
   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 60449 ΕΞ 2021 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1067780/82/

Γ0013/09.06.1994 (ΠΟΛ.1149) απόφασης του 

Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση, βελ-

τίωση και κωδικοποίηση των διατάξεων που 

αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομέ-

νων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδί-

ου, κατά το αντικειμενικό σύστημα» (Β’ 549) και 

της υπό στοιχεία 1129485/479/Γ0013/03.12.1996 

(ΠΟΛ.1310) απόφασης του Υφυπουργού Οικο-

νομικών «Προσδιορισμός κατ’ άρθρο 41α του

ν. 1249/1982 με αντικειμενικά κριτήρια, αξίας κτι-

σμάτων ακινήτων, τα οποία βρίσκονται σε περι-

οχές όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού 

προσδιορισμού» (Β’ 1152). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41α του ν. 1249/1982 

«Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, μι-
σθολογικά θέματα και άλλες διατάξεις» (Α’ 43) και του 
άρθρου 14 του ν. 1473/1984 «Μεταρρυθμίσεις στην άμε-
ση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (Α’ 127).

2. Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρ-
νηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδη-
γίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 184) και του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφη-
μερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

3. Τις διατάξεις του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστα-
σία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 167) και ιδίως του άρθρου 87.

4. Τις διατάξεις του ν.4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυ-
θαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 174).

5. Τις διατάξεις του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυ-
θαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργεί-

ου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» 
(Α’ 209).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα της νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/
2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

9. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

10. Την υπ’ αρ. 339/18.07.2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Από-
στολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

11. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631/ 
10.11.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο-
μικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαδικασίες 
ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών, κατάθεσης 
ειδικού προστίμου, προϋποθέσεις και έλεγχος μειώσεων 
ειδικού προστίμου λόγω εργασιών προσαρμογής, στα-
τικής ενίσχυσης και ενεργειακής αναβάθμισης, για την 
υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών στον ν. 4495/2017 
«Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλο-
ντος και άλλες διατάξεις», ανάθεση διαχείρισης και λει-
τουργίας του πληροφοριακού συστήματος υπαγωγής 
αυθαιρέτων και καθορισμός ποσού ανταπόδοσης και 
λοιπών υποχρεώσεων του αρμόδιου φορέα διαχείρισης 
του πληροφοριακού συστήματος» (Β’ 3976).

12. Την υπό στοιχεία 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 
(ΠΟΛ.1149) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 
«Τροποποίηση, βελτίωση και κωδικοποίηση των διατά-
ξεων που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζο-
μένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, 
κατά το αντικειμενικό σύστημα» (Β’ 549).

13. Την υπό στοιχεία 1129485/479/Γ0013/03.12.1996 
(ΠΟΛ.1310) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 
«Προσδιορισμός κατ’ άρθρο 41α του ν. 1249/1982 με 
αντικειμενικά κριτήρια, αξίας κτισμάτων ακινήτων, τα 
οποία βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν ισχύει το σύστη-
μα αντικειμενικού προσδιορισμού» (Β’ 1152).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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14. Την υπό στοιχεία 58849ΕΞ2021/19-05-2021 εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομικών.

15. Την ανάγκη ρυθμιστικής παρέμβασης για την ευ-
χερέστερη και ακριβέστερη απόδειξη της παλαιότητας 
για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας ακινήτων 
με το αντικειμενικό σύστημα.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βά-
ρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 1067780/82/
Γ0013/09.06.1994 (ΠΟΛ.1149) απόφασης του Υφυπουρ-
γού Οικονομικών «Τροποποίηση, βελτίωση και κωδικο-
ποίηση των διατάξεων που αφορούν τη φορολογητέα 
αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων 
εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα» (Β’ 549), 
ως εξής:

