
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 31548     
 Καθορισμός των επιλέξιμων δαπανών, των κα-

τηγοριών των οπτικοακουστικών έργων, της δι-

αδικασίας και του χρόνου ελέγχου της τήρησης 

των όρων και προϋποθέσεων των διατάξεων του 

άρθρου 71Ε του ν. 4172/2013 (Α’ 167), καθώς και 

των προϋποθέσεων, των όρων και της διαδικα-

σίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για την εφαρ-

μογή του άρθρου αυτού. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις
1. Του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού υπ’  αρ. 

651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την κήρυξη 
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με 
την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187 της 26.06.2014, σ. 1-178) 
και ιδίως τις διατάξεις των Κεφαλαίων Ι και ΙΙ καθώς και 
του άρθρου 54.

2. Του ν. 4487/2017 «Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης 
τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του 
ν. 3548/2007, σύσταση Μητρώου περιφερειακού και το-
πικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις 
έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την 
ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην 
Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 116), και ιδίως τις διατά-
ξεις του κεφαλαίου Δ’ αυτού, όπως ισχύει.

3. Του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγο-
ντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 
και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α’ 167) και 
ιδίως της παρ. 7 του άρθρου 71Ε, όπως ισχύει.

4. Του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσω-
τερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συ-
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» 
(Α’ 134), και ιδίως του άρθρου 57.

5. Του ν.  4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» 

(Α’ 94) και ιδίως του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» και ειδικότερα του άρθρου 7, 
της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41, όπως 
ισχύει.

6. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομα-
σία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδι-
οτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), όπως ισχύει.

7. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’126 διορθώσεις σφαλμάτων), 
όπως ισχύει.

8. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85) και ιδίως του άρθρου 16,

9. Του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και 
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν.  4622/2019 (Α’ 133).

Β. Την υπ’ αρ. 339/18.07.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστο-
λο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

Γ. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β’ 2902).

Δ. Την υπ’ αρ. 1/2001.2016 πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών (Υ.Ο.Ο.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατά-
ξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και 
την υπ’ αρ. 3913/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του 
Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θη-
τείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.», καθώς και την υπό στοι-
χεία 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

Ε. Την υπ’ αρ. 1007/09.01.2019 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης και Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων «Καθορισμός των επιλέξιμων δαπανών, των κατηγο-
ριών των οπτικοακουστικών έργων, της διαδικασίας και 
του χρόνου ελέγχου της τήρησης των όρων και προϋπο-
θέσεων των διατάξεων του άρθρου 71Ε του ν. 4172/2013 
(Α’ 167), καθώς και των προϋποθέσεων, των όρων και της 
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διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για την εφαρ-
μογή του άρθρου αυτού» (Β’ 38), όπως τροποποιήθηκε 
με την υπό στοιχεία Α.1220/07.06.2019 όμοια (Β’ 2383)

ΣΤ. Την υπ’  αρ. 149/31.7.2020 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας 
«Προκήρυξη καθεστώτος για την ενίσχυση της παραγω-
γής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, σύμφωνα με 
το κεφάλαιο Δ’ του 4487/2017 (Α’  116) και εξειδίκευση 
ειδικότερων θεμάτων του νόμου αυτού» (Β’ 3272).

Ζ. Την υπό στοιχεία ΓΝ 064/2020 (Α.Π.:92363 ΕΞ 2020/
24-08-2020) γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρα-
τικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

H. Την υπό στοιχεία οικ. 25284 ΕΞ 2020/15.09.2020 
εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Θ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη στον τακτικό προϋπολογισμό, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Κάθε παραγωγός (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νο-

