
 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ                Αθήνα,  23    Μαρτίου  2007 

& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                    Αριθ.Πρωτ.:1030442/10392/Β0012 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                             

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) 

ΤΜΗΜΑΤΑ Α’ - Β’  

                          ΠΟΛ:1057 

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10      

Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ                        

Πληροφορίες:  
Τηλέφωνο: 210 - 3375311, 312, 315 

ΦΑΞ: 210 - 3375001                   

 

 

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της αριθ. 1017621/10262/Β0012/ΠΟΛ.1029/17.2.2006 
Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με τις δαπάνες 
που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των 
επιχειρήσεων. 
 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 Έχοντας υπόψη: 

 α) Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.  

 β) Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του ν. 3427/2005  (ΦΕΚ 

312 Α’). 

 γ) Τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής που συστήθηκε με την αριθμ. 

1037612/10552/Β0012/ΠΟΛ.1061/06.04.2005 (ΦΕΚ 515Β΄). 
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 δ) Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
1. Οι δαπάνες για τις οποίες γνωμοδότησε η ως άνω Επιτροπή ότι δεν εκπίπτουν 

από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, έχουν, κατά κατηγορία δαπάνης, ως το 

συνημμένο παράρτημα. 

2. Η μη αναγνώριση των υπόψη δαπανών από τις ελεγκτικές αρχές, δεν στερεί 

από την ελεγχόμενη επιχείρηση το δικαίωμα ασκήσεως προσφυγής. 

     3. Η απόφαση αυτή, μαζί με το παράρτημά της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως. 

 

 

  

                                                               Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
                                                                      ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ 
 
 
 
Συνημμένα: φύλλα (3)
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 3



ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
 
1. Οι δαπάνες των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με τις οποίες καλύπτεται ολικά ή 

μερικά συνταξιοδοτικό πρόγραμμα παραγωγών ασφαλειών με τους οποίους 

συνεργάζονται. 

2. Τα έξοδα ταξιδίων που προσφέρονται σε πελάτες ως μέσο προώθησης των 

πωλήσεων της επιχείρησης. 

3. Οι δαπάνες για την ψυχαγωγία πελατών και επισκεπτών, ανεξάρτητα του 

σκοπού για τον οποίο αυτές πραγματοποιούνται.  

4. Η δαπάνη δεξίωσης προς τιμή  στελεχών της επιχείρησης, λόγω αποχώρησης 

ή ανάληψης καθηκόντων σε αυτή. 

5. Tα έξοδα με τα οποία επιβαρύνεται η επιχείρηση για την κάλυψη ιατρικής και 

νοσοκομειακής περίθαλψης  συνταξιούχων, πρώην εργαζομένων της, καθώς και τα 

ποσά που καταβάλλει σε αυτούς για τη συμπλήρωση της σύνταξής τους. 

6. Χρηματικά ποσά ή είδη που χορηγούνται δωρεάν από επιχείρηση σε 

συνεργάτες, το προσωπικό ή σε τρίτα πρόσωπα, εφόσον τα δώρα αυτά δεν 

εμπίπτουν στην περίπτωση μ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. 

7. Η δαπάνη, που πραγματοποιεί οικειοθελώς  επιχείρηση για την εξαγορά 

προϋπηρεσίας ασφαλιστικών ταμείων των  υπαλλήλων της, ενόψει συνταξιοδότησή 

τους. 

 
ΖΗΜΙΕΣ 
 
  Η ζημία που προκύπτει από την πώληση και αποτίμηση μεριδίων αμοιβαίων 

κεφαλαίων δεν αναγνωρίζεται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων. 

 
ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
Αγγελιόσημο 

 
 Το αγγελιόσημο δεν αποτελεί εκπεστέα δαπάνη για τις  εκδοτικές επιχειρήσεις, 

καθόσον βαρύνει τους πελάτες τους και οι υπόψη επιχειρήσεις απλώς μεσολαβούν 

για την είσπραξη και την απόδοσή του αγγελιόσημου  στον Ενιαίο Δημοσιογραφικό 

Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης . 

 

Η.Π.:29.1.2007/Ε.Δ. 
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	                                                               Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

