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ΘΕΜΑ:  Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηου άπθπου 28 ηου ν.3986/1.7.2011 (ΦΕΚ 

152 Α΄) 

 

αο θνηλνπνηνύκε πξνο άκεζε ελεκέξσζή ζαο, ην άξζξν 28 ηνπ λ.3986/1.7.2011 

(ΦΔΚ 152 Α΄) ην νπνία αθνξά ζέκαηα θνξνινγίαο. 

 

Άξζξν 28 

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνύ αληηθαηαζηάζεθαλ ηα 

δύν πξώηα εδάθηα ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Κ.Φ.Δ. 

ζρεηηθά κε ηελ εηήζηα αληηθεηκεληθή δαπάλε πνπ πξνθύπηεη κε βάζε ηα ηεηξαγσληθά 

κέηξα ηεο ηδηνθαηνηθνύκελεο ή ηεο κηζζσκέλεο ή ηεο δσξεάλ παξαρσξνύκελεο 

θύξηαο θαηνηθίαο. πγθεθξηκέλα ππνινγίδεηαη θιηκαθσηά κε βάζε ηελ επηθάλεηά ηεο 

σο αθνινύζσο:  

- κέρξη θαη νγδόληα (80) ηεηξαγσληθά κέηξα θύξησλ ρώξσλ απηήο, κε ζαξάληα (40) 

επξώ ην ηεηξαγσληθό κέηξν,  

- από νγδόληα έλα (81) κέρξη θαη εθαηόλ είθνζη (120) ηεηξαγσληθά κέηξα θύξησλ 

ρώξσλ απηήο, κε εμήληα πέληε (65) επξώ ην ηεηξαγσληθό κέηξν,  

- από εθαηόλ είθνζη έλα (121) κέρξη θαη δηαθόζηα (200) ηεηξαγσληθά κέηξα θύξησλ 

ρώξσλ απηήο, κε εθαηόλ δέθα (110) επξώ ην ηεηξαγσληθό κέηξν,  
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- από δηαθόζηα έλα (201) έσο ηξηαθόζηα (300) ηεηξαγσληθά κέηξα θύξησλ ρώξσλ 

απηήο, κε δηαθόζηα (200) επξώ ην ηεηξαγσληθό κέηξν θαη  

- από ηξηαθόζηα έλα (301) ηεηξαγσληθά κέηξα θύξησλ ρώξσλ απηήο, κε ηεηξαθόζηα 

(400) επξώ ην ηεηξαγσληθό κέηξν.  

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο εηήζηαο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο ησλ βνεζεηηθώλ ρώξσλ 

ηεο θύξηαο θαηνηθίαο νξίδεηαη πνζό ζαξάληα (40) επξώ ην ηεηξαγσληθό κέηξν, 

αλεμάξηεηα από ην κέγεζνο ηεο επηθάλεηαο. Ωο βνεζεηηθνί ρώξνη ζε πεξίπησζε 

πνιπθαηνηθίαο ζεσξείηαη ν αλεμάξηεηνο ρώξνο ηεο απνζήθεο ή ηνπ γθαξάδ κέζα 

ζηελ ίδηα νηθνδνκή ελώ ζηελ πεξίπησζε κνλνθαηνηθίαο ε απνζήθε, ν ρώξνο 

ζηάζκεπζεο, ην ιεβεηνζηάζην, ε απνζήθε θαπζίκσλ, ην θιηκαθνζηάζην εθόζνλ νη 

ρώξνη απηνί βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγηθή ελόηεηα κε απηή θαη δελ είλαη θνηλόρξεζηνη.  

Πεξαηηέξσ δηεπθξηλίδεηαη όηη όηαλ ην πνζνζηό ηεο ζπληδηνθηεζίαο ή ην πνζνζηό 

ηνπ ελνηθίνπ ζε πεξίπησζε κηζζσκέλεο θαηνηθίαο, δελ θαηαιήγεη ζε αθέξαην πνζνζηό 

ηόηε ζα γίλεηαη ζηξνγγπινπνίεζε πξνο ηελ πιεζηέζηεξε κνλάδα, γηα παξάδεηγκα 

39,5% ζε 40% ή 35,2% ζε 35%. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο. 

2. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 αληηθαηαζηάζεθε ην πξώην εδάθην ηεο 

πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Κ.Φ.Δ. θαη ηα λέα πνζά ηεο 

εηήζηαο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο πνπ πξνθύπηνπλ από επηβαηηθά απηνθίλεηα ηδησηηθήο 

ρξήζεο νξίδνληαη σο εμήο:  

α) γηα ηα απηνθίλεηα κέρξη ρίιηα δηαθόζηα (1.200) θπβηθά εθαηνζηά ζε ηέζζεξηο 

ρηιηάδεο (4.000) επξώ,  

β) γηα απηνθίλεηα κεγαιύηεξα ησλ ρηιίσλ δηαθνζίσλ (1.200) θπβηθώλ εθαηνζηώλ 

πξνζηίζεληαη εμαθόζηα (600) επξώ αλά εθαηό (100) θπβηθά εθαηνζηά κέρξη ηα δύν 

ρηιηάδεο (2.000) θπβηθά εθαηνζηά,  

γ) γηα απηνθίλεηα κεγαιύηεξα ησλ δύν ρηιηάδσλ (2.000) θπβηθώλ εθαηνζηώλ 

πξνζηίζεληαη ελληαθόζηα (900) επξώ αλά εθαηό (100) θπβηθά εθαηνζηά θαη κέρξη ηξεηο 

ρηιηάδεο (3.000) θπβηθά εθαηνζηά θαη  

δ) γηα απηνθίλεηα κεγαιύηεξα από ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) θπβηθά εθαηνζηά 

πξνζηίζεληαη ρίιηα δηαθόζηα (1.200) επξώ αλά εθαηό (100) θπβηθά εθαηνζηά. 

Αλ ν θπβηζκόο ηνπ απηνθηλήηνπ δελ θαηαιήγεη ζε πιήξε εθαηνληάδα (π.ρ. 1240, 

1290 θ.ε.) ηόηε ζα γίλεηαη ζηξνγγπινπνίεζε πξνο ηελ πιεζηέζηεξε εθαηνληάδα (κέρξη 

50 θ.ε. πξνο ηελ ακέζσο πξνεγνύκελε θαη πάλσ από 50 θ.ε. πξνο ηελ ακέζσο 

επόκελε). 

3. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 αληηθαηαζηάζεθε ε ππνπεξίπησζε αα΄ ηεο 

πεξίπησζεο ζη΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Κ.Φ.Δ. θαη ε εηήζηα 
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αληηθεηκεληθή δαπάλε πνπ πξνθύπηεη από ηελ θπξηόηεηα ή θαηνρή κεραλνθίλεησλ 

ζθαθώλ αλνηθηνύ ηύπνπ, ηαρύπινσλ θαη κε, νξίδεηαη ζην πνζό ησλ ηεζζάξσλ 

ρηιηάδσλ (4.000) επξώ γηα ηα κέρξη πέληε (5) κέηξα νιηθνύ κήθνπο ελώ γηα ηα πάλσ 

από πέληε (5) κέηξα ην πνζό απηό απμάλεηαη θαηά δύν ρηιηάδεο (2.000) επξώ ην 

κέηξν. 

4. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 αληηθαηαζηάζεθε ε ππνπεξίπησζε ββ΄ ηεο 

πεξίπησζεο ζη΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Κ.Φ.Δ. θαη ε εηήζηα 

αληηθεηκεληθή δαπάλε πνπ πξνθύπηεη από ηελ θπξηόηεηα ή θαηνρή ηζηηνθόξσλ ή 

κεραλνθίλεησλ ή κηθηώλ ζθαθώλ  κε ρώξν ελδηαίηεζεο, νξίδεηαη σο εμήο: 

α) γηα ηα νιηθνύ κήθνπο κέρξη θαη επηά (7) κέηξα, δώδεθα ρηιηάδεο (12.000) επξώ,  

β) γηα ηα πάλσ από επηά (7) θαη κέρξη δέθα (10) κέηξα νιηθνύ κήθνπο πξνζηίζεληαη 

ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξώ αλά επηπιένλ κέηξν κήθνπο,  

γ) γηα ηα πάλσ από δέθα (10) θαη κέρξη δώδεθα (12) κέηξα νιηθνύ κήθνπο 

πξνζηίζεληαη επηά ρηιηάδεο πεληαθόζηα (7.500) επξώ αλά επηπιένλ κέηξν κήθνπο,  

δ) γηα ηα πάλσ από δώδεθα (12) θαη κέρξη δεθαπέληε (15) κέηξα νιηθνύ κήθνπο 

δεθαπέληε ρηιηάδεο (15.000) επξώ αλά επηπιένλ κέηξν κήθνπο,  

ε) γηα ηα πάλσ από δεθαπέληε (15) θαη κέρξη δεθανθηώ (18) κέηξα νιηθνύ κήθνπο 

είθνζη δύν ρηιηάδεο πεληαθόζηα (22.500) επξώ αλά επηπιένλ κέηξν κήθνπο,  

ζη) γηα ηα πάλσ από δεθανθηώ (18) θαη κέρξη είθνζη δύν (22) κέηξα νιηθνύ κήθνπο 

ηξηάληα ρηιηάδεο (30.000) επξώ αλά επηπιένλ κέηξν κήθνπο θαη  

δ) γηα ηα πάλσ από είθνζη δύν (22) κέηξα νιηθνύ κήθνπο πξνζηίζεληαη πελήληα 

ρηιηάδεο (50.000) επξώ αλά επηπιένλ κέηξν κήθνπο. 

