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ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛ. ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ
ΣΜΖΜΑ: Α΄

ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΗΝΑΚΑ
Σαρ. Γ/λζε :Κ. εξβίαο 10

ΓΗΑΝΟΜΖ

Σαρ.Κψδηθαο:101 84 ΑΘΖΝΑ
Πιεξνθνξίεο: Ξ. Καξαηδέλε
Σειέθσλν

:210-3375377-325

ΦΑΞ:210-3375001

ΘΔΜΑ: Σύπνο θαη πεξηερόκελν ηεο δήιωζεο απόδνζεο θόξνπ θεξδώλ ππεξαμίαο θεθαιαίνπ
από ηε κεηαβίβαζε αθηλήηωλ θαη θαζνξηζκόο ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο απηήο.

ΑΠΟΦΑΗ
Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33 ΚΦΔ, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.
4110/2013 (ΦΔΚ 17Α΄) θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ2 ηεο παξ. Γ (πεξ. 9 έσο 11) ηνπ
άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 4152/2013 (ΦΔΚ 107 Α΄).
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 41 παξ. 1, 2, 3 εδ. α΄ θαη 4 έσο 7 θαη ηνπ άξζξνπ 41α παξ. 1, 2 θαη 4
έσο 10 ηνπ λ. 1249/1982, φπσο ηζρχoπλ.
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ α.λ. 1521/1950 ν νπνίνο θπξψζεθε, ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηνλ
λ. 1587/1950, φπσο ηζρχνπλ.
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4. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 15,16 θαη ηεο πεξ. δ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Κψδηθα
Φνξνινγίαο Κιεξνλνκηψλ, Γσξεψλ, Γνληθψλ Παξνρψλ, Πξνηθψλ θαη Κεξδψλ απφ Λαρεία (λ.
2961/2001).
5. Σν ΠΓ 87/2012 (ΦΔΚ 142Α΄) « Γηνξηζκφο Τθππνπξγψλ».
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα
θπβεξλεηηθά φξγαλα πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ 98Α΄).
7. Σν Π.Γ. 189/2009 « Καζνξηζκφο θαη αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ
221 Α΄),φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 24/2010 ( ΦΔΚ 56 Α΄/2010).
8. Σηο δηαηάμεηο ηεο αξηζ. ΤΠΟΗΚ 07927 ΔΞ/19-9-2012 ( ΦΔΚ Β΄ 2574) Κνηλήο Απφθαζεο ηνπ
Πξσζππνπξγνχ

θαη

Τπνπξγνχ

Οηθνλνκηθψλ

πεξί

«Αλάζεζεο

Αξκνδηνηήησλ

ζηνλ

Τθππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Γεψξγην Μαπξαγάλε».
9. Όηη κε ηελ παξνχζα απφθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ
Πξνυπνινγηζκνχ.
Απνθαζίδνπκε
1.

Οξίδνπκε φηη ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο δήισζεο απφδνζεο θφξνπ θεξδψλ ππεξαμίαο

θεθαιαίνπ απφ ηε κεηαβίβαζε αθηλήησλ ζα έρεη φπσο ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα πνπ επηζπλάπηεηαη σο
παξάξηεκα ηεο απφθαζεο απηήο.
2.

Αξκφδηα Γ.Ο.Τ. γηα ηελ παξαιαβή ηεο δήισζεο είλαη ε Γ.Ο.Τ. θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ

