
 

 

 
ΠΟΛ.1223/21.12.2012  
Αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων  

Αριθµ. ΠΟΛ 1223 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
α) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ − Α΄113), 
σύµφωνα µε τις οποίες, οι επιχειρήσεις του άρθρου 20 του ίδιου νόµου υποχρεούνται 
να αναπροσαρµόζουν από το έτος 1992 και µετά, ανά τετραετία, την αξία των 
γηπέδων και κτιρίων τους. 
 
β) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν. 2065/1992, σύµφωνα µε τις 
οποίες, η αναπροσαρµογή πραγµατοποιείται µε πολλαπλασιασµό της αξίας κτήσης, 
συµπλήρωσης και βελτίωσης των γηπέδων και κτιρίων µε συντελεστές 
αναπροσαρµογής, για τον καθορισµό των οποίων λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος κτήσης 
του ακινήτου και το ύψος του πληθωρισµού. 
 
γ) Την ποσοστιαία µεταβολή του γενικού δείκτη τιµών καταναλωτή κατά τα έτη 
2007−2011, βάσει στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ. 
 
δ) Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν. 
2065/1992, σύµφωνα µε τις οποίες, οι συντελεστές αναπροσαρµογής, καθώς και κάθε 
άλλη λεπτοµέρεια για την αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων από το έτος 1996 
και µετά καθορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύονται 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
ε) Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ2012 (ΦΕΚ 2574 Β΄/24.9.2012) Κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονοµικών Γεώργιο 
Μαυραγάνη». 
 
στ) Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισµού,  
 
αποφασίζουµε: 
 
Για την αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων, που θα πραγµατοποιηθεί κατά το 
έτος 2012, ισχύουν τα εξής: 
 
1. Ως αξία κτήσης των ακινήτων που αποκτήθηκαν µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2007, 
λαµβάνεται η αξία που προέκυψε από την αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων 
που έγινε µε βάση τα οριζόµενα από τα άρθρα 21, 22 του ν. 2065/1992 και την αριθ. 
1114301/11543/ΒΟΟ12/ΠΟΛ.1152/14.11.2008 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ – Β΄ 2671/31.12.2008) 
κατά το έτος 2008. 
 
2. Για τις επιχειρήσεις, που δεν είχαν υποχρέωση να αναπροσαρµόσουν την αξία των 
ακινήτων τους κατά το έτος 2008, ως αξία κτήσης των ακινήτων που απέκτησαν 
µέχρι και την 31 ∆εκεµβρίου 2007, λαµβάνεται η αξία που εµφανιζόταν στα βιβλία 
της επιχείρησης την 31 ∆εκεµβρίου 2007. 
 



 

 

 
3. Για τις επιχειρήσεις που προήλθαν από µετατροπή ή συγχώνευση διαφόρων 
επιχειρήσεων µε βάση τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972 (ΦΕΚ − Α'217) ή του ν. 
2166/1993 (ΦΕΚ − Α΄ 137) από την 1η Ιανουαρίου 2008 και µετά, ως αξία κτήσης 
των ακινήτων λαµβάνεται η αξία που καταχωρήθηκε στην πρώτη επίσηµη απογραφή 
της νέας επιχείρησης. 
 
4. Η αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων ενεργείται, µε την επιφύλαξη των 
διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν. 2065/1992, µε πολλαπλασιασµό 
της πιο πάνω αξίας κτήσης µε τους πιο κάτω συντελεστές: 
 
α) Η αξία των ακινήτων που αποκτήθηκαν µέχρι και την 31 ∆εκεµβρίου 2007, µε 
συντελεστή 1,40 προκειµένου για γήπεδα και 1,35 προκειµένου για κτίρια. 
 
β) Η αξία των ακινήτων που αποκτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2008 µέχρι και την 
31 ∆εκεµβρίου 2008, µε συντελεστή 1,35 προκειµένου για γήπεδα και 1,30 
προκειµένου για κτίρια. 
 
Η αξία των ακινήτων που αποκτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2009 µέχρι και την 31 
∆εκεµβρίου 2011 δεν υπόκειται σε αναπροσαρµογή. 
 
Οµοίως, οι επιχειρήσεις, που προέκυψαν από µετατροπή ή συγχώνευση άλλων 
επιχειρήσεων µε βάση τις διατάξεις του ν. 2166/1993 θα εφαρµόσουν, ανεξάρτητα 
από το χρόνο που έγινε ο µετασχηµατισµός, τους πιο πάνω συντελεστές 
αναπροσαρµογής, ανάλογα µε το χρόνο απόκτησης των ακινήτων από τις 
συγχωνευθείσες ή µετατραπείσες επιχειρήσεις, για τα ακίνητα που αποκτήθηκαν από 
αυτές µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου 2011. 
 
5. Για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν. 
2065/1992, ως ακίνητα, τα οποία βρίσκονται σε περιοχή στην οποία ισχύει το 
σύστηµα του αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων, λαµβάνονται 
µόνο αυτά που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως. Για ακίνητα που βρίσκονται εκτός 
σχεδίου πόλεως, η αναπροσαρµοσµένη αξία τους, η οποία προκύπτει µε βάση τους 
συντελεστές της προηγούµενης παραγράφου, δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη εκείνης 
που προσδιορίζεται µε βάση τις διατάξεις του ν. 1249/1982. 
 
6. Οι αποσβέσεις επί της αξίας κάθε κτιρίου που έχουν γίνει µέχρι και την 
προηγούµενη από το χρόνο της αναπροσαρµογής διαχειριστική περίοδο 
αναπροσαρµόζονται στο σύνολό τους, µε βάση τους συντελεστές της παραγράφου 4, 
ανάλογα µε το χρόνο κτήσης αυτού. 
 
7. Με την αναπροσαρµογή των αποσβέσεων, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην 
προηγούµενη παράγραφο, δεν τροποποιούνται τα οικονοµικά αποτελέσµατα των 
επιχειρήσεων, που προέκυψαν κατά την προηγούµενη της αναπροσαρµογής 
διαχειριστική περίοδο. 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 21 ∆εκεµβρίου 2012 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ 


