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ΑΠΟΒΔΔΙ 

 
 

Απνζβέζεηο & θνξνινγία: από αληαγσληζηηθό κεηνλέθηεκα ζε 

πιενλέθηεκα γηα ηηο επελδύζεηο ζηελ Διιάδα 
Η Διιεληθή Κπβέξλεζε πξόζθαηα απνθάζηζε κηθξή κείσζε ησλ ζπληειεζηώλ ζε επηρεηξεκαηηθά θέξδε 
θαη δηαλεκόκελα κεξίζκαηα. Οη αιιαγέο απηέο -αλ θαη θαινδερνύκελεο- δελ κεηώλνπλ ζην βαζκό πνπ 
απαηηείηαη ηελ ππεξθνξνιόγεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηε ρώξα καο. Δηδηθά ζε ν,ηη αθνξά 
ηα δηαλεκόκελα κεξίζκαηα, κεηά ηνλ ζπλππνινγηζκό ηεο εηδηθήο εηζθνξάο θαη ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ 
ζε κεξίζκαηα πνπ δηαλέκνληαη ζε κέιε ηεο δηνίθεζεο, ε ζπλνιηθή επηβάξπλζε πνπ επηθπιάζζεη ε Διιάδα 
ζηηο επηρεηξήζεηο παξακέλεη ε πςειόηεξε ζηελ Δ.Δ..  

Δπηπιένλ, αλακέλεηαη ην πξνζερέο δηάζηεκα λα θαηαηεζεί ζηε Βνπιή ην λνκνζρέδην γηα ηα θίλεηξα πνπ ζα 
πξνζθέξνληαη ζε ζηξαηεγηθέο θαη εκβιεκαηηθέο επελδύζεηο. Μνινλόηη ζε απηό πηνζεηνύληαη πάγηεο 
πξνηάζεηο ηνπ ΔΒ ζε ζρέζε κε ηελ πξόβιεςε ππεξαπνζβέζεσλ θαη επηηαρπλόκελσλ απνζβέζεσλ, 
πξέπεη λα γίλνπλ αθόκε πην ηνικεξά βήκαηα. Απηό είλαη απνιύησο αλαγθαίν λα ζπκβεί ιόγσ ηνπ 
ηεξάζηηνπ επελδπηηθνύ θελνύ πνπ εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ζηε ρώξα καο θαη βεβαίσο ηνπ ζεκαληηθνύ 
επελδπηηθνύ αληαγσληζκνύ πνπ ππάξρεη κεηαμύ Διιάδαο θαη ππόινηπσλ ρσξώλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή 
γηα ηελ πξνζέιθπζε Διιεληθώλ θαη Ξέλσλ Άκεζσλ Δπελδύζεσλ. ε απηό ην πιαίζην, επηβάιιεηαη λα 
αιιάμνπκε επηηέινπο ζειίδα ζε ν,ηη αθνξά ζην θνξνινγηθό ρεηξηζκό ησλ απνζβέζεσλ θαη λα ζπγθιίλνπκε 
σο ρώξα κε ηα θίλεηξα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη ππόινηπεο Δπξσπατθέο ρώξεο.  

Οη ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο έρνπλ ηδηαίηεξα κεγάιε ζεκαζία, εηδηθά ζε ν,ηη αθνξά ηηο παξαγσγηθέο 
επελδύζεηο πνπ έρεη αλάγθε ε Διιεληθή νηθνλνκία,γηαηί βειηηώλνπλ ην πιαίζην πνπ δηέπεη ηνλ θνξνινγηθό 
ρεηξηζκό ησλ απνζβέζεσλ ζηε ρώξα καο. Απηό, ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη εμειηρζεί κε ηξόπν πνπ 
επηβαξύλεη ζεκαληηθά ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ησλ ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ θαη εηδηθά ηε βηνκεραλία, πνπ 
επελδύεη κε ζπζηεκαηηθό ηξόπν.  

πγθεθξηκέλα, ε Διιάδα έρεη θαηαιήμεη λα είλαη ε κόλε ρώξα ηεο Δ.Δ. πνπ ηαπηόρξνλα α) πξνβιέπεη έλα 
πνιύ πεξηνξηζκέλν ρξνληθό πεξηζώξην (5 έηε) κέζα ζην νπνίν κπνξεί λα γίλεη ζπκςεθηζκόο δεκηώλ κε 
κειινληηθά θέξδε θαη β) πεξηνξίδεη ηόζν απζηεξά ηε δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ησλ θνξνινγηθώλ 
απνζβέζεσλ ζηελ σθέιηκε δσή ηνπ παγίνπ. Ο ζπλδπαζκόο απηώλ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ πιαηζίνπ 
πιήηηεη εηδηθά ηηο επηρεηξήζεηο πνπ επελδύνπλ ζπζηεκαηηθά ζε θαηλνηόκν εμνπιηζκό ή πνπ επελδύνπλ ζε 
πάγηα κε καθξύ ρξόλν απόδνζεο. Καηά ζπλέπεηα ππνλνκεύεηαη ε αύμεζε ησλ επελδύζεσλ ζηε 
βηνκεραλία θαη ηε κεηαπνίεζε, πνπ απνηειεί ην 9% ηνπ ΑΔΠ θαη ν εζληθόο ζηόρνο πνπ έρεη ζέζεη ε 
θπβέξλεζε θαηόπηλ πίεζεο ηνπ ΔΒ θαη άιισλ βηνκεραληθώλ νξγαλώζεσλ είλαη ην κεξίδην απηό λα θηάζεη 
ζην 12% ηα επόκελα ρξόληα όηαλ ππεξβαίλεη ην 15% ζηελ ππόινηπε Δπξώπε. 

