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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Αζήλα, 21 Ηνπλίνπ 2016

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1095090 ΔΞ 2016

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΣΜΗΜΑ Β’
ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

Σασ. Γ/νζη: Καξ. εξβίαο 10
Σασ. Κώδ.: 101 84 ΑΘΖΝΑ
Πληποθοπίερ: Δ. Πιάλε
Σηλέθωνο: 210 – 33.75.312
ΦΑΞ: 210 – 33.75.001

ΘΔΜΑ: Γιασωπιζμόρ ηηρ αξίαρ κηήζηρ ηος οικοπέδος από ηην αξία ηος κηίζμαηορ,
καηά ηη διενέπγεια ηων θοπολογικών αποζβέζεων ηος άπθπος 24 ηος
ν.4172/2013.
Με αθνξκή πξνθνξηθά θαη γξαπηά εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία
καο, αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:
1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.4172/2013 θαζνξίδνληαη νη θνξνινγηθέο
απνζβέζεηο επί ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ νη νπνίεο εθπίπηνπλ από ην ζύλνιν
ησλ εζόδσλ από επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ
θέξδνπο από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα.
Δηδηθόηεξα, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λόκνπ απηνύ νξίδεηαη, όηη
εδαθηθέο εθηάζεηο, έξγα ηέρλεο, αληίθεο, θνζκήκαηα θαη άιια πάγηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ
επηρεηξήζεσλ πνπ δελ ππόθεηληαη ζε θζνξά θαη αρξήζηεπζε ιόγσ παιαηόηεηαο, δελ
ππόθεηληαη ζε θνξνινγηθή απόζβεζε, ελώ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ ίδηνπ σο άλσ
άξζξνπ θαη λόκνπ νξίδεηαη όηη ην θόζηνο θηήζεο ή θαηαζθεπήο, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ
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θόζηνπο βειηίσζεο, αλαλέσζεο θαη αλαθαηαζθεπήο, απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο
απνζβέλνληαη, ζύκθσλα κε ηνπο ζπληειεζηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα ηεο
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ απηνύ. Δηδηθά γηα ηα θηίξηα, θαηαζθεπέο, εγθαηαζηάζεηο,
βηνκεραληθέο θαη εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο, κε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, απνζήθεο θαη ζηαζκνί,
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαξηεκάησλ ηνπο πξνβιέπεηαη ζπληειεζηήο απόζβεζεο 4%.
2. Δλόςεη ησλ αλσηέξσ, ζε πεξίπησζε αθηλήησλ επί ησλ νπνίσλ έρνπλ αλεγεξζεί
θηήξηα, νη θνξνινγηθέο απνζβέζεηο δηελεξγνύληαη κόλν επί ηεο αμίαο πνπ αλαινγεί ζηα
θηίζκαηα θαη όρη επί ηεο αμίαο πνπ αληηζηνηρεί ζην νηθόπεδν.
ηελ πεξίπησζε απηή, σο αμία θηήζεο ηνπ θηίζκαηνο γηα ηελ δηελέξγεηα απνζβέζεσλ κε
βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.4172/2013, ζα ιακβάλεηαη ην κέξνο ηεο ζπλνιηθήο
αμίαο ηνπ αθηλήηνπ (νηθόπεδν – θηίζκα) πνπ αλαινγεί ζην θηίζκα κε βάζε ην πνζνζηό
ζπκκεηνρήο ηνπ όπσο απηό πξνθύπηεη από ηηο αληίζηνηρεο αμίεο πνπ ιακβάλνληαη ππόςε
γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο θνξνινγίαο θεθαιαίνπ.
Γηα παξάδεηγκα, επηρείξεζε θαηέβαιιε ην θνξνινγηθό έηνο 2015, σο ζπλνιηθό ηίκεκα
γηα ηελ αγνξά αθηλήηνπ (νηθόπεδν – θηίζκα) ην πνζό ησλ 1.000.000 επξώ. Ζ αμία ηνπ
αθηλήηνπ θαηά ην ζύζηεκα ηνπ αληηθεηκεληθνύ πξνζδηνξηζκνύ αμίαο αθηλήηνπ γηα ηηο αλάγθεο
εθαξκνγήο ηεο θνξνινγίαο θεθαιαίνπ θαζνξίζζεθε ζην πνζό ησλ 700.000 επξώ εθ ηεο
νπνίαο ην πνζό ησλ 400.000 επξώ αθνξνύζε ην νηθόπεδν, ελώ ην πνζό ησλ 300.000 επξώ
ην θηίζκα. Λακβάλνληαο ππόςε ηα δεδνκέλα ηνπ παξαδείγκαηνο, ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο
ηνπ νηθνπέδνπ 57,14%, (400.000 επξώ/700.000 επξώ) θαη ηνπ θηηξίνπ 42,86% (300.000
επξώ/700.000 επξώ) ζηε ζπλνιηθή αμία νηθνπέδνπ –θηηξίνπ, κε βάζε ηα νξηδόκελα ζηε
θνξνινγία θεθαιαίνπ, ζα απνηειέζεη ηε βάζε ππνινγηζκνύ κε ηελ νπνία ζα δηαρσξηζηεί ην
πξαγκαηηθό ηίκεκα (1.000.000 επξώ) ζε νηθόπεδν θαη θηίζκα γηα ζθνπνύο θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζζνύλ νη θνξνινγηθέο απνζβέζεηο ζηελ αμία ηνπ
θηηξίνπ, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.4172/2013.
Σα παξαπάλσ εθαξκόδνληαη αλάινγα θαη ζε πεξίπησζε νξηδόληηαο ηδηνθηεζίαο, θαηά
ηελ νπνία ην δηθαίσκα ηεο θπξηόηεηαο επί νξόθνπ ή δηακεξίζκαηνο θ.ιπ. απνηειείηαη από
ηελ θπξηόηεηα επί απηνύ θαζώο θαη ηελ εμ’ αδηαηξέηνπ ζπγθπξηόηεηα επί ηνπ κεξηδίνπ πνπ
αλαινγεί ζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο θαη ην νηθόπεδν, κε βάζε ην άξζξν 1117 ηνπ
Αζηηθνύ Κώδηθα θαη ηνλ λ.3741/1929, θαζώο θαη ζε πεξίπησζε θάζεηεο ηδηνθηεζίαο, κε ηελ
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νπνία

