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ΘΔΜΑ: Παποσή διεςκπινίζεων ζσεηικά με ηη θοπολογική ανηιμεηώπιζη ηηρ ανέγεπζηρ
κηίζμαηορ ή βεληιώζεων και επεκηάζεων με δαπάνερ ηος μιζθωηή ζε ακίνηηο
κςπιόηηηαρ ηος εκμιζθωηή, με βάζη ηιρ διαηάξειρ ηος ν. 4172/2013.
Με αθνξκή εξωηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία καο αλαθνξηθά κε ην
πην πάλω ζέκα, ζαο γλωξίδνπκε ηα αθόινπζα:
1. ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 4172/2013, ν όξνο
εηζόδεκα από αθίλεηε πεξηνπζία ζεκαίλεη ην εηζόδεκα, ζε ρξήκα ή ζε είδνο, πνπ πξνθύπηεη
από ηελ εθκίζζωζε ή ηελ ηδηνρξεζηκνπνίεζε ή ηε δωξεάλ παξαρώξεζε ρξήζεο γεο θαη
αθηλήηωλ. Δηδηθά ην εηζόδεκα ζε είδνο απνηηκάηαη, ζύκθωλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ ίδηνπ ωο άλω
άξζξνπ θαη λόκνπ, ζηελ αγνξαία αμία.
2. Όπωο έρεη δηεπθξηληζζεί κε ηελ ΠΟΛ. 1069/23.3.2015 εγθύθιηό καο, ζηελ έλλνηα ηνπ
εηζνδήκαηνο από αθίλεηε πεξηνπζία πεξηιακβάλεηαη, κεηαμύ άιιωλ, θαη ην εηζόδεκα ζε είδνο
πνπ απνθηά ν θύξηνο, επηθαξπωηήο, θ.ιπ. εθκηζζνύκελνπ αθηλήηνπ, ρωξίο θαηαβνιή
κηζζώκαηνο ζε ρξήκα βάζεη ηεο ζύκβαζεο κίζζωζεο ή πξνθνξηθήο ζπκθωλίαο.
Δηδηθόηεξα, ζηελ πεξίπηωζε ζπκβάζεωλ, κε δηαθξηηή αλαθνξά ηόζν ζε ζπκθωλεζέλ
ρξεκαηηθό κίζζωκα όζν θαη κίζζωκα έλαληη αληαιιάγκαηνο (κίζζωκα ζε είδνο), όηαλ δειαδή
ππάξρεη αληαιιαγή κέξνπο ηνπ κηζζώκαηνο κε βειηηώζεηο, επεθηάζεηο νηθνδνκώλ, κε ηελ ίδηα
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ωο άλω εγθύθιην δηεπθξηλίδεηαη όηη ωο εηζόδεκα από αθίλεηε πεξηνπζία ινγίδεηαη ηόζν ην
ζπκθωλεζέλ ρξεκαηηθό κίζζωκα όζν θαη ην θόζηνο ηωλ βειηηώζεωλ, επεθηάζεωλ.
Πεξαηηέξω κε ηελ ίδηα ωο άλω εγθύθιην δηεπθξηλίζηεθε όηη ην εηήζην εηζόδεκα ζηηο πην
πάλω