κεηαβηβάδνληνο ηνπ αθηλήηνπ («πσιεηή»). Ζ δήισζε ππνβάιιεηαη ζε ηξία (3) αληίηππα, απφ ηα
νπνία ην πξψην παξακέλεη ζηελ θαζ’ χιελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. θαη ηα άιια δχν επηζηξέθνληαη
ζεσξεκέλα ζηνλ πσιεηή.
3. Με ηε δήισζε ζπλππνβάιινληαη ηα αθφινπζα:
α) Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο θηήζεο ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ αθηλήηνπ, αληίγξαθν ηίηινπ
θηήζεο.
ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνθχπηεη αμία απφ ηνλ ηίηιν θηήζεο (π.ρ. δηθαζηηθή απφθαζε), ζα
ζπλππνβάιινληαη θχιια ππνινγηζκνχ γηα ηελ αμία θηήζεο ζεσξεκέλα απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. γηα
ηελ παξαιαβή ηεο δήισζεο Φφξνπ Μεηαβίβαζεο Αθηλήησλ (Σκήκα Κεθαιαίνπ) κε ηε ζεκείσζε
πάλσ ζην ζψκα ησλ θχιισλ απηψλ φηη ρνξεγνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο
θφξνπ ππεξαμίαο ηνπ άξζξνπ 33 Κ.Φ.Δ.
ε πεξίπησζε πνπ ην κεηαβηβαδφκελν αθίλεην βξίζθεηαη ζε πεξηνρή φπνπ ηζρχεη ην
ζχζηεκα ηεο αγνξαίαο αμίαο (άξζξν 3 παξ. 2 α.λ. 1521/1950) θαη δελ πξνθχπηεη απφ ηνλ ηίηιν
θηήζεο ε αμία θηήζεο ή ε απνδνρή ηεο πξνζδηνξηζζείζαο απφ ηε Γ.Ο.Τ. πξνζσξηλήο αμίαο ηνπ
αθηλήηνπ, πξνζθνκίδνληαη δηθαηνινγεηηθά απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε θνξνινγεηέα αμία θαηά ηελ
θηήζε ηνπ αθηλήηνπ ή ε απνδνρή ηεο πξνζδηνξηζζείζαο απφ ηε Γ.Ο.Τ. πξνζσξηλήο αμίαο.
Δλδεηθηηθά, πξνζθνκίδεηαη αληίγξαθν ηεο ππνβιεζείζαο δήισζεο θφξνπ κεηαβίβαζεο ή
δηπιφηππν είζπξαμεο Φ.Μ.Α. γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ θφξνπ επί απνδνρήο ηεο
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πξνζδηνξηζζείζαο απφ ηε Γ.Ο.Τ. αμίαο ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην άξζξν 8 α.λ.
1521/1950 δηαδηθαζία.
β) Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο πψιεζεο ηνπ αθηλήηνπ ζε πεξηνρέο φπνπ εθαξκφδεηαη ην
αληηθεηκεληθφ ζχζηεκα πξνζδηνξηζκνχ ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ, ζπλππνβάιινληαη αληίγξαθα ησλ
νηθείσλ θχιισλ ππνινγηζκνχ ηεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ, ζεσξεκέλα απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. γηα ηελ
παξαιαβή ηεο δήισζεο Φφξνπ Μεηαβίβαζεο Αθηλήησλ. Πξνο ην ζθνπφ απηφ, θαηά ηελ παξαιαβή
ηεο δήισζεο Φφξνπ Μεηαβίβαζεο Αθηλήησλ ζα ρνξεγνχληαη απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. (Σκήκα
Κεθαιαίνπ) αληίγξαθα ησλ νηθείσλ θχιισλ ππνινγηζκνχ κε ηε ζεκείσζε πάλσ ζην ζψκα ησλ
θχιισλ απηψλ φηη ρνξεγνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θφξνπ ππεξαμίαο ηνπ
άξζξνπ 33 Κ.Φ.Δ.
ε πεξηνρέο φπνπ ηζρχεη ην ζχζηεκα ηεο αγνξαίαο αμίαο (άξζξν 3 α.λ. 1521/1950), ε
αξκφδηα Γ.Ο.Τ. γηα ηελ παξαιαβή ηεο δήισζεο Φφξνπ Μεηαβίβαζεο Αθηλήησλ (Σκήκα Κεθαιαίνπ)
ζπκπιεξψλεη θαη ζεσξεί ζην έληππν ηεο δήισζεο θφξνπ ππεξαμίαο ηε δεισζείζα θαη ηελ
πξνζδηνξηζζείζα απφ ηε Γ.Ο.Τ. πξνζσξηλή αμία πψιεζεο.
4.

Ζ δήισζε θφξνπ ππεξαμίαο θεθαιαίνπ απφ ηε κεηαβίβαζε αθηλήησλ κπνξεί λα ππνβιεζεί