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 20 του άρθρου 2 της ως 
άνω απόφασης τροποποιείται και μετά το τέλος του δεύ-
τερου εδαφίου προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 20 του 
άρθρου 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«20. Η παλαιότητα αρχίζει να υπολογίζεται μετά τη συ-
μπλήρωση δύο ετών από την ημερομηνία έκδοσης της 
οικοδομικής άδειας ή την τελευταία αναθεώρησή της 
(π.χ. αν εκδόθηκε στις 30.9.1978 η παλαιότητα αρχίζει να 
υπολογίζεται από 30.9.1980). Αν δεν υπάρχει οικοδομική 
άδεια, η παλαιότητα υπολογίζεται από την χρονολογία 
κατασκευής, που αποδεικνύεται με οποιοδήποτε δημό-
σιο έγγραφο, όπως προγενέστερος τίτλος κτήσης, νομι-
μοποίηση αυθαιρέτου, έναρξη ηλεκτροδότησης, καθώς 
και από τη βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπα-
γωγής του ακινήτου στις ισχύουσες κατά την έκδοση της 
βεβαίωσης διατάξεις περί ρύθμισης αυθαιρέτων, όπως 
εκδίδεται από το σχετικό πληροφοριακό σύστημα του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συνοδευόμε-
νη από το αντίστοιχο φύλλο καταγραφής. Στην τελευταία 
περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, για τον υπολογι-
σμό της παλαιότητας λαμβάνεται υπόψη η καταληκτική 
ημερομηνία του διαστήματος που αναγράφεται στο πε-
δίο παλαιότητας του αντίστοιχου φύλλου καταγραφής. 
Άδειες αλλαγής μόνο της χρήσης του κτιρίου ή άδειες 
ανακαίνισης που δεν θίγουν τον φέροντα οργανισμό του 
κτιρίου, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της 
παλαιότητας. Ειδικά σε διατηρητέα ακίνητα που έχουν 
ανακαινισθεί ριζικά, έστω και αν δεν θίγεται ο φέρων 
οργανισμός του κτιρίου, η παλαιότητα υπολογίζεται δύο 
χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσης της άδειας ανα-
καίνισης. Χρονικό διάστημα μικρότερο του εξαμήνου δε 
λαμβάνεται υπόψη, ενώ μεγαλύτερο λογίζεται ως έτος. 
Για να εφαρμοσθεί ο συντελεστής παλαιότητας πρέπει 
το κτίσμα να είναι πλήρως αποπερατωμένο.

Αν έχει εκδοθεί άδεια κατεδάφισης, η οποία θα πρέπει 
και να προσκομίζεται, δεν λαμβάνεται υπόψη η αξία του 
κτίσματος, εάν η κατεδάφισή του γίνει εντός έτους από 
τον χρόνο έκδοσης της άδειας. Αν δεν κατεδαφιστεί μέσα 
στην προθεσμία αυτή, υποβάλλεται συμπληρωματική 
δήλωση, εντός μηνός από τη λήξη της, άλλως η αρχική 
δήλωση του φορολογουμένου προς την αρμόδια ΔΟΥ 
θεωρείται ανειλικρινής.

Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί άδεια κατεδάφι-
σης υπάρχει όμως πρωτόκολλο κατεδάφισης, αυτό θα 
πρέπει επίσης να προσκομίζεται, οπότε το κτίσμα δεν 
λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της αξίας του 
όλου ακινήτου. Αν το κτίσμα δεν κατεδαφιστεί εντός μη-
νός από την υποβολή της δήλωσης, ο φορολογούμενος 
υποχρεούται να υποβάλει συμπληρωματική δήλωση.

Αν το κτίσμα δεν έχει στέγη (ασκεπές), τούτο δε λαμ-
βάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της αξίας του όλου 
ακινήτου. Σε περίπτωση επέκτασης υπάρχοντος κτίσμα-
τος η παλαιότητα υπολογίζεται χωριστά για κάθε τμήμα, 
ανάλογα με τον χρόνο κατασκευής του, που αποδεικνύ-
εται κατά τα ανωτέρω. Εάν κτίσματα παλαιά και ημικατε-
στραμμένα ή ακόμη και διατηρητέα στερούνται στέγης, 
η αξία τους λογίζεται μηδενική, κατά την έκταση και τον 
όροφο που είναι χωρίς στέγη, εφόσον η αφαίρεση της 
στέγης οφείλεται σε καταστροφή και δεν περιλαμβάνε-
ται στα πλαίσια εργασιών επισκευής.».