πεξηπηώζεηο

πξνζδηνξίδεηαη

κεηά

ηε

δηαίξεζε

ηωλ

δαπαλώλ

πνπ

έρνπλ

πξνϋπνινγηζζεί θαη θαηαρωξεζεί ππνρξεωηηθά ζηε δήιωζε πιεξνθνξηαθώλ ζηνηρείωλ
κίζζωζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαηά ην ρξόλν έλαξμεο ηεο κίζζωζεο, δηά ηνπ αξηζκνύ ηωλ
εηώλ ηεο κίζζωζεο όπωο απηά πξνθύπηνπλ από ηε ζύκβαζε κίζζωζεο ή ηελ πξνθνξηθή
ζπκθωλία. Γηα ηα έηε πνπ ππνιείπνληαη από ην πέξαο ηωλ εξγαζηώλ κέρξη ηε ιήμε ηεο
κίζζωζεο, ην θόζηνο ηωλ δαπαλώλ επέθηαζεο ή βειηίωζεο πνπ πξνθύπηεη από ηα βηβιία
ηνπ κηζζωηή ή από ηα παξαζηαηηθά πνπ εθδόζεθαλ ζε πεξίπηωζε κε ηήξεζεο βηβιίωλ, κεηά
ηελ αθαίξεζε ηωλ δαπαλώλ πξνϋπνινγηζκνύ πνπ δειώζεθαλ κέρξη ην ρξόλν νινθιήξωζεο
ηωλ εξγαζηώλ απηώλ θαηά πεξίπηωζε, δηαηξνύκελν κε ηνλ αξηζκό ηωλ ππνιεηπόκελωλ εηώλ
ηεο κίζζωζεο, αλαπξνζαξκόδεη ην εηήζην δεινύκελν εηζόδεκα αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηωλ
ππνιεηπόκελωλ εηώλ.
Σέινο, ζε πεξίπηωζε πξόωξεο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο κίζζωζεο, ην ζύλνιν ηνπ
ππνιεηπόκελνπ πνζνύ ηωλ δαπαλώλ πνπ έρεη θαηαβιεζεί γηα ηε βειηίωζε ή επέθηαζε πνπ
απνκέλεη πξνο θαηαλνκή ζα δειωζεί εθάπαμ ωο εηζόδεκα από αθίλεηα ζην θνξνινγηθό έηνο
πνπ επήιζε ε ιύζε.
3. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ηα αλαθεξόκελα πην πάλω, ζρεηηθά κε ηνλ ραξαθηεξηζκό ηνπ
κηζζώκαηνο ζε είδνο ζηηο πεξηπηώζεηο ζπκβάζεωλ κε δηαθξηηή αλαθνξά ηόζν ζε
ζπκθωλεζέλ ρξεκαηηθό κίζζωκα όζν θαη ζε κίζζωκα έλαληη αληαιιάγκαηνο, έρνπλ
εθαξκνγή θαη ζηηο πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο ην θόζηνο δαπαλώλ βειηηώζεωλ ή επεθηάζεωλ
επεξεάδεη ην ζπκθωλεζέλ ρξεκαηηθό κίζζωκα, αλεμάξηεηα από ην αλ γίλεηαη δηαθξηηή
αλαθνξά ή όρη ζε κίζζωκα ζε είδνο ζηε ζρεηηθή ζύκβαζε. Δίλαη πξνθαλέο όηη ην αλ ην
κίζζωκα επεξεάδεηαη ή είλαη αλεμάξηεην από ηηο βειηηώζεηο ή επεθηάζεηο κε δαπάλεο ηνπ
κηζζωηή, δειαδή αλ απηό ζεωξείηαη εύινγν κε βάζε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηελ
αγνξά, απνηειεί δήηεκα πξαγκαηηθό ην νπνίν ελαπόθεηηαη ζηελ αξκνδηόηεηα ηεο ειεγθηηθήο
αξρήο.
4. Δπίζεο, δηεπθξηλίδεηαη όηη ηα αλωηέξω εθαξκόδνληαη γηα ην εηζόδεκα πνπ απνθηάηαη
ζε θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ από ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαη κεηά. Δηδηθά γηα ηηο
ζπκβάζεηο κίζζωζεο ζηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε βειηηώζεωλ θαη
επεθηάζεωλ ζε αθίλεην θπξηόηεηαο ηνπ εθκηζζωηή κε δαπάλεο ηνπ κηζζωηή θαη νη νπνίεο
έρνπλ ζπλαθζεί πξηλ ηελ 1.1.2014 ρωξίο κέρξη ηελ εκεξνκελία απηή λα έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί νη ζρεηηθέο βειηηώζεηο ή επεθηάζεηο, κε ηελ παξνύζα γίλεηαη δεθηό όηη ην
εηζόδεκα ζε είδνο ζα πξνζδηνξηζηεί γηα ην θνξνινγηθό έηνο 2014 θαη επόκελα κεηά ηε
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δηαίξεζε ηωλ πξνϋπνινγηζζεηζώλ δαπαλώλ κε ηα ππνιεηπόκελα έηε ηεο κίζζωζεο. ηελ
πεξίπηωζε απηή θαη δεδνκέλνπ όηη γηα ηηο ζπκβάζεηο απηέο δελ ππήξρε ππνρξέωζε
ππνβνιήο δήιωζεο πιεξνθνξηαθώλ ζηνηρείωλ κίζζωζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο κε βάζε ηελ
ΠΟΛ.1013/2014 απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίωλ Δζόδωλ, νη πξνϋπνινγηζζείζεο