πλεπώο, γηα λα έρνπλ ην κέγηζην ζεηηθό απνηέιεζκα ζηελ ελίζρπζε ηεο επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηε 
ρώξα καο, πξνηείλνληαη ηα αθόινπζα κέηξα βειηίσζεο ηνπ πιαηζίνπ απνζβέζεσλ:   

 Να απμεζεί ν επηηξεπόκελνο ρξόλνο κεηαθνξάο δεκηώλ ηνπιάρηζηνλ ζηε 10εηία, θαη ηδαληθά ρσξίο 
ρξνληθό πεξηνξηζκό, όπσο πξνβιέπεη ε πξόηαζε Οδεγίαο γηα ηε Κνηλή Δηαηξηθή Βάζε Φνξνινγίαο 
(CCTB - Common Corporate Tax Base) αιιά θαη ήδε ζπκβαίλεη ζηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο ηεο Δ.Δ.. 

 Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ησλ θνξνινγηθώλ ζπληειεζηώλ θαη θπξίσο ε δπλαηόηεηα 
επηινγήο αλάκεζα ζε θνξνινγηθνύο ζπληειεζηέο θαη ινγηζηηθνύο (IFRS), όηαλ είλαη δπλαηό λα 
απνδεηρζεί έγθπξα θαη από ηξίηνπο (π.ρ. θαηαζθεπαζηέο) ε σθέιηκε δσή ηνπ παγίνπ, όπσο ήδε 
πξνβιέπεη ε πξόηαζε Οδεγίαο γηα ηε CCTB. 

 Να ππάξρεη δηθαίσκα επηινγήο σο πξνο ηε δπλαηόηεηα ζηαζεξήο ή κεηαβιεηήο κεζόδνπ 
απνζβέζεσλ (αύμνπζα ή θζίλνπζα κέζνδνο). 

 
Σπληνληζκόο έθδνζεο από ηνλ Τνκέα Βηνκεραλίαο, Αλαπηπμηαθώλ Πνιηηηθώλ & Γηθηύσλ, ηελ Δπηηξνπή Φνξνινγηθώλ θαη ηνλ Τνκέα 

Μαθξννηθνλνκηθήο Αλάιπζεο θαη Δπξσπατθώλ Υπνζέζεσλ ηνπ ΣΔΒ. Αμηνπνηήζεθαλ ζηνηρεία πνπ παξάρζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ 
«Μεραληζκόο παξαθνινύζεζεο ησλ αιιαγώλ θαη ππνζηήξημεο ησλ δξάζεσλ αλάπηπμεο θαη πξνζαξκνζηηθόηεηαο ηεο βηνκεραλίαο», ην νπνίν 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Διιάδα θαη ηελ ΔΔ (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Τακείν) κέζσ ηνπ ΔΠ «Αληαγσληζηηθόηεηα, Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη 
Καηλνηνκία». 

 

Τν θνξνινγηθό ζύζηεκα ηεο Διιάδαο: αληηθίλεηξα ζηηο επελδύζεηο πέξα 

από ηνπο ζπληειεζηέο 
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https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2016_685_en.pdf
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Δίλαη πιένλ κε ζαθήλεηα ηεθκεξησκέλν πσο ε Διιάδα έρεη από ηνπο πςειόηεξνπο ή θαη ηνπο 

πςειόηεξνπο, θνξνινγηθνύο ζπληειεζηέο ζηελ Δ.Δ. ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο (Special Report 

ππεξθνξνιόγεζε 2/5/2018). Από ην 2019 ε θνξνινγηθή επηβάξπλζε ζηα επηρεηξεκαηηθά θέξδε θαη, 

θπξίσο, ηα δηαλεκόκελα κεξίζκαηα δηακνξθώλεηαη ζε πην αληαγσληζηηθά επίπεδα. Όκσο, απηή ε εμέιημε 

αθνξά ζε κεγαιύηεξν βαζκό ηνπο κηθξν-κεηόρνπο θαζώο γηα πην κεγάινπο επελδπηέο πξνζηίζεληαη πάληα 

ε εηδηθή εηζθνξά θαζώο θαη ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ βαξύλνπλ κεηόρνπο εθόζνλ απηνί ζπκκεηέρνπλ 

θαη ζηελ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο (Γ1 & Γ2), θαη πνπ δπλεηηθά απμάλνπλ ηελ επηβάξπλζε ζηαζεξά ζε 

πςειά, ζε ζύγθξηζε κε ηηο άιιεο επξσπατθέο ρώξεο, επίπεδα. 

 

 

Όκσο,  ην θνξνινγηθό πιαίζην κηαο ρώξαο δελ απνηειείηαη κόλν από ηνπο θνξνινγηθνύο ζπληειεζηέο. 

Φπζηθά ππάξρνπλ πάληα ζεκαληηθά δεηήκαηα όπσο ε ζηαζεξόηεηα ηνπ θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο, ησλ 

ζπληειεζηώλ αιιά θαη ησλ πξαθηηθώλ ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο δηελεξγνύληαη νη θνξνινγηθνί έιεγρνη – 

δεηήκαηα ζηα νπνία ε Διιάδα εκθαλίδεη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλερίδνπλ λα δεκηνπξγνύλ 

πξνθιήζεηο γηα ην επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ. Απηό επηβεβαηώλεη, ελδεηθηηθά, θαη πξόζθαηε 

επηθαηξνπνίεζε έξεπλαο ησλ ΟΟΑ-ΓΝΣ πνπ αλαδεηθλύεη ηε δεκηά πνπ πξνθαιεί ζηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηόηεηα ε θνξνινγηθή αβεβαηόηεηα.  

Σν παξόλ επηθεληξώλεηαη ζε κηα ζεκαληηθή παξάκεηξν ηνπ θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ δελ έρεη 

εμεηαζηεί κε ηε δένπζα πξνζνρή ζηελ Διιάδα. Απηή είλαη ην πιαίζην πξαγκαηνπνίεζεο ησλ απνζβέζεσλ. 

ρεηηθά, ηα ηειεπηαία ρξόληα ησλ πξνγξακκάησλ πξνζαξκνγήο έρνπλ ππάξμεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην 

πιαίζην πνπ ηηο δηέπεη, κε απνηέιεζκα όηη πιένλ ππάξρεη ειάρηζηε επειημία πξνζαξκνγήο ησλ 

θνξνινγηθώλ απνζβέζεσλ ζηελ σθέιηκε δσή ηνπ παγίνπ.  

