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ΘΕΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 41,43, 61, ηεο πεξίπησζεο ζη΄ ηεο
παξαγξάθνπ 1 θαη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 62 , ηεο πεξίπησζεο ζη΄ ηεο
παξαγξάθνπ 1 θαη ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 64, ηνπ άξζξνπ 67Α θαζώο θαη
ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4172/2013, όπσο απηέο ηζρύνπλ ύζηεξα από ηελ ηξνπνπνίεζε
ηνπο κε ηνλ λ. 4254/2014 (ΦΔΚ Α΄ 85) ζρεηηθά κε ηε κεηαβίβαζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο
από θπζηθά πξόζσπα.
Σαο θνηλνπνηνύκε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηε θνξνιόγεζε ηεο ππεξαμίαο
πνπ πξνθύπηεη από κεηαβίβαζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο από θπζηθά πξόζσπα.
1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 4172/2013, επηβάιιεηαη θόξνο ππεξαμίαο
15% ζε θπζηθό πξόζσπν πνπ κεηαβηβάδεη από 1.1.2014 κε επαρζή αηηία αθίλεηε
πεξηνπζία. Σηελ έλλνηα ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο πεξηιακβάλεηαη ην αθίλεην ή ην
ηδαληθό κεξίδην απηνύ, ην εκπξάγκαην δηθαίσκα επί αθηλήηνπ ή ηδαληθό κεξίδην απηνύ,
θαζώο θαη νη ζπκκεηνρέο νη νπνίεο έιθνπλ άλσ ηνπ 50% ηεο αμίαο ηνπο άκεζα ή
έκκεζα από αθίλεηε πεξηνπζία.
Κξηηήξην γηα ηελ επηβνιή ηνπ θόξνπ ππεξαμίαο είλαη ην εηζόδεκα πνπ πξνθύπηεη από
ηελ ππεξαμία ηεο κεηαβίβαζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο λα κελ ζπληζηά εηζόδεκα
από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ λ. 4172/2013.
Σπγθεθξηκέλα, ε παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4172/2013 νξίδεη όηη
επηρεηξεκαηηθή ζπλαιιαγή ζεσξείηαη θάζε κεκνλσκέλε ή ζπκπησκαηηθή πξάμε κε
ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζπλαιιαγή ή θαη ε ζπζηεκαηηθή δηελέξγεηα πξάμεσλ
ζηελ νηθνλνκηθή αγνξά κε ζθνπό ηελ επίηεπμε θέξδνπο. Κάζε ηξεηο νκνεηδείο
ζπλαιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα εληόο ελόο εμακήλνπ ζεσξνύληαη ζπζηεκαηηθή
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δηελέξγεηα πξάμεσλ. Σε πεξίπησζε ζπλαιιαγώλ πνπ αθνξνύλ αθίλεηα, ε πεξίνδνο
ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ είλαη δύν (2) έηε. Καηά ηελ έλλνηα ησλ παξαπάλσ, δελ
πξνθύπηεη θόξνο ππεξαμίαο εάλ ε κεηαβίβαζε δηελεξγείηαη από εξγνιάβνπο
νηθνδνκώλ, από άηνκα πνπ δηελεξγνύλ ζπζηεκαηηθά πσιήζεηο αθηλήησλ ( κέζα ζηε
δηάξθεηα δύν εηώλ ηξεηο θαη άλσ πσιήζεηο) ή αθόκα θαη ζε πεξίπησζε δηελέξγεηαο
κεκνλσκέλεο ή ζπκπησκαηηθήο πξάμεο πνπ απνβιέπεη ζηελ επίηεπμε θέξδνπο,
νπόηε ην εηζόδεκα πνπ πξνθύπηεη ζπληζηά εηζόδεκα από επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηόηεηα. Τα παξαπάλσ πξνθύπηνπλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν από ππεύζπλε
δήισζε ηνπ πσιεηή , ε νπνία ελζσκαηώλεηαη ζην θείκελν ηνπ ζπκβνιαίνπ.
Σηελ έλλνηα ηνπ εηζνδήκαηνο από ππεξαμία εκπίπηεη θαη ε αγνξαία αμία ηνπ
θηίζκαηνο πνπ έρεη αλεγεξζεί ζε έδαθνο θπξηόηεηαο ηξίηνπ κε δαπάλεο ηνπ κηζζσηή
θαη πεξηέξρεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ ηξίηνπ (εθκηζζσηή) κε ηε ιήμε ή δηαθνπή ηεο
κηζζσηηθήο ζρέζεο (παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 41). Σηελ έλλνηα ηεο αλέγεξζεο εκπίπηνπλ
θαη νη επεθηάζεηο αθηλήησλ θαηόπηλ έθδνζεο άδεηαο αλέγεξζεο. Δπίζεο, σο
κεηαβίβαζε, γηα ηελ επηβνιή ηνπ θόξνπ ππεξαμίαο, λνείηαη θαη ε εηζθνξά αθίλεηεο
πεξηνπζίαο γηα ηελ θάιπςε ή ηελ αύμεζε θεθαιαίνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ή
νληόηεηαο(ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρύνπλ)
2. Έλλνηα ηεο θηήζεο κε νπνηαδήπνηε αηηία.
Γηα ηελ επηβνιή ηνπ θόξνπ ππεξαμίαο δελ ελδηαθέξεη ν ηξόπνο απόθηεζεο ηεο
αθίλεηεο πεξηνπζίαο , δειαδή αλ ε αθίλεηε πεξηνπζία ή ηα ηδαληθά κεξίδηα απηήο ή ην
εκπξάγκαην δηθαίσκα επί αθίλεηεο πεξηνπζίαο ή ην ηδαληθό κεξίδην απηνύ
θιπ
απνθηήζεθε κε επαρζή αηηία (κε αληάιιαγκα) , αλ αλεγέξζεθε, αλ απνθηήζεθε κε
ραξηζηηθή αηηία (δσξεά, γνληθή παξνρή) ή κε νπνηαδήπνηε άιιε αηηία (π.ρ.
θιεξνλνκηά, ρξεζηθηεζία θ.ι.π.), αιιά αξθεί ε απόθηεζή ηνπ κε νπνηαδήπνηε αηηία,
κεηά ηελ 1.1.1995. Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε κεηαβίβαζε αθνξά δηθαίσκα ην
νπνίν απνθηήζεθε κέρξη θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 1994, ε ππεξαμία ζεσξείηαη
κεδεληθή.

Λνηπέο πεξηπηώζεηο θηήζεο
Παξαζέηνπκε πεξηπηώζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο θηήζεο αθηλήησλ:
α) Ζ πεξίπησζε αθύξσζεο ζπκβνιαίνπ απόθηεζεο αθηλήηνπ κε νπνηαδήπνηε
αηηία, λαη κελ εμνκνηώλεηαη κε ηελ εμππαξρήο άθπξε δηθαηνπξαμία , πιελ όκσο γηα
ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ , ζεσξείηαη όηη ζπληξέρεη(πιαζκαηηθά )λέα
θηήζε από ηελ ηειεζηδηθία ηεο δηθαζηηθήο απόθαζεο.
Σε πεξίπησζε αθπξόηεηαο ηνπ ζπκβνιαίνπ, ε αθπξόηεηα ηζρύεη αλαδξνκηθά (ex
tunc) , δειαδή ε κεηαβίβαζε ζεσξείηαη σο κε γελόκελε.
β) Ζ καηαίσζε ηεο κεηαβίβαζεο αθηλήηνπ ιόγσ πιήξσζεο ηεο δηαιπηηθήο αίξεζεο
δεδνκέλνπ όηη- ζπλεπεία ηεο πιήξσζεο ηεο δηαιπηηθήο αίξεζεο- αλαηξέπνληαη ηα
απνηειέζκαηα ηεο κεηαβηβαζηηθήο ζύκβαζεο θαη ην αθίλεην επαλέξρεηαη ζηνλ αξρηθό
πσιεηή. Αληίζεηα, ε καηαίσζε ηεο κεηαβίβαζεο ιόγσ κε πιήξσζεο ηεο
αλαβιεηηθήο αίξεζεο δε ζεσξείηαη θηήζε, δηόηη ε κε πιήξσζε ηεο αλαβιεηηθήο
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αίξεζεο ζπλεπάγεηαη ηε κε επέιεπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζύκβαζεο
κεηαβίβαζεο.
γ) Ζ δηαλνκή αθηλήησλ, ε ζύζηαζε (ή ηξνπνπνίεζε) νξηδόληηαο ή θάζεηεο
ηδηνθηεζίαο, ε ζπλέλσζε αθηλήησλ κε αληαιιαγή, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη νη
πξάμεηο απηέο ζπλεπάγνληαη κεηαβίβαζε πνζνζηνύ εκπξάγκαηνπ δηθαηώκαηνο. Γελ
ζεσξνύληαη θηήζεηο νη πξάμεηο δηαλνκήο, ζύζηαζεο νξηδόληηαο ή θάζεηεο ηδηνθηεζίαο,
ζπλέλσζεο αθηλήησλ κε αληαιιαγή, νη νπνίεο δελ επηθέξνπλ θακίαο κνξθήο
κεηαβίβαζε εκπξάγκαηνπ δηθαηώκαηνο (π.ρ. ζύζηαζε νξηδόληηαο ή θάζεηεο
ηδηνθηεζίαο επί νηθνπέδνπ ρσξίο λα κεηαβάιινληαη ηα πνζνζηά ζπληδηνθηεζίαο, ή
ζπλέλσζε θαη θαηάηκεζε αθηλήησλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην ηδηνθηήηε ή ζηνπο ίδηνπο
ηδηνθηήηεο ρσξίο λα ζπληειείηαη κεηαβίβαζε ).

