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Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων, των διαδικασιών και κάθε άλλης
αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου
24 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167Α’)».

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
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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’ αριθ. 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΄ αριθ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (Β΄3696) απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών
Αικατερίνη Παπανάτσιου».
Δ) Την υπ’ αριθ. 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.
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Ε) Την υπ’ αριθ. 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 αριθ.
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’ αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β’130 και Β’372) απόφαση του
Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον 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.
Ζ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΖΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 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.
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Άρθρο 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

&

Ενεργειακής

Αποδοτικότητας του ΥΠΕΝ και να τηρεί τα παραστατικά των σχετικών δαπανών, την
έκθεση μηχανικού και αποδεικτικό αποστολής αυτής.
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Άρθρο 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:
-

εγκαταστάσεις συστημάτων συλλογής και χρήσης όμβριων υδάτων

-

εγκαταστάσεις συστημάτων διαχείρισης υγρών αποβλήτων με σκοπό την
επαναχρησιμοποίηση/ανακύκλωσή 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
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παραστατικά των σχετικών δαπανών. Από την ημερομηνία υπογραφής της τεχνικής
έκθεσης εργασιών, οι σχετικές δαπάνες χαρακτηρίζονται ως υπαγόμενες στις διατάξεις
της παρούσα απόφασης.
Άρθρο 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 δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΑΔΑ: Ω7ΦΩ46ΜΠ3Ζ-0Μ4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Αποδέκτες πίνακα Γ’ (εκτός του αριθμού 2 αυτού)
2. Κεντρική Υπηρεσία ΣΔΟΕ και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις της
3. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
4. Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ε΄
(με την παράκληση να αναρτηθεί στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη)
5.

Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως)

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Αποδέκτες πινάκων Α’, Β’, (εκτός των αριθ.1 και 2 αυτού), Ζ’, Η’, Θ’, Ι’, ΙΒ’, ΙΓ’, ΙΔ’, ΙΕ’,
ΙΣΤ’, ΙΖ’, ΙΗ’, ΙΘ’, Κ’, ΚΑ’, ΚΒ’ και ΚΓ’
2. Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας
Καταναλωτή, Γενική Δ/νση Αγοράς, Δ/νση Εταιρειών, Πλ. Κάνιγγος, 101 81, Αθήνα
3. Γραφείο κ. Υπουργού Οικονομικών
4. Γραφείο κ. Υφυπουργού Οικονομικών
5. Γραφείο κ. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
6. Γραφείο κ. Αναπλ. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
7. Δ/νση Ενεργειακών Πολιτικών & Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Δ/νσης
Ενέργειας του Υπουργείου Περ/ντος & Ενέργειας – Τμήμα Γ’
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
2. Γραφείο κ. Γενικού Δ/ντή Φορολογικής Διοίκησης
3. Γραφεία κ.κ. Γενικών Δ/ντών
4. Δ/νση Νομικής Υποστήριξης
5. Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας – Τμήματα Α’, Β’
6. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας

