και οι ανώτεροι
συντελεστές απόσβεσης των ψυκτικών µηχανηµάτων. Σηµειώνεται ότι µε την
παράγραφο αυτή ορίστηκε για πρώτη φορά ιδιαίτερος συντελεστής
απόσβεσης για τα ψυγεία αποθήκευσης τροφίµων γενικά σε εγκαταστάσεις
τρίτων (περ. β’).
9. Με την παρ. 9 του άρθρου 4 ορίζονται οι κατώτεροι και οι ανώτεροι
συντελεστές απόσβεσης των γερανοφόρων και των ανυψωτικών
µηχανηµάτων.
10. Με την παρ. 10 του άρθρου 4 ορίζονται οι κατώτεροι και οι ανώτεροι
συντελεστές
απόσβεσης
των
µηχανηµάτων
παραγωγής
ταινιών
(κινηµατογραφικών, βίντεο και συναφών).
11. Με την παρ. 11 του άρθρου 4 ορίζονται οι κατώτεροι και οι ανώτεροι
συντελεστές απόσβεσης των ειδικών εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων των
ακόλουθων επιχειρήσεων:
- Κονσερβοπoιΐας και τυποποιηµένων προϊόντων
- Βυρσοδεψίας
- Παραγωγής νηµάτων και υφασµάτων από φυσικό και τεχνητό βαµβάκι
- Παραγωγής πλαστικών ειδών- Εκτυπωτικών, εκδοτικών και βιβλιοδετικών
εργασιών
- Υποδηµατοποιίας
- Παραγωγής νηµάτων και υφασµάτων από µαλλί και µετάξι (φυσικό ή
τεχνητό)
- Παραγωγής χηµικών και φαρµακευτικών προϊόντων
- ∆ιυλιστηρίων
- Παραγωγής τσιµέντου και παραγωγής σιδήρου, χάλυβα, αλουµίνας και
αλουµινίου.
12. Με την παρ. 12 του άρθρου 4 ορίζονται οι κατώτεροι και οι ανώτεροι
συντελεστές απόσβεσης των µητρών (καλουπιών) που έχουν κατασκευασθεί
από οποιαδήποτε ύλη εκτός πλαστικής ή θερµοπλαστικής. Οσον αφορά τις
µήτρες που έχουν κατασκευαστεί από πλαστική ή θερµοπλαστική ύλη, έχει
γίνει δεκτό (Σ.τ.Ε.2697/1972) ότι επειδή γι’ αυτές δεν προβλέπεται
συντελεστής απόσβεσης, υπόκεινται σε φθορά όπως τα ανταλλακτικά και
εποµένως θα αποσβένονται, όπως και αυτά, εφάπαξ µέσα στη διαχειριστική
χρήση κατά την οποία χρησιµοποιήθηκαν για πρώτη φορά.
13. Με την παρ. 13 του άρθρου 4 ορίζονται οι κατώτεροι και οι ανώτεροι
συντελεστές απόσβεσης των οικιακών συσκευών ή συστηµάτων χρήσης
φυσικού αερίου και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Σηµειώνεται ότι για τα
συγκεκριµένα πάγια περιουσιακά στοιχεία προβλέπεται απόσβεση µόνο του
εβδοµήντα πέντε τοις εκατό 75% της αξίας τους.
14. Με την παρ. 14 του άρθρου 4 ορίζονται οι κατώτεροι και οι ανώτεροι
συντελεστές απόσβεσης των µηχανηµάτων και των ειδικών εγκαταστάσεων
παραγωγής, µεταφοράς, αποθήκευσης και διανοµής του φυσικού αερίου.
15. Με την παρ. 15 του άρθρου 4 ορίζονται οι κατώτεροι και οι ανώτεροι
συντελεστές απόσβεσης των λοιπών µηχανηµάτων και εγκαταστάσεων των
ακόλουθων επιχειρήσεων:
- Ξενοδοχειακών
- Σανατορίων
- Κλινικών
- Εκπαιδευτηρίων
- Λοιπών επιχειρήσεων.

Αρθρο 5
1. Με την παρ. 1 του άρθρου 5 ορίζεται ο κατώτερος και ο ανώτερος
συντελεστής απόσβεσης της αξίας των εγκαταστάσεων γενικά των
επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες.
2. Με την παρ. 2 του άρθρου 5 ορίζεται ο κατώτερος και ο ανώτερος
συντελεστής απόσβεσης της αξίας των εγκαταστάσεων γενικά των
επιχειρήσεων που παράγουν πολεµικά είδη µε εκρηκτικές ύλες.
3. Με την παρ. 3 του άρθρου 5 ορίζεται ότι οι επιχειρήσεις των προηγούµενων
παραγράφων αυτού του άρθρου δεν δικαιούνται να διενεργούν αποσβέσεις
σύµφωνα µε όσα ορίζονται από τα άρθρα 3 (κτιριακές εγκαταστάσεις και
οικοδοµήµατα), 4 (µηχανήµατα κ.λπ.) και 10 (µεταφορικά µέσα κ.λπ.) του
κοινοποιούµενου π.δ/τος. ∆ηλαδή τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αυτών των
άρθρων, καθώς και οι λοιπές εγκαταστάσεις γενικά των εν λόγω επιχειρήσεων
θα αποσβένονται µε τους κατώτερους ή ανώτερους συντελεστές αυτού του
άρθρου και όχι µε τους κατώτερους ή ανώτερους συντελεστές των πιο πάνω
άρθρων.
Αρθρο 6
1. Με την παρ. 1 του άρθρου 6 ορίζεται ο κατώτερος και ο ανώτερος
συντελεστής απόσβεσης των λατοµείων και των µεταλλείων. Σηµειώνεται ότι
οι συντελεστές αυτοί αφορούν αποκλειστικά τα ίδια τα λατοµεία και µεταλλεία
και δεν αφορούν τα κτίσµατα, τα µεταφορικά µέσα κ.λπ. των λατοµείων και
µεταλλείων, τα οποία θα αποσβένονται µε τις οικείες διατάξεις του
κοινοποιούµενου π.δ/τος.
2. Με την παρ. 2 του άρθρου 6 ορίζεται ο κατώτερος και ο ανώτερος
συντελεστής απόσβεσης των εξόδων κατασκευής ιδιωτικών οδών, πλατειών,
δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και αντιπληµµυρικών έργων των
επιχειρήσεων της προηγούµενης παραγράφου.
3. Με την παρ. 3 του άρθρου 6 ορίζεται ο κατώτερος και ο ανώτερος
συντελεστής απόσβεσης των εξόδων κατασκευής υποσταθµών διανοµής
ηλεκτρικής ενέργειας, υποσταθµών µεταφοράς και γραµµών διανοµής
χαµηλής τάσης και γραµµών µεταφοράς αυτής των ίδιων ως άνω
επιχειρήσεων.
4. Με την παρ. 4 του άρθρου 6 ορίζεται ο κατώτερος και ο ανώτερος
συντελεστής απόσβεσης των σπαστήρων λίθων, των θραυστήρων, των
τριβείων, των πετρελαιοµηχανών και των λοιπών µηχανηµάτων των
παραπάνω επιχειρήσεων, όπως π.χ. των γεωτρύπανων, των χωµατουργικών
µηχανηµάτων, των φορτωτών κ.λπ.
5. Με την παρ. 5 του άρθρου 6 ορίζεται ότι η απόσβεση των δαπανών που
πραγµατοποιούνται για την εκτέλεση κάθε φύσης µεταλλευτικών ερευνών,
καθώς και των συναφών µε αυτές δαπανών γενικά διενεργείται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.∆.4029/1959 (ΦΕΚ 250/Α’), καθώς και ότι οι
διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν ανάλογη εφαρµογή και επί των
λατοµικών επιχειρήσεων. Κατά τις διατάξεις αυτού του άρθρου οι δαπάνες για
την εκτέλεση κάθε φύσης µεταλλευτικών ερευνών, καθώς οι συναφείς µε
αυτές δαπάνες γενικά δύνανται να αποσβένονται κατ’ επιλογή της
επιχείρησης:
α) εφάπαξ µέσα στη διαχειριστική χρήση κατά την οποία πραγµατοποιήθηκαν
ή

β) εφάπαξ µέσα σε κάποια από τις επόµενες τέσσερις (4) διαχειριστικές
χρήσεις ή γ) τµηµατικά µέσα στις διαχειριστικές αυτές χρήσεις. Με τον ίδιο
τρόπο διενεργείται και η απόσβεση των δαπανών για την εκτέλεση κάθε
φύσης λατοµικών ερευνών, καθώς και των συναφών µε αυτές δαπανών.
Αρθρο 7
1. Με την παρ. 1 του άρθρου 7 ορίζονται οι κατώτεροι και οι ανώτεροι
συντελεστές απόσβεσης των λιµενικών έργων και των πάγιων περιουσιακών
στοιχείων των ναυπηγείων.
2. Με την παρ. 2 του άρθρου 7 ορίζονται οι κατώτεροι και οι ανώτεροι
συντελεστές απόσβεσης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των
εργοληπτικών επιχειρήσεων που εκτελούν δηµόσια ή ιδιωτικά τεχνικά έργα.
3. Με την παρ. 3 του άρθρου 7 ορίζονται οι κατώτεροι και οι ανώτεροι
συντελεστές απόσβεσης των εγκαταστάσεων γενικά των επιχειρήσεων
εκµετάλλευσης διωρύγων.
4. Με την παρ. 4 του άρθρου 7 ορίζεται ότι οι επιχειρήσεις εκµετάλλευσης
διωρύγων δεν δικαιούνται να διενεργούν αποσβέσεις σύµφωνα µε όσα
ορίζονται από τα άρθρα 3 (κτιριακές εγκαταστάσεις και οικοδοµήµατα), 4
(µηχανήµατα κ.λπ.), 7 παρ. 1 (λιµένες, αποβάθρες, έργα ελάφρυνσης
πρανών, ρυµούλκες κ.λπ.) και 10 (µεταφορικά µέσα κ.λπ.) του
κοινοποιούµενου π.δ/τος. Εποµένως τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αυτών
των άρθρων, καθώς και οι λοιπές εγκαταστάσεις γενικά των εν λόγω
επιχειρήσεων θα αποσβένονται µε τους κατώτερους ή ανώτερους
συντελεστές αυτού του άρθρου και όχι µε τους κατώτερους ή ανώτερους
συντελεστές των πιο πάνω άρθρων.
5. Με την παρ. 5 του άρθρου 7 ορίζονται οι κατώτεροι και οι ανώτεροι
συντελεστές απόσβεσης των εγκαταστάσεων των αεροδροµίων.
Αρθρο 8
Με το άρθρο 8 ορίζονται οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης
των γεωργικών µηχανηµάτων και των εργαλείων που χρησιµοποιούνται από
τις γεωργικές επιχειρήσεις και εκµεταλλεύσεις γενικά.
Αρθρο 9
Με το άρθρο 9 ορίζονται οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης
ορισµένων
πάγιων
περιουσιακών
στοιχείων
επιχειρήσεων
που
εκµεταλλεύονται κινηµατογραφικές ταινίες, βιντεοταινίες – DVD και
ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς. Ειδικότερα ορίζονται οι κατώτεροι και οι
ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης των κινηµατογραφικών ταινιών, των
βιντεοταινιών – D.V.D., των τηλεταινιών, των τηλεσειρών, των µουσικών
εκποµπών, των εορταστικών εκποµπών, των κινούµενων σχεδίων, των
τηλεπαιχνιδιών κ.λπ.
Αρθρο 10
1. Με την παρ. 1 του άρθρου 10 ορίζονται οι κατώτεροι και οι ανώτεροι
συντελεστές απόσβεσης των µεταφορικών µέσων (εκτός των πλωτών και των
εναέριων) και του τροχαίου υλικού. Σηµειώνεται ότι τα αυτοκινούµενα
µηχανήµατα που εκτελούν παράλληλα ανυψωτικό και µεταφορικό έργο (κλαρκ
κ.λπ.), επειδή δεν εκτελούν µεταφορές µε την κλασσική έννοια του όρου, δεν
εντάσσονται στα µεταφορικά µέσα αλλά στα ανυψωτικά µηχανήµατα, των