3. Έλλνηα κεηαβίβαζεο κε επαρζή αηηία
Ψο κεηαβίβαζε κε επαρζή αηηία λνείηαη ε κεηαβίβαζε ηνπ αθηλήηνπ κε αληάιιαγκα,
(πώιεζε ή αληαιιαγή αθηλήηνπ). Σηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ.
4172/2013 νξίδνληαη ξεηά νη πεξηπηώζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηνπ όξνπ
κεηαβίβαζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 41:
α) ε κεηαβίβαζε ηεο πιήξνπο ή ςηιήο θπξηόηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
πξαγκαηηθήο δνπιείαο, αλεμάξηεηα αλ πξόθεηηαη γηα κεηαβίβαζε ππό αλαβιεηηθή ή
δηαιπηηθή αίξεζε ή κε ηνλ όξν ηεο εμώλεζεο.
β) ε ζύζηαζε επηθαξπίαο, νίθεζεο ή άιιεο δνπιείαο .
γ) ε παξαίηεζε από ηελ θπξηόηεηα αθηλήηνπ ή από εκπξάγκαην δηθαίσκα επί
αθηλήηνπ. Ζ παξαίηεζε κπνξεί λα αθνξά ηελ πιήξε θπξηόηεηα ζε αθίλεην ή ην
ηδαληθό κεξίδην ( ζε πεξίπησζε ζπγθπξηόηεηαο) ή ηελ ςηιή θπξηόηεηα ή ηελ
επηθαξπία ή πεξηνξηζκέλε πξνζσπηθή δνπιεία ή πξαγκαηηθή δνπιεία, όηαλ γίλεηαη κε
αληάιιαγκα.
δ) ε κεηαβίβαζε ηνπ ηίηινπ κεηαθνξάο ζπληειεζηή δόκεζεο.
ε) ε κεηαγξαθή δηθαζηηθήο απόθαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 949 ηνπ Κώδηθα
Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, ιόγσ κε εθηέιεζεο πξνζπκθώλνπ κεηαβίβαζεο ή ε απόθηεζε
νπνηνπδήπνηε δηθαηώκαηνο ησλ πεξηπηώζεσλ α΄, β΄ ,δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ
άξζξνπ 41 ηνπ λ. 4172/2013 κε απηνζύκβαζε.
ζη) ε εθπνίεζε αθηλήηνπ ζπλεπεία εθνύζηνπ πιεηζηεξηαζκνύ (άξζξν 1021 ΚΠνιΓ).