μική οντότητα), που επιθυμεί ένα οπτικοακουστικό έργο 
που πρόκειται να παράξει, να υπαχθεί στις διατάξεις του 
παρόντος, θα πρέπει να τηρεί Ειδικό Τραπεζικό Λογαρια-
σμό σε Ελληνικό Πιστωτικό Ίδρυμα και να καταθέτει στο 
Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινω-
νίας (ΕΚΟΜΕ), Αίτηση Υπαγωγής, μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας του ΠΣΚΕ, η οποία πρέπει να συνοδεύεται 
από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

i. Ειδική έντυπη αίτηση συμπληρωμένη και υπογε-
γραμμένη από τον ιδιώτη παραγωγό ή τον νόμιμο εκ-
πρόσωπο της αιτούσας επιχείρησης.

ii. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αι-
τούντος φυσικού προσώπου ή της αιτούσας επιχείρησης 
με βάση το καταστατικό της.

iii. Περίληψη σεναρίου.
iv. Αναλυτικό προϋπολογισμό του οπτικοακουστικού 

έργου και λίστα των βασικών συντελεστών του.
v. Χρονοδιάγραμμα γυρισμάτων, χώροι γυρισμάτων 

και εργαστήρια επεξεργασίας.
vi. Αναλυτικό χρηματοδοτικό πλάνο με ανάλυση των 

πηγών χρηματοδότησης, συνοδευόμενο από όλα τα 
αποδεικτικά κάλυψης αυτού (συμφωνητικά συμπαραγω-
γής, αποφάσεις δημόσιων ή διεθνών οργανισμών κ.λπ.),

vii. Συμβάσεις απόκτησης πνευματικών δικαιωμάτων 
από τον σεναριογράφο και τον σκηνοθέτη,

viii. Συμφωνητικό συμπαραγωγής,
ix. Συμβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης παραγωγής, συνο-

δευόμενες από γενικά πληροφοριακά στοιχεία τρίτων,
x. Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ για το είδος της δρα-

στηριότητας που ασκεί το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή 
νομική οντότητα.

xi. Παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ.
2. Απαραίτητη προϋπόθεση για να τύχουν εφαρμο-

γής οι ευεργετικές διατάξεις του παρόντος είναι τα προς 
πληρωμή παραστατικά να εκδίδονται από τον κύριο πα-
ραγωγό του οπτικοακουστικού έργου ή τον εκτελεστή 
παραγωγής του Έργου ή σε περίπτωση συμπαραγωγής 
από κάθε παραγωγό κατά το ποσοστό συμμετοχής τους 
στην παραγωγή.

3. Οι δαπάνες που περιοριστικά αναγνωρίζονται ως 
επιλέξιμες σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, πλην 
των οπτικοακουστικών έργων με περιεχόμενο ψηφιακό 
παιχνίδι, είναι:

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.
Σενάριο. 
Σκηνοθεσία. 
Μουσική.
Δαπάνες για κτήση αδειών εκμετάλλευσης επί προϋ-

φιστάμενων έργων. 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ (CREW), ΗΘΟΠΟΙΩΝ (CAST)
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.
Αμοιβές προσωπικού, τεχνικών και ηθοποιών (συμπε-

ριλαμβανομένων των προβλεπόμενων φόρων και ασφα-
λιστικών εισφορών σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική 
νομοθεσία) καθώς και του εκτελεστή παραγωγής.

Ενδεικτικά:
Τμήμα Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης. 
Τμήμα Παραγωγής.
Διανομή (Cast) (Πρωταγωνιστές/Κασκαντέρ/Κομπάρ-
σοι/Σωσίες/Αντικαταστάτες κ.λπ.).
Τμήμα Καλλιτεχνικού Σχεδιασμού (Σχεδιασμός Σκηνι- 

κών, Κατασκευές, φροντιστήρια - props κ.λπ.).
Εξοπλισμός τεχνικής εγκατάστασης - (γερανοί, ράγες, 

τρίποδα κ.α.).
Τμήμα Ειδικών Εφέ.
Τμήμα Κινουμένων Σχεδίων - Eικόνων (Αnimation).
Τμήμα σχεδιασμού χαρακτήρων (animation όλων των 