οποίων οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται στην
παρ. 9 του άρθρου 4.
2. Με την παρ. 2 του άρθρου 10 ορίζονται οι κατώτεροι και οι ανώτεροι
συντελεστές απόσβεσης των εναέριων µεταφορικών µέσων.
3. Με την παρ. 3 του άρθρου 10 ορίζονται οι κατώτεροι και οι ανώτεροι
συντελεστές απόσβεσης των πλοίων και των λοιπών πλωτών µέσων
χωρητικότητας φορτίου κάτω από 500 τόνους.
4. Με την παρ. 4 του άρθρου 10 ορίζεται ότι οι κατώτεροι και οι ανώτεροι
συντελεστές απόσβεσης των προηγούµενων παραγράφων δεν εφαρµόζονται,
εάν από διατάξεις ειδικών νόµων προβλέπονται διαφορετικοί συντελεστές,
οπότε εφαρµόζονται οι τελευταίοι.
Αρθρο 11
1. Με την παρ. 1 του άρθρου 11 ορίζεται ο κατώτερος και ο ανώτερος
συντελεστής απόσβεσης των ειδών εξοπλισµού γενικά των σανατορίων,
κλινικών, εκπαιδευτηρίων, εστιατορίων και κέντρων διασκέδασης. Ως είδη
εξοπλισµού γενικά νοούνται όλα τα κινητά περιουσιακά στοιχεία των
παραπάνω επιχειρήσεων που είναι αναγκαία για την οργάνωση γενικά και τη
λειτουργία τους, όπως είναι τα έπιπλα, τα λευκά είδη, τα σκεύη (µαγειρικά
σκεύη, σερβίτσια κ.λπ.), τα είδη προθήκης και κάθε άλλο είδος χρήσιµο για
την εξυπηρέτηση τόσο του κοινού όσο και του προσωπικού των εν λόγω
επιχειρήσεων (π.χ. ανεµιστήρες, τηλεοράσεις κ.λπ.).
2. Με την παρ. 2 του άρθρου 11 ορίζεται ο κατώτερος και ο ανώτερος
συντελεστής απόσβεσης των ειδών εξοπλισµού γενικά των λοιπών
επιχειρήσεων.
3. Με την παρ. 3 του άρθρου 11 ορίζεται ο κατώτερος και ο ανώτερος
συντελεστής απόσβεσης των ειδών εξοπλισµού γραφείου, δηλαδή των
αριθµοµηχανών, των φωτοαντιγραφικών και των φωτοτυπικών µηχανηµάτων,
των γραφοµηχανών, των µαγνητοφώνων κ.λπ.
4. Με την παρ. 4 του άρθρου 11 ορίζεται ο κατώτερος και ο ανώτερος
συντελεστής απόσβεσης των ειδών εξοπλισµού γραφείου, όταν αυτά
χρησιµοποιούνται ως µέσα εκπαίδευσης. Εποµένως οι επιχειρήσεις οι οποίες
χρησιµοποιούν τα πιο πάνω πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά σύστηµα για
σκοπούς εκπαιδευτικούς (σχολές επαγγελµατικής ή τεχνικής εκπαίδευσης,
κέντρα ελεύθερων σπουδών κ.λπ.) θα διενεργούν γι’ αυτά αποσβέσεις µε τον
κατώτερο ή τον ανώτερο συντελεστή της παρούσας παραγράφου, οι οποίοι
είναι µεγαλύτεροι από τους αντίστοιχους της προηγούµενης παραγράφου.
5. Με την παρ. 5 του άρθρου 11 ορίζεται ο κατώτερος και ο ανώτερος
συντελεστής απόσβεσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) και των
ηλεκτρονικών συγκροτηµάτων γενικά. Επίσης ορίζεται διαφορετικός
κατώτερος και ανώτερος συντελεστής απόσβεσης των Η/Υ και των
ηλεκτρονικών συγκροτηµάτων γενικά, οι οποίοι είναι µεγαλύτεροι από τους
αντίστοιχους προηγούµενους, όταν αυτά χρησιµοποιούνται ως µέσα
εκπαίδευσης. Επιπλέον ορίζεται ο κατώτερος και ο ανώτερος συντελεστής
απόσβεσης του λογισµικού των Η/Υ (software).Με τις διατάξεις της
παραγράφου αυτής προβλέπεται ακόµη ότι η απόσβεση των Η/Υ και του
λογισµικού τους µπορεί να γίνεται εφάπαξ µέσα στη διαχειριστική χρήση κατά
την οποία τέθηκαν σε λειτουργία για πρώτη φορά.
6. Με την παρ. 6 του άρθρου 11 ορίζεται ο κατώτερος και ο ανώτερος
συντελεστής απόσβεσης των ειδών υγιεινής των ξενοδοχειακών

επιχειρήσεων, των σανατορίων και των κλινικών. Εννοείται ότι οι συντελεστές
αυτοί εφαρµόζονται για τα συγκεκριµένα πάγια τα οποία παρακολουθούνται
σε ιδιαίτερο λογαριασµό, επειδή δεν είναι συστατικά του ακινήτου, δηλαδή δεν
είναι συνδεδεµένα µε το κτίριο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ο αποχωρισµός τους
να µην είναι δυνατό να γίνει εύκολα και χωρίς βλάβη της ουσίας τους ή του
κτιρίου.
7. Με την παρ. 7 του άρθρου 11 ορίζεται ο κατώτερος και ο ανώτερος
συντελεστής απόσβεσης των φωτεινών επιγραφών που είναι εγκατεστηµένες
σε ακίνητα τρίτων. Σηµειώνεται ότι για πρώτη φορά ορίζεται συντελεστής
απόσβεσης για τα εν λόγω πάγια περιουσιακά στοιχεία.
Αρθρο 12
Με το άρθρο 12 ορίζονται οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές
απόσβεσης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των ελεύθερων
επαγγελµατιών. Σχετικά µε την απόσβεση των εν λόγω παγίων σηµειώνονται
τα ακόλουθα:
- Με την περ. β’ αυτού του άρθρου ορίζεται κατώτερος και ανώτερος
συντελεστής απόσβεσης των Η/Υ, του λογισµικού τους και των ηλεκτρονικών
συγκροτηµάτων είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) και τριάντα τοις εκατό (30%)
αντίστοιχα. Εποµένως οι ελεύθεροι επαγγελµατίες υποχρεούνται να
αποσβένουν τα εν λόγω πάγια τµηµατικά και δεν έχουν τη δυνατότητα, όπως
οι επιχειρήσεις, να επιλέξουν την εφάπαξ απόσβεσή τους µέσα στη
διαχειριστική χρήση κατά την οποία τέθηκαν σε λειτουργία για πρώτη φορά.
- Με την περ. γ’ αυτού του άρθρου εκτός από τους κατώτερους και τους
ανώτερους συντελεστές απόσβεσης των οικιακών συσκευών ή συστηµάτων
χρήσης φυσικού αερίου και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας ορίζεται ότι τα
συγκεκριµένα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται µέχρι ποσοστό
εβδοµήντα πέντε τοις εκατό 75% της αξίας τους, όπως γίνεται και µε τα ίδια
πάγια που ανήκουν στις επιχειρήσεις.
Αρθρο 13
1. Με την παρ. 1 του άρθρου 13 εξειδικεύονται τα καινούργια µηχανήµατα και
ο λοιπός µηχανολογικός ή τεχνικός εξοπλισµός παραγωγής, τα οποία, όπως
ορίζεται µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του κοινοποποιούµενου
π.δ/τος, όταν αποκτούνται από 1.1.1998 και µετά από βιοµηχανικές,
βιοτεχνικές, µεταλλευτικές, λατοµικές και µικτές αυτών επιχειρήσεις, δύνανται
να αποσβένονται κατ’ επιλογή της επιχείρησης είτε µε τη σταθερή είτε µε τη
φθίνουσα µέθοδο. Για διευκόλυνση επισυνάπτεται στην παρούσα πίνακας,
στον οποίο εµφαίνονται:
α) τα συγκεκριµένα πάγια περιουσιακά στοιχεία,
β) οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσής τους µε τη σταθερή
µέθοδο και γ) οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσής τους µε τη
φθίνουσα µέθοδο.
2. Με την παρ. 2 του άρθρου 13 ορίζονται οι κατώτεροι και οι ανώτεροι
συντελεστές απόσβεσης των παραπάνω πάγιων περιουσιακών στοιχείων,
όταν γι’ αυτά επιλέγεται η φθίνουσα µέθοδος απόσβεσης. Ειδικότερα µε τις
διατάξεις της παραγράφου αυτής προβλέπεται ότι κατά την απόσβεση των εν
λόγω παγίων µε τη φθίνουσα µέθοδο εφαρµόζεται ο κατώτερος ή ο ανώτερος
συντελεστής απόσβεσης της σταθερής µεθόδου, αφού προηγουµένως
τριπλασιαστεί. Π.χ. ο κατώτερος και ο ανώτερος συντελεστής απόσβεσης της