ζπζηήλεηαη

δηεξεκέλε

ηδηνθηεζία

επί

πιεηόλσλ

απηνηειώλ

νηθνδνκεκάησλ

αλεγεηξόκελσλ επί εληαίνπ νηθνπέδνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ.1024/1971.

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ Πξντζηακέλε ηνπ Απηνηεινύο

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ
ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ

Σκήκαηνο Γηνίθεζεο

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ:
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1.

Απνδέθηεο πίλαθα Β΄ (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ)

2.

Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηεο

3.

Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθώλ Τπεξεζηώλ – Σκήκα Β΄

4.

Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e - ππεξεζίεο)
(κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.)

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1.

Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, Σ’ (εθηόο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνύ), Ε’ (εθηόο ησλ αξηζκώλ 3,

4 θαη 7), Ζ’, Θ’, Η’, ΗΑ’, ΗΒ’, ΗΓ’, ΗΓ’, ΗΔ’, ΗΣ’, ΗΕ’, ΗΖ’, ΗΘ’, Κ’, ΚΑ’, ΚΒ’ θαη ΚΓ’
2.

Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο Αλάπηπμεο & Σνπξηζκνύ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ &

Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηώλ & Γ.Δ.ΜΖ., Πι. Κάληγγνο,
Σ.Κ. 101 81, Αζήλα
3.

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ),

Βνπιήο 7 – Σ.Κ. 105 62 ΑΘΖΝΑ
4.

ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ»

5.

ΤΝΓΔΜΟ ΑΝΩΝΤΜΩΝ ΔΣΑΗΡΔΗΩΝ & Δ.Π.Δ., Παλεπηζηεκίνπ 16, η.θ. 106 72,

Αζήλα
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ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1.

Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ

2.

Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ

3.

Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ

4.

Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ

5.

Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνύ Μεηαξξπζκηζηηθώλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο

6.

Γ/λζεηο, Απηνηειή Σκήκαηα θαη Απηνηειή Γξαθεία ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.

7.

Γηεύζπλζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.

8.

Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο - Σκήκαηα Α΄ (10) - Β΄ (10)
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