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ΣΜΗΜΑ Α΄
Σασ. Γ/νζη: Κ. επβίαρ 10 -101 84 ΑΘΗΝΑ

ΠΟΛ: 1084

Σηλέθωνο: 210 3375316
ΙΙ. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒ. ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗ
ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ

ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

Α. Γ/ΝΗ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΜΩΝ
Σασ. Γ/νζη: Αμαλιάδορ 17 -115 23 ΑΘΗΝΑ
Σηλέθωνο: 210 6435911
Β. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΓ. ΚΑΙ ΚΣΙΡΙΟΓ. ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ
Σασ. Γ/νζη: Σπικάλων 36 -115 26 ΑΘΗΝΑ
Σηλέθωνο: 210 6929011
ΙΙΙ. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ
ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΑΝΑΣΗΛ. ΜΟΤΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝ.ΔΡΓΩΝ
Γ/ΝΗ ΑΝΑΣΗΛ. ΝΔΩΣΔΡΩΝ ΚΑΙ ΤΓΥΡΟΝΩΝ ΜΝΗΜΔΙΩΝ
Σασ. Γ/νζη: Δπμού 17-101 86 ΑΘΗΝΑ
Σηλέθωνο: 210 3226549

ΘΔΜΑ: Πποϋποθέζειρ εθαπμογήρ ηων διαηάξεων ηηρ πεπ. α΄ ηηρ παπαγπάθος 1 ηος
άπθπος 23 ηος ΚΦΔ (ν.2238/1994) όπωρ ηποποποιήθηκε με ηιρ διαηάξειρ ηηρ παπαγπάθος
19 ηος άπθπος 8 ηος ν. 3842/2010 (Ανακαηαζκεςή διαηηπηηέων κ.λ.π. κηηπίων ή
κηιζμάηων).
ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΗ
ΣΩΝ ΤΠΟΤΡΓΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ
Έρνληαο ππφςε:
1. Τηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ ΚΦΔ
(λ.2238/1994), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 19 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ
λ.3842/2010 (ΦΔΚ Α 58/2010), θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2, ηνπ άξζξνπ 92
ηνπ λ.3842/2010, γηα ηελ έλαξμε ηζρχνο απηψλ.
2. Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 20 θαη 105 ηνπ Κ.Φ.Δ. (λ.2238/1994).
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3. Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 6 θαη 16 ηνπ λ.3028/2002 (ΦΔΚ Α΄ 153), θαζψο θαη ηνπ
άξζξνπ 4 ηνπ λ.1577/1985 (ΦΔΚ Α΄ 210), φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ
λ.2831/2000 (ΦΔΚ Α΄ 140).
4.

Τν απφ 8-7-1993 π.δ. «πεξί ηξφπνπ εθδφζεσο νηθνδνκηθψλ αδεηψλ» (ΦΔΚ Γ΄

795/13-7-1993).
5.

Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ π.δ. 185/2009 (ΦΔΚ 213 Α΄) πεξί αλαζχζηαζεο ηνπ

Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.
6.

Τελ θνηλή απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ Γ6Α

1142500ΔΞ 2010/26.10.2010 (ΦΔΚ 1725 Β΄), κε ηελ νπνία αλαηίζεληαη αξκνδηφηεηεο ζηνλ
Υθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, Γεκήηξην Κνπζειά.
7.

Τελ ππ’ αξηζκ. 2876/7-10-2009 απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Αιιαγή ηίηινπ

Υπνπξγείσλ »(Β’2234).
8.

Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 (παξ.2) θαη 6 ηνπ π.δ/ηνο 189/2009 «Καζνξηζκφο θαη

αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ Υπνπξγείσλ» (Α’221).
9.

Τελ

ππ’

αξηζκ.

Υ273/30.9.2010

απφθαζε

Πξσζππνπξγνχ

«Καζνξηζκφο

αξκνδηνηήησλ ηνπ Αλαπιεξσηή Υπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο
Νηθνιάνπ Σεθνπλάθε» (Β’1595).
10.

Τηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 186/2009 «Σπγρψλεπζε ησλ Υπνπξγείσλ Πνιηηηζκνχ θαη

Τνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο» (ΦΔΚ 213/η.Α΄/7.10.2009).
11. Τηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 191/2003 «Οξγαληζκφο ηνπ ΥΠΠΟ».
12. Τελ Υ.Α. κε αξηζ. ΥΠΠΟ/ΓΟΔΠΥ/ΤΟΠΔΝΣ/28348/19.9.08 (ΦΔΚ 2032/η.Β/2.10.08) γηα
ηελ «κεηαβίβαζε δηθαηψκαηνο ππνγξαθήο «κε εληνιή Υπνπξγνχ» ζηνπο Γεληθφ Γξακκαηέα,
Πξντζηακέλνπο Γεληθψλ Γ/λζεσλ, Γηεπζχλζεσλ θαη Τκεκάησλ ηεο Κ.Υ. ηνπ Υπνπξγείνπ
Πνιηηηζκνχ».
13. Τελ Υ.Α. κε αξηζ. ΥΠΠΟ/ΓΟΔΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/20/1/2004 γηα ηελ κεηαβίβαζε
αξκνδηνηήησλ ηνπ Υπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ ζηηο Πεξηθεξεηαθέο θαη εηδηθέο Πεξηθεξεηαθέο
Υπεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Αξραηνηήησλ θαη Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο θαη Γεληθήο Γ/λζεο
Αλαζηήισζεο, Μνπζείσλ θαη Τερληθψλ Έξγσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ.
14.

Τελ αξηζκ. Πξση. 8193/21-2-2011 απφθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Φσξνηαμίαο

θαη Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο γηα ηε ζπγθξφηεζε νκάδαο εξγαζίαο.
15.

Τελ

αλάγθε

θαζνξηζκνχ

ηεο

δηαδηθαζίαο

δηαπίζησζεο

αλαθαηαζθεπήο

θαηαζηξαθέλησλ αξρηηεθηνληθψλ κειψλ θηεξίσλ ή θηηζκάησλ πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο (3), ηεο έλαξμεο θαη ηνπ πέξαηνο ησλ εξγαζηψλ
αλαθαηαζθεπήο, ηνπ είδνπο ησλ εξγαζηψλ αλαθαηαζθεπήο, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο δηελέξγεηαο ησλ εθπηψζεσλ κε απμεκέλα
πνζνζηά απφζβεζεο, θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ
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ηεο πεξ, α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ ΚΦΔ( λ. 2238/1994 – ΦΔΚ Α΄151) φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
16.

Τν γεγνλφο φηη κε ηελ παξνχζα απφθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ

Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ.
Απνθαζίδνπκε
Άξζξν 1
Δθαξκνγή ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ
1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 19 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.3842/2010 πξνζηέζεθαλ λέα
εδάθηα ζηελ πεξίπησζε α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Κ.Φ.Δ..
Με απηέο ηηο λέεο δηαηάμεηο νξίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο αλαθαηαζθεπήο
θηεξίσλ ή θηηζκάησλ