σταθερής µεθόδου των γερανοφόρων και των ανυψωτικών µηχανηµάτων,
που είναι έντεκα τοις εκατό (11%) και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αντίστοιχα,
γίνονται τριάντα τρία τοις εκατό (33%) και σαράντα πέντε τοις εκατό (45%)
αντίστοιχα.
3. Με την παρ. 3 του άρθρου 13 ορίζεται ότι οι συντελεστές απόσβεσης της
φθίνουσας µεθόδου των παραπάνω πάγιων περιουσιακών στοιχείων
υπολογίζονται επί του εκάστοτε υπολοίπου της αναπόσβεστης αξίας τους.
Συνεπώς ο οικείος συντελεστής απόσβεσης της φθίνουσας µεθόδου αρχικά
εφαρµόζεται επί της σε € αξίας κτήσης κάθε πάγιου περιουσιακού στοιχείου, η
οποία προσαυξάνεται µε τις δαπάνες των προσθηκών ή βελτιώσεων, ή επί
της σε € αναπροσαρµοσµένης αξίας του και στη συνέχεια επί της κάθε φορά
αναπόσβεστης αυτής αξίας.
4. Με την παρ. 4 του άρθρου 13 ορίζεται ότι κατά τη διαχειριστική χρήση που
η αναπόσβεστη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, αφού µειωθεί και
µε τις αποσβέσεις που αντιστοιχούν σε αυτή τη διαχειριστική χρήση, είναι
µικρότερη από το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας κτήσης
(προσαυξηµένης µε τις δαπάνες προσθηκών ή βελτιώσεων) ή της
αναπροσαρµοσµένης αξίας τους, ολόκληρο το ποσό της αναπόσβεστης αξίας
δύναται να αποσβεστεί σε αυτή τη διαχειριστική χρήση. Για την καλύτερη
κατανόηση όσων αναφέρονται στην παρούσα και στην προηγούµενη
παράγραφο παρατίθενται ένα παράδειγµα υπολογισµού αποσβέσεων µε τη
φθίνουσα µέθοδο, το οποίο αφορά πάγιο που έχει αποκτηθεί πριν από την
1.1.2003.
Παράδειγµα:
Εστω ότι στην αρχή της διαχειριστικής χρήσης 1.1 - 31.12.2000 µια βιοτεχνική
επιχείρηση απόκτησε καινούργιο µηχάνηµα αξίας κτήσης 100.000 €. Για το
πάγιο αυτό η επιχείρηση επέλεξε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του
άρθρου 2 του Π.∆.100/1998 τη φθίνουσα µέθοδο απόσβεσης,
πραγµατοποίησε δε γι’ αυτό αποσβέσεις κατά τις διαχειριστικές χρήσεις 1.131.12.2000, 1.1-31.12.2001 και 1.1-31.12.2002 µε συντελεστή τριάντα τοις
εκατό (30%), δηλαδή τον τριπλάσιο της σταθερής µεθόδου. Εστω ότι µε τις
διατάξεις του κοινοποιούµενου π.δ/τος ορίζεται γι’ αυτό το πάγιο κατώτερος
συντελεστής απόσβεσης µε τη σταθερή µέθοδο επτά τοις εκατό (7%) και
ανώτερος δέκα τοις εκατό (10%). Με βάση τα δεδοµένα αυτά η επιχείρηση
υποχρεούται να εξακολουθήσει να αποσβένει το εν λόγω πάγιο µε τη
φθίνουσα µέθοδο, δύναται δε για τον υπολογισµό των αποσβέσεων που θα
βαρύνουν τις επόµενες διαχειριστικές χρήσεις να επιλέξει είτε τον τριπλάσιο
κατώτερο συντελεστή απόσβεσης της σταθερής µεθόδου (21%) είτε τον
τριπλάσιο ανώτερο (30%), αυτόν δε που θα επιλέξει να τον εφαρµόσει µέχρι
την πλήρη απόσβεση του παγίου. Εποµένως αν υποτεθεί ότι η επιχείρηση
επιλέξει το συντελεστή είκοσι ένα τοις εκατό (21%), οι αποσβέσεις που έχουν
διενεργηθεί και αυτές που θα διενεργηθούν µελλοντικά θα έχουν ως εξής:
∆ιαχειριστικές
Χρήσεις

Αναπόσβεστη
Αξία

Ετήσιες
Αποσβέσεις

Αποσβεσµένη
Αξία

1.1 - 31.12.2000

100.000,00

30.000,00

30.000,00

1.1 - 31.12.2001

70.000,00

21.000,00

51.000,00

1.1 - 31.12.2002

49.000,00

14.700,00

65.700,00

1.1 - 31.12.2003

34.300,00

7.203,00

72.903,00

1.1 - 31.12.2004

27.097,00

5.690,37

78.593,37

1.1 - 31.12.2005

21.406,63

4.495,39

83.088,76

1.1 - 31.12.2006

16.911,24

3.551,36

86.640,12

1.1 - 31.12.2007

13.359,88

2.805,57

89.445,69

1.1 - 31.12.2008

10.554,31

2.216,40
ή 91.662,09
10.554,30*
0,01

ή

* Επειδή στη διαχειριστική χρήση 1.1 - 31.12.2008 η αναπόσβεστη αξία του
παγίου, συνυπολογιζοµένων και των αποσβέσεων αυτής της διαχειριστικής
χρήσης, είναι µικρότερη από το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας κτήσης του
(10.554,31 - 2.216,40 = 8.337 < 100.000 x 10% = 10.000), η επιχείρηση
δύναται, εφόσον το επιθυµεί, σ’ αυτή τη διαχειριστική χρήση να αποσβέσει
πλήρως το πάγιο.
Συνηµµένα:
Πίνακας Παγίων που µπορούν να αποσβεστούν µε τη φθίνουσα µέθοδο
Καθορισµός κατώτερων και ανώτερων
συντελεστών απόσβεσης
Π.∆.299/2003 (ΦΕΚ 255/Α’/4.11.2003)
Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, ο οποίος κυρώθηκε µε το Ν.2238/1994
(Φ.Ε.Κ. 151 Α’), όπως ισχύουν µετά την τροποποίησή τους µε την
παράγραφο 6 του άρθρου 5 του Ν.3091/2002 (Φ.Ε.Κ. 330 Α’).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’), όπως αυτό
προστέθηκε µε το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Φ.Ε.Κ. 154 Α’) και
αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2α του άρθρου 1 του Ν.2469/1997
(Φ.Ε.Κ. 38 Α’).
3. Την 1065956/863/Α0012/15.7.2003 απόφαση του Πρωθυπουργού και
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών (Φ.Ε.Κ. 985 Β’), µε την οποία
καθορίστηκαν οι αρµοδιότητες των Υφυπουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού ∆ιατάγµατος
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.
5. Τη γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας 385/2003, µε πρόταση
του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών αποφασίζουµε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 1
1. Για τον προσδιορισµό του καθαρού κέρδους των εµπορικών, βιοµηχανικών
και γεωργικών επιχειρήσεων που ασκούνται από φυσικά και νοµικά
πρόσωπα, καθώς και του καθαρού εισοδήµατος από υπηρεσίες ελευθέριων
επαγγελµάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 31, 41, 49 και 105 του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές

απόσβεσης της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων ορίζονται κατά τις
επόµενες διατάξεις του παρόντος.
2. Η διενέργεια των αποσβέσεων κατ’ έτος και µε τα οριζόµενα δια του
παρόντος ποσοστά είναι υποχρεωτική. Ειδικότερα οι νέες επιχειρήσεις, για τις
τρεις (3) πρώτες διαχειριστικές περιόδους που έπονται της χρήσης µέσα στην
οποία άρχισε η παραγωγική λειτουργία τους, δύνανται να προβούν σε
απόσβεση όλων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων τους είτε µε συντελεστή
µηδέν τοις εκατό (0%) είτε µε συντελεστή πενήντα τοις εκατό (50%) του
ισχύοντος ποσοστού, µε την προϋπόθεση ότι ο συντελεστής απόσβεσης που
θα επιλεγεί από την επιχείρηση δεν θα µεταβάλλεται από διαχείριση σε
διαχείριση.
3. Τα ποσοστά αποσβέσεων που ορίζονται µε το παρόν αφορούν ετήσια
απόσβεση. Για τα νέα πάγια περιουσιακά στοιχεία η απόσβεση αρχίζει από το
µήνα κατά τον οποίο αυτά χρησιµοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία και
υπολογίζεται σε τόσα δωδέκατα όσοι και οι µήνες µέχρι το τέλος της
διαχειριστικής χρήσης.
4. Οι αποσβέσεις που διενεργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
δεν δύνανται να υπερβούν την αξία κτήσης ή την αναπροσαρµοσµένη αξία
του αποσβεστέου πάγιου περιουσιακού στοιχείου, κατά τα οριζόµενα στην
παράγραφο 3 του άρθρου 2.
5. Η αξία των εργαλείων και των ανταλλακτικών των µηχανηµάτων που
χρησιµοποιούνται από τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελµατίες
αποσβένεται εξ’ ολοκλήρου µέσα στη χρήση κατά την οποία
χρησιµοποιήθηκαν για πρώτη φορά.
6. Πάγια περιουσιακά στοιχεία, των οποίων η αξία κτήσης εκάστου είναι µέχρι
εξακόσια (600) ευρώ, δύνανται να αποσβένονται εξ’ ολοκλήρου µέσα στη
χρήση κατά την οποία χρησιµοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία.
7. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.1809/1988
(Φ.Ε.Κ. Α’ 222) δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος.
8. Οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης που ορίζονται µε το
παρόν εφαρµόζονται από 1ης Ιανουαρίου 2003, για διαχειριστικές περιόδους
που αρχίζουν από την ηµεροµηνία αυτή και µετά.
ΑΡΘΡΟ 2
1. Για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί µέχρι και
31.12.1997, καθώς και εκείνα που αποκτούνται από 1.1.1998 και µετά, µε την
επιφύλαξη των αναφερόµενων στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, οι
αποσβέσεις διενεργούνται µε τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης.
2. Για τα καινούργια µηχανήµατα και το λοιπό µηχανολογικό ή τεχνικό
εξοπλισµό παραγωγής, που αποκτούν από 1.1.1998 και µετά οι βιοµηχανικές,
βιοτεχνικές, µεταλλευτικές, λατοµικές και οι µικτές επιχειρήσεις αυτών, οι
αποσβέσεις διενεργούνται υποχρεωτικά είτε µε τη σταθερή µέθοδο
απόσβεσης είτε µε τη φθίνουσα µέθοδο απόσβεσης, µε την προϋπόθεση ότι η
µέθοδος που θα επιλεγεί, γι’ αυτά τα πάγια στοιχεία, θα εφαρµόζεται κατά
πάγιο τρόπο.
3. Οι τακτικές αποσβέσεις, που διενεργούνται µε τις µεθόδους που
προαναφέρθηκαν, υπολογίζονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται ειδικότερα στις
διατάξεις του παρόντος και µε την εφαρµογή των προβλεπόµενων στο παρόν
διάταγµα συντελεστών, επί της σε ευρώ αξίας κτήσης των πάγιων
περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, προσαυξηµένης µε τις δαπάνες

