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Θέµα: «Οδηγίες και διευκρινήσεις σχετικά µε την ορθή και ενιαία εφαρµογή των
εντύπων Κ4, Κ5, Κ6, Κ7, Κ8 και για τον υπολογισµό της αντικειµενικής
αξίας κτισµάτων ακινήτων ειδικών κατηγοριών.»
Με αφορµή ερωτήµατα που µας τέθηκαν και προκειµένου να µην υπάρξουν στο
µέλλον αµφισβητήσεις ως προς την εφαρµογή των ειδικών εντύπων Κ4, K5, Κ5, Κ7, Κ8
και Κ9 για τον προσδιορισµό των αντικειµενικών αξιών κτισµάτων ειδικών κατηγοριών
ακινήτων, σας διευκρινίζουµε τα εξής:
΄Όπως είναι γνωστό ατό 30/12/96 εφαρµόζεται η αριθµ. 1129485/479/Γ0013/
ΠΟΛ.1310/3-12-96 απόφαση του Υπ. Οικονοµικών µε την οποία προσδιορίζεται η αξία
κτισµάτων ακινήτων, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν ισχύει το σύστηµα
αντικειµεvικoύ προσδιορισµού καθώς και η αρ.1129478/480/Γ0013 ΠΟΛ.1311/3-12-96
απόφαση µε την οποία ορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο εννέα φύλλων
υπολογισµού φορολογητέας αξίας ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου
ή εντός σχεδίου όπου δεν ισχύει το σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού της
φορολογητέας αξίας τους (έντυπα Κ1, Κ2, Κ3) καθώς και ειδικών κτιρίων οπουδήποτε
κι αν βρίσκονται (έvτυπα Κ4, Κ5, Κ6, Κ7, Κ8, Κ9).
Ειδικότερα σύµφωνα µε τις διατάξεις της αρ.1129485/Γ0013 ΠΟΛ.1310/3-12-96
απόφασης του Υπ. Οικονοµικών (αρθρ.2, παράγρ. δ έως και θ, παραγρ.1. άρθρ. 6, 7,
8, 9 και 10) πρέπει να υπάρχει και να προσκοµίζεται οικοδοµική άδεια για το

Σ.Α.Τ.Ε.
συγκεκριµένο είδος κτιρίου ή η τελευταία αναθεώρησή της (περίπτωση διαρρυθµίσεων
ή αλλαγής χρήσης). Όταν δεν υπάρχει οικοδοµική άδεια αποδεικτικό στοιχείο της
χρήσης

µπορεί

να

αποτελέσει

κάθε

πρόσφορο

δηµόσιο

έγγραφο.

Με

την

αρ.1080817/20/16-6-98 γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής του αρθρ.41 ν.1249/82
, διευκρινίσθηκε ότι στην έννοια του «πρόσφορου δηµοσίου εγγράφου» νοείται κάθε
έγγραφο το οποίο αποδεικνύει ότι έχει εκδοθεί οικοδοµική άδεια για το συγκεκριµένο
είδoς κτιρίου.
Εποµένως απαραίτητη προϋπόθεση εφαρµογής των εντύπων Κ4, Κ5, Κ6, Κ7,
Κ8 και Κ9 είναι η ύπαρξη οικοδοµικής άδειας για το συγκεκριµένο είδος κτιρίου.
∆ιευκρινίζεται ότι η έλλειψη οικοδοµικής άδειας ειδικού κτιρίου, που µπορεί να οφείλεται
είτε σε µη υποχρέωση έκδοσης (παλαιά κτίρια), είτε σε αυθαίρετη κατασκευή, είτε σε
απώλειά της (που δεν µπορεί να επιβεβαιωθεί), είτε γιατί η έκδοσή της αφορά άλλο
είδος κτιρίου κλπ, είναι απαγορευτική για τη χρήση των παραπάνω εντύπων.
Επίσης µε την παραπάνω απόφαση (παραγρ.1, αρθρ. 6, 8, 9) ορίζεται ότι για τις
κατηγορίες των κτισµάτων:
α. Σταθµών αυτοκινήτων - Βιοµηχανικών και Βιοτεχνικών κτιρίων ( έντυπο Κ4).
β. Ξενοδοχείων και γενικά τουριστικών εγκαταστάσεων - Νοσηλευτηρίων και Ευαγών
Ιδρυµάτων (έντυπο Κ6),
γ. Εκπαιδευτηρίων (έντυπο Κ7).
εκτός της σχετικής οικοδοµικής άδειας, πρέπει να υπάρχει και να προσκοµίζεται και η
προβλεπόµενη άδεια λειτουργίας από την αρµόδια υπηρεσία. Σε περίπτωση που έχει
διακοπεί η λειτουργία λόγω παύσης των εργασιών της στεγαζόµενης σ΄ αυτά
επιχείρησης ή δραστηριότητας, προσκοµίζεται η άδεια λειτουργίας της τελευταίας
δραστηριότητας πριν από τη διακοπή.
Προϋπόθεση λοιπόν για την εφαρµογή των εντύπων Κ4, Κ6 και Κ7,
είναι η ύπαρξη τόσο οικοδοµικής άδειας ειδικού κτιρίου, όπως ορίζεται

παραπάνω, όσο και η αντίστοιχη άδεια λειτουργίας η προβλεπόµενη για το
συγκεκριµένο είδος ακινήτου.
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Σε περίπτωση που η χρήση του κτιρίου είναι διαφορετική από αυτήν που
προέβλεπε η αρχική άδεια λειτουργίας για την οποία εκδόθηκε η αντίστοιχη
οικοδοµική άδεια για το συγκεκριµένο είδος ακινήτου ο υπολογισµός της
αντικειµενικής αξίας του δεν θα γίνεται µε ειδικό έντυπο (Κ4, Κ6, και Κ7).
∆ηλαδή αν το κτίριο δεν χρησιµοποιείται όπως προβλεπόταν από την
αρχική άδεια οικοδοµής και την αντίστοιχη αρχική άδεια λειτουργίας του, αλλά
χρησιµοποιείται για την στέγαση επιχείρησης ή επιχειρήσεων µε διαφορετικές
της αρχικής άδειες λειτουργίας, χρήσεις, τότε δεν πληροί τις προϋποθέσεις για
τον υπολογισµό της αντικειµενικής αξίας του µε τα έντυπα Κ4, Κ6, Κ7.
Σε όλες τις περιπτώσεις ειδικών κατηγοριών ακινήτων εφ' όσον δεν
πληρούνται οι προϋποθέσεις χρήσης των ειδικών εντύπων Κ4, Κ5, Κ6, Κ7, Κ8
και Κ9 ( άδεια οικοδοµής και άδεια λειτουργίας όπου αυτή απαιτείται) ο
υπολογισµός της αντικειµενικής τους αξίας θα γίνεται µε τη χρήση των
αντίστοιχων εντύπων της επαγγελµατικής στέγης, που για όλες τις εκτός σχεδίου
και εντός σχεδίου αλλά εκτός αντικειµενικού συστήµατος περιοχές είναι το έντυπο
Κ3, ενώ για τις εντός σχεδίου και εντός αντικειµενικού συστήµατος περιοχές είναι
τα έντυπα ένα και δύο κατά περίπτωση και συγκεκριµένα το έντυπο 1 για τους
ορόφους και το 2 για το ισόγειο.
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