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Εισαγωγή
Δραστηριότητες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας είναι οι
δημιουργικές εργασίες που αναλαμβάνονται σε συστηματική βάση με σκοπό την
αύξηση του αποθέματος της γνώσης, την τεκμηρίωση και χρήση αυτού του
αποθέματος της γνώσης για την επινόηση νέων εφαρμογών.
Η επιστημονική και τεχνολογική έρευνα διακρίνεται σε βασική, εφαρμοσμένη και
πειραματική ανάπτυξη ως εξής:
α) Βασική έρευνα
β)Εφαρμοσμένη έρευνα
γ) Πειραματική ανάπτυξη
Το άρθρο 22Α αντικαταστάθηκε με το άρθρο 46 του ν. 4712/2020 (ΦΕΚ Α' 146/2907-2020).
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 55 του ιδίου νόμου, η παράγραφος 1
του παρόντος άρθρου, όπως τροποποιείται, αναφορικά με την εφαρμογή του
ποσοστού 100%, τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2020.
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 55 του ιδίου νόμου 4712/2020, οι
διαδικασίες της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, μπορεί να εφαρμόζονται
και για τις δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας, κατά την παράγραφο 2 του παρόντος
άρθρου, που έχουν ήδη υποβληθεί στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και
Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέχρι την έναρξη
ισχύος του 4712/2020.
Παράγραφος 1
«1. Οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, στις οποίες
περιλαμβάνονται και οι αποσβέσεις του εξοπλισμού και των οργάνων, που
χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης της επιστημονικής και της
τεχνολογικής έρευνας, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων
κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους προσαυξημένες κατά ποσοστό εκατό
τοις εκατό (100%). Τα κριτήρια χαρακτηρισμού των δαπανών της παρούσας
καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Αν προκύψουν ζημίες μετά από την
αφαίρεση του ως άνω ποσοστού, αυτές μεταφέρονται με βάση το άρθρο 27.»
Σημείωση :
Το άρθρο αυτό αποτελεί απόσπασμα από του υπό έκδοση βιβλίου, με τον
τίτλο: «Εκπιπτόμενες Επιχειρηματικές Δαπάνες βάσει του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος Ν.4172/2013» από τις εκδόσεις «πρόσθεση».

Σχόλια-Επισημάνσεις:
Παράγραφος 1
Με τις διατάξεις του άρθρου 46 του κοινοποιούμενου νόμου, αντικαθίστανται το
άρθρο 22Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος –
Κ.Φ.Ε.).
Ειδικότερα, αυξάνεται το επιπλέον ποσοστό φορολογικής έκπτωσης των
δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη της παρ. 1 του άρθρου 22Α του ν. 4172/2013
από 30% σε 100% και νεισάγεται νέα εναλλακτική διαδικασία υποβολής και
εξέτασης αιτημάτων των επιχειρήσεων για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των
δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη της παρ. 2 του άρθρου 22Α του ν. 4172/2013
με την προσθήκη παρ. 3 στο παρόν άρθρο.
Από την πιο πάνω διάταξη προκύπτει ότι οι επί πλέον κατά το ποσοστό
100% δαπάνες προκειμένου να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα δεν
διενεργείται λογιστική εγγραφή, αλλά προσδιορίζονται εξωλογιστικά και
αναγράφονται:
• προκειμένου για φυσικό πρόσωπο με επιχειρηματική δραστηριότητα
καταχωρείται
στην Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από
επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3),
• προκειμένου για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες
καταχωρείται
στη
Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών
προσώπων και νομικών οντοτήτων (έντυπο Ν).
Οι Υπουργοί Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και η
Υφυπουργός Οικονομικών με την Κοινή Απόφασή τους με αριθμό
109343/12/11.07.2017 καθόρισαν τα Κριτήρια χαρακτηρισμού των δαπανών
επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων.
Εάν μετά την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης του ποσού της
προσαύξησης κατά 100% των δαπανών έρευνας και τεχνολογίας προκύψει ζημία,
η ζημία αυτή μεταφέρεται για συμψηφισμό , σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 27 του παρόντος Κώδικα.
Παράγραφος 2
«2. Συγχρόνως με την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης η επιχείρηση
υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις δαπάνες
έρευνας και τεχνολογίας που πραγματοποίησε. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των
δαπανών αυτών διενεργούνται μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών. Σε
κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενημερώνει σχετικά
το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στην κοινή
απόφαση της παρ. 1.»