 

Σα ηειεπηαία ρξόληα ησλ πξνγξακκάησλ πξνζαξκνγήο έρνπλ ππάξμεη ζεκαληηθέο 

Γ1. Φόξνη θαη εηζθνξέο ζε δηαλεκόκελα κεξίζκαηα. 
(Taxes in Europe Database TEDB European Commission, 
3/2018. Σεκ. Σηε Γαιιία εθαξκίδνπλ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 
όηαλ απνδεηθλύεηαη ππνθαηάζηαζε κηζζσηήο ακνηβήο κε 
κεξίζκαηα αιιά δελ θαηαγξάθεηαη γηαηί δελ είλαη απηόκαηε ε 
επηβνιή όπσο ζηελ Διιάδα. Διιάδα 2019 10%, ρσξίο 
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο κέινπο ΓΣ θαη εηδηθή εηζθνξά. 
Διιάδα 2019 a κε εηδηθή εηζθνξά 10% θαη Διιάδα 2019 b 
κε εηδηθή εηζθνξά 9% θαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο 20,03%.) 

Γ2. Φόξνο εηζνδήκαηνο λνκηθώλ πξνζώπσλ. 

(Taxes in Europe Database TEDB European 

Commission, 3/2018)Δζζνλία θαη Λεηνλία πιένλ 

θνξνινγνύλ κόλν ηα θέξδε πνπ δηαλέκνληαη  

http://www.sev.org.gr/vivliothiki-tekmiriosi/special-report/mikri-vivlos-yperforologisis-eklogikefsi-ton-foron-gia-anaptyxi-ependyseis-douleies-kai-makrochronia-viosimotita-chreous-2-maiou-2018/
http://www.sev.org.gr/vivliothiki-tekmiriosi/special-report/mikri-vivlos-yperforologisis-eklogikefsi-ton-foron-gia-anaptyxi-ependyseis-douleies-kai-makrochronia-viosimotita-chreous-2-maiou-2018/
http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/tax-certainty-update-oecd-imf-report-g20-finance-ministers-july-2018.pdf
http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/tax-certainty-update-oecd-imf-report-g20-finance-ministers-july-2018.pdf
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αιιαγέο ζην πιαίζην πνπ δηέπεη ηηο απνζβέζεηο. Ωο απνηέιεζκα απηώλ ζήκεξα ε 

Διιάδα έρεη έλα από ηα δπζκελέζηεξα γηα ηηο επηρεηξήζεηο πιαίζηα απνζβέζεσλ 

ζηελ Δ.Δ.. 

 
 

Σν απνηέιεζκα είλαη όηη γηα πνιιέο επηρεηξήζεηο ην πιαίζην πνπ πιένλ δηέπεη ηηο απνζβέζεηο δεκηνπξγεί 

έλα ζαθέο θαη ζεκαληηθό αληαγσληζηηθό κεηνλέθηεκα ζε ζύγθξηζε κε ηηο επηρεηξήζεηο θξαηώλ κειώλ ηεο 

Δ.Δ., αιιά θαη εθηόο απηήο. 

Η θαηάζηαζε απηή απνηειεί αληηθίλεηξν ζηηο επελδύζεηο πνπ πξέπεη λα αξζεί κε δπγηζκέλεο θαη 

ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο.  

Σν αληηθίλεηξν απηό πξνζηίζεηαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ πιήηηνπλ ηε ξεπζηόηεηα ησλ παξαγσγηθώλ 

ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ, ηελ ώξα πνπ επηπιένλ ε Διιάδα απνηειεί (θαηά ηε βάζε δεδνκέλσλ TEDB ηεο 

Δπξ. Δπηηξνπήο) ηε κόλε ρώξα ηεο Δ.Δ. πνπ ππνρξεώλεη ζε εηήζηα πξνθαηαβνιή θόξνπ ρσξίο κάιηζηα 

λα δίλεηαη ε δπλαηόηεηα επηινγήο ελαιιαθηηθήο (όπσο ζηε Ρνπκαλία, ηε κόλε άιιε ρώξα κε εηήζηα 

πξνθαηαβνιή). Οη νθεηιέο ηνπ θξάηνπο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο παξά ηε κείσζε ζε ζρέζε κε ην 2016 

παξακέλνπλ πςειέο θαη ε πξόζβαζε ζε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ ειιεληθνύ ηδησηηθνύ ηνκέα παξακέλεη ε 

πιένλ δπζκελήο ζηε δώλε ηνπ επξώ γηα 8ν ζπλερηδόκελν έηνο (Γ3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απνζβέζεηο: ηη ηζρύεη ζηελ Διιάδα θαη ηα άιια θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. 
 

Οη απνζβέζεηο είλαη έλαο παξάγνληαο ηδηαίηεξα ζεκαληηθόο πνπ θαζνξίδεη ην βαζκό ζηνλ νπνίν ε 

πξαγκαηνπνίεζε επελδύζεσλ είλαη ειθπζηηθή επηινγή εηδηθά ζηε βηνκεραλία θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

πινπνηνύλ παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο.  Η δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ησλ θνξνινγηθώλ απνζβέζεσλ ζηελ 

Γ3. Αμηνιόγεζε θελνύ ρξεκαηνδόηεζεο 

ΜκΔ – κεηαβνιή. Θεηηθή ηηκή = ελίζρεζε 

δηαθνξάο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο 

εμσηεξηθήο ρξεκαηνδόηεζεο, αξλεηηθή ηηκή 

= ππνρώξεζε ηνπ θελνύ  (SAFE Survey on 

Access to Finance of Enterprises. ECB. H2 

2017) 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/taxSearch.html
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πξαγκαηηθή σθέιηκε δσή ελόο παγίνπ είλαη θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο 

αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ απηώλ ζε κηα ρώξα θαη ε απνπζία απηήο ηεο δπλαηόηεηαο κπνξεί 

λα εμειηρζεί ζε ζεκαληηθό αληηθίλεηξν.  