(φπσο δηεπθξηλίδεηαη αθνινχζσο) πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 6 θαη 16 ηνπ λ.3028/2002 θαη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.1577/1985, φπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.2831/2000, εθαξκφδνληαη απμεκέλνη
ζπληειεζηέο απφζβεζεο.
Δηδηθφηεξα, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο ησλ νηθνδνκψλ απηψλ,
εθπίπηεη απφ ην αθαζάξηζην εηζφδεκά ηνπο:
α) πνζνζηφ απφζβεζεο 25%, αλ πξφθεηηαη γηα θαηνηθία, νηθνηξνθείν, ζρνιείν,
θξνληηζηήξην, θηλεκαηνγξάθν, ζέαηξν, μελνδνρείν, λνζνθνκείν ή θιηληθή θαη
β) πνζνζηφ απφζβεζεο 15% γηα ηα ινηπά είδε νηθνδνκψλ.
2. Με ηηο πξνυπνζέζεηο απηέο, δηθαηνχρνο απμεκέλνπ ζπληειεζηή απφζβεζεο είλαη ν
θχξηνο, λνκέαο ή επηθαξπσηήο αθηλήηνπ πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί σο κλεκείν, δηαηεξεηέν,
θηήξην ή θηίζκα, θαζψο θαη παξαδνζηαθνχ θηεξίνπ ή θηίζκαηνο πνπ βξίζθεηαη ζε πεξηνρή
πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί παξαδνζηαθφ ηκήκα πφιεο ή παξαδνζηαθφο νηθηζκφο θαη
πξνζηαηεχεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 6 θαη 16 ηνπ λ.3028/2002 θαη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ
λ.1577/1985, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ λ.2831/2000, ν νπνίνο απνθηά απφ
απηφ εηζφδεκα απφ εθκίζζσζε, ηδηνρξεζηκνπνίεζε ή δσξεάλ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ζε
ηξίην ρσξίο αληάιιαγκα θαη ε αλαθαηαζθεπή ηνπ αθηλήηνπ γίλεηαη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο.
3. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε έθπησζε απηή δηελεξγείηαη θάζε νηθνλνκηθφ έηνο απνθιεηζηηθά απφ
ην αθαζάξηζην εηζφδεκα ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ αθηλήηνπ πνπ αλαθαηαζθεπάδεηαη, εθφζνλ
ππάξρεη. Γελ είλαη δπλαηή ε δηελέξγεηα κέξνπο ή νιφθιεξεο ηεο έθπησζεο απηήο απφ ην
αθαζάξηζην εηζφδεκα άιισλ αθηλήησλ (δηαηεξεηέσλ ή κε) ηνπ ίδηνπ δηθαηνχρνπ.
4. Δπίζεο, δελ είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή ηεο έθπησζεο απηήο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απφ
ην πξνζηαηεπφκελν αθίλεην πνπ αλαθαηαζθεπάδεηαη πξνθχπηεη απαιιαζζφκελν εηζφδεκα
απφ ηδηνθαηνίθεζε, απφ δσξεάλ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ ζην Γεκφζην ή ζε λνκηθά
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πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη απφ δσξεάλ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο κίαο θχξηαο θαηνηθίαο
κέρξη 200 η.κ. απφ γνλείο πξνο ηα ηέθλα ηνπο θαη αληίζηξνθα.
5. Τα αλσηέξσ έρνπλ εθαξκνγή γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο ησλ
πξνζηαηεπφκελσλ αθηλήησλ πνπ απνθηνχλ ηφζν ηα θπζηθά πξφζσπα, φζν θαη ηα πξφζσπα
ηεο παξαγξάθνπ 4, ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Κ.Φ.Δ. (νκφξξπζκεο θαη εηεξφξξπζκεο εηαηξίεο,
θνηλσλίεο αζηηθνχ δηθαίνπ, αζηηθέο θεξδνζθνπηθέο ή κε εηαηξίεο, ζπκκεηνρηθέο ή αθαλείο θαη
θνηλνπξαμίεο), θαζψο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα.
6. Η δηελέξγεηα ηεο έθπησζεο κε απμεκέλν ζπληειεζηή απφζβεζεο, πξαγκαηνπνηείηαη
θάζε νηθνλ. έηνο θαηά ηελ εθθαζάξηζε ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ
αζξνηζηηθά φιεο νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο δηάηαμεο θαη εθφζνλ θαηά ηελ
ππνβνιή ησλ νηθείσλ δειψζεσλ επηζπλάπηνληαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.