προσθηκών και βελτιώσεων, ή της αναπροσαρµοσµένης αξίας τους, όπως η
αξία αυτή εξευρίσκεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές
διατάξεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΣΤΑΘΕΡΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ
ΑΡΘΡΟ 3
1. Οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης της αξίας των
κτιριακών εγκαταστάσεων και οικοδοµηµάτων ορίζονται ως ακολούθως:
α) Για οικοδοµές ή τµήµατα αυτών που χρησιµοποιούνται ως οικοτροφεία,
σχολεία, φροντιστήρια, αίθουσες κινηµατογράφων ή θεάτρων, κλινικές,
σανατόρια και καταστήµατα εξυπηρέτησης του κοινού, γενικώς, κατώτερος
πέντε τοις εκατό (5%) και ανώτερος οκτώ τοις εκατό (8%).
β) Για οικοδοµές ή τµήµατα αυτών που χρησιµοποιούνται ως ξενοδοχεία,
κατώτερος τρία τοις εκατό (3%) και ανώτερος έξι τοις εκατό (6%).
γ) Για οικοδοµές ή τµήµατα αυτών, που χρησιµοποιούνται ως µπαγκαλόους ή
κάµπιγκς και είναι κατασκευασµένες από ξύλο, καθώς και τις συναφείς
εγκαταστάσεις, που επίσης είναι κατασκευασµένες από ξύλο, κατώτερος οκτώ
τοις εκατό (8%) και ανώτερος δώδεκα τοις εκατό (12%). Για τις ίδιες οικοδοµές
ή τµήµατα αυτών και τις συναφείς εγκαταστάσεις τους, που είναι
κατασκευασµένες από τσιµέντο, κατώτερος πέντε τοις εκατό (5%) και
ανώτερος οκτώ τοις εκατό (8%).
δ) Για οικοδοµές ή τµήµατα αυτών που χρησιµοποιούνται για άλλες χρήσεις,
κατώτερος τρία τοις εκατό (3%) και ανώτερος πέντε τοις εκατό (5%).
ε) Για πρόχειρες κατασκευές (ξύλινες, πλαστικές κ.λπ.) που χρησιµοποιούνται
για οποιαδήποτε χρήση, κατώτερος οκτώ τοις εκατό (8%) και ανώτερος
δώδεκα τοις εκατό (12%).
στ) Για βιοµηχανοστάσια, όπως αυτά νοούνται από τις διατάξεις της
περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήµατος, τα παραρτήµατα και παρακολουθήµατά τους, καθώς και τις
αποθήκες που είναι συνεχόµενες µε αυτά και χρησιµοποιούνται για την
αποθήκευση πρώτων υλών ή την πρώτη εναπόθεση των βιοµηχανικών
προϊόντων, κατώτερος πέντε τοις εκατό (5%) και ανώτερος οκτώ τοις εκατό
(8%).
ζ) Για οικοδοµήµατα που χρησιµοποιούνται για την επεξεργασία και
συντήρηση καπνών σε φύλλα (αποθήκες καπνών ή άλλων εξαγώγιµων
γεωργικών προϊόντων) και ως ξηραντήρια καπνού, κατώτερος πέντε τοις
εκατό (5%) και ανώτερος οκτώ τοις εκατό (8%).
η) Για οικοδοµήµατα αεροδροµίων που χρησιµοποιούνται ως αεροσταθµοί
επιβατών, κατώτερος δύο τοις εκατό (2%) και ανώτερος τέσσερα τοις εκατό
(4%).
θ) Για οδικά δίκτυα εντός χώρου εργοστασίων ή χώρου που βρίσκεται
οικισµός προσωπικού, κατώτερος τρία τοις εκατό (3%) και ανώτερος πέντε
τοις εκατό (5%).
2. Τα ποσοστά απόσβεσης που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο
υπολογίζονται στην αξία µόνο των κτισµάτων, ανεξάρτητα από τον τρόπο
κατασκευής τους (συνήθης ή προκατασκευή).

3. Από το ποσό της µε βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου
αναγνωριζόµενης απόσβεσης αφαιρείται η κατά τις διατάξεις του άρθρου 23
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος παρεχόµενη απόσβεση κατά ποσοστό
δέκα τοις εκατό (10%) ή πέντε τοις εκατό (5%) επί του ακαθάριστου
εισοδήµατος της οικοδοµής ή του καταστήµατος, γραφείου κ.λπ., αναλόγως
της περίπτωσης.
ΑΡΘΡΟ 4
1. Για τα µηχανήµατα και τις εγκαταστάσεις παραγωγής, µεταφοράς και
διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τα ορυχεία επιχειρήσεων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στα οποία εξορύσσονται ύλες που
χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τα
µηχανήµατα και τις εγκαταστάσεις τους, οι κατώτεροι και οι ανώτεροι
συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:
α) Για ατµοηλεκτρικές µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας:
αα) Για λιγνιτικές µονάδες, µονάδες πετρελαίου (ΜΑΖΟΥΤ) και µονάδες
φυσικού αερίου, κατώτερος τέσσερα τοις εκατό (4%) και ανώτερος πέντε τοις
εκατό (5%).
β) Για αεριοστροβιλικές µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ελαφρού
πετρελαίου (ΝΤΗΖΕΛ), κατώτερος πέντε τοις εκατό (5%) και ανώτερος επτά
τοις εκατό (7%).
γ) Για µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασµένου κύκλου:
αα) Για µονάδες ελαφρού πετρελαίου (ΝΤΗΖΕΛ), κατώτερος τέσσερα τοις
εκατό (4%) και ανώτερος επτά τοις εκατό (7%).
ββ) Για µονάδες φυσικού αερίου, κατώτερος έξι τοις εκατό (6%) και ανώτερος
επτά τοις εκατό (7%).
δ) Για ντηζελοηλεκτρικές µονάδες (µονάδες εσωτερικής καύσης) παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας, κατώτερος πέντε τοις εκατό (5%) και ανώτερος έξι τοις
εκατό (6%).
ε) Για υδροηλεκτρικούς σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας:
αα) Για φράγµατα δύο τοις εκατό (2%).
ββ) Για µηχανήµατα και εγκαταστάσεις κατώτερος τρία τοις εκατό (3%) και
ανώτερος τέσσερα τοις εκατό (4%).
στ) Για µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εναλλακτικών µορφών:
αα) Για αιολικά πάρκα και φωτοβολταϊκές και γεωθερµικές µονάδες κατώτερος
πέντε τοις εκατό (5%) και ανώτερος επτά τοις εκατό (7%).
ζ) Για σταθµούς συµπαραγωγής ηλεκτρισµού θερµότητας (ΣΗΘ) κατώτερος
πέντε τοις εκατό (5%) και ανώτερος επτά τοις εκατό (7%).
η) Για µηχανήµατα και εγκαταστάσεις µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας:
αα) Για γραµµές µεταφοράς κατώτερος τρία τοις εκατό (3%) και ανώτερος
τέσσερα τοις εκατό (4%).
ββ) Για υποσταθµούς µεταφοράς κατώτερος τέσσερα τοις εκατό (4%) και
ανώτερος πέντε τοις εκατό (5%).
γγ) Για εναέρια καλώδια µεταφοράς δεδοµένων κατώτερος δέκα τοις εκατό
(10%) και ανώτερος δώδεκα τοις εκατό (12%).
δδ) Για συστήµατα τηλεποπτείας - τηλεχειρισµών κατώτερος δεκαοκτώ τοις
εκατό (18%) και ανώτερος είκοσι τοις εκατό (20%).
θ) Για µηχανήµατα και εγκαταστάσεις διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας:
αα) Για δίκτυα διανοµής χαµηλής τάσης κατώτερος πέντε τοις εκατό (5%) και
ανώτερος έξι τοις εκατό (6%).

