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∆ια της Βουλής των Ελλήνων
Σε απάντηση ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ.Σ.-Α. Γεωργιάδης, σας
επιβεβαιώνουµε το περιεχόµενο της απάντησης που σας έχει αποσταλεί στην µε αριθµό
6316/21-6-16 ερώτησή σας.
Σας γνωρίζουµε ότι στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του
ν.4223/2013 ορίζεται, µεταξύ άλλων, ότι απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. (κύριο και
συµπληρωµατικό) και τα δικαιώµατα στα ακίνητα για τα οποία υφίσταται απαγόρευση
οποιασδήποτε χρήσης, σύµφωνα µε τον ισχύοντα Πολεοδοµικό Σχεδιασµό, ιδίως
ρυµοτοµικό βάρος, ρυµοτοµική απαλλοτρίωση, δέσµευση ακινήτου για κοινωφελή ή
κοινόχρηστο σκοπό ή για λόγους προστασίας µνηµείων και αρχαιοτήτων, ιδίως
αρχαιολογική δέσµευση για ανασκαφές, κήρυξη αρχαιολογικού χώρου, καθώς και για
λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, που έχει επιβληθεί από φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης, αποκλειστικά κατά το µέρος για το οποίο υφίσταται η ως άνω
απαγόρευση. Σας επισηµαίνουµε ότι προς εφαρµογή του ανωτέρω άρθρου έχει εκδοθεί
η ΠΟΛ.1248/2.12.2014 εγκύκλιος, η οποία εξακολουθεί να ισχύει διότι δεν έχει
αντικατασταθεί από µεταγενέστερη, και σύµφωνα µε αυτήν για τη χορήγηση των
απαλλαγών ή µειώσεων που προβλέπονται στην ως άνω περίπτωση απαιτείται
βεβαίωση από την αρµόδια δηµόσια ή διοικητική αρχή, µε την οποία αποδεικνύεται ότι
υφίσταται µερική ή ολική απαγόρευση χρήσης του ακινήτου. Στη βεβαίωση θα πρέπει
να αναφέρονται, εκτός από τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου, για το οποίο
υπάρχει ολική ή µερική απαγόρευση χρήσης, ο αριθµός και η ηµεροµηνία της
απόφασης δέσµευσης, το είδος της απαγόρευσης και το ότι η απαγόρευση αυτή
υφίστατο κατά την 1η Ιανουαρίου του αντίστοιχου έτους.
Τέλος, όσον αφορά τα πραγµατικά περιστατικά στα οποία αναφέρεστε, σε περίπτωση
έκδοσης των απαιτούµενων παραστατικών από την αρµόδια αρχή θα χορηγηθεί η
προβλεπόµενη απαλλαγή στη φορολογούµενη κατά την προσκόµισή τους στην
αρµόδια ∆.Ο.Υ..
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