4. Πξάμεηο πνπ δελ ζεσξνύληαη κεηαβηβάζεηο
Με ηελ παξάγξαθν 7 νξίδεηαη πνηεο πεξηπηώζεηο δελ ζεσξνύληαη κεηαβηβάζεηο
αθίλεηεο πεξηνπζίαο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 41 :
α) Ζ κεηαγξαθή ηειεζίδηθεο δηθαζηηθήο απόθαζεο κε ηελ νπνία αλαγλσξίδεηαη
δηθαίσκα θπξηόηεηαο επί αθηλήηνπ ζηνλ εληνιέα ιόγσ ππεξβάζεσο ηεο εληνιήο από
ηνλ εληνινδόρν.
β) Ζ κεηαγξαθή δηθαζηηθήο απόθαζεο κε ηελ νπνία αθπξώλεηαη ιόγσ εηθνληθόηεηαο
ζύκβαζε κεηαβίβαζεο αθηλήηνπ.
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γ) Ζ επηθύξσζε αλώκαισλ δηθαηνπξαμηώλ, νη νπνίεο έρνπλ ήδε ζπκπεξηιεθζεί ζηηο
θνξνινγεηέεο κεηαβηβάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 41.
δ) Ζ απηνύζηα δηαλνκή ή ζπλέλσζε αθηλήησλ ή πξάμε ζύζηαζεο νξηδόληηαο ή
θάζεηεο ηδηνθηεζίαο, εθόζνλ δελ κεηαβάιινληαη ηα πνζνζηά ζπληδηνθηεζίαο αλά
ζπληδηνθηήηε. Σηελ πεξίπησζε απηή δε ζεσξείηαη όηη ππάξρεη κεηαβίβαζε αθόκα θαη
όηαλ ζπληξέρεη δηαθνξά κεηαμύ θπζηθήο θαη ηδαληθήο κεξίδαο.
ε) ε αληαιιαγή πνζνζηώλ αθίλεηεο πεξηνπζίαο επί θηεζέλησλ ιόγσ θιεξνλνκηθήο
δηαδνρήο ή γνληθήο παξνρήο ή από ζπδύγνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έγγακεο
ζπκβίσζεο.
Δηεπθξηλίδεηαη επίζεο όηη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 41 δελ απνηεινύλ
κεηαβηβαζηηθέο πξάμεηο νη ηξνπνπνηήζεηο πξάμεσλ ζύζηαζεο νξηδόληηαο ηδηνθηεζίαο
ή θάζεηεο ηδηνθηεζίαο, γηα ηηο νπνίεο θαηαβάιιεηαη θόξνο κεηαβίβαζεο (π.ρ.
πξνζάξηεζε ηκήκαηνο θιηκαθνζηαζίνπ ζε δηακέξηζκα), ρσξίο όκσο λα
κεηαβάιινληαη ηα εμ αδηαηξέηνπ πνζνζηά ησλ ζπληδηνθηεηώλ.
Αλάινγα ηζρύνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε δηόξζσζεο, ηξνπνπνίεζεο ή επαλάιεςεο
ζπκβνιαίνπ, γηα νπνηαδήπνηε αηηία, εθόζνλ ε δηόξζσζε, ηξνπνπνίεζε ή επαλάιεςε
δελ ζπλεπάγεηαη ηε κεηαβνιή νπνηνπδήπνηε πξνζδηνξηζηηθνύ ηεο ππεξαμίαο
ζηνηρείνπ ( ηίκεκα, ρξόλνο θαη αμία θηήζεο). Δίλαη πξνθαλέο όηη ζηηο πεξηπηώζεηο
δηνξζώζεσλ ζπκβνιαίσλ πνπ αθνξνύλ πξνζδηνξηζηηθά ηεο ππεξαμίαο ζηνηρεία
εθόζνλ απηά αθνξνύλ ήδε γελόκελεο κέρξη ηελ 31.12.2013 κεηαβηβάζεηο, δελ
ζπληξέρεη πεξίπησζε επηβνιή θόξνπ ππεξαμίαο.
Εηδηθά γηα νξηζηηθά ζπκβόιαηα πνπ θαηαξηίδνληαη, ζε εθηέιεζε πξνζπκθώλσλ
πνπ έρνπλ ππνγξαθεί κέρξη 31 Δεθεκβξίνπ 2013, εληόο δύν εηώλ από ηελ
θαηάξηηζε ησλ πξνζπκθώλσλ θαη ν νηθείνο θόξνο κεηαβίβαζεο ππνινγίδεηαη κε
βάζε ηνπο ζπληειεζηέο πνπ ίζρπαλ θαηά ην ρξόλν ζύληαμεο ησλ πξνζπκθώλσλ,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 άξζξνπ 3 ηνπ λ. 1587/1950, γίλεηαη δεθηό όηη
δελ ππάγνληαη ζε θόξν ππεξαμίαο. Οκνίσο, γηα ιόγνπο ρξεζηήο δηνίθεζεο ζα πξέπεη
λα ζεσξεζεί όηη δελ ππάγνληαη ζην θόξν ππεξαμίαο ηα νξηζηηθά ζπκβόιαηα πνπ
ζπληάζζνληαη
ζε εθηέιεζε ππνγξαθέλησλ κέρξη ηελ σο άλσ εκεξνκελία
πξνζπκθώλσλ πέξαλ ηεο δηεηίαο εθόζνλ από ηα νηθεία πξνζύκθσλα θαη κόλν
πξνθύπηεη όηη ην ηίκεκα έρεη εμνινθιήξνπ θαηαβιεζεί, έρεη γίλεη παξάδνζε ηεο
λνκήο θαη έρεη ρνξεγεζεί ζηνλ αγνξαζηή ην δηθαίσκα ηεο απηνζύκβαζεο , ήδε θαηά
ην ρξόλν ηνπ πξνζπκθώλνπ. Απηνλόεηα, όιεο νη ινηπέο πεξηπηώζεηο πξνζπκθώλσλ
εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θόξνπ ππεξαμίαο.
Σέινο επηζεκαίλεηαη όηη δελ ζεσξείηαη κεηαβίβαζε ε αλαθεξόκελε ζην άξζξν 2
ηνπ λ. 1587/1950 πιαζκαηηθή κεηαβίβαζε ησλ εμ αδηαηξέηνπ πνζνζηώλ επί ηνπ
νηθνπέδνπ από ηνπο νηθνπεδνύρνπο πξνο ηνλ εξγνιάβν/εξγνιήπηξηα εηαηξεία θαζώο
θαη ε κεηαβίβαζε νξηδόληησλ ηδηνθηεζηώλ από ηνπο νηθνπεδνύρνπο πξνο ηνλ
εξγνιάβν/εξγνιήπηξηα εηαηξεία ή ηξίηνπο εθόζνλ νη κεηαβηβάζεηο απηέο αθνξνύλ
εξγνιαβηθό αληάιιαγκα θαη γίλνληαη ζε εθηέιεζε εξγνιαβηθνύ ζπκβνιαίνπ
(πξνζπκθώλνπ).
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5. Φνξνινγεηέα αμία
Ψο ππεξαμία λνείηαη ε δηαθνξά κεηαμύ ηεο ηηκήο θηήζεο θαη ηεο ηηκήο πώιεζεο ή ηεο
αμίαο ηνπ αληαιιάγκαηνο
πνπ θαηαβάιιεηαη. Ζ ππεξαμία απηή ιακβάλεηαη
απνκεηνύκελε κε ηελ εθαξκνγή ησλ ζπληειεζηώλ απνκείσζεο αλάινγα κε ηα έηε
δηαθξάηεζεο ηνπ αθηλήηνπ, όπσο νξίδεη ε παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 41. ηελ
πεξίπησζε αθηλήηνπ πνπ έρεη απνθηεζεί από 1εο Ιαλνπαξίνπ 1995 έσο θαη ηελ
31ε Δεθεκβξίνπ 2002, ν ζπληειεζηήο απνκείσζεο πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην
ζπληειεζηή 0,8. Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ν αξηζκόο ησλ εηώλ πνπ κεζνιάβεζαλ
κεηαμύ θηήζεο θαη πώιεζεο, ώζηε λα εθαξκνζηεί ν αλάινγνο ζπληειεζηήο,
ιακβάλεηαη ππόςε ην ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ ηεο αθξηβνύο εκεξνκελίαο
θαηάξηηζεο ηεο δηθαηνπξαμίαο θηήζεο ηνπ αθηλήηνπ θαη ηεο αθξηβνύο εκεξνκελίαο
ππνγξαθήο ηνπ ζπκβνιαίνπ πώιεζεο ή αληαιιαγήο. Δάλ, ν ρξόλνο δηαθξάηεζεο
είλαη έλα έηνο θαη έλαο κήλαο, εθαξκόδεηαη ν ζπληειεζηήο απνκείσζεο ησλ δύν
εηώλ. Ζ κεηαγξαθή, αλ θαη απνηειεί αλαγθαία πξνϋπόζεζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο
εκπξάγκαηεο δηθαηνπξαμίαο, δελ επηδξά ζηε γέλεζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο,
ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ θαηάξηηζε ηνπ νηθείνπ ζπκβνιαίνπ. Δμάιινπ, από ην λόκν (
παξ. 4 άξζξν 62 λ. 4172/2013) πξνβιέπεηαη όηη ην θπζηθό πξόζσπν πνπ απνθηά
ππεξαμία από ηε κεηαβίβαζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαηαβάιιεη ζην ζπκβνιαηνγξάθν
θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ κεηαβίβαζεο ην πνζό ηνπ θόξνπ πνπ
αληηζηνηρεί ζηελ ππεξαμία.
Η Σηκή θηήζεο ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 4172/2013
πξνζδηνξίδεηαη σο εμήο: α) ζηελ πεξίπησζε θηήζεο ιόγσ κεηαβίβαζεο κε επαρζή
αηηία, είλαη ην ηίκεκα ή ε αμία ηνπ αληαιιάγκαηνο, όπσο πξνθύπηεη από ην νηθείν
κεηαβηβαζηηθό ζπκβόιαην, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππόςε ηπρόλ κεηαγελέζηεξν- κεηά
ηελ πώιεζε-σο πξνο ην ηίκεκα ζπκβόιαην, κε ην νπνίν δηνξζώλεηαη απηό, αθνύ
απηό δελ ζπληζηά ζπκβόιαην κεηαβίβαζεο, αθόκε θαη αλ θαηαβιήζεθε ε δηαθνξά ηνπ
νηθείνπ θόξνπ κεηαβίβαζεο.
β) ζηελ πεξίπησζε θηήζεο ιόγσ θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο ή κεηαβίβαζεο κε
ραξηζηηθή αηηία, είλαη ε αμία βάζεη ηεο νπνίαο ππνινγίζηεθε ν θόξνο θιεξνλνκηάο,
δσξεάο ή γνληθήο παξνρήο ή ρνξεγήζεθε απαιιαγή από απηόλ, όπσο ε αμία απηή
πξνθύπηεη από ην νηθείν ζπκβόιαην ή νπνηνδήπνηε άιιν δεκόζην έγγξαθν
(ππνβιεζείζα δήισζε, νηθεία έθζεζε θνξνινγηθνύ ειέγρνπ ή πξάμε πξνζδηνξηζκνύ
ηνπ αληίζηνηρνπ θόξνπ).
Δίλαη απηνλόεην, ζηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο, όηη, ζηελ πεξίπησζε ηεο θηήζεο
ιόγσ κεηαβίβαζεο από επαρζή αηηία, αθνύ εθ ηεο θύζεσο ηεο δηθαηνπξαμίαο
ππάξρεη δεισζέλ από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο ηίκεκα, απηό θαη κόλν ζα ιακβάλεηαη
ππόςε (αλεμαξηήησο πξνζδηνξηζζείζαο θνξνινγεηέαο αμίαο), ζηελ πεξίπησζε ηεο
αληαιιαγήο ζα ιακβάλεηαη ππόςε ε πξνζδηνξηζζείζα από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο
αμία ηνπ αληαιιάγκαηνο θαη, εθόζνλ απηή δελ πθίζηαηαη, ε θνξνινγεηέα αμία.
Σηελ πεξίπησζε ηεο θηήζεο από ραξηζηηθή αηηία, ζα ιακβάλεηαη ππόςε ε αμία
βάζεη ηεο νπνίαο ππνινγίζηεθε ν νηθείνο θόξνο, δσξεάο ή γνληθήο παξνρήο, όπσο ε
αμία απηή πξνθύπηεη από ην νηθείν ζπκβόιαην(αξρηθό ή δηνξζσηηθό ηνπ αληίζηνηρα) ή
ηελ νηθεία πξάμε πξνζδηνξηζκνύ ηνπ αληίζηνηρνπ θόξνπ δσξεάο ή γνληθήο παξνρήο
ε νπνία έρεη απνδεδεηγκέλα νξηζηηθνπνηεζεί,( ιόγσ απνδνρήο ηεο κε δηνηθεηηθό
5
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ζπκβηβαζκό, θαηόπηλ έθδνζεο ηειεζίδηθεο δηθαζηηθήο απόθαζεο ή ιόγσ παξόδνπ
ηνπ ρξόλνπ άζθεζεο πξνζθπγήο ), εθόζνλ απηά πξνζθνκίδνληαη ζε ζεσξεκέλα
αληίγξαθα. Σηελ πεξίπησζε θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο ,ζα ιακβάλεηαη ππόςε ε αμία
βάζεη ηεο νπνίαο ππνινγίζηεθε ν νηθείνο θόξνο θιεξνλνκηάο, όπσο ε αμία απηή
πξνθύπηεη από ηελ νηθεία δήισζε θόξνπ θιεξνλνκηάο, ζε ζεσξεκέλν
αληίγξαθν,(αξρηθή , ηξνπνπνηεηηθή , δηνξζσηηθή ζπκπιεξσκαηηθή) εθηόο εάλ
πξνζθνκίδεηαη ζε ζεσξεκέλν αληίγξαθν ε νηθεία πξάμε πξνζδηνξηζκνύ ηνπ
αληίζηνηρνπ θόξνπ θιεξνλνκηάο ε νπνία έρεη απνδεδεηγκέλα νξηζηηθνπνηεζεί( ιόγσ
απνδνρήο ηεο, ιόγσ δηνηθεηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή θαηόπηλ έθδνζεο ηειεζίδηθεο
δηθαζηηθήο απόθαζεο).
γ) ζε θάζε άιιε πεξίπησζε, ήηνη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί
ή δελ πθίζηαηαη ηηκή θηήζεο, ε ηηκή θηήζεο ππνινγίδεηαη σο εμήο: Τηκή θηήζεο ίζνλ
ηηκή κεηαβίβαζεο επί ηνλ Γείθηε Τηκώλ Καηνηθηώλ (ΓΤΚαη) ηνπ έηνπο θηήζεο δηα ηνπ
ΓΤΚαη ηνπ πξνεγνύκελνπ ηεο κεηαβίβαζεο έηνπο. Ψο ΓΤΚαη λνείηαη ν κέζνο Γείθηεο
Τηκώλ Καηνηθηώλ Αζηηθώλ Πεξηνρώλ ηεο πεξηόδνπ Ηαλνπαξίνπ-Γεθεκβξίνπ θάζε
έηνπο, όπσο αλαθνηλώλεηαη από ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο. Αλ θαηά ην ρξόλν ηεο
κεηαβίβαζεο δελ έρεη δεκνζηεπζεί κέζνο ΓΤΚαη, ιακβάλεηαη ππ’ όςηλ ν ζρεηηθόο
δείθηεο ηνπ ακέζσο πξνεγνύκελνπ έηνπο.
Ο ΓΤΚαη αλαθνηλώλεηαη από ηελ Τξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη είλαη ν πιένλ θαηάιιεινο
δείθηεο γηα ηελ αλαγσγή ηεο ηηκήο ελόο αθηλήηνπ ζην έηνο θηήζεο ηνπ, αθνύ
απεηθνλίδεη ην κέζν εηήζην επίπεδν ησλ ηηκώλ ησλ θαηνηθηώλ γηα ηα έηε κεηά ην 1994
θαη απνηειεί ηελ θαιύηεξε πξνζέγγηζε (proxy) γηα ην επίπεδν ηηκώλ ησλ αθηλήησλ,
δεδνκέλνπ όηη ν ζρεηηθόο ηύπνο εθηίκεζεο ηεο αμίαο θηήζεο ελόο αθηλήηνπ
ρξεζηκνπνηεί ηελ κεηαβνιή ηνπ κέζνπ επηπέδνπ ηηκώλ θαη όηη νη κεηαβνιέο ηνπ
επηπέδνπ ηηκώλ ησλ θαηνηθηώλ ζπκβαδίδνπλ κε ηηο κεηαβνιέο ηνπ επηπέδνπ ησλ
ηηκώλ ησλ θηηξίσλ, ελ γέλεη, αιιά θαη ηεο γεο, αμία ηεο νπνίαο ελζσκαηώλνπλ. Ο σο
άλσ Γείθηεο επίζεο, είλαη ν πιένλ θαηάιιεινο θαη ζε ζρέζε κε άιινπο Γείθηεο (
π.ρ. ηνλ Γείθηε Τηκώλ Καηαλαισηή, ν νπνίνο απεηθνλίδεη κόλν ην επίπεδν ηηκώλ
θαηαλαισηηθώλ αγαζώλ ή ηνλ Γείθηε Τηκώλ Δλνηθίσλ, πνπ κόλν έκκεζα θαη όρη κε
ηελ ίδηα αθξίβεηα, θαηαγξάθεη ηελ αμία ησλ αθηλήησλ). Ο Γείθηεο Τηκώλ Καηνηθηώλ
ελζσκαηώλεη, επίζεο, ζπγθεθξηκέλα πιενλεθηήκαηα, όπσο ην όηη ε θαηάξηηζή ηνπ
γίλεηαη από επίζεκν θνξέα, ην όηη εθαξκόδεηαη ζύγρξνλε κεζνδνινγία, ην όηη
ππάξρεη έγθαηξε θαη ηαθηηθή δεκνζηνπνίεζε κε έθδνζε Γειηίσλ Τύπνπ ζε
πξνθαζνξηζκέλεο εκεξνκελίεο κε ειάρηζηε ρξνληθή πζηέξεζε, ελώ γίλεηαη
απνγξαθηθή θαηαγξαθή κε θάιπςε όιεο ηεο ρώξαο θαη κε ελζσκάησζε πνηθίισλ
ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ. Αλ ε ηηκή θηήζεο δελ κπνξεί λα
πξνζδηνξηζηεί κε θαλέλα από ηνπ αλσηέξσ ηξόπνπο ζεσξείηαη όηη είλαη κεδεληθή.
Με ηελ αλσηέξσ πεξίπησζε πξνζδηνξίδεηαη ε ππεξαμία θαη ζηηο πεξηπηώζεηο
κεηαβίβαζεο αθηλήησλ εθόζνλ απηά απνθηήζεθαλ ηκεκαηηθά θαη ηκήκα/ηκήκαηα
απηώλ απνθηήζεθαλ πξηλ ην έηνο 1995.