Άξζξν 2
Πεδίν εθαξκνγήο
1. Οη δηαηάμεηο ηεο πεξ. α’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ ΚΦΔ (λ.2238/1994), φπσο
ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ, εθαξκφδνληαη:
α) γηα θηήξηα ή θηίζκαηα πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί απηνηειψο σο κλεκεία, θαζψο θαη
θηήξηα ή θηίζκαηα πνπ βξίζθνληαη εληφο νηθηζηηθψλ ζπλφισλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο
κλεκεία θαη πξνζηαηεχνληαη , ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.3028/2002 ή
έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ηζηνξηθνί ηφπνη (κεκνλσκέλα θηήξηα ή νηθηζηηθά ζχλνια) θαη
πξνζηαηεχνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ ίδηνπ λφκνπ θαη
β) γηα θηήξηα ή θηίζκαηα πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί

σο

δηαηεξεηέα, θαζψο θαη

παξαδνζηαθά θηήξηα ή θηίζκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί
παξαδνζηαθά ηκήκαηα πφιεσλ ή παξαδνζηαθνί νηθηζκνί θαη πξνζηαηεχνληαη , ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.1577/1985, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ
λ.2831/2000.
2. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 19 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3842/2010,
ζηελ έλλνηα ηεο αλαθαηαζθεπήο ελ φισ ή ελ κέξεη ησλ θαηαζηξαθέλησλ αξρηηεθηνληθψλ
κειψλ θηεξίσλ ή θηηζκάησλ πεξηιακβάλνληαη θαη λννχληαη νη δνκηθέο επεκβάζεηο – εξγαζίεο
(αζξνηζηηθά ή θαηά πεξίπησζε) πνπ αθνξνχλ ηελ επηζθεπή, ηε ζηεξέσζε, ηελ αλαζχζηαζε ή
ηελ

αλαζπγθξφηεζε

ησλ

επί

κέξνπο

ηκεκάησλ

ή

ηνπ

ζπλφινπ

ησλ

ελ

ιφγσ

πξνζηαηεπφκελσλ θηεξίσλ ή θηηζκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε απνθαηάζηαζε ηεο
αξρηθήο ηνπο θπζηνγλσκίαο (αξρηηεθηνληθήο, δνκηθήο, κνξθνινγηθήο θαη θαιιηηερληθήο),
θαζψο θαη ε ιεηηνπξγηθή εμππεξέηεζε ηεο ρξήζεο γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη, αλεμάξηεηα
απφ ηελ αηηία πνπ πξνθάιεζε ηελ θαηαζηξνθή ηνπο.
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Σηα παξαπάλσ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη εθείλεο νη δνκηθέο επεκβάζεηο – εξγαζίεο πνπ
αθνξνχλ λέεο πξνζζήθεο θαζ’ χςνο ή θαη’ επέθηαζε ηνπ θειχθνπο ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ
θηεξίνπ.
3. Δηδηθφηεξα, ζηα θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν αλαθεξφκελα είδε εξγαζηψλ
επηζθεπήο, ζηεξέσζεο, αλαζχζηαζεο ή αλαζπγθξφηεζεο πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο εξγαζηψλ:
-

Δπηθάιπςε θηεξίνπ

-

Φέξνληνο νξγαληζκνχ

-

Τνίρσλ πιεξψζεσο

-

Δγθαηαζηάζεσλ δηθηχσλ (φπσο χδξεπζεο, απνρέηεπζεο, ειεθηξνδφηεζεο,
ηειεθσλίαο θ.ι.π).

-

Δπηρξηζκάησλ

-

Γαπέδσλ, επηζηξψζεσλ, επελδχζεσλ

-

Φξσκαηηζκψλ

-

Κνπθσκάησλ – εξκαξίσλ

-

Δηδψλ Υγηεηλήο

-

Κάζε είδνπο δηάθνζκνπ (γιππηνχ, δσγξαθηθνχ ή επίπιαζηνπ θ.ι.π.)