απφ ηνλ ππφρξεν ζε έληππα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη εθηππσζεί κε κεραλνγξαθηθά κέζα ή
έρνπλ αλαπαξαρζεί κε νπνηνδήπνηε πξφζθνξν κέζν, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεξνχλ ηηο
πξνδηαγξαθέο ηνπ εληχπνπ πνπ νξίδεηαη κε ηελ παξνχζα απφθαζε.
Σα ζπλππνβαιιφκελα θχιια ππνινγηζκνχ αμίαο αθηλήησλ κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ απφ
ηνλ ππφρξεν ζε έληππα πνπ έρνπλ εθηππσζεί ή αλαπαξαρζεί ζε απιφ ραξηί δηαζηάζεσλ Α3 ή Α4,
κε ηελ πξνυπφζεζε φηη πεξηιακβάλνληαη φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζε απηά. Γηα
νπνηαδήπνηε αλαθξίβεηα ή παξάιεηςε ησλ πην πάλσ ζηνηρείσλ, επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο
απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θπξψζεηο.
5. Ζ δήισζε θφξνπ ππεξαμίαο ππνβάιιεηαη θαηαξρήλ απφ ηνλ ππφρξεν «πσιεηή»
απηνπξνζψπσο. Τπάξρεη, επίζεο, ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο απφ νπνηαδήπνηε ηξίηα πξφζσπα (θαη
απφ

ζπκβνιαηνγξάθνπο)

ππφ

ηελ

πξνυπφζεζε

φηη

πξνζθνκίδνπλ

εηδηθή

πξνο

ηνχην

ζπκβνιαηνγξαθηθή ή απιή έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε, ε νπνία θέξεη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο
ππνγξαθήο ηνπ ππνρξένπ. Ζ επηθχξσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο γίλεηαη απφ νπνηαδήπνηε
δηνηθεηηθή αξρή θαζψο επίζεο θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπκβνιαηνγξάθνπο.
6. Γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ δειψζεσλ ζα ηεξείηαη βηβιίν κεηαγξαθήο δειψζεσλ θφξνπ θεξδψλ
ππεξαμίαο θεθαιαίνπ απφ ηε κεηαβίβαζε αθηλήησλ, ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ έρεη
φπσο ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα πνπ επηζπλάπηεηαη σο παξάξηεκα ηεο απφθαζεο απηήο, ζχκθσλα κε
ην νπνίν θάζε Γ.Ο.Τ. πξέπεη λα γξακκνγξαθήζεη, ζειηδνπνηήζεη θαη ζεσξήζεη ζρεηηθφ βηβιίν απφ
ηα ππάξρνληα ζε απηήλ.
7. Σν πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ βεβαηψλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. θαηαρσξείηαη ζηνλ ΚΑΔ 1218 κε
είδνο θφξνπ 2213.
8. Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
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ΤΝΗΜΜΔΝΑ:
1. « ΓΖΛΧΖ ΦΟΡΟΤ ΚΔΡΓΧΝ ΤΠΔΡΑΞΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΑΠΟ ΣΖ ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ»
2.« ΒΗΒΛΗΟ ΜΔΣΑΓΡΑΦΖ ΓΖΛΧΔΧΝ ΦΟΡΟΤ ΚΔΡΓΧΝ ΤΠΔΡΑΞΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΑΠΟ ΣΖ
ΜΔΣΑΒΗΒΑΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ »

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ο Πξνϊζηάκελνο ηεο Γξακκαηείαο
Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΔΩΡΓΙΟ ΜΑΤΡΑΓΑΝΗ
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ:
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1. Δζληθφ Σππνγξαθείν ( γηα δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο κε ζπλεκκέλα δχν (2) έληππα)
2. Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο
3. Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο
4. Πεξηνδηθφ « ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ» ( Οκήξνπ 18, 106 72- ΑΘΖΝΑ)
5.Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ( γηα θαηαρψξεζε ζην
INTERNET).
6. Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ- Γ/λζε Δθαξκνγψλ Ζ/Τ
7. Σξάπεδα Γεκνζηνλνκηθψλ Γεδνκέλσλ
ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Απνδέθηεο Πίλαθα Α΄ ( πεξηπηψζεηο 2,3)
2.

Απνδέθηεο Πίλαθα Β΄ (πεξηπηψζεηο 2,3)

3.

Απνδέθηεο Πίλαθα Σ΄

4.

Απνδέθηεο Πίλαθα Ε΄ ( 1,2)

5.

Απνδέθηεο Πίλαθα Ζ΄

6.

Απνδέθηεο Πίλαθα Η΄

7. Απνδέθηεο Πίλαθα ΗΑ΄
8.

Απνδέθηεο Πίλαθα ΚΑ΄ (πιελ ηεο πεξίπησζεο 4)

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
2. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
3. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ
4. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ
5. Όιεο νη Γ/λζεηο ηεο Κ.Τ.- Σκήκαηα
6. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ
7. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ
8. Γ/λζε Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Γ12) κε ηα ζπλεκκέλα έληππα - Σκήκαηα Α΄ (10), Β΄(5),
Γ΄ (3)
9.Γ/λζε Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ (Γ13) κε ηα ζπλεκκέλα έληππα - Σκήκαηα Β΄ (10), Α΄ (5),
ΦΜΑΠ (5)
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ

Αξηζκφο Γήισζεο (*)……..........