δαπάλεο πξνζδηνξίδνληαη κε θάζε πξόζθνξν κέζν.
ηηο πεξηπηώζεηο βειηηώζεωλ ή επεθηάζεωλ νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξηλ ηελ
1.1.2014 θαη έρεη ήδε πξνζδηνξηζηεί εηζόδεκα κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ.
2238/1994, ν εθκηζζωηήο ζπλερίδεη λα θαηαλέκεη κε ηνλ ίδην ηξόπν ην εηζόδεκα ζε είδνο πνπ
απνθηά ζηα ινηπά θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ από ηελ 1.1.2014 θαη κέρξη ηε ιήμε ηεο
κίζζωζεο.
5. Καηόπηλ ηωλ αλωηέξω θαη δεδνκέλνπ όηη νη δαπάλεο αλέγεξζεο θηίζκαηνο ζε
έδαθνο θπξηόηεηαο ηξίηνπ κε δαπάλεο ηνπ κηζζωηή δελ δηαθέξνπλ νπζηωδώο από ηηο
δαπάλεο βειηηώζεωλ θαη επεθηάζεωλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ν κηζζωηήο ζε κηζζωκέλν αθίλεην,
κε ηελ παξνύζα γίλεηαη δεθηό όηη ηα αλαθεξόκελα ζηελ ΠΟΛ. 1069/2015 εγθύθιηό καο,
θαζώο θαη όζα δηεπθξηλίζζεθαλ πην πάλω, ζρεηηθά κε ηνλ ραξαθηεξηζκό ηνπ κηζζώκαηνο ζε
είδνο, έρνπλ εθαξκνγή θαη ζε πεξίπηωζε αλέγεξζεο θηίζκαηνο ζε έδαθνο θπξηόηεηαο ηνπ
εθκηζζωηή κε δαπάλεο ηνπ κηζζωηή. Γειαδή, θαη ζηελ πεξίπηωζε απηή ν εθκηζζωηήο
απνθηά εηζόδεκα από αθίλεηε πεξηνπζία ζε είδνο, ην νπνίν ππόθεηηαη ζε θνξνινγία είηε ωο
εηζόδεκα από αθίλεηε πεξηνπζία, πξνθεηκέλνπ γηα θπζηθά πξόζωπα, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ. 4172/2013, είηε ωο έζνδν από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα,
πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά πξόζωπα ή λνκηθέο νληόηεηεο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58
ηνπ ίδηνπ λόκνπ.
6. Δπηπιένλ, δηεπθξηλίδεηαη όηη ζε πεξίπηωζε πνπ ε αλέγεξζε θηίζκαηνο, θαζώο
επίζεο θαη νη βειηηώζεηο θαη επεθηάζεηο, κε δαπάλεο ηνπ κηζζωηή, δελ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα
ηνπ εηζνδήκαηνο από αθίλεηε πεξηνπζία ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
39 θαη όζα αλαθέξνληαη αλωηέξω, ηόηε απνηεινύλ γηα ηνλ εθκηζζωηή (θπζηθό πξόζωπν)
εηζόδεκα από ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 41,
εθόζνλ ην θηίζκα πεξηέξρεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ εθκηζζωηή ή νη βειηηώζεηο θαη επεθηάζεηο
παξακέλνπλ ζε όθεινο ηνπ αθηλήηνπ κε ηε ιήμε ή δηαθνπή ηεο κηζζωηηθήο ζρέζεο θαη
εθόζνλ ην εηζόδεκα απηό δελ ζπληζηά εηζόδεκα από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα.
ε πεξίπηωζε πνπ ν εθκηζζωηήο είλαη λνκηθό πξόζωπν ή λνκηθή νληόηεηα ή θπζηθό
πξόζωπν γηα ην νπνίν ην εηζόδεκα απηό ζπληζηά εηζόδεκα από επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηόηεηα, ηα αληίζηνηρα εηζνδήκαηα από αλέγεξζε θηίζκαηνο κε δαπάλεο ηνπ κηζζωηή
θαη από βειηηώζεηο θαη επεθηάζεηο κε δαπάλεο ηνπ κηζζωηή (όηαλ δελ εκπίπηνπλ ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39) ζεωξνύληαη έζνδα από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη
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θνξνινγνύληαη θαηά ην ρξόλν ιήμεο ή δηαθνπήο ηεο κηζζωηηθήο ζρέζεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 47 ή 21, αληίζηνηρα, εθόζνλ ην θηίζκα πεξηέξρεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ εθκηζζωηή ή νη
βειηηώζεηο θαη επεθηάζεηο παξακέλνπλ ζε όθεινο ηνπ αθηλήηνπ κε ηε ιήμε ή δηαθνπή ηεο
