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Ανακοίνωση Υπουργείου Οικονομικών ΗΠΑ σχετικά με διευκρινίσεις ως προς την 

επιδότηση ηλεκτρικών οχημάτων, στο πλαίσιο του Νόμου IRA. 

 

Αναρτήθηκε, 29.12.2022, από το Υπουργείο Οικονομικών ΗΠΑ (Treasury), η ανακοίνωση 

"Treasury Releases Additional Information on Clean Vehicle Provisions of Inflation Reduction 

Act” σχετικά με διευκρινίσεις που αφορούν την επιδότηση της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων, 

στο πλαίσιο του Νόμου IRA / Inflation Reduction Act, ιδίως περί φορολογικών πιστώσεων (tax 

credits) που τίθενται σε ισχύ από 1.1.2023. 

 

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση περιλαμβάνονται: 
 

1. FAQs: συχνές ερωτήσεις για την αγορά νέων ή μεταχειρισμένων οχημάτων. 
Περιλαμβάνεται σύνδεσμος με κατάλογο καθαρών οχημάτων που πληρούν τις 
προϋποθέσεις πίστωσης φόρου, ενώ ο κατάλογος θα επικαιροποιείται προσεχώς 
περιοδικά (δεν περιλαμβάνονται ακόμα οχήματα παραγωγής ΕΕ), βλ. 
https://www.irs.gov/credits-deductions/manufacturers-and-models-for-new-qualified-
clean-vehicles-purchased-in-2023-or-after.  

2. Notice on the incremental cost: διευκρινίσεις για τα κριτήρια επιλεξιμότητας των 
καθαρών/ηλεκτρικών οχημάτων, προς κάλυψη από τις σχετικές πιστώσεις φόρου, βλ. 
https://www.irs.gov/pub/irs-drop/n-23-09.pdf. 

3. Notice of intent to propose regulations: διευκρινίσεις για τις ισχύουσες από 1.1.2023 
πιστώσεις φόρου για καινούργια ηλεκτρικά/καθαρά οχήματα, όπως σχετικά με την 
προέλευση της παραγωγής, τις προτεινόμενες από τους παραγωγούς τιμές λιανικής, τις 
κατατάξεις οχημάτων, και, ιδίως, τα χρονικά όρια κάλυψης των οχημάτων από τις 
αντίστοιχες πιστώσεις φόρου, βλ. https://www.irs.gov/pub/irs-drop/n-23-01.pdf. 

4. White Paper: Λευκή Βίβλος σχετικά με τις υπό κατάρτιση κανονιστικές οδηγίες του 
Υπουργείου Οικονομικών (της αρμόδιας Υπηρεσίας IRS / Internal Revenue Service), για 
τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες πιστώσεων φόρου για τις σπάνιες γαίες (πρώτες 
ύλες) και τα μέρη μπαταριών, βλ. https://home.treasury.gov/system/files/136/30DWhite-
Paper.pdf. Οι σχετικές οδηγίες θα δημοσιευθούν τον προσεχή Μάρτιο. 

 

Στα παραπάνω, σύμφωνα με πληροφόρησή μας από την εδώ Αντιπροσωπεία της ΕΕ 

(EUDEL), επισημαίνονται κυρίως τα παρακάτω: 
 

- Πίστωση φόρου έως $ 7.500 προβλέπεται και για τις εταιρείες μίσθωσης οχημάτων (leasing). 

- Βάσει της Λευκής Βίβλου, επιβεβαιώνεται το λεκτικό στον Νόμο IRA σχετικά με τη μεταχείριση 

ως προς τις σπάνιες γαίες: πρέπει να εξορύσσονται ή υφίστανται επεξεργασία στις ΗΠΑ ή σε 

χώρα με την οποία οι ΗΠΑ έχουν Συμφωνία FTA / Free Trade Agreement. Η προσέγγιση 

μέσω διεθνών εμπορικών συμφωνιών μπορεί, εκτιμάται, να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της 

Ομάδας Εργασίας ΕΕ-ΗΠΑ για τον IRA (“EU-US Task Force on IRA”), σε οποίο πλαίσιο οι 

εξελίξεις κρίνονται ήδη θετικές όπως επισημαίνεται στο σχετικό Ανακοινωθέν Τύπου της Ε. 

Επιτροπής (βλ. παρακάτω), περί διαθεσιμότητας των φορολογικών προβλέψεων του IRA και 

για τους παραγωγούς ΕΕ. 
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Σημειώνεται, μετά την εν θέματι ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών ΗΠΑ, ο 

Γερουσιαστής J. Manchin (D-WV, Chairman of the Senate Energy and Natural Resources 

Committee) εξέδωσε Ανακοινωθέν Τύπου, προτρέποντας το Υπουργείο Οικονομικών να μην 

εφαρμόσει κανονιστικές διατάξεις που, κατά την άποψή του, παρεκκλίνουν, προς όφελος 

ορισμένων εταιρειών, από το αρχικό πνεύμα του Νόμου IRA (όπως αναφέρει: ανάκαμψη των 

εγχώριων παραγωγικών επενδύσεων για δημιουργία θέσεων εργασίας και ενίσχυση της 

εθνικής ασφάλειας). Στο ίδιο Ανακοινωθέν αναφέρει επίσης ότι θα προχωρήσει σύντομα στην 

υποβολή σχετικού νομοσχεδίου, προς επίρρωση των επιταγών του IRA. Βάσει εκτιμήσεων από 

την εδώ Αντιπροσωπεία της ΕΕ (EUDEL), ωστόσο, θεωρείται απίθανη η υπερψήφιση του 

όποιου νομοσχεδίου Manchin, τόσο στη Γερουσία όσο και στη Βουλή Αντιπροσώπων, 

λαμβανομένης υπόψη και της αντίθεσης των Ρεπουμπλικάνων γενικώς στην επιδότηση 

ηλεκτρικών οχημάτων. 

 

Για πληρέστερη πληροφόρηση, βλ.: 

- Ανακοίνωση Υπουργείου Οικονομικών ΗΠΑ, 

  https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1179. 

- Ανακοινωθέν Τύπου Γερουσιαστή Manchin,  

  https://www.energy.senate.gov/2022/12/manchin-urges-treasury-to-pause-implementation-

of-ev-tax-credits. 

- Ανακοινωθέν Τύπου Ε. Επιτροπής, 

  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_7869.  
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