Σχόλια-Επισημάνσεις:
Παράγραφος 2
Συγχρόνως με την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης η επιχείρηση
υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις δαπάνες
έρευνας και τεχνολογίας που πραγματοποίησε.
Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των δαπανών αυτών διενεργούνται μέσα σε χρονικό
διάστημα δέκα (10) μηνών.
Παράγραφος 3
«3. α) Εναλλακτικά, αντί της διαδικασίας της παρ. 2, η επιχείρηση, συγχρόνως με
την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης, μπορεί να υποβάλει στη Γενική
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, συνοδευόμενα από έκθεση ελέγχου
για την πραγματοποίηση των δαπανών και το ύψος αυτών, η οποία υπογράφεται
από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ή/και ελεγκτική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένος/η
στο Δημόσιο Μητρώο με την αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στα άρθρα 14 και 37 του ν. 4449/2017, μετά από τη διενέργεια σχετικού
ελέγχου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(Δ.Χ.Π.Α.) και τη φορολογική νομοθεσία.
β) Στην περίπτωση αυτή η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας προβαίνει
σε έλεγχο επί του φυσικού αντικειμένου, ήτοι ελέγχει εάν οι πραγματοποιηθείσες
δαπάνες αφορούν σε δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογίας. Ο έλεγχος και η
πιστοποίηση των δαπανών, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρούσας,
διενεργούνται από την αρμόδια Υπηρεσία μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
Μετά από την άπρακτη παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας θεωρείται ότι οι
σχετικές δαπάνες έχουν εγκριθεί.
γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Λογιστικής
Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛ.Τ.Ε.), καθορίζεται το ελεγκτικό πλαίσιο (Διεθνή
Πρότυπα), βάσει του οποίου διενεργούνται οι έλεγχοι από τους ορκωτούς ελεγκτές
λογιστές ή/και τις ελεγκτικές εταιρείες, σύμφωνα με τον ν. 4449/2017, τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, καθώς και η διαδικασία ελέγχου από τη Γενική
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Η διενέργεια του ελέγχου των δαπανών
επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή/και
ελεγκτικές εταιρείες, όπως ορίζεται στο παρόν, θεωρείται υποχρεωτικός έλεγχος.
Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή/και ελεγκτικές εταιρείες, που διενεργούν τον εν
λόγω έλεγχο, εφαρμόζουν αναλογικά τις διατάξεις περί απαγόρευσης παροχής μη
ελεγκτικών υπηρεσιών που ισχύουν για τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου
οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό ΕΕ
537/2014 και τον ν. 4449/2017, όπως ισχύουν για τις οντότητες μη δημοσίου
συμφέροντος.

δ) Οι εκθέσεις ελέγχου της παρ. 3.α υπόκεινται σε δειγματοληπτικό έλεγχο που
διενεργείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ο δειγματοληπτικός αυτός έλεγχος διενεργείται σε
ετήσια βάση και αφορά κατ' ελάχιστον στο πέντε τοις εκατό (5%) των
κατατεθειμένων εκθέσεων ελέγχου. Αν κατά τον ως άνω δειγματοληπτικό έλεγχο
διαπιστώνονται παραβάσεις των διατάξεων, ως προς την ακρίβεια και την
πληρότητα της έκθεσης από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ή/και την ελεγκτική
εταιρεία, η υπόθεση διαβιβάζεται στην Ε.Λ.Τ.Ε. για περαιτέρω έλεγχο και την
επιβολή κυρώσεων της παρ. 10 του άρθρου 35 του ν. 4449/2017.»
Σχόλια-Επισημάνσεις:
Παράγραφος 3
Εναλλακτικά, αντί της διαδικασίας της παρ. 2, η επιχείρηση, συγχρόνως με την
υποβολή της φορολογικής της δήλωσης, μπορεί να υποβάλει στη Γενική
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, συνοδευόμενα από έκθεση ελέγχου
για την πραγματοποίηση των δαπανών και το ύψος αυτών, η οποία υπογράφεται
από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ή/και ελεγκτική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένος/η
στο Δημόσιο Μητρώο με την αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στα άρθρα 14 και 37 του ν. 4449/2017, μετά από τη διενέργεια σχετικού
ελέγχου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(Δ.Χ.Π.Α.) και τη φορολογική νομοθεσία.
Στην περίπτωση αυτή η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας προβαίνει
σε έλεγχο επί του φυσικού αντικειμένου, ήτοι ελέγχει εάν οι πραγματοποιηθείσες
δαπάνες αφορούν σε δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογίας.
Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των δαπανών, σύμφωνα με τη διαδικασία της
παρούσας, διενεργούνται από την αρμόδια Υπηρεσία μέσα σε χρονικό διάστημα
έξι (6) μηνών.
Μετά από την άπρακτη παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας θεωρείται ότι οι
σχετικές δαπάνες έχουν εγκριθεί.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και
Ελέγχων (ΕΛ.Τ.Ε.), καθορίζεται το ελεγκτικό πλαίσιο (Διεθνή Πρότυπα), βάσει του
οποίου διενεργούνται οι έλεγχοι από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή/και τις
ελεγκτικές εταιρείες, σύμφωνα με τον ν. 4449/2017, τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, καθώς και η διαδικασία ελέγχου από τη Γενική Γραμματεία
Έρευνας και Τεχνολογίας.
Η διενέργεια του ελέγχου των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας
από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή/και ελεγκτικές εταιρείες, όπως ορίζεται στο
παρόν, θεωρείται υποχρεωτικός έλεγχος.

Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή/και ελεγκτικές εταιρείες, που διενεργούν τον εν
λόγω έλεγχο, εφαρμόζουν αναλογικά τις διατάξεις περί απαγόρευσης παροχής
μη ελεγκτικών υπηρεσιών που ισχύουν για τη διενέργεια υποχρεωτικού ελέγχου
οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό ΕΕ
537/2014 και τον ν. 4449/2017, όπως ισχύουν για τις οντότητες μη δημοσίου
συμφέροντος.
Οι εκθέσεις ελέγχου της παρ. 3.α υπόκεινται σε δειγματοληπτικό έλεγχο που
διενεργείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ο δειγματοληπτικός αυτός έλεγχος διενεργείται σε
ετήσια βάση και αφορά κατ' ελάχιστον στο πέντε τοις εκατό (5%) των
κατατεθειμένων εκθέσεων ελέγχου.
Αν κατά τον ως άνω δειγματοληπτικό έλεγχο διαπιστώνονται παραβάσεις των
διατάξεων, ως προς την ακρίβεια και την πληρότητα της έκθεσης από τον ορκωτό
ελεγκτή - λογιστή ή/και την ελεγκτική εταιρεία, η υπόθεση διαβιβάζεται στην
Ε.Λ.Τ.Ε. για περαιτέρω έλεγχο και την επιβολή κυρώσεων της παρ. 10 του
άρθρου 35 του ν. 4449/2017.
Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενημερώνει
σχετικά το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται
στην κοινή απόφαση της παρ. 1.
Επισημαίνεται ότι την πιο πάνω έκπτωση δικαιούνται όλα τα φυσικά πρόσωπα
που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα,
καθώς και τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, που πραγματοποιούν
δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, ανεξάρτητα από τον τρόπο
τήρησης των βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά).
Διευκρινίζεται ότι η έκπτωση του 100% επί των υπόψη δαπανών διενεργείται από
τα καθαρά κέρδη εξωλογιστικά με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος.
Ως δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας νοούνται τα ποσά που
πράγματι επιβαρύνθηκε η επιχείρηση, δηλαδή η δαπάνη που προκύπτει μετά την
αφαίρεση των επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων που έχει λάβει η επιχείρηση με
σκοπό την εκτέλεση - υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων.
Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι οι υπόψη δαπάνες καταρχήν εκπίπτουν
φορολογικά κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης (μη αναμορφούμενες
δαπάνες). Ωστόσο, σε περίπτωση ρητής μη έγκρισης του συνόλου ή μέρους των
υπόψη δαπανών από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων εντός δεκαμήνου ή
εξάμηνου (σε έλεγχο από ορκωτο) από την υποβολή των σχετικών
δικαιολογητικών, η επιχείρηση οφείλει να υποβάλει τροποποιητική δήλωση
φορολογίας εισοδήματος εντός μηνός από την επίδοση της απορριπτικής
απόφασης χωρίς την επιβολή τόκων και προσαυξήσεων ή προστίμων.