κηζζωηηθήο ζρέζεο. Ωο εηζόδεκα ιακβάλεηαη ε αγνξαία αμία ηνπ θηίζκαηνο ή ηωλ βειηηώζεωλ
θαη επεθηάζεωλ, θαηά ηνλ ωο άλω ρξόλν, όπωο πξνθύπηεη από θάζε πξόζθνξν κέζν.
7. Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηωλ αλωηέξω παξαζέηνπκε ελδεηθηηθά ηα αθόινπζα
παξαδείγκαηα:
Παξάδεηγκα 1
ε ζύκβαζε 10εηνύο κίζζωζεο, ε νπνία ζπλάπηεηαη ην θνξνινγηθό έηνο 2014,
ζπκθωλείηαη ε εθκίζζωζε αθηλήηνπ ζην νπνίν ν κηζζωηήο, κε δαπάλεο ηνπ, ζα εγθαηαζηήζεη
αλειθπζηήξα. Σν ρξεκαηηθό κίζζωκα αλέξρεηαη ζε 7.000€ εηεζίωο, ελώ ην πξνϋπνινγηζζέλ
θόζηνο εγθαηάζηαζεο ηνπ αλειθπζηήξα ππνινγίδεηαη ζε 15.000€, ην νπνίν ζπκθωλείηαη ωο
αληαιιαγή κέξνπο ηνπ κηζζώκαηνο, δειαδή απνηειεί ζπκπιεξωκαηηθό κίζζωκα. ηελ
πεξίπηωζε απηή, ν εθκηζζωηήο απνθηά εηζόδεκα από αθίλεηε πεξηνπζία, κε βάζε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 4172/2013, ην νπνίν απνηειείηαη από ην εηήζην ρξεκαηηθό
κίζζωκα ηωλ 7.000€ θαη ην κίζζωκα ζε είδνο 1.500€ (15.000€ / 10 έηε κίζζωζεο), αξρήο
γελνκέλεο από ην θνξνινγηθό έηνο 2014 (έλαξμε κίζζωζεο) θαη κέρξη ηε ιήμε ηεο κίζζωζεο
θαη αλεμάξηεηα από ην ρξόλν νινθιήξωζεο ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ αλειθπζηήξα. Καηά ηελ
νινθιήξωζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ αλειθπζηήξα, ην πξαγκαηηθό θόζηνο ζπκπίπηεη κε ην
πξνϋπνινγηζζέλ θαη ζπλεπώο, δελ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηνπ ππνινγηζζέληνο κηζζώκαηνο
ζε είδνο (1.500€) ζηα ππνιεηπόκελα από ηελ νινθιήξωζε ηεο εγθαηάζηαζεο έηε.
Παξάδεηγκα 2
ε ζύκβαζε 25εηνύο κίζζωζεο, ε νπνία ζπλάπηεηαη ην θνξνινγηθό έηνο 2014,
ζπκθωλείηαη ε εθκίζζωζε αγξνηεκαρίνπ κε εηήζην ρξεκαηηθό κίζζωκα 10.000€. Ο κηζζωηήο
ζα αλεγείξεη ζηδεξνθαηαζθεπή (πξνθάη θηίζκα), θόζηνπο 100.000€, ην νπνίν δελ
ζπκθωλείηαη ωο αληαιιαγή κέξνπο ηνπ κηζζώκαηνο, δειαδή δελ απνηειεί ζπκπιεξωκαηηθό
κίζζωκα. Καηά ηε ιήμε ηεο κίζζωζεο, ην αγξνηεκάρην ζα παξαδνζεί ζηνλ εθκηζζωηή ρωξίο
ηελ αλωηέξω θαηαζθεπή. ηελ πεξίπηωζε απηή, κόλν ην εηήζην ρξεκαηηθό κίζζωκα ηωλ
10.000€ απνηειεί γηα ηνλ εθκηζζωηή εηζόδεκα από αθίλεηε πεξηνπζία, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 4172/2013, αξρήο γελνκέλεο από ην θνξνινγηθό έηνο 2014 (έλαξμε
κίζζωζεο) θαη κέρξη ηε ιήμε ηεο κίζζωζεο, ελώ δελ ζπλππνινγίδεηαη εηήζην κίζζωκα ζε
είδνο.
Αλ ε ζηδεξνθαηαζθεπή πεξηέιζεη ηειηθά ζηελ θαηνρή ηνπ εθκηζζωηή, ηόηε: α) αλ ν
εθκηζζωηήο είλαη θπζηθό πξόζωπν γηα ην νπνίν ην εηζόδεκα απηό δελ ζπληζηά εηζόδεκα από
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, ην πξόζωπν απηό ζα απνθηήζεη θαηά ηε ιήμε ηεο κηζζωηηθήο
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ζρέζεο εηζόδεκα από ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 41 ηνπ λ. 4172/2013 θαη β) αλ ν εθκηζζωηήο είλαη λνκηθό πξόζωπν ή λνκηθή
νληόηεηα ή θπζηθό πξόζωπν γηα ην νπνίν ην εηζόδεκα απηό ζπληζηά εηζόδεκα από
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, απηόο ζα απνθηήζεη θαηά ηε ιήμε ηεο κηζζωηηθήο ζρέζεο
εηζόδεκα από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47 ή 21 ηνπ λ.
4172/2013 ζηελ αγνξαία αμία ηεο ζηδεξνθαηαζθεπήο θαηά ην ρξόλν απηό.
8. Πεξαηηέξω θαη όζνλ αθνξά ζηε δηελέξγεηα απνζβέζεωλ από ηνλ εθκηζζωηή, όηαλ