ββ) Για δίκτυα διανοµής µέσης τάσης κατώτερος τέσσερα τοις εκατό (4%) και
ανώτερος πέντε τοις εκατό (5%).
γγ) Για υποσταθµούς διανοµής µέσης τάσης - χαµηλής τάσης κατώτερος
πέντε τοις εκατό (5%) και ανώτερος έξι τοις εκατό (6%).
δδ) Για υποσταθµούς διανοµής υψηλής τάσης - µέσης τάσης κατώτερος
τέσσερα τοις εκατό (4%) και ανώτερος έξι τοις εκατό (6%).
εε) Για κέντρα διανοµής υψηλής τάσης - µέσης τάσης κατώτερος τέσσερα τοις
εκατό (4%) και ανώτερος έξι τοις εκατό (6%).
στστ) Για καλώδια µεταφοράς δεδοµένων κατώτερος επτά τοις εκατό (7%) και
ανώτερος οκτώ τοις εκατό (8%).
ζζ) Για συστήµατα τηλεποπτείας - τηλεχειρισµών κατώτερος δεκαοκτώ τοις
εκατό (18%) και ανώτερος είκοσι τοις εκατό (20%).
ι) Για εξοπλισµό συνεργείων συντήρησης µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, γενικά, κατώτερος δέκα τοις εκατό (10%) και ανώτερος δώδεκα τοις
εκατό (12%)
ια) Για ορυχεία επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα οποία
εξορύσσονται ορυκτές ύλες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
κατώτερος οκτώ τοις εκατό (8%) και ανώτερος δέκα τοις εκατό (10%).
ιβ) Για µηχανήµατα και εγκαταστάσεις των παραπάνω ορυχείων:
αα) Για ηλεκτροκίνητο εκσκαπτικό εξοπλισµό (εκσκαφείς - αποθέτες ταινιόδροµοι) κατώτερος πέντε τοις εκατό (5%) και ανώτερος έξι τοις εκατό
(6%).
ββ) Για τεχνικά έργα υποδοµής και υποστήριξης κατώτερος έξι τοις εκατό
(6%) και ανώτερος επτά τοις εκατό (7%).
γγ) Για χωµατουργικά µηχανήµατα και οχήµατα κατώτερος δεκατέσσερα τοις
εκατό (14%) και ανώτερος δεκαέξι τοις εκατό (16%).
δδ) Για εξοπλισµό συνεργείων συντήρησης κατώτερος δέκα τοις εκατό (10%)
και ανώτερος δώδεκα τοις εκατό
2. Για τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις και τηλεπικοινωνιακά έργα οι
κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:
α) Για ψηφιακά κέντρα και ηλεκτρονικές τερµατικές διατάξεις κατώτερος
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και ανώτερος είκοσι τοις εκατό (20%).
β) Για εξοπλισµό µετάδοσης (δικτύων) κατώτερος έντεκα τοις εκατό (11%) και
ανώτερος δεκαπέντε τοις εκατό
γ) Για τηλεφωνικές, τηλεγραφικές και τηλετυπικές (TELEX) εγκαταστάσεις
κέντρων και ραδιοηλεκτρικές εγκαταστάσεις κατώτερος δεκαπέντε τοις εκατό
(15%) και ανώτερος είκοσι τοις εκατό (20%).
δ) Για υπόγεια και υποβρύχια καλώδια – σωληνώσεις (συµβατικά και οπτικών
ινών) κατώτερος τέσσερα τοις εκατό (4%) και ανώτερος επτά τοις εκατό (7%).
ε) Για καλώδια σωληνώσεων οπτικών ινών κατώτερος πέντε τοις εκατό (5%)
και ανώτερος οκτώ τοις εκατό (8%).
στ) Για εναέρια ενσύρµατα δίκτυα κατώτερος οκτώ τοις εκατό (8%) και
ανώτερος δώδεκα τοις εκατό (12%) και για εναέρια ασύρµατα δίκτυα
κατώτερος πέντε τοις εκατό (5%) και ανώτερος οκτώ τοις εκατό (8%).
ζ) Για κύριες τηλεφωνικές, τηλεγραφικές και ραδιοηλεκτρικές συνδέσεις συσκευές και θαλάµους κατώτερος έντεκα τοις εκατό (11%) και ανώτερος
δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
η) Για δευτερεύουσες εγκαταστάσεις κατώτερος οκτώµισι τοις εκατό (8,5%)
και ανώτερος δωδεκάµισι τοις εκατό (12,5%).

θ) Για καλωδιακά πλοία κατώτερος τρία τοις εκατό (3%) και ανώτερος πέντε
τοις εκατό (5%).
3. Για τα µηχανήµατα και γενικά τον ειδικό εξοπλισµό των ραδιοτηλεοπτικών
σταθµών οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως
ακολούθως:
α) Για κάµερες και παρελκόµενα, βίντεο και παρελκόµενα, καθώς και κινητές
µονάδες εξωτερικών µεταδόσεων, κατώτερος δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και
ανώτερος είκοσι τοις εκατό (20%).
β) Για κέντρα εκποµπής - αναµεταδότες (ποµποί - αναµεταδότες και
παρελκόµενα, πυλώνες - ιστοί και παρελκόµενα, καθώς και κεραίες εκποµπής
- λήψης και παρελκόµενα) κατώτερος επτά τοις εκατό (7%) και ανώτερος δέκα
τοις εκατό (10%).
γ) Για λοιπά µηχανήµατα και εγκαταστάσεις ραδιοτηλεοπτικών σταθµών
κατώτερος έντεκα τοις εκατό (11%) και ανώτερος δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
4. Για τα έργα δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπληµµυρικών έργων,
έργων αντιρρύπανσης και κέντρων επεξεργασίας λυµάτων, οι κατώτεροι και οι
ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:
α) Για έργα δικτύων ύδρευσης:
αα) Για φράγµατα ένα τοις εκατό (1%).
ββ) Για διυλιστήρια κατώτερος ένα τοις εκατό (1%) και ανώτερος δύο τοις
εκατό (2%).
γγ) Για υδραγωγεία κατώτερος ενάµισι τοις εκατό (1,5%) και ανώτερος δυόµισι
τοις εκατό (2,5%).
δδ) Για κύριους τροφοδοτικούς αγωγούς κατώτερος δύο τοις εκατό (2%) και
ανώτερος τρία τοις εκατό (3%).
εε) Για δευτερεύοντες τροφοδοτικούς αγωγούς κατώτερος δυόµισι τοις εκατό
(2,5%) και ανώτερος τρεισήµισι τοις εκατό (3,5%).
στστ) Για δίκτυα διανοµής, καθώς και εξωτερικά και εσωτερικά αντλιοστάσια,
κατώτερος επτά τοις εκατό (7%) και ανώτερος δέκα τοις εκατό (10%).
ζζ) Για δεξαµενές κατώτερος ένα τοις εκατό (1%) και ανώτερος δύο τοις εκατό
(2%).
β) Για έργα δικτύων αποχέτευσης:
αα) Για έργα βαρείας υποδοµής και βασικούς συλλεκτήρες κατώτερος ένα τοις
εκατό (1%) και ανώτερος δύο τοις εκατό (2%).
ββ) Για δευτερεύοντες αγωγούς κατώτερος ενάµισι τοις εκατό (1,5%) και
ανώτερος δυόµισι τοις εκατό (2,5%).
γγ) Για εξωτερικές διακλαδώσεις κατώτερος δύο τοις εκατό (2%) και ανώτερος
τέσσερα τοις εκατό (4%).
δδ) Για ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις κατώτερος επτά τοις εκατό (7%)
και ανώτερος δέκα τοις εκατό (10%).
γ) Για αντιπληµµυρικά έργα:
αα) Για διευθετήσεις ρεµάτων ένα τοις εκατό (1%).
ββ) Για συλλεκτήρες οµβρίων υδάτων κατώτερος ένα τοις εκατό (1%) και
ανώτερος δύο τοις εκατό (2%).
γγ) Για δίκτυα οµβρίων υδάτων κατώτερος ενάµισι τοις εκατό (1,5%) και
ανώτερος δυόµισι τοις εκατό (2,5%).
δδ) Για φρεάτια υδροσυλλογής κατώτερος δύο τοις εκατό (2%) και ανώτερος
τέσσερα τοις εκατό (4%).
δ) Για έργα αντιρρύπανσης και κέντρα επεξεργασίας λυµάτων:

αα) Για ερευνητικά κέντρα λυµάτων και κέντρα λυµάτων κατώτερος τρία τοις
εκατό (3%) και ανώτερος πέντε τοις εκατό (5%).
5. Για τα µηχανήµατα και εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται από τις
καπνοβιοµηχανίες οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης
ορίζονται ως ακολούθως:
α) Για κοπτικές µηχανές, χαρµανιέρες, υγραντήρια και ξηραντήρια καπνών,
εγκαταστάσεις µεταφοράς καπνών σε φύλλα και κεκοµµένου, κλιµατιστικές
εγκαταστάσεις στους χώρους επεξεργασίας και βιοµηχανοποίησης κατώτερος
επτά τοις εκατό (7%) και ανώτερος δέκα τοις εκατό (10%).
β) Για σιγαροποιητικές, κυτιοποιητικές, πακεταριστικές, λιθογραφικές µηχανές
και σελλοφανέζες κατώτερος οκτώ τοις εκατό (8%) και ανώτερος δώδεκα τοις
εκατό (12%).
6. Για τα µηχανήµατα και εγκαταστάσεις των πρατηρίων υγρών καυσίµων και
λιπαντηρίων οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται
ως ακολούθως:
α) Για αντλίες και εξοπλισµό αυτών (των πρατηρίων) κατώτερος οκτώ τοις
εκατό (8%) και ανώτερος δώδεκα τοις εκατό (12%).
β) Για αεροσυµπιεστές και γρασσαδόρους κατώτερος έντεκα τοις εκατό (11%)
και ανώτερος δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
7. Για τα δοχεία µεταφοράς υγρών και αερίων, δεξαµενές κ.λπ. οι κατώτεροι
και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:
α) Για δοχεία µεταφοράς υγρών υλών (βαρελιών κ.λπ.) κατώτερος είκοσι
τέσσερα τοις εκατό (24%) και ανώτερος τριάντα τοις εκατό (30%).
β) Για χαλύβδινες φιάλες υγραερίου κατώτερος έντεκα τοις εκατό (11%) και
ανώτερος δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
γ) Για δίκτυα σωληνώσεων υγρών καυσίµων και τα σχετικά εξαρτήµατα
κατώτερος επτά τοις εκατό (7%) και ανώτερος δέκα τοις εκατό (10%).
δ) Για µεταλλικές και από σκυρόδεµα δεξαµενές εναποθήκευσης υγρών
καυσίµων κατώτερος τρία τοις εκατό (3%) και ανώτερος πέντε τοις εκατό
(5%).
8. Για τα ψυκτικά µηχανήµατα οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές
απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:
α) Για τα ψυκτικά µηχανήµατα (ψυγεία διατήρησης τροφίµων κ.λπ.) και τις
εγκαταστάσεις κλιµατισµού και κεντρικής θέρµανσης (λέβητες - καυστήρες
κ.λπ.) στους χώρους παραγωγής κατώτερος οκτώ τοις εκατό (8%) και
ανώτερος δώδεκα τοις εκατό (12%).
β) Για τα ψυγεία αποθήκευσης τροφίµων γενικά σε εγκαταστάσεις τρίτων
κατώτερος δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και ανώτερος είκοσι τοις εκατό (20%).
9. Για τα γερανοφόρα και ανυψωτικά µηχανήµατα ο κατώτερος και ο
ανώτερος συντελεστής απόσβεσης ορίζονται σε έντεκα τοις εκατό (11 %) και
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αντίστοιχα.
10. Για τα µηχανήµατα παραγωγής ταινιών (κινηµατογραφικών, βίντεο και
συναφών) ο κατώτερος και ο ανώτερος συντελεστής απόσβεσης ορίζονται σε
έντεκα τοις εκατό (11%) και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αντίστοιχα.
11. Προκειµένου για ειδικές εγκαταστάσεις και µηχανήµατα των παρακάτω
επιχειρήσεων οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται
ως ακολούθως:
α) Κονσερβοποιίας και τυποποιηµένων προϊόντων, βυρσοδεψίας, παραγωγής
νηµάτων και υφασµάτων από φυσικό και τεχνητό βαµβάκι, παραγωγής