τύπων, 3D κ.λπ.).
Τμήμα Ενδυματολογίας-Κοστουμιών.
Τμήμα Μακιγιάζ, Κομμώσεων και Προσθετικών. 
Τμήμα Φωτισμού.
Τμήμα Εικόνας.
Τμήμα Ήχου.
Τμήμα Διαχείρισης Χώρων Γυρισμάτων. 
Τροφοδοσία.
Τμήμα Μουσικής.
Τμήμα επεξεργασίας εικόνας (μοντάζ).
Τμήμα επεξεργασίας ήχου (μιξάζ).
Τμήμα μουσικής επεξεργασίας. 
Τμήμα Οπτικών Εφέ.
Μεταγλώττιση, Επανηχογράφηση διαλόγων 

(ΑDRAutomated Dialogue Replacement) και Ηχητικά 
Εφέ περιβάλλοντα χώρα (Foley).

Εξειδικευμένες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια και στον 
τόπο των γυρισμάτων (ιατροί, νοσοκόμες, κτηνίατροι, 
κ.α.).

Σύμβουλοι Σεναρίου.
Αμοιβή Εκτελεστή Παραγωγής.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.
Έρευνα και σχεδιασμός παραγωγής.
Αναζήτηση τοποθεσίας γυρισμάτων (συμπεριλαμβα-

νομένων εξόδων Μετακίνησης, Διαμονής, Διατροφής, 
Ημερήσιων αμοιβών εκτός έδρας per diems).

Αμοιβές καλλιτεχνικών συντελεστών ή/και τμήμα-
τος Παραγωγής κατά τη διάρκεια της αναζήτησης της 
τοποθεσίας γυρισμάτων (συμπεριλαμβανομένων των 
προβλεπόμενων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών 
σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία).
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Διάφορες Διοικητικές άδειες αρμόδιων φορέων ή αρ-
χών (άδειες γυρισμάτων έξοδα αδειοδότησης χρήσης 
δημόσιων και αρχαιολογικών χώρων για την παραγωγή 
του οπτικοακουστικού έργου κ.α.).

Κατασκευή, αγορά, ενοικίαση φροντιστηρίου και δια-
μόρφωση - στολισμός σκηνικών.

Κατασκευή σκηνικών.
Ενοικίαση στούντιο και σκηνικού.
Ενοικίαση και διαμόρφωση τοποθεσίας γυρισμάτων.
Χρήση ζώων.
Ενοικίαση ακίνητων υποδομών και κινητού εξοπλι-

σμού στις τοποθεσίες γυρισμάτων (οικοσκευές, κουζίνες, 
wc, τροχόσπιτα,τροχήλατα βεστιάρια και παρεμφερή). 
Ενοικίαση κινητής και ακίνητης ιδιοκτησίας.

Ενοικίαση ειδικών οχημάτων (αστυνομικά οχήματα, 
οχήματα ασφαλείας, ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχή-
ματα κ.α.).

Κατασκευή, Ενοικίαση, και Αγορά κοστουμιών.
Δαπάνες σχετικές με τον σχεδιασμό χαρακτήρων, την 

κατασκευή και δημιουργία σκηνικών και φόντων στα 
κινούμενα σχέδια (animation) (δαπάνες για υπηρεσίες, 
ενοικίαση και αγορά αναλωσίμων για οπτικοακουστικά 
έργα κινουμένων σχεδίων).

Ειδικά εφέ, αναλώσιμα και κινηματογραφικά όπλα.
Μακιγιάζ, κομμωτήριο και προσθετικά είδη (π.χ. πε-

ρούκες).
Επιπρόσθετα έξοδα χώρων γυρισμάτων (καθαρισμός, 

αναγκαία είδη). 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ.
Ενοικίαση και αναλώσιμα εξοπλισμού τεχνικής εγκα-

τάστασης.
Ενοικίαση και αναλώσιμα εξοπλισμού φωτισμού.
Ενοικίαση και αναλώσιμα εξοπλισμού εικονοληψίας
(κάμερες κ.λπ.).
Ενοικίαση και αναλώσιμα εξοπλισμού ηχογραφήσεων. 
ΤΑΞΙΔΙΑ, ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ.
Έξοδα μετακίνησης (ενοικίαση λεωφορείων και κάθε 

οχήματος αναγκαίου για τη μετακίνηση κατά τη διάρκεια 
της παραγωγής).

