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ΠΟΛ 1064/2014 
 
ΘΕΜΑ: Φορολογική µεταχείριση των δαπανών για βελτιώσεις και προσθήκες σε 
µισθωµένα ακίνητα µε βάση τις διατάξεις του ν.4110/2013. 
 
Με αφορµή προφορικά και γραπτά ερωτήµατα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία µας, 
αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 
 
1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. ιγ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994, όπως 
αυτές ίσχυαν µετά την κατάργηση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 31 του άρθρου 3 του ν. 
4110/2013, τα ποσά των δαπανών για βελτιώσεις και προσθήκες σε µισθωµένα ακίνητα 
εκπίπτουν ισόποσα από τα ακαθάριστα έσοδα των χρήσεων που διαρκεί η µίσθωση, ενώ µε 
το καταργηθέν εδάφιο, οριζόταν ότι σε περίπτωση κατά την οποία ο ετήσιος συντελεστής 
απόσβεσης που προκύπτει µε τον τρόπο αυτό είναι µικρότερος από το συντελεστή που 
ορίζεται µε το Π.∆. 299/2003 για το ίδιο πάγιο στοιχείο, όταν αυτό είναι ιδιόκτητο, 
εφαρµόζονται τα οριζόµενα από το προεδρικό διάταγµα. 
 
2. Εποµένως, µε τις νέες διατάξεις οι αποσβέσεις επί των δαπανών για βελτιώσεις και 
προσθήκες σε µισθωµένα ακίνητα, ανεξάρτητα από το χρόνο πραγµατοποίησης αυτών, 
υπολογίζονται µε το συντελεστή που προκύπτει από το κλάσµα: αξία κτήσης/έτη µίσθωσης. 
 
Επισηµαίνεται ότι µε τον ανωτέρω τρόπο υπολογίζονται οι αποσβέσεις επί των δαπανών για 
βελτιώσεις και προσθήκες σε µισθωµένα ακίνητα, που πραγµατοποιήθηκαν στις 
διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν από 23.1.2013 έως 31.12.2013, δεδοµένου ότι οι 
υπόψη διατάξεις ίσχυαν από τη δηµοσίευση του ν. 4110/2013 στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως (23.1.2013) και εφαρµόστηκαν µέχρι την κατάργησή τους µε το ν. 4172/2013. 
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