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Διευκρινήσεις χειρισμού δαπανών
επιστημονικής και τεχνολογικής
έρευνας ετών 2017 και επομένων

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση ΠΟΛ.
1210/20.12.2017 του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) με την οποία,
μεταξύ άλλων, παρέχονται
διευκρινίσεις σχετικά με την έναρξη
ισχύος των νέων διατάξεων του
άρθρου 22Α του ΚΦΕ.
Ειδικότερα, με το άρθρο 69 του
Ν.4485/2017 καθορίστηκε ότι οι
νέες διατάξεις του άρθρου 22Α του
ΚΦΕ, που προβλέπονται από το
Ν.4386/2016, ισχύουν από την
1.1.2017 και μετά.
Διευκρινίζεται ότι με βάση τις
διατάξεις αυτές, οι δαπάνες ΕΤΕ, στις
οποίες περιλαμβάνονται και οι
αποσβέσεις του εξοπλισμού και των
οργάνων που χρησιμοποιούνται για
τις ανάγκες εκτέλεσης της ΕΤΕ,
εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα
των επιχειρήσεων κατά τον χρόνο
πραγματοποίησής τους
προσαυξημένες κατά ποσοστό 30%.
Επίσης, ορίζεται νέα κατηγορία
Ενεργητικού για τον πάγιο εξοπλισμό
και τα όργανα που χρησιμοποιούνται
για τους σκοπούς της ΕΤΕ με
αντίστοιχο συντελεστή απόσβεσης
40%.
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Σημειώνεται ότι τα κριτήρια
χαρακτηρισμού δαπανών
επιστημονικής και τεχνολογικής
έρευνας που ισχύουν από το
φορολογικό έτος 2017 έχουν ήδη
καθοριστεί με την ΚΥΑ
109343/12/2017.
Επιπλέον, παρατείνεται η προθεσμία
για τον έλεγχο και την πιστοποίηση
των δαπανών αυτών από την ΓΓΕΤ
από 6 σε 10 μήνες ενώ καταργείται η
αυτοδίκαιη έγκριση των δαπανών
μετά την παρέλευση του 10μήνου.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι δεν
επιβάλλονται πρόστιμα και
προσαυξήσεις σε περίπτωση
υποβολής τροποποιητικής ΔΦΕ εντός
μηνός από την έκδοση απορριπτικής
απόφασης.
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