Μάιηζηα, νη απνζβέζεηο είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκε παξάκεηξνο γηα επηρεηξήζεηο θαη εηδηθά γηα ηηο βηνκεραλίεο 

πνπ επελδύνπλ ζπλερώο, θαζώο απειεπζεξώλεη ξεπζηόηεηα ε νπνία επηηξέπεη ηε ζπληήξεζε ελόο 

εληαηηθνύ ξπζκνύ επελδύζεσλ. Δίλαη κάιηζηα αμηνζεκείσην όηη θαηά ηελ πεξίνδν απηή γίλεηαη νπζηαζηηθά 

αλαβνιή ηεο πιεξσκήο θόξνπ, θαζώο ε θεξδνθνξία πνπ έπεηαη ηεο πεξηόδνπ απόζβεζεο νδεγεί ζε 

θαηαβνιή θόξνπ. Έηζη, έλα εύινγν ζρεηηθό πιαίζην δελ νδεγεί ζε απώιεηα εζόδσλ γηα ην θξάηνο θαζώο 

ηα πξαγκαηηθά θέξδε ηειηθά θνξνινγνύληαη. 

 

Η δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ησλ θνξνινγηθώλ απνζβέζεσλ ζηελ πξαγκαηηθή 

σθέιηκε δσή ελόο παγίνπ είλαη θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο 

αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 
Αιιά θαη γηα όιεο ηηο άιιεο επηρεηξήζεηο, πέξα από ηηο βηνκεραλίεο πνπ επελδύνπλ εληαηηθά, ε δπλαηόηεηα 

θνξνινγηθήο απόζβεζεο ζύκθσλα κε ηελ σθέιηκε δσή ηνπ παγίνπ απειεπζεξώλεη ξεπζηόηεηα ηελ νπνία 

κπνξνύλ λα επαλεπελδύζνπλ άκεζα, νηθνδνκώληαο θαη ζπληεξώληαο ην αληαγσληζηηθό ηνπο 

πιενλέθηεκα. 

Αληίζεηα, όηαλ δελ ππάξρεη απηή ε δπλαηόηεηα θαη νη θνξνινγηθέο απνζβέζεηο δελ πξνζεγγίδνπλ ηελ 

εμέιημε ηεο σθέιηκεο δσήο ηεο επέλδπζεο ηειηθά ε επηρείξεζε πνπ έρεη επελδύζεη ζηελ απόθηεζε ηνπ 

παγίνπ πιεξώλεη θόξν γηα θέξδε πνπ δελ είλαη πξαγκαηηθά. Απηό κπνξεί λα ζπκβεί  γηα παξάδεηγκα όηαλ 

ν εμνπιηζκόο απαμηώλεηαη νηθνλνκηθά ηαρύηεξα από ό,ηη επηηξέπεηαη λα απνζβεζηεί θνξνινγηθά ή αθόκα 

θαη όηαλ ε απόζβεζε έρεη νινθιεξσζεί πξίλ αξρίζεη λα απνδίδεη ε επέλδπζε θαη δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα 

κεηαθνξάο ησλ δεκηώλ γηα ζπκθεθηζκό κε ηα θέξδε πνπ εκθαλίδνληαη όηαλ ε επέλδπζε αξρίδεη λα 

απνδίδεη. ,  

ηελ πεξίπησζε απηή ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηηξεπόκελσλ θνξνινγηθώλ απνζβέζεσλ θαηαιήγνπλ λα 

είλαη αληηθίλεηξν, θαηά πεξίπησζε κνηξαίν, γηα επηρεηξήζεηο πνπ αληαγσλίδνληαη εληόο ηεο Δληαίαο Αγνξάο 

κε επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε ρώξεο ζηηο νπνίεο ην θνξνινγηθό ζύζηεκα δελ εηζάγεη 

αληίζηνηρα επελδπηηθά αληηθίλεηξα.  

Καζώο πνιιά πάγηα, κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ θαη κε, έρνπλ δηαθνξεηηθά νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

είλαη εύινγν έλα θνξνινγηθό ζύζηεκα λα επηηξέπεη θάπνηα επειημία ζηηο επηρεηξήζεηο σο πξνο ηελ επηινγή 

ηνπ ηξόπνπ θαη ηνπ ζπληειεζηή απόζβεζεο. Έηζη, ε επηρείξεζε κπνξεί λα επηιέμεη κηα κνξθή 

θνξνινγηθήο απόζβεζεο πνπ ηαηξηάδεη ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεη ε επέλδπζε ηεο.  

 

ηελ Διιάδα, ελ κέζσ θξίζεο, ην θαζεζηώο απνζβέζεσλ γηα κεραλνινγηθό εμνπιηζκό έγηλε 

δπζκελέζηεξν, θαζώο από ηνλ Ιαλνπάξην 2013 έρεη θαηαξγεζεί θαηαξρήλ ε δπλαηόηεηα επηινγήο αλάκεζα 

ζηε γξακκηθή απόζβεζε (ζηαζεξή κέζνδν απόζβεζεο) θαη ηε κέζνδν ηεο θζίλνπζαο απόζβεζεο κέζσ 

ηνπ Ν4110/2013 Άξζξν 3, θαη ε απόζβεζε γίλεηαη κε ζπληειεζηή 10%. Η αιιαγή απηή επηβεβαηώζεθε κε 

ηνλ ελ ηζρύ Ν4172/2013 ηνλ Ινύιην ηνπ 2013. Έηζη, ελώ πξν ηνπ 2013 κηα βηνκεραλία κπνξνύζε λα 

απνζβέζεη ηνλ εμνπιηζκό ηεο από 4 έσο 10 ρξόληα, πξνζαξκόδνληαο ην ρξόλν ζηελ νηθνλνκηθή 
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πξαγκαηηθόηεηα ηεο επέλδπζήο ηεο, κεηά ην 2013 ηνλ απνζβέλεη ππνρξσηηθά ζε 10 ρξόληα. Αιιά θαη 

αληίζηξνθα, ζηελ πεξίπησζε πνπ εμνπιηζκόο δελ απνδίδεη ακέζσο θαη θαζπζηεξεί ν θύθινο ινγηζηηθήο 

απόζβεζεο ηνπ παγίνπ, νη Διιεληθέο επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα επηκήθπλζεο ηεο πεξηόδνπ 

απόζβεζεο πέξα από ηα 10 έηε ή ηνλ ζπκςεθηζκό δεκηώλ κε κειινληηθά θέξδε κεηά από 5 ρξόληα 

(Άξζξν 27 Ν4172/2013).  