1 ΕΝΤΥΠΟ Ν ΓΙΑ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 45 Ν.4172/2013

2 ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Παράδειγμα 1
Έστω Ανώνυμη εταιρεία στο φορολογικό έτος 2020, έως 29-07-2020
πραγματοποίησε δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας αξίας €
236.100,00.
Οι δαπάνες αυτές, που πραγματοποιήθηκαν για την παραγωγή νέου
φαρμακευτικού προϊόντος, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποσβέσεις του
εξοπλισμού και των οργάνων, που χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες εκτέλεσης
της επιστημονικής και της τεχνολογικής έρευνας, πληρούν τις προϋποθέσεις των
άρθρων 22 και 23 του Κ.Φ.Ε. αφενός και αφετέρου τα κριτήρια που καθορίστηκαν
με την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό 100335/2019.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
236.100,00 × 30% = 70.830,00

Επομένως προκειμένου να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα δεν διενεργείται
λογιστική εγγραφή, αλλά προσδιορίζονται εξωλογιστικά και αναγράφονται:
•
•

προκειμένου για φυσικό πρόσωπο με επιχειρηματική δραστηριότητα
καταχωρείται στην Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική
δραστηριότητα (έντυπο Ε3),
προκειμένου για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες καταχωρείται
στη Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών
οντοτήτων (έντυπο Ν).

Παράδειγμα 2
Έστω Ανώνυμη εταιρεία στο φορολογικό έτος 2020, μετά την 29-07-2020
πραγματοποίησε δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας αξίας €
236.100,00.
Οι δαπάνες αυτές, που πραγματοποιήθηκαν για την παραγωγή νέου
φαρμακευτικού προϊόντος, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποσβέσεις του
εξοπλισμού και των οργάνων, που χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες εκτέλεσης
της επιστημονικής και της τεχνολογικής έρευνας, πληρούν τις προϋποθέσεις των
άρθρων 22 και 23 του Κ.Φ.Ε. αφενός και αφετέρου τα κριτήρια που καθορίστηκαν
με την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό 100335/2019.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
236.100,00 × 100% = 236.100,00
Επομένως προκειμένου να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα δεν διενεργείται
λογιστική εγγραφή, αλλά προσδιορίζονται εξωλογιστικά και αναγράφονται:
• προκειμένου για φυσικό πρόσωπο με επιχειρηματική δραστηριότητα
καταχωρείται στην Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική
δραστηριότητα (έντυπο Ε3),
• προκειμένου για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες καταχωρείται
στη Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών
οντοτήτων (έντυπο Ν).
Σχετικές διατάξεις :
Κ.Υ.Α. αριθμ. 109343/12/2017 - Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών
επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων
ΠΟΛ.1113/2.6.2015 άρθρων 22, 22Α και 23 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α')
Ε.2136/2020 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων τεσσαρακοστού έκτου και
τεσσαρακοστού ενάτου του ν.4712/2020 (Α΄ 146)

45821/2020 - Τροποποίηση της αριθμ. 100335/Ι2/28.06.2019 (Β' 2600) κοινής
υπουργικής απόφασης «Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και
τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων»
Γ.Π. Β1.Β2/4577/2020 - Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις συμψηφισμού
αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης με ποσοστά επί των δαπανών
έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης
προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής - Καθορισμός ανώτατου ποσού
για τις δαπάνες του έτους 2019
Συναφείς διατάξεις :

45821/2020 Τροποποίηση της αριθμ. 100335/Ι2/28.06.2019 (Β΄ 2600) κοινής
υπουργικής απόφασης «Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και
τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων»
45821/2020 Τροποποίηση της αριθμ. 100335/Ι2/28.06.2019 (Β΄ 2600) κοινής
υπουργικής απόφασης «Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και
τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων»
Το άρθρο αυτό αποτελεί απόσπασμα από του υπό έκδοση βιβλίου, με τον τίτλο:
«Εκπιπτόμενες Επιχειρηματικές Δαπάνες βάσει του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος Ν.4172/2013» από τις εκδόσεις «πρόσθεση».
Το συγκεκριμένο κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση
δεν υποκαθιστά τις εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Αποποίηση Ευθύνης :
Το περιεχόμενο της στήλης, είναι καθαρά ενημερωτικό και πληροφοριακό και δεν
αποτελεί σε καμία περίπτωση επιχειρηματική συμβουλή, ούτε υποκίνηση για
συμμετοχή σε οποιαδήποτε ενέργεια.
Ο αρθρογράφος δεν ευθύνεται για τυχόν λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με
βάση τις πληροφορίες αυτές.