Καύσιμα, διόδια και άλλα συναφή κόστη (π.χ. πάρ-
κινγκ).

Εισιτήρια (αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, τρένου, λεωφο-
ρείου).

Έξοδα Διαμονής για το προσωπικό που απασχολήθηκε 
στην παραγωγή του οπτικοακουστικού έργου.

Διατροφή και συναφείς υπηρεσίες (π.χ. έξοδα καντίνας 
γυρισμάτων κ.α.). 

ΜΟΝΤΑΖ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ.
Τελική Επεξεργασία εικόνας, ήχου και μουσικής.
Δαπάνες μεταγλώττισης, υποτιτλισμού, Επανη-

χογράφησης διαλόγων (ΑDR- Automated Dialogue 
Replacement) και Ηχητικών Εφέ περιβάλλοντα χώρου 
(Foley).

Φωτογραφικά Στιγμιότυπα.
Ενοικίαση εξοπλισμού και λογισμικού για τις ταινίες 

κινουμένων σχεδίων. Ενοικίαση άλλων λογισμικών και 
προγραμμάτων αναγκαίων για την παραγωγή του οπτι-
κοακουστικού έργου.

Ειδικά εφέ.
Δαπάνες για χρήση αρχειακού υλικού. 
ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ.
Γενικά έξοδα γραφείου συναρτώμενα με τόπο διάφο-

ρο από αυτόν της μόνιμης έδρας της επιχείρησης του 
αιτούντος:

Ενοικίαση χώρου γραφείου, επίπλων γραφείου και 
αποθηκευτικών χώρων.

Ενοικίαση εξοπλισμού γραφείου (τηλεφωνικές συ-
σκευές, συσκευές τηλεομοιοτυπίας, υπολογιστές, φω-
τοτυπικά μηχανήματα, και άλλα ανάλογα).

Γραφική ύλη.
Λογαριασμοί ΔΕΚΟ και υπηρεσιών τηλεφωνίας και 

διαδικτύου.
Υπηρεσίες courier, ταχυδρομείου και τελωνείου.
Τέλη κινηματογράφησης και χρήσης για την παραγωγή 

Έξοδα Παραβόλων για την υπαγωγή στο καθεστώς της 
παρούσας.

Δαπάνες για νομικές και λογιστικές υπηρεσίες καθώς 
και για υπηρεσίες συμβούλων, οι υπηρεσίες των οποίων 
συνδέονται αιτιωδώς είτε με την παραγωγή είτε με την 
προετοιμασία υποβολής φακέλου αίτησης υπαγωγής. 

Δαπάνες ασφάλισης.
3. Α Ειδικά για τα οπτικοακουστικά έργα με περιεχό-

μενο ψηφιακό παιχνίδι, οι δαπάνες που περιοριστικά 
αναγνωρίζονται ως επιλέξιμες, είναι:

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
- Σενάριο
- Πηγαίος Κώδικας
- Μουσική
- Δαπάνες για κτήση αδειών εκμετάλλευσης επί προ-

ϋφιστάμενων έργων
- Για δικαιώματα χρήσης εικόνων - φωνής διάσημων 

(ηθοποιών/μουσικών/αθλητών κ.ά.)
- Σχεδιασμός χαρακτήρων (character design) 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ (CREW), ΗΘΟΠΟΙΩΝ (CAST) 

ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Αμοιβές προσωπικού, τεχνικών και ηθοποιών (συμπε-

ριλαμβανομένων των προβλεπόμενων φόρων και ασφα-
λιστικών εισφορών σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική 
νομοθεσία) καθώς και του εκτελεστή παραγωγής.

