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ΘΕΜΑ: Έκδοζη βεβαιώζεων δαπανών πος αθοπούν ζε επεμβάζειρ ενεπγειακήρ
αναβάθμιζηρ ακινήηων ππορ θοπολογούμενοςρ, οι οποίοι έσοςν ενηασθεί ζηο
ζςγσπημαηοδοηούμενο Ππόγπαμμα «Εξοικονόμηζη καη’ οίκον».
Με αθνξκή γξαπηά εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί ζηελ ππεξεζία καο, αλαθνξηθά κε ην
πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:
1.

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ηδ’ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.2238/1994

(Κψδηθαο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο), φπσο ηζρχνπλ κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.4024/2011 (ΦΔΚ 226 Α’), ην πνζφ ηνπ θφξνπ
πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηελ θιίκαθα ηεο παξ.1 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ κεηψλεηαη θαηά πνζνζηφ
δέθα ηνηο εθαηφ (10%), κεηαμχ άιισλ, ηνπ πνζνχ ηεο δαπάλεο γηα επεκβάζεηο ελεξγεηαθήο
αλαβάζκηζεο αθηλήηνπ πνπ εληάζζνληαη ζε έξγα ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο
«Πεξηβάιινλ – Αεηθφξνο Αλάπηπμε» ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ
Αλαθνξάο (ΔΠΑ), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3614/2007 ή θαη γηα επεκβάζεηο
ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο αθηλήηνπ πνπ ζα πξνθχςνπλ κεηά απφ ελεξγεηαθή επηζεψξεζε,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3661/2008 θαη ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ εθδίδνληαη θαη’
εμνπζηνδφηεζή ηνπ θαη αθνξνχλ ζε κηα ζεηξά απφ επεκβάζεηο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο, νη
νπνίεο θαηαγξάθνληαη πεξηνξηζηηθά ζηελ πεξ. ηδ’ ηνπ άξζξνπ 9 (αληηθαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα
πεηξειαίνπ, αιιαγή εγθαηάζηαζεο θεληξηθνχ θιηκαηηζκνχ ρξήζεο θαπζίκνπ απφ πεηξέιαην
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ζε θπζηθφ αέξην, αγνξά θαη εγθαηάζηαζε ειηαθψλ ζπιιεθηψλ, θαζψο θαη απνθεληξσκέλσλ
ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ βαζίδνληαη ζε Αλαλεψζηκεο Πεγέο
Δλέξγεηαο, ζεξκνκφλσζε ζε πθηζηάκελα θηήξηα, δαπάλε γηα δηελέξγεηα ελεξγεηαθήο
επηζεψξεζεο).
Σν πνζφ ηεο δαπάλεο ηεο πεξίπησζεο απηήο επί ηεο νπνίαο ππνινγίδεηαη ε κείσζε δε
κπνξεί λα ππεξβεί ην πνζφ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) επξψ.
Σα αλσηέξσ έρνπλ εθαξκνγή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ
λ.4024/2011, γηα δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 01.01.2011 θαη κεηά.
2. χκθσλα κε ηνλ Οδεγφ Δθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δμνηθνλφκεζε θαη’ Οίθνλ»
ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, ην ελ ιφγσ πξφγξακκα
ζρεδηάζηεθε κε γλψκνλα ηελ νινθιεξσκέλε παξέκβαζε εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηνλ
νηθηαθφ θηεξηαθφ ηνκέα θαη κε θχξην ζηφρν ηε κείσζε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ησλ
θηεξίσλ. Σν πξφγξακκα ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ επξσπατθνχο θαη εζληθνχο πφξνπο, κέζσ
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«Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» θαη «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε»
ηνπ ΔΠΑ 2007-2013. Η πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηεξίδεηαη, πέξαλ ηνπ θνηλνηηθνχ
δηθαίνπ, ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξφζθαηα δηακνξθσκέλνπ ειιεληθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, θαη’
εμνπζηνδφηεζε ηνπ λ.3661/2008 (ν νπνίνο ελζσκαηψλεη ηελ επξσπατθή νδεγία
202/91/ΔΚ),