 Γηεπθξηλίδεηαη όηη όηαλ ην κήθνο ηνπ ζθάθνπο αλαςπρήο δελ είλαη αθέξαηνο 

αξηζκόο ηόηε γξάθεηαη ν ακέζσο επόκελνο αθέξαηνο αξηζκόο κέηξσλ. 

5. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 αληηθαηαζηάζεθε ην πξώην εδάθην ηεο 

πεξίπησζεο ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Κ.Φ.Δ. θαη ηα λέα πνζά ηεο 

εηήζηαο αληηθεηκεληθήο δαπάλεο πνπ πξνθύπηνπλ γηα ηνλ θύξην ή ηνλ θάηνρν 

εμσηεξηθήο δεμακελήο θνιύκβεζεο νξίδνληαη γηα επηθάλεηα κέρξη εμήληα (60) 

ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ ζε εθαηόλ εμήληα (160) επξώ ην ηεηξαγσληθό κέηξν θαη γηα 

επηθάλεηα άλσ ησλ εμήληα (60) ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ ζε ηξηαθόζηα είθνζη (320) επξώ 

ην ηεηξαγσληθό κέηξν. 

6. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 νξίδεηαη όηη νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο γ΄  

ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Κ.Φ.Δ. αλαζηέιινληαη κέρξη θαη ηελ 31.12.2013. Γειαδή δελ 

ππνινγίδεηαη ε δαπάλε πνπ πξνθύπηεη από ηελ αγνξά ή ηε ρξνλνκεξηζηηθή ή ηε 
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ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε αθηλήησλ ή αλέγεξζε νηθνδνκώλ ή θαηαζθεπή δεμακελήο  

θνιύκβεζεο κέρξη θαη ηελ 31.12.2013. 

7. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 νξίδεηαη όηη νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 

έσο 5 εθαξκόδνληαη από 1.1.2011 ελώ νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηζρύνπλ γηα 

δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη από 17.12.2010. 

 

 

                                                                         Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

 

                                                                                   Ι. ΚΑΠΔΛΔΡΗ 

  

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

Ι. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1.  Γεκόζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο θαη Σνπηθά Γξαθεία απηώλ 

 Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο – Όινπο ηνπο Δπηζεσξεηέο ζηηο έδξεο ηνπο 

ΙΙ. ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Ννκηθό πκβνύιην ηνπ Κξάηνπο – Αθαδεκίαο 68 – 10678 ΑΘΗΝΑ 

2. Πεξηνδηθό «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ» 

3. ΠΟΔ – Γ.Ο.Τ. 

4. ύιινγν Δξγαδνκέλσλ Γ.Ο.Τ. Αηηηθήο θαη Νήζσλ 

5. Δηδηθό Ννκηθό Γξαθείν Φνξνινγίαο 

6. Έλσζε Διιεληθώλ Σξαπεδώλ  - Μαζζαιίαο 1 & όισλνο – 10680 ΑΘΗΝΑ 

ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξ. θ. Τπνπξγνύ 

2. Γξ. θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ 

3. Γξ. θ. Γ. Γξακκαηέα θ. Ηιία Πιαζθνβίηε 

4. Γξ. θ. Γ. Γξακκαηέα Φνξνινγηθώλ θαη Σεισληαθώλ ζεκάησλ 

5. Γξ. θ. Γεληθνύ Γ/ληή Φνξνινγίαο (2) 

6. Γξ. θ.θ. Γ. Γ/ληώλ 

7. Γ.Γ.Π.. – Γξαθείν θ. Δηδηθνύ Γξακκαηέα, Γ30 – Γ31 – Γ32 (από 5 αληίγξαθα) 

8. Όιεο ηηο Φνξνινγηθέο Γ/λζεηο, Σκήκαηα θαη Αλεμάξηεηα Γξαθεία 

9. Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 

10. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ 

11. Γ/λζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Γ12) – Σκήκαηα Α΄(20), Β΄(10), Γ΄(5) 
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12. Γξαθείν θ. Γ/ληε Γ12 

13. Γ/λζε Δπηζεώξεζεο Τπεξεζηώλ 

14. Γ/λζε Κεθαιαίνπ – Γ13 (5) 
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