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ΠΟΛ 1259 
 
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.3986/1.7.2011 (ΦΕΚ 
152 Α ) 
 
Σας κοινοποιούµε προς άµεση ενηµέρωσή σας, το άρθρο 28 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 
152 Α') το οποία αφορά θέµατα φορολογίας. 
 
Άρθρο 28 
 
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκαν τα δύο 
πρώτα εδάφια της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. 
σχετικά µε την ετήσια αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει µε βάση τα τετραγωνικά 
µέτρα της ιδιοκατοικούµενης ή της µισθωµένης ή της δωρεάν παραχωρούµενης 
κύριας κατοικίας.  
 
Συγκεκριµένα υπολογίζεται κλιµακωτά µε βάση την επιφάνειά της ως ακολούθως: 
 
- µέχρι και ογδόντα (80) τετραγωνικά µέτρα κύριων χώρων αυτής, µε σαράντα (40) 
ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, 
 
- από ογδόντα ένα (81) µέχρι και εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά µέτρα κύριων 
χώρων αυτής, µε εξήντα πέντε (65) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, 
 
 - από εκατόν είκοσι ένα (121) µέχρι και διακόσια (200) τετραγωνικά µέτρα κύριων 
χώρων αυτής, µε εκατόν δέκα (110) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο,  
 
- από διακόσια ένα (201) έως τριακόσια (300) τετραγωνικά µέτρα κύριων χώρων 
αυτής, µε διακόσια (200) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο και 
 
- από τριακόσια ένα (301) τετραγωνικά µέτρα κύριων χώρων αυτής, µε τετρακόσια 
(400) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο. 
 
Για τον υπολογισµό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης των βοηθητικών χώρων της 
κύριας κατοικίας ορίζεται ποσό σαράντα (40) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο, 



 

 

 ανεξάρτητα από το µέγεθος της επιφάνειας. Ως βοηθητικοί χώροι σε περίπτωση 
πολυκατοικίας θεωρείται ο ανεξάρτητος χώρος της αποθήκης ή του γκαράζ µέσα 
στην ίδια οικοδοµή ενώ στην περίπτωση µονοκατοικίας η αποθήκη, ο χώρος 
στάθµευσης, το λεβητοστάσιο, η αποθήκη καυσίµων, το κλιµακοστάσιο εφόσον οι 
χώροι αυτοί βρίσκονται σε λειτουργική ενότητα µε αυτή και δεν είναι κοινόχρηστοι. 
 
Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι όταν το ποσοστό της συνιδιοκτησίας ή το ποσοστό του 
ενοικίου σε περίπτωση µισθωµένης κατοικίας, δεν καταλήγει σε ακέραιο ποσοστό 
τότε θα γίνεται στρογγυλοποίηση προς την πλησιέστερη µονάδα, για παράδειγµα 
39,5% σε 40% ή 35,2% σε 35%. Το ίδιο ισχύει και για τους βοηθητικούς χώρους. 
 
2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της 
περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. και τα νέα ποσά της 
ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης που προκύπτουν από επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής 
χρήσης ορίζονται ως εξής: 
 
α) για τα αυτοκίνητα µέχρι χίλια διακόσια (1.200) κυβικά εκατοστά σε τέσσερις 
χιλιάδες (4.000) ευρώ, 
 
β) για αυτοκίνητα µεγαλύτερα των χιλίων διακοσίων (1.200) κυβικών εκατοστών 
προστίθενται εξακόσια (600) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά µέχρι τα δύο 
χιλιάδες (2.000) κυβικά εκατοστά, 
 
γ) για αυτοκίνητα µεγαλύτερα των δύο χιλιάδων (2.000) κυβικών εκατοστών 
προστίθενται εννιακόσια (900) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά και µέχρι 
τρεις χιλιάδες (3.000) κυβικά εκατοστά και 
 
δ) για αυτοκίνητα µεγαλύτερα από τρεις χιλιάδες (3.000) κυβικά εκατοστά 
προστίθενται χίλια διακόσια (1.200) ευρώ ανά εκατό (100) κυβικά εκατοστά. 
 