πλαστικών ειδών και εκτυπωτικών, εκδοτικών και βιβλιοδετικών εργασιών
κατώτερος οκτώ τοις εκατό (8%) και ανώτερος δώδεκα τοις εκατό (12%).
β) Υποδηµατοποιίας, παραγωγής νηµάτων και υφασµάτων από µαλλί και
µετάξι (φυσικό ή τεχνητό), παραγωγής χηµικών και φαρµακευτικών
προϊόντων, διυλιστηρίων, παραγωγής τσιµέντου και παραγωγής σιδήρου,
χάλυβα, όλου µίνας και αλουµινίου κατώτερος έντεκα τοις εκατό (11%) και
ανώτερος δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
12. Για τις µήτρες (καλούπια) που έχουν κατασκευασθεί από οποιαδήποτε
ύλη, εκτός πλαστικής ή θερµοπλαστικής, ο κατώτερος και ο ανώτερος
συντελεστής απόσβεσης ορίζονται σε έντεκα τοις εκατό (11%) και δεκαπέντε
τοις εκατό (15%) αντίστοιχα.
13. Για τις οικιακές συσκευές ή συστήµατα χρήσης φυσικού αερίου και
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας παρέχεται η δυνατότητα απόσβεσης µέχρι
ποσοστού εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) της δαπάνης µε τους κατωτέρω
οριζόµενους κατώτερους και ανώτερους συντελεστές απόσβεσης:
α) Λέβητες κεντρικής θέρµανσης φυσικού αερίου χυτοσίδηροι, θερµοσίφωνες
αποθήκευσης καύσης φυσικού αερίου και µαγειρικές συσκευές καύσης
φυσικού αερίου κατώτερος δύο τοις εκατό (2%) και ανώτερος τέσσερα τοις
εκατό (4%).
β) Λέβητες κεντρικής θέρµανσης φυσικού αερίου χαλύβδινοι, θερµοσίφωνες
ταχείας ροής και συνδυασµένοι λέβητες, θερµοσίφωνες καύσης φυσικού
αερίου και ηλιακό θερµοσιφωνικό οικιακό σύστηµα κατώτερος τεσσεράµισι
τοις εκατό (4,5%) και ανώτερος εξήµισυ τοις εκατό (6,5%).
γ) Αυτόνοµα θερµαντικά σώµατα καύσης φυσικού αερίου, µαγειρικές
συσκευές µεικτού τύπου (ηλεκτρικές και φυσικού αερίου) και ηλιακούς
συλλέκτες κατώτερος τρία τοις εκατό (3%) και ανώτερος πέντε τοις εκατό
(5%).
14. Για τα µηχανήµατα και ειδικές εγκαταστάσεις παραγωγής, µεταφοράς,
αποθήκευσης και διανοµής του φυσικού αερίου οι κατώτεροι και οι ανώτεροι
συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:
α) Για αγωγούς µεταφοράς και διανοµής φυσικού αερίου χαλύβδινους ή
πολυαιθυλαινίου και τις εγκαταστάσεις τους, δεξαµενές υγροποιηµένου
φυσικού αερίου από σκυρόδεµα και ειδικό µέταλλο και υπόγειες αποθήκες
φυσικού αερίου κατώτερος ενάµισι τοις εκατό (1,5%) και ανώτερος δυόµισι
τοις εκατό (2,5%).
β) Για µηχανήµατα ηλεκτρονικής εγκατάστασης καθοδικής προστασίας
αγωγών φυσικού αερίου κατώτερος τέσσερα τοις εκατό (4%) και ανώτερος
επτά τοις εκατό (7%).
γ) Για σταθµούς µέτρησης και ρύθµισης της πίεσης του φυσικού αερίου και
σταθµούς συµπίεσης κατώτερος δύο τοις εκατό (2%) και ανώτερος τέσσερα
τοις εκατό (4%).
δ) Για κρυογενικές εγκαταστάσεις αεριοποίησης υγροποιηµένου φυσικού
αερίου µετά των εξαρτηµάτων τους, κατώτερος ενάµισι τοις εκατό (1,5%) και
ανώτερος δυόµισι τοις εκατό (2,5%).
15. Για τα λοιπά µηχανήµατα και εγκαταστάσεις οι κατώτεροι και οι ανώτεροι
συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:
α) Των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, σανατορίων, κλινικών και
εκπαιδευτηρίων κατώτερος δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και ανώτερος είκοσι
τοις εκατό (20%).

β) Των λοιπών επιχειρήσεων κατώτερος έντεκα τοις εκατό (11%) και
ανώτερος δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
ΑΡΘΡΟ 5
1. Ο κατώτερος και ο ανώτερος συντελεστής απόσβεσης της αξίας των
εγκαταστάσεων γενικά των επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται ως
επικίνδυνες ορίζονται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και είκοσι τοις εκατό
(20%) αντίστοιχα.
2. Ο κατώτερος και ο ανώτερος συντελεστής απόσβεσης της αξίας των
εγκαταστάσεων γενικά των επιχειρήσεων που παράγουν πολεµικά είδη µε
εκρηκτικές ύλες ορίζονται σε είκοσι επτά τοις εκατό (27%) και τριάντα τρία τοις
εκατό (33%) αντίστοιχα.
3. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό δεν δικαιούνται να
διενεργήσουν τις κατά τα άρθρα 3, 4 και 10 του παρόντος αποσβέσεις.
ΑΡΘΡΟ 6
1. Οι επιχειρήσεις λατοµείων, εξόρυξης µεταλλευµάτων ή άλλων ορυκτών
υλών εκτός από τις κατά τα άρθρα 3, 4, 10 και 11 του παρόντος αποσβέσεις
διενεργούν ετήσια απόσβεση και επί της αξίας των λατοµείων ή των
µεταλλείων µε κατώτερο συντελεστή επτά τοις εκατό (7%) και ανώτερο δέκα
τοις εκατό (10%).
2. Για τα έξοδα κατασκευής ιδιωτικών οδών, πλατειών, δικτύων ύδρευσης,
αποχέτευσης και αντιπληµµυρικών έργων των επιχειρήσεων που
αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο ο κατώτερος και ο ανώτερος
συντελεστής απόσβεσης ορίζονται σε τέσσερα τοις εκατό (4%) και επτά τοις
εκατό (7%) αντίστοιχα.
3. Για τα έξοδα κατασκευής υποσταθµών διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας,
υποσταθµών µεταφοράς και γραµµών διανοµής χαµηλής τάσης και γραµµών
µεταφοράς αυτής των ίδιων επιχειρήσεων ο κατώτερος και ο ανώτερος
συντελεστής απόσβεσης ορίζονται σε επτά τοις εκατό (7%) και δέκα τοις
εκατό (10%) αντίστοιχα.
4. Για τους σπαστήρες λίθων, θραυστήρες, τριβεία, πετρελαιοµηχανές και
λοιπά µηχανήµατα των επιχειρήσεων του άρθρου αυτού ο κατώτερος και ο
ανώτερος συντελεστής απόσβεσης ορίζονται σε έντεκα τοις εκατό (11%) και
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αντίστοιχα.
5. Η απόσβεση των δαπανών που πραγµατοποιούνται για την εκτέλεση κάθε
φύσης µεταλλευτικών ερευνών, καθώς και των συναφών προς αυτές
δαπανών γενικά διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 του
Ν.∆.4029/1959 (Φ.Ε.Κ. Α’ 250).
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν ανάλογη εφαρµογή και επί των
λατοµικών επιχειρήσεων.
ΑΡΘΡΟ 7
1. Για λιµενικά έργα και ναυπηγεία οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές
απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:
α) Για λιµένες, αποβάθρες, ορµητήρια και προβλήτες κατώτερος επτά τοις
εκατό (7%) και ανώτερος δέκα τοις εκατό (10%).
β) Για έργα ελάφρυνσης πρανών κατώτερος έντεκα τοις εκατό (11%) και
ανώτερος δεκαέξι τοις εκατό (16%).
γ) Για ρυµούλκες, βυθοκόρους, πλωτούς γερανούς, ακάτους, πορθµεία,
λέµβους, φορτηγίδες, πλωτήρες και λοιπά συναφή στοιχεία κατώτερος οκτώ
τοις εκατό (8%) και ανώτερος δώδεκα τοις εκατό (12%).