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ

Έηνο (*)……………………………………

Γ.Ο..Τ…………………………………………………

Ζκ/λία Φνξνινγίαο (*)…
…………………
Αξηζκ. Γήισζεο ΦΜΑ / Έηνο (*)..............
Γ.Ο.Τ.:

ΓΗΛΩΗ
ΦΟΡΟΤ ΚΔΡΓΩΝ ΤΠΔΡΑΞΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ ΑΠΟ ΣΗ ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ
(άξζξν 33 Κ.Φ.Δ.)
(ππνβάιιεηαη ζε ηξία αληίηππα)
Πξνο ηνλ Πξνϊζηάκελν Γ.Ο.Τ……………………………….
Ολνκαηεπψλπκν
πκβνιαηνγξάθνπ

Γηεχζπλζε
Οδφο-Αξηζκφο-Σ.Κ Πφιε

ΑΦΜ

Σειέθσλν

ΤΠΟΘΖΚΟΦΤΛΑΚΔΗΟ /ΚΣΖΜΑΣ. ΓΡΑΦΔΗΟ…………………………………………….

ΔΣΖ
ΓΗΑΚΡΑΣΖΖ
ΣΟΤ ΑΚΗΝΖΣΟΤ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΣΖΖ ΣΟΤ ΑΚΗΝΖΣΟΤ
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΠΧΛΖΖ ΣΟΤ ΑΚΗΝΖΣΟΤ

ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΚΣΖΖ ΣΟΤ ΑΚΗΝΖΣΟΤ

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΓΗΛΩΗ
1. Αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ππνβνιήο: Ζ Γ.Ο.Τ. ηνπ πσιεηή.
2. Γηα θάζε νξηδφληηα ή θάζεηε ηδηνθηεζία ππνβάιιεηαη μερσξηζηή δήισζε.
*πκπιεξψλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία
ΠΡΟΟΥΖ: Ζ απφθξπςε ή ε παξνρή αλαθξηβψλ ζηνηρείσλ επηζχξεη δηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο
θπξψζεηο.
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Δπψλπκν ή επσλπκία

Όλνκα

Ολνκαηεπψλπκν
παηέξα ή ζπδχγνπ

Αγνξαζηήο

Πσιεηήο

Α.Φ.Μ

ΣΙΜΗ ΚΣΗΗ
Αληηθεηκεληθή (α)

Έγηλε απνδνρή
πξνζσξηλήο
αμίαο

Γεισζείζα (β)

πλνιηθή Αμία (α)+(β)

Πξνζσξηλή (γ)

πλνιηθή Αμία (β)+(γ)

Πξνζσξηλή (γ)

πλνιηθή Αμία (β)+(γ)

ΝΑΗ
ΟΥΗ

ΣΙΜΗ ΠΩΛΗΗ
Αληηθεηκεληθή (α)

Έγηλε απνδνρή
πξνζσξηλήο
αμίαο

Γεισζείζα (β)

πλνιηθή Αμία (α)+(β)

ΝΑΗ
ΟΥΗ

Ζκεξνκελία……………………………….20………

ΖΜΔΡ. ΠΑΡΑΛΑΒΖ……………….

ΟΗ ΠΧΛΖΣΔ

ΟΗ ΑΓΟΡΑΣΔ

………………………..

………………………….
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Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ Γ.Ο.Τ
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Γηεχζπλζε Καηνηθίαο ή έδξα
λνκηθνχ πξνζψπνπ

Αξηζκ. Σειεθ.

Ζκεξ/λία
γέλλεζεο

Δπάγγεικα

Γ.Ο.Τ
Δηζ/ηνο

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ – ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ – ΚΑΡΗΦΖΜΑ

ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΦΟΡΟΤ (*)
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ΠΚ

Πνζνζηφ
ΦΚ
ΔΠ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΗ-1ΗΡ
ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΦΟΡΟΤ (*)

ΑΞΙΑ

ΦΟΡΟ

Σηκή Πψιεζεο
Σηκήο Κηήζεο
Γηαθνξά
πληειεζηήο παιαηφηεηαο
πληειεζηήο θφξνπ

%

Πξφζζεηνο θφξνο
ΤΝΟΛΟ
ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΑΡΥΙΚΗ ΓΗΛΩΗ (*)

ΜΔ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΓΗΛΩΗ (*)

Πνζφ…………….