Σηκή πώιεζεο ζύκθσλα κε ηελ ίδηα παξάγξαθν είλαη ην αλαγξαθόκελν ζην
ζπκβόιαην ηίκεκα θαηά ην ρξόλν ηεο κεηαβίβαζεο (αλεμαξηήησο πξνζδηνξηζζείζαο
θνξνινγεηέαο αμίαο) ή ζηελ πεξίπησζε ηεο αληαιιαγήο, ε αληηθεηκεληθή αμία ηεο
αθίλεηεο πεξηνπζίαο πνπ απνηειεί ην αληάιιαγκα γηα θάζε ζπκβαιιόκελν θαη
εθόζνλ απηή δελ πθίζηαηαη (ιόγσ κε εθαξκνγήο ζηελ νηθεία πεξηθέξεηα ηεο
αληηθεηκεληθήο αμίαο), ε θνξνινγεηέα αμία.
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Οπνηαδήπνηε δαπάλε πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αγνξά ή ηελ πώιεζε ηνπ
αθηλήηνπ δελ ιακβάλεηαη ππόςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ηηκήο θηήζεο θαη ηεο
ηηκήο πώιεζεο ( ΦΜΑ, ζπκβνιαηνγξαθηθά έμνδα θιπ.) Απηνλόεηα, εθόζνλ δελ
ιακβάλνληαη ππόςε άκεζεο δαπάλεο, πνιιώ κάιινλ δελ ιακβάλνληαη ππόςε θαη
νπνηεζδήπνηε έκκεζεο δαπάλεο.
Σηελ πεξίπησζε θηίζκαηνο πνπ αλεγέξζεθε κε δαπάλεο ηνπ κηζζσηή ζε
έδαθνο θπξηόηεηαο ηξίηνπ θαη πεξηέξρεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ ηξίηνπ κε ηε ιήμε ή ηε
δηαθνπή ηεο κηζζσηηθήο ζρέζεο, σο ππεξαμία ζεσξείηαη ε αληηθεηκεληθή αμία ηνπ
θηίζκαηνο. Εηδηθά γηα κηζζσηηθέο ζρέζεηο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί πξηλ ηελ εθαξκνγή
ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 4172/2013 όπνπ εθαξκόδνληαλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21
ηνπ λ. 2238/1994 θαη εμαθνινπζνύλ λα πθίζηαληαη θαη κεηά ηελ 1.1.2014, θαηά ηε
ιύζε ή δηαθνπή ηνπο, ε ππεξαμία πνπ ζα πξνθύςεη ζύκθσλα κε ηηο λέεο δηαηάμεηο
ιακβάλεηαη κεησκέλε κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ εηζνδήκαηνο από αθίλεην ην νπνίν
απνδεδεηγκέλα δειώζεθε από ηνλ εθκηζζσηή -ηξίην θαη θνξνινγήζεθε θαηά
ηελ πξνγελέζηεξε λνκνζεζία. Λόγσ ηεο θύζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έλλνκεο
ζρέζεο θαη πεξίπησζεο εθαξκόδεηαη κόλν ε εηδηθόηεξε δηάηαμε ηνπ ηειεπηαίνπ
εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 4172/2013 θαη όρη νη ινηπέο
δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηνλ ππνινγηζκό ηνπ θόξνπ.
Παξάδεηγκα: Έζησ όηη έρεη ζπλαθζεί ην 2000 κίζζσζε γεπέδνπ δηάξθεηαο
20 εηώλ. Ζ αμία ηεο νηθνδνκήο πνπ αλεγέξζεθε κε δαπάλεο ηνπ κηζζσηή είλαη
100.000 επξώ θαη δηαηξείηαη κε ηα έηε ηεο κίζζσζεο. Με βάζε ηα παξαπάλσ ν
εθκηζζσηήο απνθηά εηήζην εηζόδεκα από αθίλεηα 5.000 επξώ ην νπνίν
ππνρξεσλόηαλ λα δειώλεη κέρξη θαη ηε ρξήζε 2013. Τν 2020 πνπ ιήγεη ε κίζζσζε,
ε ππεξαμία πνπ απνθηά ν εθκηζζσηήο ( ε αληηθεηκεληθή αμία ηνπ θηίζκαηνο) κεηώλεηαη
θαηά 5.000 * 13 έηε= 65.000 επξώ, εθόζνλ γηα ην πνζό απηό έρεη ππνβιεζεί ζρεηηθή
θνξνινγηθή δήισζε θαηά ηα αληίζηνηρα έηε.
6. Υξόλνο θηήζεο
Σύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 41 ν ρξόλνο θηήζεο είλαη ν ρξόλνο
απόθηεζεο πνζνζηνύ ηνπιάρηζηνλ εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηό (75%) ηνπ
κεηαβηβαδόκελνπ δηθαηώκαηνο επί ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Με ηε δηάηαμε απηή
πξνζδηνξίδεηαη ν ρξόλνο θηήζεο ηνπ κεηαβηβαδόκελνπ αθηλήηνπ, δηθαηώκαηνο θιπ,
ζηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο, ιόγσ ηνπ όηη ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί-δηαδνρηθνί
ρξόλνη θηήζεο, δελ δύλαηαη λα πξνζδηνξηζηεί αθξηβέο ζρεηηθό ρξνληθό ζεκείν, νπόηε
κε βάζε ηε δηάηαμε απηή ιακβάλεηαη ππόςε ν ρξόλνο θαηά ηνλ νπνίν απνθηήζεθε
πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηό (75%) ηνπ κεηαβηβαδόκελνπ
δηθαηώκαηνο.
Ψο ηηκή θηήζεο ιακβάλεηαη ην άζξνηζκα ησλ ηηκώλ ή αμηώλ ησλ δηαδνρηθώλ ηίηισλ
θηήζεο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη νη ηίηινη έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ 1.1.1995
-