εκαληηθό ζηνηρείν εδώ είλαη ε έιιεηςε επηινγήο. Γελ είλαη ηπραίν όηη ε πξόηαζε νδεγίαο ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο γηα ηελ Κνηλή Δηαηξηθή Φνξνινγηθή Βαζε (CCTB) πξνβιέπεη ξεηά ηε δπλαηόηεηα επηινγήο 

ζπληειεζηή απόζβεζεο κε βάζε ηελ σθέιηκε δσή ηνπ παγίνπ. 

 

Η πξόηαζε νδεγίαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Κνηλή Δηαηξηθή 

Φνξνινγηθή Βαζε (CCTB)  πξνβιέπεη ξεηά ηε δπλαηόηεηα επηινγήο ζπληειεζηή 

απόζβεζεο κε βάζε ηελ σθέιηκε δσή ηνπ παγίνπ. 

 
 

Μηα εμέηαζε ηνπ πιαηζίνπ ζηα άιιε θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ., πέξα από ηελ εκθαλή πνηθηιία ζπζηεκάησλ θαη 

ζπληειεζηώλ, αλαδεηθλύεη όηη κόλν άιιεο 4 ρώξεο (Κύπξνο, Οπγγαξία, Κξναηία θαη ινβαθία γηα θηλεηά 

πάγηα) έρνπλ σο κνλαδηθή επηινγή ηε γξακκηθή κέζνδν απόζβεζεο θαη ηαπηόρξνλα πεξηνξίδνπλ ζηα 5 έηε 

ηε δπλαηόηεηα ζπκςεθηζκνύ δεκηώλ κε κειινληηθά θέξδε (Γ4). Αιιά όιεο απηέο νη ρώξεο είραλ θαη έρνπλ, 

πνιύ ρακειόηεξν ζπληειεζηή ζηα θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη ζηα δηαλεκόκελα κεξίζκαηα αλ 

πξνζηεζνύλ νη εηδηθέο θαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, ζε ζύγθξηζε κε ηελ Διιάδα (Γ1 & Γ2).  

ε ό,ηη αθνξά ηηο ππόινηπεο ρώξεο απηέο είηε πξνζθέξνπλ ηε δπλαηόηεηα επηινγήο αλάκεζα ζηε 

γξακκηθή κέζνδν ή κηα κεηαβιεηή (ζπλήζσο ηε θζίλνπζα) κέζνδν, εηζάγσληαο έηζη έλα ηθαλό βαζκό 

επειημίαο πξνζαξκνγήο ησλ θνξνινγηθώλ απνζβέζεσλ ζηελ σθέιηκε δσή ηνπ παγίνπ, ή θάπνηα άιιε 

ελαιιαθηηθή κέζνδν. Απηή ε άιιε κέζνδνο ζηελ πξάμε επηηξέπεη ζπλήζσο ηελ επίκαρε επηζπκεηή 

πξνζαξκνγή ησλ θνξνινγηθώλ απνζβέζεσλ ζηελ σθέιηκε δσή ηνπ παγίνπ εθόζνλ ε επηρείξεζε ην 

επηιέμεη ή κπνξεί λα ην απνδείμεη.   

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/com_2016_685_en.pdf
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Γ4. Πιαίζην απνζβέζεσλ ινηπόλ παγίσλ θαη δπλαηόηεηα κεηαθνξάο δεκηώλ θαη ζπκςεθηζκόο 

απηώλ κε κειινληηθά θέξδε. ∞ =  ρσξίο ρξνληθό πεξηνξηζκό. (Taxes in Europe Database TEDB 

European Commission, 9/2018, επεμεξγαζία ΣΔΒ. Διιεληθή λνκνζεζία Ν4172/13, Άξζξν 24&27 όπσο 

ηζρύεη). * Πεξηνξηζκόο ζηε ρξήζε ηνπ 15% ησλ δεκηώλ γηα ζπκςεθηζκό έσο θαη 50% ζην θόξν πνπ αλαινγεί 

ζηα θέξδε πνπ δηαλέκνληαη γηα 5 ρξόληα. 

Loss carry 

forward

Loss carry 

backward

Γραμμική 

μζθοδοσ

Φθίνουςα 

μζθοδοσ
Άλλη μζθοδοσ Ζτη

Τυπικό 

%
Ζτη Ζτη

Ελλάδα √ 10 10,0% 5

Κφπροσ √ 5 20,0% 5

Κροατία √ 4 25,0% 5

Ουγγαρία √ 3,03 33,0% 5

Βουλγαρία √ 4 30,0% 5

Φινλανδία √ 25,0% 10

Ιταλία √ 20 5,0% ∞

Αυςτρία √ 10 10,0% ∞

Γαλλία √ 10 10,0% ∞

Ιρλανδία √ 8 12,5% ∞

Μάλτα √ 5 20,0% ∞

Σλοβενία √ 5 20,0% ∞

Βζλγιο √ Λογ. αξία παγίου ∞

Γερμανία √ Λογ. αξία παγίου ∞

Δανία √ 15,0% ∞

ΗΒ Capital allowance 18,0% ∞

Σλοβακία √ √ 8 12,5% 4

Τςεχία √ √ 10 5

Πορτογαλία √ √ 4 25,0% 5 12(SME)