-

Κάζε είδνπο ζπκπιεξσκαηηθήο ή παξειθφκελεο ησλ αλσηέξσ εξγαζίαο θαη
πιηθνχ

Δπίζεο, πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ έθδνζε ησλ θαηά
ην λφκν απαηηνχκελσλ αδεηψλ θαη εγθξίζεσλ (π.ρ. Οηθνδνκηθή Άδεηα θ.ι.π.).
Άξζξν 3
Γηθαηνινγεηηθά
Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πην πάλσ δηαηάμεσλ απαηηείηαη ε ζπλππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ
κε ηελ εηήζηα δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ δηθαηνχρνπ , θαηά πεξίπησζε, σο
αθνινχζσο:
1. Γηα αθίλεηα κε απηνηειή ραξαθηεξηζκφ κεκνλσκέλν ή νκαδηθφ :
Τν Φ.Δ.Κ ζην νπνίν δεκνζηεχζεθε ε πξάμε ραξαθηεξηζκνχ (π.δ, Υπνπξγηθή
Απφθαζε) ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ αθηλήηνπ σο δηαηεξεηένπ θηεξίνπ , κλεκείνπ, ηζηνξηθνχ
ηφπνπ.
2.

Γηα αθίλεηα ρσξίο απηνηειή ραξαθηεξηζκφ:
α)Τν Φ.Δ.Κ ζην νπνίν δεκνζηεχζεθε ε πξάμε κε ηελ νπνία ραξαθηεξίδεηαη πεξηνρή

