
 

 

 ΠΟΛ.1226/24.12.2012  
Οδηγίες για την αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων, η 
οποία θα γίνει µέχρι το τέλος του έτους 2012 και η οποία προβλέπεται από τις 
διατάξεις των άρθρων 20 έως και 27 του ν. 2065/1992  
 
Αθήνα, 24 ∆εκεµβρίου 2012 
ΠΟΛ. : 1226 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (∆12) 
ΤΜΗΜΑ: Β’ 
Ταχ. ∆/νση: Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες: ∆. Βελισσαράκου 
Τηλέφωνο: 210 - 3375312 
ΦΑΞ: 210 – 3375001 
 
ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων, 
η οποία θα γίνει µέχρι το τέλος του έτους 2012 και η οποία προβλέπεται από τις 
διατάξεις των άρθρων 20 έως και 27 του ν. 2065/1992. 
 
Για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 20 - 27 του ν. 
2065/1992, σχετικά µε την αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων, η οποία θα 
πρέπει να γίνει µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2012, έχουν εφαρµογή οι οδηγίες που 
δόθηκαν µε την αριθ. 1127942/11772/Β0012/ΠΟΛ.1173/29.12.2008 εγκύκλιό µας, µε 
τις ακόλουθες µεταβολές: 
 
1. Οι συντελεστές αναπροσαρµογής, ανάλογα µε το χρόνο κτήσης των γηπέδων και 
κτιρίων, ορίσθηκαν µε την ΠΟΛ.1223/21.12.2012 Απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών και έχουν ως εξής:  

Χρόνος κτήσης Γήπεδα Κτίρια 
Μέχρι και το έτος 2007: 1,40 1,35

Από 1.1.08 έως 31.12.08: 1,35 1,30

Από 1.1.09 έως 31.12.09: 1,00 1,00

Από 1.1.10 έως 31.12.10: 1,00 1,00

Από 1.1.11 έως 31.12.11: 1,00 1,00

 
 
 
2. Προκειµένου για ακίνητα, τα οποία βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως και από την 
αναπροσαρµογή αυτών µε βάση τους συντελεστές που ορίζονται πιο πάνω, για 
διάφορους λόγους, προκύπτει αξία µεγαλύτερη εκείνης που προσδιορίζεται µε βάση 
τις διατάξεις του ν. 1249/1982 (ΑΑ ΓΗΣ, Έντυπα Κ1, κλπ.), ως αναπροσαρµοσµένη 



 

 

 αξία των ακινήτων λαµβάνεται η τελευταία, µε τον περιορισµό ότι, σε κάθε 
περίπτωση δεν µπορεί να είναι µικρότερη εκείνης που εµφανίζεται στα βιβλία της 
επιχείρησης. 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο                                      Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΝΗΣ  