Πολωνία √ √ √ 4 25,0% 5

Ολλανδία √ √ √ 5 20,0% 9 -1

Λουξεμβοφργο √ √ 14 7,0% 17

Σουηδία √ √ 5 20,0% ∞

Ιςπανία √ √ √ 8 12,0% ∞

Λιθουανία √ √ √ 3 33,0% ∞

Λετονία *

Εςθονία N/A

Πλαίςιο αποςβζςεων για λοιπά πάγια (πχ μηχανήματα)

Φορολογοφνται μόνο κζρδη που διανζμονται (χρήςη IAS)

Φορολογοφνται μόνο κζρδη που διανζμονται (χρήςη IAS)
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Μάιηζηα, κόλν 4 από ηηο ππόινηπεο ρώξεο (Σζερία, Πνξηνγαιία, Πνισλία θαη ινβαθία γηα πάγηα όπσο 

κεραλήκαηα) πνπ πξνζθέξνπλ δπλαηόηεηα επηινγήο κεζόδνπ πξνζθέξνπλ θαη δπλαηόηεηα ζπκςεθηζκνύ 

δεκηώλ κε κειινληηθά θέξδε γηα 5 ή ιηγόηεξα ρξόληα. Όιεο νη άιιεο ρώξεο πξνζθέξνπλ ηε ζρεηηθή 

δπλαηόηεηα ρσξίο ρξνληθνύο πεξηνξηζκνύο. Έηζη, επηηξέπνπλ ηε κεηαθνξά ησλ δεκηώλ πνπ ελδέρεηαη λα 

πξνθύςνπλ από ηε κε αληηζηνίρεζε θνξνινγηθώλ απνζβέζεσλ κε ηελ σθέιηκε δσή ηνπ παγίνπ θαη ηνλ 

ζπκςεθηζκό ηνπο κε κειινληηθά θέξδε, εθόζνλ παξά ηελ ήδε απμεκέλε επειημία πνπ πξνζθέξνπλ 

πξνθύςεη ζρεηηθή αλάγθε. Δλαιιαθηηθά, έλαο κηθξόο αιιά απμαλόκελνο αξηζκόο ρσξώλ παξαθάκπηεη 

Γ5. Πιαίζην απνζβέζεσλ θηλεηώλ παγίσλ θαη δπλαηόηεηα κεηαθνξάο δεκηώλ θαη ζπκςεθηζκόο 

απηώλ κε κειινληηθά θέξδε. ∞ =  ρσξίο ρξνληθό πεξηνξηζκό. (Taxes in Europe Database TEDB 

European Commission, 9/2018, επεμεξγαζία ΣΔΒ. Διιεληθή λνκνζεζία Ν4172/13, Άξζξν 24&27 όπσο 

ηζρύεη). * Πεξηνξηζκόο ζηε ρξήζε ηνπ 15% ησλ δεκηώλ γηα ζπκςεθηζκό έσο θαη 50% ζην θόξν πνπ αλαινγεί 

ζηα θέξδε πνπ δηαλέκνληαη γηα 5 ρξόληα. 

Loss carry 

forward

Loss carry 

backward

Γραμμική 

μζθοδοσ

Φθίνουςα 

μζθοδοσ
Άλλη μζθοδοσ Ζτη

Τυπικό 

%
Ζτη Ζτη

Ελλάδα √ 10 10,0% 5

Σλοβακία √ 5 20,0% 4

Κφπροσ √ 5 20,0% 5

Κροατία √ 4 25,0% 5

Ουγγαρία √ 14,5% 5

Βουλγαρία √ 7 15,0% 5

Φινλανδία √ 25,0% 10

Αυςτρία √ 8 12,5% ∞

Βζλγιο √ 10,0% ∞

Γαλλία √ 5 20,0% ∞

Ιρλανδία √ 8 12,5% ∞

Ιταλία √ 9,0% ∞

Μάλτα √ 10 10,0% ∞

Σλοβενία √ 5 20,0% ∞

Δανία √ 1 25,0% ∞

ΗΒ Capital allowance 18,0% ∞

Τςεχία √ √ 5 5

Πορτογαλία √ √ √ 3 33,4% 5 12(SME)

Πολωνία √ √ √ 3 33,3% 5

Ολλανδία √ √ √ 5 20,0% 9 -1

Λουξεμβοφργο √ √ 20 5,0% 17

Σουηδία √ √ 5 20,0% ∞

Γερμανία √ √ Λογ. αξία παγίου ∞

Ιςπανία √ √ √ 10 10,0% ∞

Λιθουανία √ √ √ 5 25,0% ∞

Λετονία *

Εςθονία N/AΦορολογοφνται μόνο κζρδη που διανζμονται (χρήςη IAS)

Κινητά πάγια (πχ οχήματα, εξοπλιςμόσ εργαςίασ)

Φορολογοφνται μόνο κζρδη που διανζμονται (χρήςη IAS)
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εληειώο ην δήηεκα απηό θαζώο πιένλ θνξνινγνύλ κόλν ηα δηαλεκόκελα θέξδε.  

Πέξα από ηνπο ηππηθνύο ζπληειεζηέο, νη νπνίνη κάιηζηα δηαθέξνπλ ζπρλά όηαλ δίλεηαη ε δπλαηόηεηα 

επηινγήο γξακκηθήο ή κεηαβιεηήο κεζόδνπ απνζβέζεσλ, πνιιέο ρώξεο πξνζθέξνπλ επηπιένλ ή άιινπ 

ηξόπνπ αζθαιηζηηθέο δεηθιίδεο. Κάπνηεο ρώξεο κάιηζηα, όπσο ε Γεξκαλία θαη ην Βέιγην βαζίδνληαη 

εμαξρήο ζηελ εμέιημε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ παγίνπ θαη ηελ σθέιηκε γηα ηελ επηρείξεζε δσή απηνύ.  