πνπ βξίζθεηαη ην αθίλεην σο παξαδνζηαθφ ηκήκα πφιεσο ή σο παξαδνζηαθφο νηθηζκφο ή
κλεκείν ή ηζηνξηθφο ηφπνο (π.δ, Υπνπξγηθή Απφθαζε).
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β) Βεβαίσζε ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο πνιενδνκηθήο ππεξεζίαο κεηά απφ
γλσκνδφηεζε ηεο ΔΠΑΔ ή ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ ΥΠ.ΠΟ.Τ απφ ηελ νπνία λα
πξνθχπηεη φηη ην ζπγθεθξηκέλν αθίλεην απνηειεί πξαγκαηηθφ πξνζηαηεπφκελν αληηθείκελν
(παξαδνζηαθφ θηήξην, κλεκείν, ηζηνξηθφο ηφπνο) ζηα πιαίζηα ηνπ αλσηέξσ ραξαθηεξηζκνχ.
3. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο ζε ηζρχ, ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα
αζηπλνκηθή αξρή γηα ην ρξφλν έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ, απφ 23.4.2010 θαη κεηά.
4. Η ηερληθή έθζεζε ηνπ επηβιέπνληνο κεραληθνχ, πνπ ζπλίζηαηαη ζε ππεχζπλε δήισζε
ζεσξεκέλε απφ ηελ αζηπλνκία γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, κε ηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη
εξγαζίεο πνπ εθηειέζηεθαλ θάζε νηθνλ. έηνο.
5. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο γηα ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, κε ηελ
ηνπνζέηεζε πξσηφηππεο ζθξαγίδαο «πεξαηψζεθαλ νη εξγαζίεο» απφ ηελ αξκφδηα
πνιενδνκηθή ππεξεζία ή ηελ ππεξεζία ηνπ ΥΠΠΟΤ, θαηά πεξίπησζε, κεηά ηελ δηελέξγεηα
ζρεηηθήο απηνςίαο.
6. Τα λφκηκα παξαζηαηηθά παξνρήο ππεξεζηψλ θαη αγνξάο πιηθψλ πνπ εθδίδνληαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Β.Σ. θάζε νηθνλνκηθφ έηνο γηα ηελ απφδεημε δηελέξγεηαο ησλ
εξγαζηψλ πνπ εγθξίζεθαλ κε ηελ νηθεία νηθνδνκηθή άδεηα θαη νξίδνληαη ζην πξνεγνχκελν
άξζξν.
Άξζξν 4
Φξνληθή δηάξθεηα εθαξκνγήο
1. Ο απμεκέλνο ζπληειεζηήο απφζβεζεο εθαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ζην
αθαζάξηζην εηζφδεκα ησλ πξνζηαηεπφκελσλ νηθνδνκψλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα εθηέιεζεο
ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ θαη γηα ηέζζεξα επηπιένλ ρξφληα κεηά ην πέξαο απηψλ, κε αλψηαην
φξην εθαξκνγήο ηνπ ηα νθηψ ρξφληα.
2. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξ. α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ ΚΦΔ,
φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ, ζα πξέπεη νη πξναλαθεξφκελεο εξγαζίεο λα αξρίδνπλ
απφ ηηο 23.4.2010 θαη κεηά θαη λα πεξαηψλνληαη κέζα ζε ηέζζεξα επφκελα ρξφληα απφ ηελ
εκεξνκελία έλαξμήο ηνπο.
Μεηά ηελ πξνζθφκηζε ηνπ δηθαηνινγεηηθνχ ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζεο,
ζπλερίδεηαη ε εθαξκνγή ηνπ απμεκέλνπ ζπληειεζηή έθπησζεο θαη γηα ηα ηέζζεξα επφκελα
ρξφληα κεηά ηελ πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ.
3. Αληίζεηα, αλ δηαπηζησζεί φηη νη πξναλαθεξφκελεο εξγαζίεο δελ πεξαηψζεθαλ έγθαηξα
ζηελ πην πάλσ πξνζεζκία (εληφο ηεηξαεηίαο απφ ηελ έλαξμε):
α) θαηαινγίδεηαη, γηα θαζέλα απφ ηα πξνεγνχκελα νηθνλνκηθά έηε πνπ δηθαηψζεθε ν
θνξνινγνχκελνο έθπησζε κε απμεκέλν ζπληειεζηή, ε δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ ηεο
έθπησζεο 25% πνπ εθαξκφζηεθε θαη ηεο έθπησζεο 5% πνπ ηζρχεη γεληθά γηα ηηο θαηνηθίεο,
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νηθνηξνθεία, ζρνιεία, θξνληηζηήξηα, θηλεκαηνγξάθνπο, ζέαηξα, μελνδνρεία, λνζνθνκεία ή
θιηληθέο, θαζψο θαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο έθπησζεο 15% πνπ εθαξκφζηεθε θαη ηεο
έθπησζεο 3% πνπ ηζρχεη γεληθά γηα νπνηνδήπνηε άιιν είδνο νηθνδνκήο, κε ηελ επηβνιή θαη
ησλ πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ, θνηλνπνηψληαο ζ’ απηφλ ζρεηηθή εηδνπνίεζε ή θχιιν
ειέγρνπ, θαηά πεξίπησζε θαη
β) δελ ζπλερίδεηαη ε ρνξήγεζε έθπησζεο κε απμεκέλν ζπληειεζηή γηα ηα επφκελα ηέζζεξα
ρξφληα.
4. Δπίζεο,

δηεπθξηλίδεηαη

φηη

ζε

πεξίπησζε

ππνβνιήο

εθπξφζεζκεο

δήισζεο

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο γηα ηελ εθαξκνγή απμεκέλνπ ζπληειεζηή απφζβεζεο, κε βάζε ηελ
νπνία πξνθχπηεη επηζηξνθή θφξνπ, απηή δελ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ην πέξαο
ηξηεηίαο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο εκπξφζεζκεο ππνβνιήο ηεο δήισζεο θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, πνπ απηή φθεηιε λα ππνβιεζεί.
Άξζξν 5
Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ

Ο ΑΝ. ΤΠΟΤΡΓΟ

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ,

ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ

Γ. ΚΟΤΔΛΑ

ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ

ΣΟΤΡΙΜΟΤ

ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Π. ΓΔΡΟΤΛΑΝΟ

Ν. ΗΦΟΤΝΑΚΗ

Ακπιβέρ Ανηίγπαθο
Η Πποϊζηαμένη ηηρ Γπαμμαηείαρ
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