δ) Για µόνιµες δεξαµενές από σκυρόδεµα και πλωτές δεξαµενές κατώτερος
πέντε τοις εκατό (5%) και ανώτερος οκτώ τοις εκατό (8%).
ε) Για ναυπηγικές κλίνες κατώτερος επτά τοις εκατό (7%) και ανώτερος δέκα
τοις εκατό (10%).
στ) Για σχέδια ναυπήγησης πλοίων κατώτερος είκοσι επτά τοις εκατό (27%)
και ανώτερος τριάντα τρία τοις εκατό (33%).
2. Για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία των εργοληπτικών επιχειρήσεων
δηµόσιων και ιδιωτικών έργων οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές
απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:
α) Για ξυλεία η οποία χρησιµοποιείται σε οικοδοµικά και άλλα τεχνικά έργα,
κατώτερος είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) και ανώτερος τριάντα τοις εκατό
(30%).
β) Για µεταλλικά ικριώµατα, κατώτερος επτά τοις εκατό (7%) και ανώτερος
δέκα τοις εκατό (10%).
γ) Για προωθητήρες γαιών (µπουλντόζες), φορτωτές, ισοπεδωτές,
αεροσυµπιεστές,
εκσκαφείς,
ασφαλτικά
µηχανήµατα,
γεωτρύπανα,
αναβατόρια, µηχανικά φτυάρια, αυτοκινούµενους αποξεστήρες, θραυστήρες,
τριβείς, σιλοκόσκινα, δονητές και αναµικτήρες σκυροδέµατος, οδοστρωτήρες
κ.λπ. κατώτερος έντεκα τοις εκατό (11%) και ανώτερος δεκαπέντε τοις εκατό
(15%).
3. Για τις εγκαταστάσεις γενικά των επιχειρήσεων εκµετάλλευσης διωρύγων ο
κατώτερος και ο ανώτερος συντελεστής απόσβεσης ορίζονται σε έντεκα τοις
εκατό (11%) και δεκαέξι τοις εκατό (16%) αντίστοιχα.
4. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο του
άρθρου αυτού δεν δικαιούνται να διενεργούν τις κατά τα άρθρα 3, 4, 7
παράγραφος 1 και 10 του παρόντος αποσβέσεις.
5. Για τις εγκαταστάσεις αεροδροµίων οι κατώτεροι και οι ανώτεροι
συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:α) Για αεροδιάδροµους,
γέφυρες διέλευσης αεροσκαφών, χώρους πίστας αεροδροµίου για στάθµευση
αεροσκαφών, γέφυρες επιβίβασης επιβατών, σύστηµα τροφοδοσίας
επεξεργασµένου αέρα και ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης αποσκευών,
κατώτερος δύο τοις εκατό (2%) και ανώτερος τέσσερα τοις εκατό (4%).β) Για
υπόγειο σύστηµα παροχής ρεύµατος 400ΗΖ στα αεροσκάφη κατώτερος επτά
τοις εκατό (7%) και ανώτερος δέκα τοις εκατό (10%).γ) Για οπτικά
αεροβοηθήµατα:αα) Για εργασίες κατασκευής, κατώτερος δύο τοις εκατό (2%)
και ανώτερος τέσσερα τοις εκατό (4%).ββ) Για εξοπλισµό, κατώτερος τρία τοις
εκατό (3%) και ανώτερος πέντε τοις εκατό (5%).δ) Για τηλεπικοινωνιακά
συστήµατα κατώτερος δύο τοις εκατό (2%) και ανώτερος τέσσερα τοις εκατό
(4%).
ΑΡΘΡΟ 8
Για τα γεωργικά µηχανήµατα και τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται από τις
γεωργικές επιχειρήσεις και εκµεταλλεύσεις γενικά οι κατώτεροι και οι ανώτεροι
συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:α) Για ελκυστήρες,
αλωνιστικές µηχανές, οδοντωτές σβάρνες, σκαλιστήρια, καλλιεργητές,
άροτρα, δισκοσβάρνες, χορτοαναδευτές, χορτοσωρευτές, σπαρτικές µηχανές,
φορητά αναβατόρια, µηχανές τεµαχισµού σανών για αποθήκευση (στάσιµες),
µηχανές άλεσης τροφών, ρυµούλκες, θεριστικές µηχανές, αυτοδετικές,
χορτοσυλλεκτοδεµατικές, πατατοσυλλεκτικές και θεριζοαλωνιστικές µηχανές,
φορτωτικές, χορτοκοπτικές, συλλεκτικές βάµβακος και συλλεκτικές
αραβόσιτου µηχανές, φρέζες, τευτλοεξαγωγείς, κινητήρες εσωτερικής καύσης

και αντλητικά συγκροτήµατα κατώτερος οκτώ τοις εκατό (8%) και ανώτερος
δώδεκα τοις εκατό (12%).β) Για λιπασµατοδιανοµείς και ψεκαστήρες,
κατώτερος δέκα τοις εκατό (10%) και ανώτερος δεκατέσσερα τοις εκατό
(14%).γ) Για λοιπά µηχανήµατα, κατώτερος επτά τοις εκατό (7%) και
ανώτερος δέκα τοις εκατό (10%).
ΑΡΘΡΟ 9
Οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης της αξίας των
ακόλουθων πάγιων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων που
εκµεταλλεύονται κινηµατογραφικές ταινίες, βιντεοκασέττες - D.V.D., καθώς και
των ραδιοτηλεοπτικών σταθµών ορίζονται ως ακολούθως:α) Για τις
κινηµατογραφικές ταινίες: αα) κατώτεροι εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%)
για το πρώτο έτος, έντεκα τοις εκατό (11%) για το δεύτερο έτος, επτά τοις
εκατό (7%) για το τρίτο έτος και επτά τοις εκατό (7%) για το τέταρτο έτος
εκµετάλλευσης τους και ββ) ανώτεροι ογδόντα τοις εκατό (80%) για το πρώτο
έτος, δώδεκα τοις εκατό (12%) για το δεύτερο έτος και οκτώ τοις εκατό (8%)
για το τρίτο έτος εκµετάλλευσης τους.Η απόσβεση υπολογίζεται σε
δωδεκάµηνη βάση ανεξάρτητα από το χρόνο εκµετάλλευσης της ταινίας στο
οικείο διαχειριστικό έτος, µε τον περιορισµό ότι αυτή δεν µπορεί να υπερβεί
κατά το πρώτο έτος τα ακαθάριστα έσοδα που πραγµατοποιήθηκαν από την
εκµετάλλευση της ταινίας. Η τυχόν διαφορά της µειωµένης κατά το πρώτο
έτος απόσβεσης προσαυξάνει τις αποσβέσεις του δεύτερου έτους ανεξάρτητα
από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων, ώστε για τα πρώτα δύο (2) έτη η
συνολική απόσβεση να ανέρχεται στο ογδόντα έξι τοις εκατό (75% + 11% =
86%) της αξίας της ταινίας στην περίπτωση επιλογής των κατώτερων
συντελεστών ή στο ενενήντα δύο τοις εκατό (80% + 12% = 92%) της αξίας της
ταινίας στην περίπτωση επιλογής των ανώτερων συντελεστών.β) Για τις
βιντεοταινίες - D.V.D.: αα) κατώτεροι εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) για το
έτος κτήσης, είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για το δεύτερο έτος και δέκα τοις
εκατό (10%) για το τρίτο έτος εκµετάλλευσης τους και ββ) ανώτεροι εβδοµήντα
τοις εκατό (70%) για το έτος κτήσης και τριάντα τοις εκατό (30%) για το
δεύτερο έτος εκµετάλλευσης τους γ) Οι τηλεταινίες, τηλεσειρές, µουσικές
εκποµπές, εορταστικές εκποµπές, κινούµενα σχέδια, τηλεπαιχνίδια,
ψυχαγωγικές εκποµπές, εκποµπές λόγου, αθλητικές και ποικίλου
περιεχοµένου αναλόγως του χρόνου εκµετάλλευσης τους αποσβένονται είτε
εφάπαξ είτε τµηµατικά και ισόποσα µέσα σε µία πενταετία σύµφωνα µε τη
διάταξη της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 43 του
Κ.Ν.2190/1920, αν η εκµετάλλευση τους διαρκεί ένα έτος ή περισσότερα του
ενός αντίστοιχα.
ΑΡΘΡΟ 10
1. Για τα µεταφορικά µέσα (εκτός από τα πλωτά και τα εναέρια) και το τροχαίο
υλικό οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως
ακολούθως:
α) Για τουριστικά λεωφορεία (πούλµαν) και λεωφορεία µεταφορικών
επιχειρήσεων κατώτερος δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και ανώτερος είκοσι τοις
εκατό (20%).
β) Για φορτηγά αυτοκίνητα κατώτερος δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και
ανώτερος είκοσι τοις εκατό (20%).
γ) Για επιβατηγά αυτοκίνητα και µοτοσικλέτες:
αα) Εκπαιδευτηρίων, κατώτερος έντεκα τοις εκατό (11%) και ανώτερος
δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