Υξόλνο θηήζεο ηνπ αθηλήηνπ πνπ απνθηήζεθε κε δηθαηνπξαμία ζεσξείηαη
ν ρξόλνο ζύληαμεο ηνπ νξηζηηθνύ ζπκβνιαίνπ, αλεμάξηεηα από ηε
κεηαγξαθή ηεο δηθαηνπξαμίαο θηήζεο ηνπ.
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- ηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο ν ρξόλνο θηήζεο πξνζδηνξίδεηαη σο εμήο:
α) επί κεηαβίβαζεο θηίζκαηνο πνπ αλεγέξζεθε, κε απηεπηζηαζία ή κε βάζε ην
ζύζηεκα ηεο αληηπαξνρήο, σο ρξόλνο θηήζεο ζεσξείηαη ν ρξόλνο κεηά ηελ
παξέιεπζε πέληε (5) εηώλ από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ή δύν (2) εηώλ από ηελ
εκεξνκελία (ηεο πξώηεο ) αλαλέσζεο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο αλέγεξζεο, εθηόο εάλ
ε κεηαβίβαζε γίλεηαη εληόο ησλ παξαπάλσ πξνζεζκηώλ, νπόηε ζηελ πεξίπησζε
απηή (ηεο κεηαβίβαζεο εληόο πεληαεηίαο ή δηεηίαο ) ν ρξόλνο θηήζεο ζπκπίπηεη κε
εθείλνλ ηεο κεηαβίβαζεο.
β) επί κεηαβίβαζεο θηίζκαηνο θαηόπηλ πνιενδνκηθήο ηαθηνπνίεζεο εμ
νινθιήξνπ απζαίξεηεο θαηαζθεπήο, σο ρξόλνο θηήζεο ζεσξείηαη ν ρξόλνο πνπ
δειώλεηαη σο ρξόλνο αλέγεξζεο θαη πηζηνπνηείηαη από ην κεραληθό ζηε ζρεηηθή
αίηεζε ηαθηνπνίεζεο θαη αλ απηόο δελ πξνθύπηεη, ε ιήμε ησλ ρξνληθώλ πεξηόδσλ
πνπ νξίδνληαη ζην λ. 4178/2013,
γ) επί κεηαβίβαζεο θηίζκαηνο πνπ αλεγέξζεθε θαηόπηλ πνιενδνκηθήο
ηαθηνπνίεζεο κεξηθώο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο, ήηνη ζηελ πεξίπησζε πνπ είηε
επί λόκηκνπ θηίζκαηνο πθίζηαηαη πνιενδνκηθή ππέξβαζε (π.ρ. αιιαγή ρξήζεο ) είηε
εληόο ηνπ απηνύ αθηλήηνπ ππάξρεη εθηόο από λόκηκν θηίζκα θαη απζαίξεηε
θαηαζθεπή, σο ρξόλνο θηήζεο ζεσξείηαη ν ρξόλνο θηήζεο ηνπ λόκηκνπ θηίζκαηνο,
δ) επί ρξεζηθηεζίαο, σο ρξόλνο θηήζεο ζεσξείηαη ε αληίζηνηρε εκεξνκελία ηνπ
εηθνζηνύ πξώηνπ έηνπο, πξηλ από ην ρξόλν ηεο κεηαβίβαζεο. Εηδηθά ζηελ
πεξίπησζε πνπ ν ζρεηηθόο ρξόλνο ζπκπιεξώζεθε πξηλ από ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ
1994, σο ρξόλνο θηήζεο ζεσξείηαη ε 1ε Ιαλνπαξίνπ 1995(παξ. 26 άξζξνπ 72 λ.
4172/2013). Επηζεκαίλεηαη όηη ηα αλσηέξσ ηζρύνπλ θαη ζε πεξίπησζε θαηά ηελ
νπνία έρεη εθδνζεί ή θαη κεηαγξαθεί δηθαζηηθή απόθαζε αλαγλσξηζηηθή ηεο
θπξηόηεηαο ιόγσ ρξεζηθηεζίαο.

7. Γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο αμίαο ηεο ςηιήο θπξηόηεηαο, ηεο επηθαξπίαο, ηεο
ρξεζηθηεζίαο, ηεο πξνζσπηθήο δνπιείαο ή άιιεο δνπιείαο επί ηνπ αθηλήηνπ
εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 15,16 θαη ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Κώδηθα Φνξνινγίαο Κιεξνλνκηώλ, Γσξεώλ,
Γνληθώλ Παξνρώλ, Πξνηθώλ θαη Κεξδώλ από Τπρεξά Παίγληα (Ν. 2961/2001).
Καησηέξσ παξαζέηνπκε ηα πνζνζηά ηεο αμίαο ηεο πιήξνπο θπξηόηεηαο, πνπ έρνπλ
νξηζζεί αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ επηθαξπσηή πνπ ιακβάλεηαη ζε ηζόβηα ή αόξηζηνπ
ρξόλνπ επηθαξπία ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξξνπ 15 ηνπ Ν.2961/2001:
ζηα 8/10, αλ ν επηθαξπσηήο δελ έρεη ππεξβεί ην 20ό έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ,
ζηα 7/10, αλ έρεη ππεξβεί ην 20ό,
ζηα 6/10, αλ έρεη ππεξβεί ην 30ό,
ζηα 5/10, αλ έρεη ππεξβεί ην 40ό,
8
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ζηα 4/10, αλ έρεη ππεξβεί ην 50ό,
ζηα 3/10, αλ έρεη ππεξβεί ην 60ό,
ζηα 2/10, αλ έρεη ππεξβεί ην 70ό θαη
ζην 1/10, αλ έρεη ππεξβεί ην 80ό έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ.
Σε πεξίπησζε δηάζπαζεο πιήξνπο θπξηόηεηαο ζε επηθαξπία θαη ςηιή θπξηόηεηα
(π.ρ. κεηαβίβαζε ςηιήο θπξηόηεηαο) ηόζν ν ρξόλνο όζν θαη νη αμίεο θαζνξίδνληαη θαηά
ην ρξόλν δηάζπαζεο. Κξηηήξην γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ είλαη ε
ειηθία ηνπ επηθαξπσηή θαηά ηνλ ρξόλν ηεο δηάζπαζεο ηεο πιήξνπο θπξηόηεηαο ζε
ςηιή θπξηόηεηα θαη επηθαξπία αληίζηνηρα . Γηεπθξηλίδεηαη όηη ηπρόλ κεηαβνιή ηεο
δεθαεηίαο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο επηθαξπίαο θαηά ην ρξόλν ηεο κεηαβίβαζεο κε
επαρζή αηηία δελ αζθεί επίδξαζε ζηελ αμία θηήζεο .
Παξάδεηγκα:
Τν 1995 ν Α απνθηά πιήξε θπξηόηεηα αθηλήηνπ. Τν 2000 κεηαβηβάδεη ηελ ςηιή
θπξηόηεηα (7/10) ζην γην ηνπ Β κε γνληθή παξνρή παξαθξαηώληαο ν ίδηνο ηελ
επηθαξπία (3/10). Τν 2014 πσιείηαη ην αθίλεην από ηνπο δύν θαηά πιήξε θπξηόηεηα.
Υπνβάιινληαη δύν δειώζεηο κία από ηνλ επηθαξπσηή θαη κία από ηνλ ςηιό θύξην.
Φξόλνο θηήζεο ηεο επηθαξπίαο θαη ηεο ςηιήο θπξηόηεηαο είλαη ην 2000. Ζ ηηκή θηήζεο
ηεο ςηιήο θπξηόηεηαο πξνζδηνξίδεηαη ζύκθσλα κε ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 41 θαη ηεο επηθαξπίαο θαηά ηελ ππόινηπε αμία θαηά ηνλ ίδην ρξόλν (ήηνη
θαηά ηα ππόινηπα δέθαηα), κε αλαγσγή ζηελ αμία ηεο πιήξνπο θπξηόηεηαο θαηά ηνλ
ρξόλν ηεο δηάζπαζεο ηεο πιήξνπο θπξηόηεηαο ζε ςηιή θπξηόηεηα θαη επηθαξπία
αληίζηνηρα
Σε πεξίπησζε δηάζπαζεο κε ηελ ίδηα κεηαβηβαζηηθή πξάμε από επαρζή
αηηία σο ρξόλνο θηήζεο ιακβάλεηαη ν ρξόλνο θηήζεο βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ
άξζξνπ 41.
Παξάδεηγκα: Κηήζε πιήξνπο θπξηόηεηαο ην 2000. Πώιεζε ηεο ςηιήο θπξηόηεηαο
ην 2014 ε νπνία αληηζηνηρεί ζε 6/10 ηεο πιήξνπο θπξηόηεηαο. Υξόλνο θηήζεο ηεο
ςηιήο θπξηόηεηαο είλαη ην 2000. Η ηηκή θηήζεο ηεο ςηιήο θπξηόηεηαο ππνινγίδεηαη
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Φνξνινγίαο Κιεξνλνκηώλ, Γσξεώλ, Γνληθώλ
Παξνρώλ, Πξνηθώλ θαη Κεξδώλ από Τπρεξά Παίγληα (Ν. 2961/2001), δειαδή κε
βάζε ηα δέθαηα ηεο πιήξνπο θπξηόηεηαο ζύκθσλα κε ηελ ειηθία ηνπ λπλ επηθαξπσηή
θαηά ηνλ ρξόλν θηήζεο ηεο πιήξνπο θπξηόηεηαο.
Σε πεξίπησζε ζπλέλσζεο ηεο επηθαξπίαο κε ηελ ςηιή θπξηόηεηα, ν ρξόλνο
θηήζεο ηεο κεηαβηβαδόκελεο πιήξνπο θπξηόηεηαο θαζνξίδεηαη βάζεη ηεο ΠΟΛ
1119/2014 ΑΥΟ (ηνπιάρηζηνλ 75% ηεο αμίαο ηεο πιήξνπο θπξηόηεηαο) θαη νη ηηκή
θηήζεο πξνζδηνξίδεηαη ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο α, β ηεο παξ. 2
ηνπ άξζξνπ 41. Αλ δελ νξίδνληαη, (π.ρ. πεξίπησζε ζαλάηνπ επηθαξπσηή κε ήδε
θνξνινγεκέλε ςηιή θπξηόηεηα), ε αμία θηήζεο πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηεο αμίαο ηεο
ςηιήο θπξηόηεηαο θαηά ηνλ ρξόλν απόθηεζήο ηεο, δειαδή βάζεη ηνπ ελαπνκείλνληνο
πνζνζηνύ ηεο πιήξνπο θπξηόηεηαο.
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ε πεξίπησζε δηάζπαζεο ηεο πιήξνπο θπξηόηεηαο ζε ςηιή θπξηόηεηα θαη
επηθαξπία κε ηελ ίδηα ηε κεηαβηβαζηηθή πξάμε από επαρζή αηηία, σο ρξόλνο θηήζεο
ηνπ κεηαβηβαδόκελνπ δηθαηώκαηνο (επηθαξπίαο, ςηιήο θπξηόηεηαο) ζεσξείηαη ν
αληίζηνηρνο ρξόλνο θηήζεο ηεο πιήξνπο θπξηόηεηαο.
Παξάδεηγκα: Κηήζε πιήξνπο θπξηόηεηαο ην 2000. Πώιεζε ηεο ςηιήο θπξηόηεηαο
ην 2014. Υξόλνο θηήζεο ηεο ςηιήο θπξηόηεηαο είλαη ην 2000. Η ηηκή θηήζεο ηεο
ςηιήο θπξηόηεηαο ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Φνξνινγίαο
Κιεξνλνκηώλ, Γσξεώλ, Γνληθώλ Παξνρώλ, Πξνηθώλ θαη Κεξδώλ από Τπρεξά
Παίγληα (Ν. 2961/2001), δειαδή κε βάζε ηα δέθαηα ηεο πιήξνπο θπξηόηεηαο
ζύκθσλα κε ηελ ειηθία ηνπ λπλ επηθαξπσηή θαηά ηνλ ρξόλν θηήζεο ηεο πιήξνπο
θπξηόηεηαο .

8. Απαιιαζζόκελν πνζό ππεξαμίαο
Από ηελ ππεξαμία πνπ πξνθύπηεη (κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ ζπληειεζηώλ
απνκείσζεο) αθαηξείηαη πνζό κέρξη εηθνζηπέληε ρηιηάδεο (25.000) επξώ, εθόζνλ ν
θνξνινγνύκελνο δηαθξάηεζε ην κεηαβηβαδόκελν αθίλεην γηα πέληε ηνπιάρηζηνλ έηε
θαη επηβάιιεηαη θόξνο ζην ηπρόλ ππόινηπν πνζό.

9. Μεδεληθή ππεξαμία
α)Σύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 41, όηαλ ν πξνζδηνξηζκόο ηεο
ππεξαμίαο θαηαιήγεη ζε αξλεηηθό πνζό, ε ππεξαμία ζεσξείηαη κεδεληθή.
β) Σύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 26 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4172/2013, ζε πεξίπησζε
θαηά ηελ νπνία ε κεηαβίβαζε ηνπ άξζξνπ 41 αθνξά δηθαίσκα ην νπνίν απνθηήζεθε
κέρξη θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 1994, ε ππεξαμία ζεσξείηαη κεδεληθή.
Καη ζηηο δύν σο άλσ πεξηπηώζεηο, ππνβάιιεηαη δήισζε., ζηε δε δεύηεξε από ηα
απαηηνύκελα ζηνηρεία γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο αλαθέξεηαη κόλν
ην έηνο θηήζεο .

Γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλόεζε ησλ αλσηέξσ
ππνινγηζκνύ ηνπ θόξνπ ππεξαμίαο:

παξαζέηνπκε παξαδείγκαηα

1. Τν 2005 έγηλε αγνξά ελόο δηακεξίζκαηνο έλαληη δεισζέληνο ηηκήκαηνο 100.000
επξώ. Πσιείηαη ην 2014 αληί δεισζέληνο ηηκήκαηνο 200.000 επξώ.
Έηε δηαθξάηεζεο 9, επνκέλσο ζπληειεζηήο απνκείσζεο 86,1%
Τπνινγηζκόο : 200.000-100.000= 100.000 επξώ * 86,1%= 86.100
Από ην πνζό απηό αθαηξείηαη ην πνζό ησλ 25.000 επξώ γηαηί ν πσιεηήο δηαθξάηεζε
ην δηακέξηζκα γηα ηνπιάρηζηνλ 5 έηε, νπόηε ε πξνθύπηνπζα ππεξαμία είλαη 86.10025.000=61.000 επξώ. Φόξνο: 61.000*15%= 9.150 επξώ.
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2. Γηακέξηζκα αγνξάζηεθε ην 1999 έλαληη δεισζέληνο ηηκήκαηνο ζε επξώ 70.000.
Τν 2014 πσιείηαη κε δεισζέλ ηίκεκα 170.000 επξώ. Έηε δηαθξάηεζεο 15, ν
αξρηθόο ζπληειεζηήο απνκείσζεο 76,4% πνιιαπιαζηάδεηαη κε 0,8 (παξ.27 άξζξν
72 λ. 4172/2013), νπόηε ν ηειηθόο ζπληειεζηήο απνκείσζεο είλαη 61,12%.
Τπνινγηζκόο: 170.000-70.000=100.000*61,12%=61.120-25.000=36.120 επξώ
Φόξνο: 36.120*15%=5.418 επξώ.
3. Αγνξά αθηλήηνπ ην 1994 έλαληη δεισζέληνο ηηκήκαηνο 30.000 επξώ. Πσιείηαη ην
2014 έλαληη δεισζέληνο ηηκήκαηνο 80.000 επξώ. Ζ ηπρόλ πξνθύπηνπζα ππεξαμία
ζεσξείηαη κεδεληθή επεηδή ην αθίλεην απνθηήζεθε πξηλ ηελ 1.1.1995. Υπνβάιιεηαη
κεδεληθή δήισζε θόξνπ ππεξαμίαο .
4. Αθίλεην πνπ αλεγέξζεθε κε απηεπηζηαζία κε νηθνδνκηθή άδεηα αλέγεξζεο ζηηο
2/2/1995 πσιείηαη ζηηο 3/1/2014 έλαληη δεισζέληνο ηηκήκαηνο 300.000 επξώ. Έηνο
θηήζεο 2/2/2000. Έηε δηαθξάηεζεο (13 έηε θαη 11 κήλεο)14 έηε. Σύκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 41 ε ηηκή θηήζεο ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη
ζηελ πεξίπησζε γ΄. Σηκή θηήζεο: Τηκή πώιεζεο * ΓΤΚαη έηνπο θηήζεο (2000)
/ΓΤΚαη ηνπ 2013. Γειαδή: 300.000* 137,7/178,2=231.818,2 επξώ
Τπεξαμία: 300.000-231.818,2=68.181,8 επξώ . Ζ ππεξαμία απηή απνκεηνύηαη κε ηελ
εθαξκνγή ζπληειεζηή απνκείσζεο 77,9% * 0,8= 62,32% θαη ην πνζό πνπ πξνθύπηεη
είλαη 68.181,8* 62,32%= 42.490,90 επξώ. Αθαηξείηαη ηέινο, πνζό 25.000 επξώ θαη ην
ηειηθό πνζό ππεξαμίαο είλαη 17.490,9 επξώ
Φόξνο : 17.490,9* 15%= 2.623,64 επξώ

5. Τν έηνο 1990 απνθηάηαη ιόγσ γνληθήο παξνρήο ε ςηιή θπξηόηεηα ελόο αθηλήηνπ ε
νπνία αληηζηνηρνύζε ζε 8/10 ηεο αμίαο ηεο πιήξνπο θπξηόηεηαο. Τν έηνο 2000
απεβίσζε ν επηθαξπσηήο θαη ν ςηιόο θύξηνο απέθηεζε ην 100% ηεο πιήξνπο
θπξηόηεηαο ηνπ αθηλήηνπ ηελ νπνία κεηαβηβάδεη ην 2014 έλαληη ηηκήκαηνο 100.000
επξώ.
Έηνο θηήζεο είλαη ην 1990 γηαηί ηόηε απνθηήζεθε ην 75% ηεο αμίαο ηνπ
κεηαβηβαδόκελνπ δηθαηώκαηνο (8/10). Ζ ππεξαμία ζεσξείηαη κεδεληθή.
6. Ζ Α απνθηά θαηά πιήξε θπξηόηεηα αθίλεην ην 2000. Τν 2008 ε Α κεηαβηβάδεη κε
γνληθή παξνρή ηελ ςηιή θπξηόηεηα ζηηο θόξεο ηεο Β θαη Γ κε παξαθξάηεζε ηεο
επηθαξπίαο. Τν 2010 ε Β΄, ηδηνθηήηξηα ηνπ 50% ηεο ςηιήο θπξηόηεηαο δσξίδεη ην
πνζνζηό ηεο ζηελ αδειθή ηεο Γ΄, νπόηε ε ηειεπηαία απνθηά 100% ηεο ςηιήο
θπξηόηεηαο.
Έηνο θηήζεο ηεο επηθαξπίαο γηα ηελ Α ην 2008 θαη γηα ηε Γ έηνο θηήζεο ηεο
ςηιήο θπξηόηεηαο (ηνπιάρηζηνλ 75%) είλαη ην 2010.
Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο αμίαο ςηιήο θπξηόηεηαο θαη ηεο επηθαξπίαο ηζρύνπλ όζα
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 7 ηεο παξνύζαο.

7. Κηήζε ηεο πιήξνπο θπξηόηεηαο αθηλήηνπ κε επαρζή αηηία ην 2010. Πώιεζε ην
2014 ηνπ 50% απηήο. Υξόλνο θηήζεο ηνπ κεηαβηβαδόκελνπ δηθαηώκαηνο είλαη ην
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2010. Ζ ηηκή θηήζεο είλαη ην ηίκεκα πνπ αλαγξάθεηαη ζην ζπκβόιαην αγνξάο
κεησκέλν θαηά 50%.