απηόο είλαη λνκηθό πξόζωπν ή λνκηθή νληόηεηα ή θπζηθό πξόζωπν γηα ην νπνίν ην εηζόδεκα
από αθίλεηα ζπληζηά εηζόδεκα από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, δηεπθξηλίδνληαη ηα
αθόινπζα:
α) ζηελ πεξίπηωζε πνπ ε αλέγεξζε θηίζκαηνο, θαζώο επίζεο θαη νη βειηηώζεηο θαη
επεθηάζεηο, κε δαπάλεο ηνπ κηζζωηή, απνηεινύλ εηζόδεκα από αθίλεηε πεξηνπζία γηα ηνλ
εθκηζζωηή (κίζζωκα ζε είδνο) ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39, ζα έρνπλ εθαξκνγή
όζα δηεπθξηλίζηεθαλ κε ηελ ΠΟΛ.1073/2015 εγθύθιηό καο, δειαδή ν εθκηζζωηήο ζα δηελεξγεί
απνζβέζεηο κε βάζε ην άξζξν 24 επί ηνπ πξαγκαηνπνηεζέληνο θόζηνπο αλέγεξζεο ή
βειηηώζεωλ θαη επεθηάζεωλ, αξρήο γελνκέλεο από ην ρξόλν νινθιήξωζεο ηεο αλέγεξζεο ή
από ην ρξόλν πξαγκαηνπνίεζεο ηωλ δαπαλώλ βειηηώζεωλ θαη επεθηάζεωλ, θαη
β) ζηελ πεξίπηωζε πνπ ε αλέγεξζε θηίζκαηνο, θαζώο επίζεο θαη νη βειηηώζεηο θαη
επεθηάζεηο, κε δαπάλεο ηνπ κηζζωηή, δελ απνηεινύλ γηα ηνλ εθκηζζωηή εηζόδεκα από
αθίλεηε πεξηνπζία ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39, αιιά εηζόδεκα από
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ απνθηάηαη θαηά ηε ιήμε ηεο κίζζωζεο, ηόηε ν εθκηζζωηήο
ζα δηελεξγεί απνζβέζεηο από ην ρξόλν ιήμεο ηεο κίζζωζεο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 24, επί ηεο αγνξαίαο αμίαο ηνπ θηίζκαηνο ή ηωλ βειηηώζεωλ θαη επεθηάζεωλ θαηά ην
ρξόλν απηό.
Δίλαη πξνθαλέο όηη, ζε πεξίπηωζε αλέγεξζεο θηίζκαηνο ή πξαγκαηνπνίεζεο
βειηηώζεωλ θαη επεθηάζεωλ, κε δαπάλεο ηνπ κηζζωηή, όηαλ ν εθκηζζωηήο δελ απνθηά
εηζόδεκα από κίζζωκα ζε είδνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζωζεο ζύκθωλα κε ην άξζξν 39 ή
από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα θαηά ηε ιήμε ηεο κίζζωζεο ζύκθωλα κε ην άξζξν 47 ή
21 (ην θηίζκα δελ πεξηέξρεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ εθκηζζωηή ή νη βειηηώζεηο θαη επεθηάζεηο δελ
παξακέλνπλ ζε όθεινο ηνπ αθηλήηνπ), δελ ζα δηελεξγνύληαη απνζβέζεηο από ηνλ εθκηζζωηή
νύηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζωζεο νύηε κεηά ηε ιήμε απηήο.
9. Σέινο, αλαθνξηθά κε ηελ έθπηωζε δαπαλώλ από ηνλ κηζζωηή γηα ηελ αλέγεξζε
θηίζκαηνο ζε αθίλεην ηξίηνπ, ζηελ παξάγξαθν 5.δ ηεο ΠΟΛ. 1073/2015 εγθπθιίνπ καο
αλαθέξεηαη όηη ζηελ πεξίπηωζε αλέγεξζεο αθηλήηνπ ζε έδαθνο θπξηόηεηαο ηνπ εθκηζζωηή κε
δαπάλεο ηνπ κηζζωηή, ν κηζζωηήο, εθόζνλ αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, εθπίπηεη
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από ηα αθαζάξηζηα έζνδά ηνπ, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηωλ άξζξωλ 22 θαη 23 ηνπ λ.
4172/2013, ηηο δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ αθηλήηνπ. Γηεπθξηλίδεηαη
όηη νη δαπάλεο απηέο εθπίπηνπλ ηζόπνζα επηκεξηδόκελεο ζηα έηε ηεο κίζζωζεο, θαζόηη ε
ωθέιεηα από ηε ρξήζε ηνπ κηζζίνπ εθηείλεηαη ζε πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο έηε. Γεδνκέλνπ όηη νη
δαπάλεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε βειηηώζεωλ ή επεθηάζεωλ δελ δηαθέξνπλ νπζηωδώο από
ηηο δαπάλεο αλέγεξζεο θηίζκαηνο, ηα αλωηέξω εθαξκόδνληαη θαη γηα ηηο δαπάλεο απηέο
(βειηηώζεωλ θαη επεθηάζεωλ), αλαθαινπκέλωλ όζωλ αλαθέξνληαη ζρεηηθά ζηελ παξάγξαθν
5.ε ηεο ΠΟΛ. 1073/2015.