Ενδεικτικά:
- Τμήμα ανάπτυξης παιχνιδιού
- Τμήμα σχεδιασμού παιχνιδιού
- Τμήμα παραγωγής παιχνιδιού
- Τμήμα Καλλιτεχνικής διεύθυνσης και σχεδιασμού
- Τμήμα μεταγλώττισης
- Τμήμα μουσικής τεχνολογίας, sound design, επανη-

χογράφησης διαλόγων και ηχητικά εφέ περιβάλλοντα 
χώρου (Foley)

- Ηθοποιοί, Χορευτές για motion capture
- Τμήμα τεχνικής εγκατάστασης
- Τμήμα Ειδικών Εφέ
- Τμήμα Κινουμένων Σχεδίων - Εικόνων (Αnimation)
- Τμήμα σχεδιασμού χαρακτήρων (animation όλων 

των τύπων, 3D κ.λπ.)
- Τροφοδοσία
- Εξειδικευμένες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια και στον 

τόπο των γυρισμάτων (playtesters, ιατροί, νοσοκόμες κ.ά.)
- Τμήμα έρευνας και ανάπτυξης
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- Κειμενογράφοι, σεναριογράφοι, σύμβουλοι σεναρίου
- Αμοιβή Εκτελεστή Παραγωγής
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- Έρευνα και σχεδιασμός παραγωγής
- Game Design Document
- Technical Design Document
- Αμοιβές όλων των συντελεστών (ανάπτυξη, παραγω-

γή, σχεδιασμός, καλλιτεχνική εκτέλεση του παιχνιδιού), 
συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων φόρων και 
ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με την ισχύουσα ελ-
ληνική νομοθεσία.

- Άδειες χρήσης αρχειακού υλικού
- Ενοικίαση στούντιο, μηχανημάτων για ειδικά εφέ κ.α.
- Ενοικίαση κινητής και ακίνητης ιδιοκτησίας (δεν αφο-

ρά σε πάγιες δαπάνες)
- Testing κατά τη διάρκεια του Alpha και beta σταδί-

ου παραγωγής (debugging, playtesters, έρευνες UX και 
Usability κ.τ.λ.)

 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Ενοικίαση και αναλώσιμα εξοπλισμού για motion 

capture, rendering, 3D scanning, ηχογράφηση και ει-
κονοληψία κ.ά.

- Ενοικίαση και αναλώσιμα εξοπλισμού για δοκιμές 
(playtesting)

- Ενοικίαση και αναλώσιμα ειδικού εξοπλισμού (VR, 
κινητά για δοκιμή κ.τ.λ.)

- Αναλώσιμα τεχνικής εγκατάστασης 
ΤΑΞΙΔΙΑ, ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
- Έξοδα μετακίνησης (ενοικίαση λεωφορείων και κάθε 

οχήματος αναγκαίου για τη μετακίνηση κατά τη διάρκεια 
της παραγωγής) - Καύσιμα, διόδια και άλλα συναφή κό-
στη (π.χ. πάρκινγκ)

- Εισιτήρια (αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, τρένου, λεωφο-
ρείου)

- Έξοδα Διαμονής για το προσωπικό που απασχολήθη-
κε στην παραγωγή του οπτικοακουστικού έργου

- Διατροφή και συναφείς υπηρεσίες (π.χ. έξοδα καντί-
νας γυρισμάτων κ.ά.) ΜΟΝΤΑΖ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

- Τελική Επεξεργασία εικόνας, ήχου και μουσικής
- Δαπάνες μεταγλώττισης, υποτιτλισμού, Επανη-

χογράφησης διαλόγων (ΑDR-Automated Dialogue 
Replacement) και Ηχητικών Εφέ περιβάλλοντα χώρου 
(Foley).

- Φωτογραφικά Στιγμιότυπα.
- Ενοικίαση εξοπλισμού και λογισμικού για ψηφιακά 

παιχνίδια. Ενοικίαση άλλων λογισμικών και προγραμμά-
των αναγκαίων για την παραγωγή του οπτικοακουστικού 
έργου (π.χ. Unity, Adobe Cloud Suite, Maya, 3Ds MAX, 
Toon Boom Harmony).