8. Κηήζε αδηαίξεηνπ πνζνζηνύ 50% ηεο πιήξνπο θπξηόηεηαο πξηλ ην 1995(από
νπνηαδήπνηε αηηία) θαη ηνπ ππνινίπνπ αδηαίξεηνπ πνζνζηνύ 50% ην 2000. Τν
2014 πσιείηαη ην 100% ηεο πιήξνπο θπξηόηεηαο. Έηνο θηήζεο είλαη ην 2000. Ζ ηηκή
θηήζεο πξνζδηνξίδεηαη πιαζκαηηθά θαζώο έλα πνζνζηό ηεο πιήξνπο θπξηόηεηαο
είλαη εθηόο πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ λόκνπ.
ε πεξίπησζε θηήζεο αδηαίξεηνπ πνζνζηνύ 80% πξηλ ην 1995 (από
νπνηαδήπνηε αηηία) θαη ηνπ ππνινίπνπ 20% ην 2000 , θαη πώιεζε νινθιήξνπ ην έηνο
2014 , ε ππεξαμία ζεσξείηαη κεδεληθή.
9. Απόθηεζε θαηά πιήξε θπξηόηεηα γεπέδνπ ή νηθνπέδνπ ζπλνιηθήο επηθάλεηαο
1500 ηκ. ζε ηξεηο δηαδνρηθέο θάζεηο, δειαδή απόθηεζε ησλ 500 η.κ. ην 1994, 500
ηκ ην 1998 θαη ηα ππόινηπα 500 η.κ. ην 2000. Τν 2014 πσιείηαη ην ζύλνιν ηνπ
αθηλήηνπ θαηά πιήξε θπξηόηεηα. Υξόλνο θηήζεο: ην 2000. Η ηηκή θηήζεο
ππνινγίδεηαη κε ηνλ πιαζκαηηθό ηξόπν (Γείθηεο Τηκώλ Καηνηθηώλ) ,επεηδή έλα
ηκήκα ηνπ αθηλήηνπ πνπ κεηαβηβάδεηαη απνθηήζεθε πξν ηνπ 1995. Αλ, αληίζεηα θαη ηα
ηξία ηκήκαηα ηνπ αθηλήηνπ απνθηήζεθαλ θαηά πιήξε θπξηόηεηα κεηά ηελ 1.1.1995,
ηόηε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηηκήο θηήζεο ζα ιάβσ ην άζξνηζκα ησλ δεισζέλησλ
ηηκεκάησλ ή αμηώλ (αλάινγα κε ηελ αηηία θηήζεο) ζύκθσλα κε ηηο πεξηπηώζεηο α΄ θαη
β΄ ηνπ δεύηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 41 .
10. Αγνξά αθηλήηνπ 1980 από ζπδύγνπο θαηά πνζνζηό 50% εμ αδηαηξέηνπ από
έθαζην. Τν έηνο 2008 απεβίσζε ν ζύδπγνο θαη κε δηαζήθε ηνπ θαηέιηπε ην ηδαληθό
ηνπ κεξίδην 50% ζηε ζύδπγν . Πώιεζε νιόθιεξνπ ηνπ αθηλήηνπ ην έηνο 2014. Έηνο
θηήζεο ζεσξείηαη ην 2008 θαη ε αμία θηήζεο ζεσξείηαη άγλσζηε, νπόηε ππνινγίδεηαη
πιαζκαηηθά (Γείθηεο Τηκώλ Καηνηθηώλ), θαζόηη ε απόθηεζε κέξνπο ηνπ
κεηαβηβαδόκελνπ δηθαηώκαηνο από ηνλ ζεκεξηλό πσιεηή έγηλε πξηλ ηελ 1.1.1995
(δελ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λόκνπ).
11α. Κηήζε ςηιήο θπξηόηεηαο πξηλ ην 1995 ε νπνία αληηζηνηρνύζε ζε 7/10 ηεο αμίαο
ηεο πιήξνπο θπξηόηεηαο. Τν 2000 ζπλελώλεηαη κε ηελ επηθαξπία ιόγσ ζαλάηνπ ηνπ
επηθαξπσηή. Τν 2014 πσιείηαη ε πιήξεο θπξηόηεηα. Έηνο θηήζεο είλαη ην 2000
(ζπλέλσζε ΔΠ θ ΧΚ). Ζ ηηκή θηήζεο ζεσξείηαη άγλσζηε θαη ππνινγίδεηαη κε ηνλ
πιαζκαηηθό ηξόπν (Γείθηεο Τηκώλ Καηνηθηώλ).
11β. Κηήζε ςηιήο θπξηόηεηαο κεηά ην 1995 κε θνξνιόγεζε απηήο. Θάλαηνο
επηθαξπσηή ην 2000. Τηκή θηήζεο ζα ζεσξεζεί ε πξνθύπηνπζα κε αληίζηνηρε
αλαγσγή ζηελ ππόινηπε αμία ηεο πιήξνπο θπξηόηεηαο θαηά ην ρξόλν απόθηεζεο
ηεο ςηιήο θπξηόηεηαο.
Αληίζεηα, επί παξαίηεζεο ηνπ επηθαξπσηή ππέξ ηνπ ςηινύ θπξίνπ κε πξάμε ελ δσή,
ηηκή θηήζεο ηεο επηθαξπίαο είλαη ε πξνθύπηνπζα από ηελ εθαξκνγή ησλ γεληθώλ
δηαηάμεσλ ηεο παξνύζαο, ε νπνία ζα πξνζηεζεί ζηελ αμία ηεο ςηιήο θπξηόηεηαο.
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12. Αλ έρνπκε δύν κεηαβηβάδνληεο νη νπνίνη δηαζέηνπλ πνζνζηό 50% ηεο πιήξνπο
θπξηόηεηαο αθηλήηνπ, ν ρξόλνο θηήζεο εθάζηνπ θξίλεηαη ρσξηζηά.
13. Πσιείηαη αθίλεην ηελ 5.5.2014 έλαληη δεισζέληνο ηηκήκαηνο 200.000 επξώ γηα ην
νπνίν ν κεηαβηβάδσλ επηθαιείηαη θηήζε κε έθηαθηε ρξεζηθηεζία. Σύκθσλα κε ηηο
ηζρύνπζεο δηαηάμεηο σο ρξόλνο θηήζεο ζεσξείηαη ε αληίζηνηρε εκεξνκελία ηνπ
εηθνζηνύ πξώηνπ έηνπο, πξηλ από ηνλ ρξόλν ηεο κεηαβίβαζεο , δειαδή ε 5.5.1993.
Δμαηξεηηθά, όκσο, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 26 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4172/2013,
εθόζνλ ν ζρεηηθόο ρξόλνο ζπκπιεξώζεθε πξηλ από ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 1994, σο
ρξόλνο θηήζεο ζεσξείηαη ε 1ε Ηαλνπαξίνπ 1995. Σπλεπώο, ζην αλσηέξσ παξάδεηγκα
ρξόλνο θηήζεο ηνπ αθηλήηνπ είλαη ε 1.1.1995. Ο ππνινγηζκόο ηεο ηηκήο θηήζεο
γίλεηαη πιαζκαηηθά.

11. Τπνρξεώζεηο ζπκβνιαηνγξάθσλ
Σύκθσλα κε ην άξζξν 61 ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ζη΄ ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 62 θαη ηεο πεξίπησζεο ζη΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ
άξζξνπ 64 ηνπ λ. 4172/2013 νη ζπκβνιαηνγξάθνη είλαη ππόρξενη ζε παξαθξάηεζε
θόξνπ κε ζπληειεζηή 15% επί ηεο πξνθύπηνπζαο ππεξαμίαο.
Δπηπιένλ, βάζεη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 62 ην θπζηθό πξόζσπν
απνθηά ππεξαμία από ηε κεηαβίβαζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο ζύκθσλα
θαηαβάιιεη ζην ζπκβνιαηνγξάθν κε ηξαπεδηθή επηηαγή θαηά ηελ
ζπκβνιαίνπ κεηαβίβαζεο ην πνζό ηνπ θόξνπ πνπ αληηζηνηρεί
ζύκθσλα κε ην άξζξν 43 (15%).

(πσιεηήο) πνπ
κε ην άξζξν 41
ππνγξαθή ηνπ
ζηελ ππεξαμία

Ο θόξνο πνπ παξαθξαηείηαη, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, απνδίδεηαη από ηνπο
ζπκβνιαηνγξάθνπο κε ηξαπεδηθή επηηαγή ζε δηαηαγή ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ θαηά
ην ρξόλν πνπ νξίδεη ε παξάγξαθνο 7 ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ λ. 4172/2013, δειαδή εληόο
πέληε εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ.
12.

Εμαηξέζεηο από ηελ παξαθξάηεζε (άξζξα 62 θαη 67Α)

Γελ ππόθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θόξνπ ζύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ παξάγξαθν:
1) ε ππεξαμία πνπ απνθηά ν νηθνπεδνύρνο από θηίζκα πνπ έρεη αλεγεξζεί ζε
έδαθνο θπξηόηεηάο ηνπ κε δαπάλεο ηνπ κηζζσηή θαη πεξηέξρεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ
νηθνπεδνύρνπ (εθκηζζσηή) κε ηε ιήμε ή δηαθνπή ηεο κηζζσηηθήο ζρέζεο (πεξίπησζε
εδαθίνπ β΄ ,παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 41). Ο κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα δειώλεη ην ζύλνιν
ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ θόξνπ ππεξαμίαο ηνπ θηίζκαηνο
πνπ πεξηέξρεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ ηξίηνπ. Ζ δήισζε απηή ζπληζηά άκεζν
πξνζδηνξηζκό ηνπ θόξνπ. Υπόρξενο θαηαβνιήο ηνπ θόξνπ είλαη ν νηθνπεδνύρνο.
2) ε πεξίπησζε ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 41. Σπγθεθξηκέλα, ε κεηαγξαθή
δηθαζηηθήο απόθαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 949 ηνπ Κώδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο,
ιόγσ κε εθηέιεζεο πξνζπκθώλνπ κεηαβίβαζεο θαη ε απόθηεζε νπνηνπδήπνηε
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δηθαηώκαηνο ησλ πεξηπηώζεσλ α΄, β΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ απηήο κε
απηνζύκβαζε. Ο απνθηώλ ππνρξενύηαη λα δειώλεη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζηνλ
πξνζδηνξηζκό ηνπ θόξνπ ππεξαμίαο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Ζ δήισζε απηή
ζπληζηά άκεζν πξνζδηνξηζκό ηνπ θόξνπ. Υπόρξενο θαηαβνιήο ηνπ θόξνπ είλαη ν
απνθηώλ.

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

Θ. ΘΕΟΥΑΡΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Όιεο νη Γ.Ο.Υ.
2. Σπκβνιαηνγξαθηθνί Σύιινγνη
3. Γ/λζε Υπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθά Σπλαιιαζζνκέλσλ(e- ππεξεζίεο) (κε ηελ
παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.)

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
ΠΗΝΑΚΑΣ Α΄
ΠΗΝΑΚΑΣ Β΄ (εθηόο αξηζ. 1)
ΠΗΝΑΚΔΣ Ε΄ ,Ζ΄,ΗΑ΄ (εθηόο πεξ. ΗΗΗ), ΗΕ΄, ΚΑ΄
ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γξ. θ. Υπνπξγνύ
2. Γξ. θ. Υθππνπξγνύ
3. Γξ. θ. Γελ. Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ
4. Γξαθείν Τύπνπ θαη Γεκνζίσλ Σρέζεσλ
5. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ
6. Γξ. θ. Γ/ληή Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Γ12)
7. Γ12- Τκ. Α΄(20)-Τκ. Β΄ (5)- Τκ. Γ΄ (5)
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