Καηαβιήζεθε Πνζφ……………….

Γηπιφηππν…….. Ζκεξνκελία………….

Γηπιφηππν ……. Ζκεξνκελία ………

Α.Υ.Κ. ……

Ζκεξνκελία …………

Α.Υ.Κ. ………

Ο Δθδφηεο

Βεβαηψζεθε Πνζφ ………….

………………….

Ζκεξνκελία……….

Γηπιφηππν ……..

Ζκεξνκελία …….

Α.Υ.Κ. ……….

Ζκεξνκελία ……..

Ο Πξντζηάκελνο ΓΟ.Τ.

(Τπνγξαθή) (θξαγίδα)
……………………………
(Τπνγξαθή) (θξαγίδα)

(*) πκπιεξψλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία
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ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΗ ΓΗΛΩΗ






ηελ έλδεημε <<ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΣΗΗ ΣΟΤ ΑΚΙΝΗΣΟΤ» αλαγξάθεηαη ε
αθξηβήο εκεξνκελία (π.ρ. 15/2/2013) θηήζεο ηνπ αθηλήηνπ, πξνθεηκέλνπ λα
δηαπηζηωζεί ν αξηζκόο ηωλ εηώλ πνπ δηέξξεπζαλ κεηαμύ θηήζεο θαη πώιεζεο,
ώζηε λα εθαξκνζηεί ν αλάινγνο ζπληειεζηήο παιαηόηεηαο. εκεηώλεηαη όηη ην
δηαξξεύζαλ δηάζηεκα ππνινγίδεηαη θαηά ηα νξηδόκελα ζηα άξζξα 241 επ. ηνπ
Αζηηθνύ Κώδηθα. πλεπώο, πξνζεζκία πνπ πξνζδηνξίδεηαη θαηά έηνο
ζπκπιεξώλεηαη κόιηο παξέιζεη ε αληίζηνηρε εκεξνκελία ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο.
Οη Πίλαθεο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηηκήο θηήζεο θαη ηεο ηηκήο πώιεζεο
ζπκπιεξώλνληαη αλαιόγωο είηε ηα αθίλεηα βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο όπνπ
εθαξκόδεηαη ην αληηθεηκεληθό ζύζηεκα είηε ην κηθηό ζύζηεκα είηε ην ζύζηεκα
ηωλ ζπγθξηηηθώλ ζηνηρείωλ. Αλ ε πξνζωξηλή αμία δελ έρεη γίλεη δεθηή από ηνλ
ππόρξεν ζε θόξν, ωο ηηκή θηήζεο ή πώιεζεο ιακβάλεηαη ε δειωζείζα από ηνλ
ππόρξεν. Η αλαγξαθή ηεο πξνζωξηλήο αμίαο, όπνπ απηή εθαξκόδεηαη, είλαη
ππνρξεωηηθή ηόζν γηα ηελ ηηκή θηήζεο όζν θαη γηα ηελ ηηκή πώιεζεο.
Η δηαθνξά κεηαμύ ηεο ηηκήο θηήζεο θαη ηεο ηηκήο πώιεζεο ηνπ αθηλήηνπ, ε
νπνία ππνβάιιεηαη ζε θόξν, ιακβάλεηαη απνπιεζωξηζκέλε κε ηελ εθαξκνγή
ηωλ αθόινπζωλ ζπληειεζηώλ παιαηόηεηαο:
Έηε δηαθξάηεζεο

πληειεζηήο παιαηόηεηαο

Από 1 έωο 5
Πάλω από 5 έωο 10
Πάλω από 10 έωο 15
Πάλω από 15 έωο 20
Πάλω από 20 έωο 25
Πάλω από 25



0,90
0,80
0,75
0,70
0,65
0,60

Κηήζε ηνπ αθηλήηνπ ζεωξείηαη ε κε νπνηαδήπνηε αηηία απόθηεζεο ηνπ
αθηλήηνπ, αλεμάξηεηα από ηε κεηαγξαθή ηεο ζρεηηθήο δηθαηνπξαμίαο.
ηελ έλδεημε ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΟΤ ΑΚΙΝΗΣΟΤ
πξέπεη λα
αλαγξάθεηαη ν ηίηινο θηήζεο, εθόζνλ ππάξρεη.
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