- Ειδικά εφέ.
- Δαπάνες για χρήση αρχειακού υλικού. 
ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
- Γενικά έξοδα γραφείου συναρτώμενα με τόπο διά-

φορο από αυτόν της μόνιμης έδρας της επιχείρησης του 
αιτούντος:

Ενοικίαση χώρου γραφείου, επίπλων γραφείου και 
αποθηκευτικών χώρων.

Ενοικίαση εξοπλισμού γραφείου (τηλεφωνικές συ-
σκευές, συσκευές τηλεομοιοτυπίας, υπολογιστές, φω-
τοτυπικά μηχανήματα, και άλλα ανάλογα).

Γραφική ύλη.
Λογαριασμοί ΔΕΚΟ και υπηρεσιών τηλεφωνίας και 

διαδικτύου.
Υπηρεσίες courier, ταχυδρομείου και τελωνείου.
Τέλη κινηματογράφησης και χρήσης για την παραγωγή 

Έξοδα Παραβόλων για την υπαγωγή στο καθεστώς της 
παρούσας.

- Δαπάνες για νομικές και λογιστικές υπηρεσίες καθώς 
και για υπηρεσίες συμβούλων, οι υπηρεσίες των οποίων 
συνδέονται αιτιωδώς είτε με την παραγωγή είτε με την 
προετοιμασία υποβολής φακέλου αίτησης υπαγωγής.

- Δαπάνες ασφάλισης.
4. Για τον υπολογισμό του συνολικού επιλέξιμου κό-

στους παραγωγής ισχύουν οι διατάξεις του Δ κεφαλαίου 
του ν. 4487/2017 (Α’ 116),όπως έχει εξειδικευθεί με την 
κοινή υπουργική απόφαση ΑΠ 149/31.7.2020 Παράρ-
τημα 2 (Β’ 3272).

4.Α Όλα τα νόμιμα παραστατικά για τις επιλέξιμες 
δαπάνες εκδίδονται στο όνομα του παραγωγού του 
οπτικοακουστικού έργου ή στο όνομα του εκτελεστή 
παραγωγής, εφόσον προσκομισθεί στο ΕΚΟΜΕ σύμβαση 
εκτέλεσης για το συγκεκριμένο οπτικοακουστικό έργο.

4.Β Οι επιλέξιμες δαπάνες δεν είναι απαραίτητο να 
πραγματοποιούνται εντός της ίδιας διαχειριστικής πε-
ριόδου με την κατάθεση των χρημάτων του επενδυτή. Σε 
περίπτωση που τα χρήματα κατατεθούν σε άλλο χρόνο 
από το χρόνο πραγματοποίησης της δαπάνης, τότε η 
δαπάνη εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα κατά το 
έτος που αυτή αφορά και όχι κατά το φορολογικό έτος 
εντός του οποίου κατατέθηκαν τα χρήματα στον Ειδικό 
Τραπεζικό Λογαριασμό σε Ελληνικό Πιστωτικό Ίδρυμα.

5. Το ΕΚΟΜΕ, κατόπιν ελέγχου των ανωτέρω δικαιο-
λογητικών και παραστατικών των επιλέξιμων δαπανών, 
βεβαιώνει την επιλεξιμότητα αυτών για το συγκεκριμέ-
νο οπτικοακουστικό έργο, σύμφωνα με τη διαδικασία 
πιστοποίησης ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που 
εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 4487/2017, 
όπως ισχύει.

6. Για τους σκοπούς της παρούσας, ως προς το πο-
σοστό αφαίρεσης των επιλέξιμων δαπανών από το φο-
ρολογητέο εισόδημα μαζί με άλλες ενισχύσεις που έχει 
λάβει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα 
ή η επιχείρηση που λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμε-
να στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4487/2017 για το 
ίδιο οπτικοακουστικό έργο, ισχύουν οι ορισμοί του άρ-
θρου 20 του ν. 4487/2017 (Α’ 116), καθώς και οι ορισμοί 
του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014 της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (ΕΕ L 187/1 26.6.2014) (στο εξής: ΓΑΚ).