κε

ηνλ
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(ΚΔΝΑΚ,

Γ6/Β/5825/30.03.2010, ΦΔΚ 4074 Β’) θαη ην π.δ. 100/30.09.2010 (ΦΔΚ 177 Α’) γηα ηνπο
Δλεξγεηαθνχο Δπηζεσξεηέο (ην πξφγξακκα βαζίδεηαη ζηε δηελέξγεηα ελεξγεηαθήο
επηζεψξεζεο ζην πξνο έληαμε αθίλεην). Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πξφγξακκα ζπλίζηαηαη ζηελ
παξνρή δχν (2) θαηεγνξηψλ θηλήηξσλ, ζηηο νπνίεο εληάζζνληαη νη σθεινχκελνη αλάινγα κε
ην εηζφδεκά ηνπο, γηα παξεκβάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηνλ νηθηαθφ θηεξηαθφ ηνκέα,
νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην θεθ. 3 ηνπ Οδεγνχ Δθαξκνγήο.
3. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δφζεθαλ ζηελ ππεξεζία καο απφ ην Τπνπξγείν
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, θαζψο θαη ηνλ Οδεγφ Δθαξκνγήο, ην
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ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ Alpha Bank, EFG Eurobank, Δζληθή Σξάπεδα θαη Σξάπεδα
Πεηξαηψο, άηνθν δάλεην θαη επηρνξήγεζε ζε αλαινγία 65% - 35% ηνπ επηιέμηκνπ
πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ θαηεγνξία θηλήηξσλ Α θαη ζε αλαινγίαο 85% - 15% γηα ηελ
θαηεγνξία θηλήηξσλ Β. Ο επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο αλά αίηεζε σθεινχκελνπ δε κπνξεί
λα ππεξβαίλεη ηηο 15.000 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.
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Ο σθεινχκελνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ππνρξενχηαη, κεηαμχ άιισλ, λα δηαηεξήζεη ην έξγν
γηα πέληε (5) έηε απφ ηελ νινθιήξσζή ηνπ θαη γηα ην ίδην δηάζηεκα λα ηεξεί θάθειν έξγνπ,
ν νπνίνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φια ηα έληππα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηα δχν Πηζηνπνηεηηθά
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πξαγκαηνπνηνχκελεο ελεξγεηαθέο παξεκβάζεηο, απφ ηνλ σθεινχκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο,
θξίλεηαη απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ δπλαηνί επηηφπηνη έιεγρνη απφ ηα αξκφδηα
εζληθά ή θνηλνηηθά ειεγθηηθά φξγαλα.
Πεξαηηέξσ, ζεκεηψλεηαη φηη ε παξνρή ηνπ θνξνινγηθνχ θηλήηξνπ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ
ηεο πεξ. ηδ’ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ΚΦΔ ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην
πξφγξακκα «Δμνηθνλφκεζε θαη’ Οίθνλ», αθνξά ζην ηκήκα ησλ δαπαλψλ ελεξγεηαθήο
αλαβάζκηζεο γηα ην νπνίν δελ έρνπλ ιάβεη ελίζρπζε ζην πιαίζην ηνπ αλσηέξσ
πξνγξάκκαηνο.
4. Καηφπηλ φισλ φζσλ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ θαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα
πξσηφηππα παξαζηαηηθά δαπαλψλ ζα δηαηεξνχληαη ζην θάθειν έξγνπ απφ ηνλ ίδην ηνλ
θνξνινγνχκελν/σθεινχκελν, γηα ηελ πεξίπησζε ελδερφκελνπ εζληθνχ ή θνηλνηηθνχ
ειέγρνπ, γίλνληαη δεθηά ηα αθφινπζα:
Γηα λα είλαη δπλαηή ε παξνρή ηνπ πην πάλσ θνξνινγηθνχ θηλήηξνπ, ζα πξέπεη λα
ρνξεγείηαη απφ ηα ζπλεξγαδφκελα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα βεβαίσζε δαπαλψλ ζηνπο
θνξνινγνχκελνπο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην πξφγξακκα «Δμνηθνλφκεζε θαη’ Οίθνλ», ζηελ
νπνία ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο ζηνηρεία:
α) Σα ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ γηα ην νπνίν θαηαβιήζεθε ε δαπάλε,
β) Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο δαπάλεο γηα ην νπνίν ππνβιήζεθαλ δηθαηνινγεηηθά,
γ) Σα ζηνηρεία ηνπ εθδφηε, ν αξηζκφο θαη ε εκεξνκελία ηεο απφδεημεο παξνρήο
ππεξεζηψλ, ηεο απφδεημεο ιηαληθήο πψιεζεο (ή ηνπ ηηκνινγίνπ) ζηελ νπνία
αλαγξάθεηαη ην πνζφ ηεο δαπάλεο γηα ηελ επέκβαζε ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο,
δ) Σν πνζφ ηεο δαπάλεο πνπ θαιχθζεθε απφ επηρνξήγεζε ζην πιαίζην ηνπ
πξνγξάκκαηνο «Δμνηθνλφκεζε θαη’ Οίθνλ»,
ε) Σν ζπλνιηθφ ππφινηπν πνζφ ηεο δαπάλεο κε ην νπνίν επηβαξχλεηαη ν ίδηνο ν
θνξνινγνχκελνο/σθεινχκελνο ηνπ πξνγξάκκαηνο,
ζη) Όηη ηα αλσηέξσ πνζά αθνξνχλ δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη πεξηνξηζηηθά ζηηο
δηαηάμεηο ηεο πεξ.ηδ’ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ΚΦΔ.
Η αλσηέξσ βεβαίσζε δαπαλψλ ζα ζπλππνβάιιεηαη, αληί ησλ πξσηφηππσλ
παξαζηαηηθψλ δαπαλψλ, απφ ηνλ εθάζηνηε θνξνινγνχκελν/σθεινχκελν ζηελ αξκφδηα γηα
ηε θνξνιφγεζή ηνπ Γ.Ο.Τ, πξνθεηκέλνπ λα ηχρεη ηεο θνξνινγηθήο έθπησζεο πνπ
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πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ηδ’ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ΚΦΔ, γηα ην ηκήκα
ησλ δαπαλψλ γηα ην νπνίν δελ έρεη επηρνξεγεζεί απφ ην πξφγξακκα «Δμνηθνλφκεζε θαη’
Οίθνλ», θαηά ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο.

Αθξηβέο αληίγξαθν
Η Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο
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