Αληίζηνηρε είλαη ε εηθόλα ζηελ πεξίπησζε ησλ απνζβέζεσλ θηλεηώλ παγηώλ (Γ5). Παξαηεξνύκε ηδηαίηεξα 

ην ελδεηθηηθό παξάδεηγκα ηεο Γεξκαλίαο, ρώξα γλσζηή γηα ηελ ηζρπξή ηεο βηνκεραληθή βάζε, πνπ ζαθώο 

πξνθξίλεη ηελ απόζβεζε ζύκθσλα κε ηνπο ξπζκνύο απόζβεζεο ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ παγίνπ.  

 

Καζώο πνιιά πάγηα, κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ θαη κε, έρνπλ δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά νηθνλνκηθώλ απνζβέζεσλ, είλαη εύινγν έλα θνξνινγηθό ζύζηεκα 

λα επηηξέπεη θάπνηα επειημία ζηηο επηρεηξήζεηο σο πξνο ηελ επηινγή ηνπ ηξόπνπ θαη 

ηνπ ζπληειεζηή απόζβεζεο.  

 
 

Με δεδνκέλα ηα παξαπάλσ δελ απνηειεί ζύκπησζε όηη κε ην πιαίζην απνζβέζεσλ, ηνπο ζπληειεζηέο θαη 

ην ρξνληθό πεξηζώξην ζπκςεθηζκνύ δεκηώλ κε κειινληηθά θέξδε πνπ ζέζπηζε ν Ν4172/2013 πιένλ 

αλαθέξεηαη από πνιιέο επηρεηξήζεηο όηη ην πιαίζην απνζβέζεσλ ζηελ Διιάδα απνηειεί γηα απηέο έλα 

ππαξθηό θαη ζνβαξό αληαγσληζηηθό κεηνλέθηεκα. 

Απηό δελ ηζρύεη κόλν γηα ηηο βηνκεραλίεο πνπ επελδύνπλ εληαηηθά αιιά θαη άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ 

επελδύνπλ ζε αθξηβό εμνπιηζκό πνπ ελζσκαηώλεη ηειεπηαίεο ηερλνινγίεο θαη ζπλεπώο ζηνρεύεη ζηε 

ζπληήξεζε ελόο ηζρπξνύ αληαγσληζηηθνύ πιενλεθηήκαηνο πνπ βαζίδεηαη ζηε ζπλερή επέλδπζε ζε 

εμνπιηζκό αηρκήο λσξίηεξα από ηνλ αληαγσληζκό. Απηέο επηζεκαίλνπλ πσο, ελδεηθηηθά, νη Δπξσπαίνη 

αληαγσληζηέο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αλαλεώζνπλ ηαρύηεξα ηνλ εμνπιηζκό ηνπο όρη κόλν ιόγσ ηνπ 

ζπλνιηθά επλντθνύ πιαηζίνπ γηα επελδύζεηο ζηηο ρώξεο ηνπο, αιιά θαη ιόγσ ηνπ πνιύ πην επλντθνύ 

θαζεζηώηνο απνζβέζεσλ πνπ απνιακβάλνπλ.  

 

 

 

 

Σν Διιεληθό πιαίζην απνζβέζεσλ δελ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα πξνζαξκνζηεί ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα αξθεηώλ πεξηπηώζεσλ επελδπηηθώλ αγαζώλ. Απηά ζπρλά έρνπλ 

δηαθνξεηηθά κεηαμύ ηνπο ραξαθηεξηζηηθά σθέιηκεο δσήο θαη κε ην πθηζηάκελν 

πιαίζην αληηκεησπίδνπλ έλα ζνβαξό θνξνινγηθό αληηθίλεηξν. 
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Η ίδηα εηθόλα ππάξρεη θαη ζε ό,ηη αθνξά ηνλ ρεηξηζκό ησλ απνζβέζεσλ ζε άπια πάγηα ή εμνπιηζκό ΣΠΔ. 

Δδώ είλαη αθόκα πην ζαθήο ε πξνζπάζεηα ησλ άιισλ θξαηώλ κειώλ λα εηζαγάγνπλ είηε κηα επειημία, ε 

νπνία λα επηηξέπεη ηελ πξνζαξκνγή ησλ θνξνινγηθώλ απνζβέζεσλ ζηελ πξαγκαηηθή δηάξθεηα δσήο ηνπ 

παγίνπ, είηε λα ρεηξηζηνύλ ηηο ζπρλά εηεξνγελείο πεξηπηώζεηο κε ηελ γεληθή πξόθξηζε  ςειόηεξσλ 

ζπληειεζηώλ. Απηνί αληαλαθινύλ από ηελ κηα πιεπξά ηελ ηαρύηεξε απαμίσζε ιόγσ ηερλνινγηθήο εμέιημεο 

αιιά έρνπλ ζπρλά θαη ηελ ηάζε λα λνκνζεηνύληαη επεηδή ην θξάηνο επηζπκεί λα πξνζθέξεη θίλεηξα γηα ηηο 

ζρεηηθέο επελδύζεηο.  

 

Πξνηάζεηο 

Με δεδνκέλα ηα πξναλαθεξόκελα θαη ιακβάλσληαο ππόςε όηη κε ην ππό ζπδήηεζε Ννκνζρέδην πεξί 

ζηξαηεγηθώλ επελδύζεσλ ε Πνιηηεία έρεη αλαγλσξίζεη ηελ θνκβηθή ζεκαζία πνπ θαηαιακβάλεη ην πιαίζην 

πνπ δηέπεη ηηο απνζβέζεηο ν ΔΒ, πξνηείλεη επηπιένλ: 

 Να απμεζεί ν επηηξεπόκελνο ρξόλνο κεηαθνξάο δεκηώλ ηνπιάρηζηνλ ζηε 10εηία θαη ηδαληθά 

ρσξίο ρξνληθό πεξηνξηζκό, όπσο πξνβιέπεη ε πξόηαζε Οδεγίαο γηα ηε CCTB αιιά θαη ήδε 

ζπκβαίλεη ζηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο ηεο Δ.Δ.. 

 Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ησλ θνξνινγηθώλ ζπληειεζηώλ θαη θπξίσο ε 

δπλαηόηεηα επηινγήο αλάκεζα ζε θνξνινγηθνύο ζπληειεζηέο θαη ινγηζηηθνύο (IFRS), όηαλ είλαη 

δπλαηό λα απνδεηρζεί έγθπξα θαη από ηξίηνπο (π.ρ. θαηαζθεπαζηέο) ε σθέιηκε δσή ηνπ παγίνπ 

θαη όπσο ήδε πξνβιέπεη ε πξόηαζε Οδεγίαο γηα ηε CCTB. 

 Να ππάξρεη δηθαίσκα επηινγήο δπλαηόηεηα ζηαζεξήο ή κεηαβιεηήο κεζόδνπ απνζβέζεσλ 

(αύμνπζα ή θζίλνπζα κέζνδνο). 
 

 
Σπληνληζκόο έθδνζεο από ηνλ Τνκέα Βηνκεραλίαο, Αλαπηπμηαθώλ Πνιηηηθώλ & Γηθηύσλ, ηελ Δπηηξνπή Φνξνινγηθώλ  θαη ηνλ 

Τνκέα Μαθξννηθνλνκηθήο Αλάιπζεο θαη Δπξσπατθώλ Υπνζέζεσλ ηνπ ΣΔΒ. Αμηνπνηήζεθαλ ζηνηρεία πνπ παξάρζεθαλ ζην πιαίζην 
ηνπ έξγνπ «Μεραληζκόο παξαθνινύζεζεο ησλ αιιαγώλ θαη ππνζηήξημεο ησλ δξάζεσλ αλάπηπμεο θαη πξνζαξκνζηηθόηεηαο ηεο 

βηνκεραλίαο», ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Διιάδα θαη ηελ ΔΔ (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Τακείν) κέζσ ηνπ ΔΠ 
«Αληαγσληζηηθόηεηα, Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Καηλνηνκία». 

 
 

 

 



ΑΠΟΒΔΔΙ 
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Οηθνλνκηθά κεγέζε κειώλ ΣΔΒ  

ΑΠΟΒΔΔΙ 

 
*      21.075 δεκνζηεπκέλνη ηζνινγηζκνί ρξήζεο 2017 πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε βάζε ηεο ICAP 
**     ζύλνιν θεξδώλ θεξδνθόξσλ επηρεηξήζεσλ 

***   % επί ηνπ ζπλόινπ ηαθηηθώλ απνδνρώλ (ρσξίο bonus θαη ππεξσξίεο)/αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ αζθαιηζκέλσλ ζηνλ ΔΦKA  
****  % επί ηνπ ζπλόινπ εζόδσλ από θόξν εηζνδήκαηνο λνκηθώλ πξνζώπσλ 

 
 

Όξακα  

Οξακαηηδόκαζηε ηελ Διιάδα σο ηε ρώξα, πνπ θάζε 
πνιίηεο ηνπ θόζκνπ ζα ζέιεη θαη ζα κπνξεί λα 
επηζθεθζεί, λα δήζεη θαη λα επελδύζεη.  
Οξακαηηδόκαζηε κηα αλνηρηή, θνηλσληθά ππεύζπλε θαη 
νηθνλνκηθά θηιειεύζεξε ρώξα-κέινο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο, πνπ πξνηάζζεη ηελ ηζρπξή αλάπηπμε σο 
παξάγνληα θνηλσληθήο ζπλνρήο. Θέινπκε κηα Διιάδα 
δπλακηθό θέληξν ηεο επξσπατθήο πεξηθέξεηαο, κε 
ζηέξενπο ζεζκνύο, ειθπζηηθό θνηλσληθό θαη νηθνλνκηθό 
πεξηβάιινλ, πνπ πξνάγεη ηηο εμαγσγέο, ηελ θαηλνηόκν 
επηρεηξεκαηηθόηεηα, ηελ παξαγσγή θαη ηηο πνηνηηθέο 
ππεξεζίεο, ηε βηώζηκε αλάπηπμε, ηε γλώζε, ηε 
ζπλνρή, ηηο ίζεο επθαηξίεο θαη ην θξάηνο δηθαίνπ.       

 

 

 

 

 

 

 

 

Απνζηνιή  

Ηγεζία & Γλώζε  

Ο ΔΒ δηαδξακαηίδεη εγεηηθό ξόιν ζηνλ 
κεηαζρεκαηηζκό ηεο Διιάδαο ζε κηα παξαγσγηθή, 
εμσζηξεθή θαη αληαγσληζηηθή νηθνλνκία, σο 
αλεμάξηεηνο θαη ππεύζπλνο εθπξόζσπνο ηεο 
ηδησηηθήο νηθνλνκίαο.  

Κνηλσληθόο Δηαίξνο  

Ο ΔΒ, σο θνηλσληθόο εηαίξνο πνπ πηζηεύεη ζηε 
ιεηηνπξγία ησλ ζεζκώλ, πξνσζεί ζηα αξκόδηα όξγαλα 
ηεο Πνιηηείαο θαη ηεο Δ.Δ. ηηο απόςεηο θαη ζέζεηο ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο θνηλόηεηαο.  

Ιζρπξόο Δθπξόζσπνο  

Ο ΔΒ δηακνξθώλεη ζέζεηο, αλαιύζεηο θαη πξνηάζεηο 
πνιηηηθήο γηα ηελ νηθνλνκία, ηε βηνκεραλία, ηελ 
θαηλνηνκία, ηελ απαζρόιεζε, ηελ παηδεία θαη ηηο 
εξγαζηαθέο δεμηόηεηεο, ηνλ θνηλσληθό δηάινγν, ηε 
βηώζηκε αλάπηπμε, ηελ εηαηξηθή ππεπζπλόηεηα.  

Φνξέαο Γηθηύσζεο  

Ο ΔΒ δηθηπώλεη ηα κέιε ηνπ κεηαμύ ηνπο θαη κε ηα 
θέληξα απνθάζεσλ (εγρώξηα θαη δηεζλή), κε ζηόρν ηε 
δεκηνπξγία πξνζηηζέκελεο αμίαο.

 