Αθξηβέο Αληίγξαθν

Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

Ζ Πξνϊζηακέλε ηνπ Απηνηεινύο

ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

Σκήκαηνο Γηνίθεζεο

ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΒΒΑΪΓΟΤ
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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.

Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e - ΔΦΑΡΜΟΓΔ)

4.

Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ (e-ππεξεζίεο)
(κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.)

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1.

Απνδέθηεο πηλάθωλ Α’, Σ’ (εθηόο ηωλ αξηζ.1 θαη 2 απηνύ), Ε’ (εθηόο ηωλ αξηζκώλ 3, 4

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

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγωληζηηθόηεηαο, Γηεύζπλζε Αλωλύκωλ Δηαηξηώλ θαη

Πίζηεωο, Πι. Κάληγγνο - 101 81 ΑΘΖΝΑ
3.

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

Βνπιήο 7 - 105 62 ΑΘΖΝΑ
4.

Μηράιεο Θεκ. Μηθειίδεο, Γαηδάινπ 19, Σ.Κ. 184 54 ΝΗΚΑΗΑ

5.

Market IN Α.Δ.Β.Δ., Θέζε Νηνξνβάηεδα, Σ.Κ. 190 03 ΒΗΠΑ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟ

6.

Κ. Καινγήξνπ θαη Τηνη Ο.Δ., Αξρηκήδνπο & Λεωθ. Γ. Παπαληθνιάνπ, Σ.Κ. 57 010

ΠΔΤΚΑ (ΡΔΣΕΗΚΗ) ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
7.

Μαγαιηόο Νηθόιαο, Κύπξνπ 2, Σ.Κ. 145 65 ΑΓΗΟ ΣΔΦΑΝΟ

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1.

Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ

2.

Γξαθείν θαο Αλαπιεξώηξηαο Τπνπξγνύ

3.

Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέωο Γεκνζίωλ Δζόδωλ

4.

Γξαθείν θ. Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο

5.

Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ

6.

Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Σκήκαηα Α΄ (3), Β΄ (6)

7.

Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίωλ ρέζεωλ

8.

Γξαθείν Δπηθνηλωλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ

9.

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