Αν ο κυβισµός του αυτοκινήτου δεν καταλήγει σε πλήρη εκατοντάδα (π.χ. 1240, 1290 
κ.ε.) τότε θα γίνεται στρογγυλοποίηση προς την πλησιέστερη εκατοντάδα (µέχρι 50 
κ.ε. προς την αµέσως προηγούµενη και πάνω από 50 κ.ε. προς την αµέσως επόµενη). 
 
3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 αντικαταστάθηκε η υποπερίπτωση αα' της 
περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. και η ετήσια 
αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει από την κυριότητα ή κατοχή µηχανοκίνητων 
σκαφών ανοικτού τύπου, ταχύπλοων και µη, ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων 
χιλιάδων (4.000) ευρώ για τα µέχρι πέντε (5) µέτρα ολικού µήκους ενώ για τα πάνω 
από πέντε (5) µέτρα το ποσό αυτό αυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ το 
µέτρο. 
 
4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 αντικαταστάθηκε η υποπερίπτωση ββ' της 
περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. και η ετήσια 
αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει από την κυριότητα ή κατοχή ιστιοφόρων ή 
µηχανοκίνητων ή µικτών σκαφών µε χώρο ενδιαίτησης, ορίζεται ως εξής: 
 
α) για τα ολικού µήκους µέχρι και επτά (7) µέτρα, δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ,  
 
β) για τα πάνω από επτά (7) και µέχρι δέκα (10) µέτρα ολικού µήκους προστίθενται 



 

 

 τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους, 
 
γ) για τα πάνω από δέκα (10) και µέχρι δώδεκα (12) µέτρα ολικού µήκους 
προστίθενται επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους, 
 
δ) για τα πάνω από δώδεκα (12) και µέχρι δεκαπέντε (15) µέτρα ολικού µήκους 
δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους, 
 
ε) για τα πάνω από δεκαπέντε (15) και µέχρι δεκαοκτώ (18) µέτρα ολικού µήκους 
είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια (22.500) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους, 
 
στ) για τα πάνω από δεκαοκτώ (18) και µέχρι είκοσι δύο (22) µέτρα ολικού µήκους 
τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους και 
 
ζ) για τα πάνω από είκοσι δύο (22) µέτρα ολικού µήκους προστίθενται πενήντα 
χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά επιπλέον µέτρο µήκους. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι όταν το µήκος του σκάφους αναψυχής δεν είναι ακέραιος αριθµός 
τότε γράφεται ο αµέσως επόµενος ακέραιος αριθµός µέτρων. 
 
5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της 
περίπτωσης η' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. και τα νέα ποσά της 
ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης που προκύπτουν για τον κύριο ή τον κάτοχο 
εξωτερικής δεξαµενής κολύµβησης ορίζονται για επιφάνεια µέχρι εξήντα (60) 
τετραγωνικών µέτρων σε εκατόν εξήντα (160) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο και για 
επιφάνεια άνω των εξήντα (60) τετραγωνικών µέτρων σε τριακόσια είκοσι (320) 
ευρώ το τετραγωνικό µέτρο. 
 
6. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 ορίζεται ότι οι διατάξεις της περίπτωσης γ' του 
άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε. αναστέλλονται µέχρι και την 31.12.2013. ∆ηλαδή δεν 
υπολογίζεται η δαπάνη που προκύπτει από την αγορά ή τη χρονοµεριστική ή τη 
χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδοµών ή κατασκευή δεξαµενής 
κολύµβησης µέχρι και την 31.12.2013. 
 
7. Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 ορίζεται ότι οι διατάξεις των παραγράφων 1 
έως 5 εφαρµόζονται από 1.1.2011 ενώ οι διατάξεις της παραγράφου 6 ισχύουν για 
δαπάνες που πραγµατοποιούνται από 17.12.2010. 
 
 
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
I. ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ  