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχεία 1067780/82/
Γ0013/09.06.1994 ΠΟΛ.1149 (Β’ 549) απόφαση.

2. Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 1129485/479/
Γ0013/03.12.1996 (ΠΟΛ.1310) απόφασης του Υφυπουρ-
γού Οικονομικών «Προσδιορισμός κατ’ άρθρο 41α του 
ν. 1249/1982 με αντικειμενικά κριτήρια, αξίας κτισμά-
των ακινήτων, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές όπου 
δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού» 
(Β’ 1152), ως εξής:

Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2 της ως 
άνω απόφασης τροποποιείται και μετά το τέλος του πέ-
μπτου εδαφίου προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 4 του 
άρθρου 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Συντελεστής παλαιότητας
Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας ενός 

κτίσματος εφαρμόζεται συντελεστής, ανάλογα με την 
παλαιότητά του.

Για να εφαρμοστεί ο συντελεστής παλαιότητας πρέ-
πει το κτίριο να είναι πλήρως αποπερατωμένο. Πε-
ρίπτωση εφαρμογής ταυτόχρονα των συντελεστών 
αποπεράτωσης και παλαιότητας αποκλείεται, εκτός της 
περίπτωσης της προηγούμενης παραγράφου, κατά την 
οποία έχουμε κτίσμα ημιτελές, αλλά ηλεκτροδοτημένο 
και άρα θεωρούμενο στο στάδιο αποπεράτωσης των 
δαπέδων.

Η παλαιότητα αρχίζει να υπολογίζεται μετά τη συ-
μπλήρωση δύο ετών από την ημερομηνία έκδοσης της 
οικοδομικής άδειας ή την τελευταία αναθεώρησή της 
(π.χ. αν εκδόθηκε στις 30.9.1978, η παλαιότητα αρχί-
ζει να υπολογίζεται από 30.9.1980) και εκφράζεται σε 
ακέραιο αριθμό ετών, με την παραδοχή ότι χρονικό δι-
άστημα μικρότερο του εξαμήνου δεν λαμβάνεται υπό-
ψη, ενώ μεγαλύτερο λογίζεται ως έτος. Αν δεν υπάρχει 
οικοδομική άδεια, η παλαιότητα υπολογίζεται από την 
χρονολογία κατασκευής, που αποδεικνύεται με οποιο-
δήποτε δημόσιο έγγραφο, όπως προγενέστερος τίτλος 
κτήσης, νομιμοποίηση αυθαιρέτου, έναρξη ηλεκτρο-
δότησης, καθώς και από τη βεβαίωση περαίωσης της 
διαδικασίας υπαγωγής του ακινήτου στις ισχύουσες 
κατά την έκδοση της βεβαίωσης διατάξεις περί ρύθμι-
σης αυθαιρέτων, όπως εκδίδεται από το σχετικό πλη-
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ροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, συνοδευόμενη από το αντίστοιχο φύλλο 
καταγραφής. Στην τελευταία περίπτωση του προηγού-
μενου εδαφίου, για τον υπολογισμό της παλαιότητας 
λαμβάνεται υπόψη η καταληκτική ημερομηνία του δι-
αστήματος που αναγράφεται στο πεδίο παλαιότητας 
του αντίστοιχου φύλλου καταγραφής. Άδεια αλλαγής 
μόνο της χρήσης του κτιρίου ή άδειες μη ουσιώδους 
ανακαίνισης δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογι-
σμό της παλαιότητας.

Αντίθετα, άδεια ριζικής ανακαίνισης, ιδιαίτερα στα 
διατηρητέα κτίρια, λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογι-
σμό της παλαιότητας, με αφετηρία δύο χρόνια μετά την 
ημερομηνία έκδοσης της άδειας ανακαίνισης.

Σε περίπτωση επέκτασης υπάρχοντος κτίσματος, η 
παλαιότητα υπολογίζεται χωριστά για κάθε τμήμα, ανά-
λογα με τον χρόνο κατασκευής του, που αποδεικνύεται 
κατά τα ανωτέρω.».

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχεία 1129485/479/
Γ0013/03.12.1996 (ΠΟΛ.1310) απόφαση.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Μαΐου 2021

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   
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*02021462405210004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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