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ΘΔΜΑ:Πποζδιοπιζμόρ ανηικειμενικήρ αξίαρ για

ηον ςπολογιζμό

ηος ηεκμαπηού

ειζοδήμαηορ νομικών πποζώπων και νομικών ονηοηήηων από ηην ιδιοσπηζιμοποίηζη
γηρ και ακινήηων για ηο θοπολογικό έηορ 2015.
ΥΔΣ : Η από 7.03.2016 αίηεζε ηεο «Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο».
Απαληώληαο ζηε ζρεηηθή αίηεζε ηεο «Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο», αλαθνξηθά κε ην πην
πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:
1.

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη

όηη ν όξνο «εηζόδεκα από αθίλεηε πεξηνπζία» ζεκαίλεη ην εηζόδεκα, ζε ρξήκα ή ζε είδνο, πνπ
πξνθύπηεη από ηελ εθκίζζσζε ή ηελ ηδηνρξεζηκνπνίεζε ή ηε δσξεάλ παξαρώξεζε ρξήζεο γεο
θαη αθηλήησλ.
Σν εηζόδεκα από ηδηνρξεζηκνπνίεζε ή δσξεάλ παξαρώξεζε ηεθκαίξεηαη όηη ζπλίζηαηαη
ζην ηξία ηνηο εθαηό (3%) ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ (παξ.2).
2.

Με ηελ ΠΟΛ.1069/23.03.2015 εγθύθιην, κε ηελ νπνία δόζεθαλ νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή

ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 39 θαη 40 ηνπ λ.4172/2013, δηεπθξηλίζζεθε, κεηαμύ άιισλ, όηη ην
εηζόδεκα πνπ ηεθκαίξεηαη από ηδηνρξεζηκνπνίεζε ή δσξεάλ παξαρώξεζε γεο ή αθηλήηνπ
ππόθεηηαη ζε θνξνινγία ζην όλνκα ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή λνκηθήο νληόηεηαο, ρσξίο θακία
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εμαίξεζε γηα απηό πνπ πξνθύπηεη από ηελ ηδηνρξεζηκνπνίεζε βηνκεραλνζηαζίσλ, μελνδνρείσλ,
θιπ., ελώ εηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ηεο ηδηνρξεζηκνπνίεζεο εθπίπηεη, θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκό
ηνπ θέξδνπο από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα ησλ παξαπάλσ λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη
λνκηθώλ νληνηήησλ, ην ηεθκαξηό κίζζσκα θαηά ην κέηξν πνπ δελ ππεξβαίλεη ην ηξία ηνηο εθαηό
(3%) επί ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ε΄ ηνπ
άξζξνπ 23 ηνπ Κ.Φ.Δ. Σν απνηέιεζκα ηνπ αλσηέξσ ρεηξηζκνύ ζηελ πεξίπησζε ηεο
ηδηνρξεζηκνπνίεζεο γεο ή αθηλήηνπ είλαη θνξνινγηθά αδηάθνξν γηα ηα λνκηθά πξόζσπα ή
λνκηθέο νληόηεηεο.
3.

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη, κεηαμύ άιισλ, όηη ην

θνξνινγηθό έηνο ηαπηίδεηαη κε ην εκεξνινγηαθό έηνο. Γηα ηα λνκηθά πξόζσπα ή ηηο λνκηθέο
νληόηεηεο πνπ ηεξνύλ δηπινγξαθηθά βηβιία ην θνξνινγηθό έηνο κπνξεί λα ιήγεη ζηηο 30 Ινπλίνπ.
4.

Δμάιινπ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηεο ΠΟΛ.1009/2016 Απόθαζεο ηνπ

Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ (ΦΔΚ Β’48), ζρεηηθά κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ηηκώλ ηνπ
ζπζηήκαηνο

αληηθεηκεληθνύ

πξνζδηνξηζκνύ

ηεο

αμίαο

ησλ

κε

νπνηαδήπνηε

αηηία

κεηαβηβαδνκέλσλ αθηλήησλ, πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο εληόο ζρεδίνπ όιεο ηεο Υώξαο,
νξίδεηαη, όηη ε απόθαζε απηή ζα ηζρύζεη από 21.05.2015.
5.

Από όια όζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ ζπλάγεηαη, όηη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ηεθκαξηνύ

εηζνδήκαηνο ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη λνκηθώλ νληνηήησλ από ηελ ηδηνρξεζηκνπνίεζε γεο
θαη αθηλήησλ γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2015 ιακβάλνληαη ππόςε νη αληηθεηκεληθέο αμίεο, όπσο
απηέο ηζρύνπλ, θαηά ηνλ ρξόλν ιήμεο ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο ησλ πξνζώπσλ απηώλ (γηα
παξάδεηγκα, 31 Γεθεκβξίνπ ή 30 Ινπλίνπ ή νπνηαδήπνηε άιιε εκεξνκελία ιήγεη ην θνξνινγηθό
ηνπο έηνο κε βάζε ηα όζα έρνπλ δηεπθξηληζζεί κε ηελ ΠΟΛ.1223/2015 εγθύθιην).

Αθξηβέο Αληίγξαθν

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

Η Πξντζηακέλε ηνπ Απηνηεινύο

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ

Σκήκαηνο Γηνίθεζεο

ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΑΚΑ
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ:
I. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1.Όιεο νη Γ.Ο.Τ.
2.Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ
(γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.)
II. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1.Γεληθή Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο & Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ, Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.
2.«Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο», Γ/λζε Φνξνινγίαο, Οκήξνπ 30, Σ.Κ.106 72, ΑΘΗΝΑ
ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ:
1.Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ
2. Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ
3.Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο
4.Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκα Β΄(2)
5.Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθώλ Τπεξεζηώλ – Σκήκα Α΄(2)
6.Απηνηειέο Σκήκα Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.
7.Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ
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