7. Για θέματα, τα οποία τυχόν δεν ρυθμίζονται από τις 
διατάξεις του ν. 4487/2017 ή και της παρούσας, ισχύουν 
οι διατάξεις του ΓΑΚ.

Άρθρο 2
1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71Ε 

του ν. 4172/2013, τα ποσά που καταβάλλουν τα νομικά 
πρόσωπα, οι νομικές οντότητες, τα φυσικά πρόσωπα 
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που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς και 
οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4487/2017 και 
αφορούν ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των επι-
λέξιμων δαπανών καθενός οπτικοακουστικού έργου, 
αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα φυσικού 
ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, όπως αυτά 
προκύπτουν από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος 
του φορολογικού έτους που αφορούν.

Η παρ. 1 του άρθρου 71Ε του ν. 4172/2013 κατά το 
μέρος που αφορά στη φορολόγηση επιχειρήσεων, οι 
οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4487/2017, εφαρμόζεται 
τηρουμένου του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 και ιδίως 
του Κεφαλαίου Ι-Γενικές Διατάξεις και του άρθρου 54 
αυτού, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κεφαλαίου 
Δ’ του ν.  4487/2017. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται 
στις επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου σωρεύ-
ονται με το επενδυτικό κίνητρο του κεφαλαίου Δ του ν. 
4487/2017, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες κρατικές ενι-
σχύσεις χορηγούνται στις επιχειρήσεις αυτές, σύμφωνα 
με το ενωσιακό δίκαιο κρατικών ενισχύσεων.

2. Σε περίπτωση που μετά την αφαίρεση των ως άνω 
δαπανών προκύψει ζημία, η ζημία αυτή μεταφέρεται 
με βάση τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4172/2013.

3. Για τα φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρη-
ματική δραστηριότητα, το ποσοστό τριάντα τοις εκατό 
(30%) των επιλέξιμων δαπανών εκπίπτει από το φορο-
λογητέο εισόδημα τους, κατ’ αναλογία από την κάθε 
κατηγορία εισοδήματος τους.

4. Εάν εντός 36 μηνών από την κατάθεση της αίτησης 
υπαγωγής του οπτικοακουστικού έργου στις ευεργετικές 
διατάξεις του νόμου, αυτό δεν δύναται να ολοκληρωθεί 
λόγω αδυναμίας του παραγωγού και αδυναμίας να βρε-
θεί νέος παραγωγός, τότε το ΕΚΟΜΕ κοινοποιεί υποχρε-
ωτικά σχετικό έγγραφο στην αρμόδια φορολογική αρχή 

και στα νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες, τα φυσικά 
πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα 
καθώς και στις επιχειρήσεις που λειτουργούν σύμφω-
να με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 25 του 
ν. 4487/2017, τα οποία κατέβαλαν ποσά επενδύοντας 
σε παραγωγές, εντός μηνός από τη μη ολοκλήρωση του 
έργου και τα καταβαλλόμενα ποσά που έχουν αφαιρεθεί 
από το φορολογητέο εισόδημα φυσικού ή νομικού προ-
σώπου ή νομικής οντότητας σύμφωνα με την παρ. 1 του 
παρόντος άρθρου, προστίθενται στη δήλωση φορολογί-
ας εισοδήματος του φορολογικού έτους στο οποίο έχει 
κοινοποιηθεί η δήλωση αδυναμίας ολοκλήρωσης του.

Άρθρο 3
1. Η απόφαση αυτή ισχύει για το φορολογικό έτος 2020 

και εφεξής και αφορά στις αιτήσεις υπαγωγής στο καθε-
στώς ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων του ν. 4487/2017 
που κατατίθενται από 15 Ιουλίου 2020.

2. Η υπ’  αρ. 1007/09.01.2019 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπι-
κοινωνιών και Ενημέρωσης και Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Β’ 38), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
Α.1220/07.06.2019 όμοια (Β’ 2383), καταργείται.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2020 

Ο Υφυπουργός Ο Υπουργός
Οικονομικών Επικρατείας

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ο Διοικητής της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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*02050211311200008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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