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Άρκρα 22 και 23 ν. 4172/2013
Σόκοι από δάνεια που λαμβάνει θ επιχείρθςθ από τρίτουσ
1.
(περ.α' άρκρου 23)
Δαπάνθ για αγορά αγακϊν ι λιψθ υπθρεςιϊν άνω 500 ευρϊ
2.
χωρίσ τθ χριςθ τραπεηικοφ μζςου πλθρωμισ (περ.β' άρκρου 23)
3. Μθ καταβλθκείςεσ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ (περ.γ' άρκρου 23)
4. Μθ εκπιπτόμενεσ προβλζψεισ (περ.δ' άρκρου 23)
5. Πρόςτιμα, ποινζσ και προςαυξιςεισ (περ.ε' άρκρου 23)
Παροχι ι λιψθ αμοιβϊν ςε χριμα ι είδοσ που ςυνιςτοφν
6.
ποινικό αδίκθμα (περ. ςτ' άρκρου 23)
7. Φόροι-τζλθ που δεν εκπίπτουν (περ.η' άρκρου 23)
Σεκμαρτό μίςκωμα κατά το μζτρο που υπερβαίνει το 3% τθσ
8.
αντικειμενικισ αξίασ του ακινιτου (περ. θ' άρκρου 23)
Δαπάνεσ για οργάνωςθ και διεξαγωγι ενθμερωτικϊν θμερίδων
9.
και ςυναντιςεων (περ.κ' άρκρου 23)
Δαπάνεσ για διεξαγωγι εορταςτικϊν εκδθλϊςεων (περιπτ.ι'
10.
άρκρου 23)
11. Δαπάνεσ ψυγαγωγίασ (περ. ια' άρκρου 23)
12. Προςωπικζσ καταναλωτικζσ δαπάνεσ (περιπτ.ιβϋ άρκρου 23)
13. Δαπάνεσ προσ φορολογικοφσ κατοίκουσ με ζδρα ςε κράτοσ μθ
ςυνεργάςιμο ι με προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ (περ. ιγ'
άρκρου 23)
14. Δαπάνεσ που πραγματοποιοφνται ςτο πλαίςιο εργαςιακισ
ςχζςθσ όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 12 του ν.
4172/2013, εφόςον θ τμθματικι ι ολικι εξόφλθςθ δεν ζχει
πραγματοποιθκεί με τθ χριςθ θλεκτρονικοφ μζςου πλθρωμισ ι
μζςω παρόχου υπθρεςιϊν πλθρωμϊν (περ. ιδ' άρκρου 23)
15. Δαπάνεσ ενοικίων, εφόςον θ εξόφλθςι τουσ δεν ζχει
πραγματοποιθκεί με τθ χριςθ θλεκτρονικοφ μζςου πλθρωμισ ι
μζςω παρόχου υπθρεςιϊν πλθρωμϊν. (περ. ιε' άρκρου 23)
16.
Χρθματικά ποςά ι άλλα ανταλλάγματα που τυχόν καταβλικθκαν
άμεςα ι ζμμεςα για μθ εξουςιοδοτθμζνθ πϊλθςθ
διαφθμιςτικοφ τθλεοπτικοφ χρόνου. (περ.ιςτ’ άρκρου 23)
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Δαπάνεσ για δράςεισ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ ςτθν
περίπτωςθ που δεν προκφπτουν λογιςτικά κζρδθ χριςθσ (άρκρο
22)
Λοιπζσ δαπάνεσ που δεν αναγνωρίηονται προσ ζκπτωςθ
Λοιπά
Δαπάνεσ που αφοροφν ενδοομιλικά μεριςμάτα που εμπίπτουν
ςτο πεδίο εφαρμογισ του άρκρου 48 (παρ.4 άρκρου 48)
Μθ εκπτιπτόμενεσ δαπάνεσ τόκων-Τποκεφαλαιοδότθςθ (άρκρο
49 ν.4172/2013)
Μθ εκπτιπτόμενεσ δαπάνεσ αποςβζςεων από υπεραξία λόγω
ςυγχϊνευςθσ (άρκρα 52 & 54 ν.4172/2013)
Δαπάνεσ φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ που αφοροφν ζςοδα
απαλλαςςόμενα τθσ φορολογίασ
Δαπάνεσ ναυτιλιακϊν επιχ/ςεων που αφοροφν ζςοδα
απαλλαςςόμενα τθσ φορολογίασ
Δαπάνεσ απαλλαςςόμενων Ν.Π.
Δαπάνεσ αςτικϊν μθ κερδοςκοπικϊν εταιρειϊν που αφοροφν
ζςοδα μθ υποκείμενα ςτο φόρο
Ζθμία χριςθσ των εταιρειϊν που λειτουργοφν ωσ ςφςτθμα
εναλλακτικισ διαχείριςθσ του ν. 2939/2001.
Τπερβάλλον ποςό δαπανϊν πολιτιςτικϊν χορθγιϊν (άρκρο 12
παρ. 1 ν. 3525/2007)
Δαπάνεσ επζνδυςθσ κινθματογραφικισ παραγωγισ (άρκρο 8 ν.
3905/2010)
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……………………..

Δθλϊνω υπεφκυνα ότι ζχουν υποβλθκεί ορκά όλεσ οι
δθλϊςεισ παρακρατοφμενου φόρου ειςοδιματοσ
και απόδοςθσ των ζμμεςων φόρων (παρ. 3 άρκρου
38 ν. 2873/2000)
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