ββ) Επιχειρήσεων ενοικίασης αυτοκινήτων και µοτοσικλετών και εκπαίδευσης
υποψήφιων οδηγών (αυτοκινήτων και µοτοσικλετών), κατώτερος δεκαεννέα
τοις εκατό (19%) και ανώτερος είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).
γγ) Λοιπών επιχειρήσεων, κατώτερος έντεκα τοις εκατό (11%) και ανώτερος
δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
δ) Για µοτοποδήλατα και ποδήλατα κατώτερος έντεκα τοις εκατό (11%) και
ανώτερος δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
ε) Για οχήµατα χωµατουργικών έργων εντός ορυχείου, εξαιρουµένων εκείνων
που αναφέρονται στην υποπερίπτωση γγ’ της περίπτωσης ιβ’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 4, κατώτερος δεκαεννέα τοις εκατό (19%) και
ανώτερος είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).
στ) Για οχήµατα µεταφοράς προσώπων εντός ορυχείου κατώτερος έντεκα τοις
εκατό (11%) και ανώτερος δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
ζ) Για σιδηροτροχιές και τροχαίο υλικό κατώτερος τρία τοις εκατό (3%) και
ανώτερος πέντε τοις εκατό (5%).
η) Για λοιπά µέσα και µηχανήµατα των συγκοινωνιακών επιχειρήσεων
κατώτερος οκτώ τοις εκατό (8%) και ανώτερος δώδεκα τοις εκατό (12%).
2. Για τα εναέρια µεταφορικά µέσα οι κατώτεροι και οι ανώτεροι συντελεστές
απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:
α) Για καινούργια αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεµόπτερα κατώτερος τέσσερα
τοις εκατό (4%) και ανώτερος έξι τοις εκατό (6%).
β) Για µεταχειρισµένα αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεµόπτερα κατώτερος
τέσσερα τοις εκατό (4%) και ανώτερος έξι τοις εκατό (6%), πλέον ένα τοις
εκατό (1%) για κάθε έτος το οποίο παρήλθε από το επόµενο έτος της
κατασκευής µέχρι το έτος της απόκτησης.
3. Για τα πλοία και λοιπά πλωτά µέσα χωρητικότητας φορτίου κάτω των 500
τόνων: α) κατώτεροι συντελεστές απόσβεσης δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για
το πρώτο έτος εκµετάλλευσης τους υπό ελληνική σηµαία, επτά τοις εκατό
(7%) ετησίως από το δεύτερο έως και το πέµπτο έτος και τρία τοις εκατό (3%)
ετησίως για το έκτο και κάθε ένα από τα επόµενα έτη εκµετάλλευσης τους και
β) ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης είκοσι τοις εκατό (20%) για το πρώτο
έτος εκµετάλλευσης τους υπό ελληνική σηµαία, δέκα τοις εκατό (10%) ετησίως
από το δεύτερο έως και το πέµπτο έτος και πέντε τοις εκατό (5%) ετησίως για
το έκτο και κάθε ένα από τα επόµενα έτη εκµετάλλευσης τους.
4. Τα ποσοστά απόσβεσης που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως και 3
αυτού του άρθρου δεν εφαρµόζονται στην περίπτωση που προβλέπονται
διαφορετικοί συντελεστές από διατάξεις ειδικών νόµων.
ΑΡΘΡΟ 11
1. Ο κατώτερος και ο ανώτερος συντελεστής απόσβεσης των ειδών
εξοπλισµού γενικά (επίπλων, σκευών κ.λπ.) των σανατορίων, κλινικών,
εκπαιδευτηρίων, εστιατορίων και κέντρων διασκέδασης ορίζονται, αντίστοιχα,
σε είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) και τριάντα τοις εκατό (30%).
2. Ο κατώτερος και ο ανώτερος συντελεστής απόσβεσης των ειδών
εξοπλισµού γενικά (επίπλων, σκευών κ.λπ.) των λοιπών επιχειρήσεων
ορίζονται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και είκοσι τοις εκατό (20%)
αντίστοιχα.
3. Για τα είδη εξοπλισµού γραφείου, δηλαδή αριθµοµηχανές, λογιστικές
µηχανές, φωτοαντιγραφικά και φωτοτυπικά µηχανήµατα, γραφοµηχανές,
µαγνητόφωνα, προβολείς διαφανειών, τηλεφωνικά κέντρα, τηλεφωνικές
συσκευές, συσκευές TELEX, FAX, καθώς και τα επιστηµονικά όργανα και τις

συσκευές εργαστηρίου χηµείου, ο κατώτερος και ο ανώτερος συντελεστής
απόσβεσης ορίζονται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και είκοσι τοις εκατό
(20%) αντίστοιχα.
4. Αν τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 3
αυτού του άρθρου χρησιµοποιούνται ως µέσα εκπαίδευσης, ο κατώτερος και
ο ανώτερος συντελεστής απόσβεσης ορίζονται σε είκοσι εννέα τοις εκατό
(29%) και τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) αντίστοιχα.
5. Για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα ηλεκτρονικά συγκροτήµατα,
γενικώς, ο κατώτερος και ο ανώτερος συντελεστής απόσβεσης ορίζονται σε
είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) και τριάντα τοις εκατό (30%) αντίστοιχα. Αν
τα παραπάνω πάγια περιουσιακά στοιχεία χρησιµοποιούνται ως µέσα
εκπαίδευσης, ο κατώτερος και ο ανώτερος συντελεστής απόσβεσης ορίζονται
σε τριάντα τέσσερα τοις εκατό (34%) και σαράντα τοις εκατό (40%) αντίστοιχα.
Ο κατώτερος και ο ανώτερος συντελεστής απόσβεσης του λογισµικού
(SOFTWARE) των ηλεκτρονικών υπολογιστών ορίζεται σε είκοσι τέσσερα τοις
εκατό (24%) και τριάντα τοις εκατό (30%) αντίστοιχα.
Η απόσβεση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του λογισµικού
(SOFTWARE) µπορεί να γίνεται και εφάπαξ κατά τη χρήση εντός της οποίας
τίθενται σε λειτουργία.
6. Ο κατώτερος και ο ανώτερος συντελεστής απόσβεσης της αξίας των ειδών
υγιεινής των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, σανατορίων και κλινικών, στις
περιπτώσεις που αυτά θεωρούνται εγκαταστάσεις των παραπάνω
επιχειρήσεων και όχι των ακινήτων, ορίζονται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%)
και είκοσι τοις εκατό (20%), αντίστοιχα.
7. Για φωτεινές επιγραφές που είναι εγκατεστηµένες σε ακίνητα τρίτων ο
κατώτερος και ο ανώτερος συντελεστής απόσβεσης ορίζεται σε δεκαπέντε
τοις εκατό (15%) και είκοσι τοις εκατό (20%) αντίστοιχα.
ΑΡΘΡΟ 12
Για τα είδη τα οποία αποτελούν πάγια στοιχεία ασκούµενης δραστηριότητας, η
οποία εντάσσεται στις υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελµάτων, οι κατώτεροι και
οι ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης ορίζονται ως ακολούθως:
α) Για µηχανήµατα και λοιπές επαγγελµατικές εγκαταστάσεις, όργανα και
συσκευές εργαστηρίου χηµείου και συναφών ειδών και έπιπλα και σκεύη
κατώτερος δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και ανώτερος είκοσι τοις εκατό (20%).
β) Για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και
λογισµικό (SOFTWARE) των ηλεκτρονικών υπολογιστών κατώτερος είκοσι
τέσσερα τοις εκατό (24%) και ανώτερος τριάντα τοις εκατό (30%).
γ) Για οικιακές συσκευές ή συστήµατα χρήσης φυσικού αερίου και
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας παρέχεται η δυνατότητα απόσβεσης µέχρι
ποσοστού εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) της δαπάνης µε τους κατωτέρω
οριζόµενους ετήσιους συντελεστές απόσβεσης:
αα) Λέβητες κεντρικής θέρµανσης φυσικού αερίου χυτοσίδηροι, θερµοσίφωνες
αποθήκευσης καύσης φυσικού αερίου και µαγειρικές συσκευές καύσης
φυσικού αερίου κατώτερος δύο τοις εκατό (2%) και ανώτερος τέσσερα τοις
εκατό (4%).
ββ) Λέβητες κεντρικής θέρµανσης φυσικού αερίου χαλύβδινοι, θερµοσίφωνες
ταχείας ροής και συνδυασµένοι λέβητες, θερµοσίφωνες καύσης φυσικού
αερίου και ηλιακό θερµοσιφωνικό οικιακό σύστηµα κατώτερος τεσσεράµισι
τοις εκατό (4,5%) και ανώτερος εξήµισυ τοις εκατό (6,5%).

γγ) Αυτόνοµα θερµαντικά σώµατα καύσης φυσικού αερίου, µαγειρικές
συσκευές µεικτού τύπου (ηλεκτρικές και φυσικού αερίου) και ηλιακούς
συλλέκτες κατώτερος τρία τοις εκατό (3%) και ανώτερος πέντε τοις εκατό
(5%).
δ) Για επιστηµονικά περιοδικά και συγγράµµατα εκατό τοις εκατό (100%).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΦΘΙΝΟΥΣΑΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ
ΑΡΘΡΟ 13
1. Για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του
παρόντος ως µηχανήµατα και λοιπός µηχανολογικός ή τεχνικός εξοπλισµός
παραγωγής θεωρούνται τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στις
ακόλουθες διατάξεις του παρόντος:
α) στις παραγράφους 1 (εκτός της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης ε’,
των περιπτώσεων ι’ και ια’ και των υποπεριπτώσεων ββ’ και δδ’ της
περίπτωσης ιβ’), 5, 7 (εκτός των περιπτώσεων α’ και β’), 8 (εκτός της
περίπτωσης β’), 9, 11, 12 και 14 (εκτός των περιπτώσεων α’ και β’) του
άρθρου 4.
β) Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 15 του άρθρου 4, µε την προϋπόθεση
ότι αυτά τα πάγια περιουσιακά στοιχεία χρησιµοποιούνται άµεσα στην
παραγωγική διαδικασία και
γ) στην παράγραφο 4 του άρθρου 6.
2. Για τον υπολογισµό των τακτικών αποσβέσεων µε τη φθίνουσα µέθοδο οι
κατώτεροι ή ανώτεροι συντελεστές απόσβεσης που προβλέπονται για τη
σταθερή µέθοδο από τις διατάξεις του παρόντος πολλαπλασιάζονται για κάθε
πάγιο περιουσιακό στοιχείο µε συντελεστή τρία (3).
3. Οι κατά την προηγούµενη παράγραφο προκύπτοντες συντελεστές
αποσβέσεων της φθίνουσας µεθόδου υπολογίζονται επί του εκάστοτε
υπολοίπου της αναπόσβεστης αξίας κάθε πάγιου περιουσιακού στοιχείου.
4. Κατά τη διαχειριστική περίοδο που η αναπόσβεστη αξία των πάγιων
περιουσιών στοιχείων, µειωµένη µε τις αποσβέσεις που αντιστοιχούν σε αυτή
τη διαχείριση, είναι µικρότερη από το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της
αξίας κτήσης, προσαυξηµένης µε τις δαπάνες προσθηκών ή βελτιώσεων, ή
της αναπροσαρµοσµένης αξίας τους, ολόκληρο το ποσό της αναπόσβεστης
αξίας δύναται να αποσβεσθεί σε αυτή τη διαχείριση. Στον Υφυπουργό
Οικονοµίας και Οικονοµικών αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση αυτού
του διατάγµατος.

