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Πρόλογος
Η μεταβίβαση ενος ακινήτου ή μεταβίβαση ενός εμπράγματου δικαιώματος
δημιουργεί φορολογικές υποχρεώσεις για τους αντισυμβαλομμένους. Τα
τελευταία χρόνια επήλθαν αλλαγές στην φορολογία των μεταβιβάσεων
ακινήτων μετά απο την επιρροή των τεχνικών κλιμακίων της τρόϊκας. Οι
αλλαγες αυτές που ξεκίνησαν απο το φορολογικό έτος 2014 και ισχύουν
μέχρι σήμερα. Οι φόροι στις μεταβιβάσεις ακινήτων απο δυο που γνωρίζαμε
(αναφέρομαι στον Φ.Μ.Α. και στον ΦΠΑ 23%) έγιναν τρεις, με την προσθήκη
σε αυτούς του Φόρου Υπεραξίας ακινήτων που μας έφερε η έλευση του
Ν.4172/2013. Παρακάτω θα αναλύσουμε την φορολογία που ισχύει στις
Μεταβιβάσεις Ακινήτων και ειδικότερα θα ασχοληθούμε με τους εξής φόρους ,
α)Φόρος μεταβίβασης, β)Φόρος υπεραξίας ακινήτων, γ)ΦΠΑ 23%
στις
παραδόσεις νεόδμητων ακινήτων.

Α ΜΕΡΟΣ
Α1.Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων (Φ.Μ.Α.)
Ο Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων (Φ.Μ.Α.) επιβλήθηκε με το Ν.1587/1950
«Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ΄ αριθ.
1521/1950 Αναγκ. Νόμου «περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων»,
τροποποιήθηκε με το Ν.1078/1980 «Περί απαλλαγής εκ του φόρου
μεταβιβάσεως ακινήτων της αγοράς πρώτης κατοικίας ,καταργήσεως και
τροποποιήσεως διατάξεων προσδιορισμού εισοδήματος βάσει τεκμηρίων,
καταργήσεως φορολογίας ακινήτου περιουσίας και άλλων τινών φορολογικών
διατάξεων» (ΦΕΚ Α' 238/14-10-1980).Με τον φορολογικό νόμο Ν.3842/2010
«Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής

και άλλες διατάξεις» ειδικότερα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ» θεσπίστηκαν σημαντικές αλλαγές στη φορολογία κεφαλαίου, οι
οποίες περιλαμβάνονται στα άρθρα 21 έως και 26 του ανωτέρω νόμου. Με
την ΠΟΛ.1048/28.4.2010 κοινοποιήθηκαν απο μέρος της Φορολογικής
Διοίκησης και ειδικότερα απο την Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ οι
σχετικές διατάξεις του Ν.3842/2010 και ειδικότερα αφορούσε στα άρθρα 22
και 25.
Στο Α΄ΜΈΡΟΣ η ΠΟΛ.1048/28.4.2010 αναφέρει τα εξής:
«Α. ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
1. Αναπροσαρμόζονται οι συντελεστές φόρου μεταβίβασης ακινήτων ως εξής:
8% για το μέχρι 20.000 € τμήμα της αξίας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου και
10% για το πέραν του ποσού αυτού τμήμα της, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή
μη πυροσβεστικής υπηρεσίας στην περιοχή.
2. Καταργείται ο φόρος αυτομάτου υπερτιμήματος και το τέλος συναλλαγής
ακινήτων.
3. Καταργείται η χορήγηση της απαλλαγής πρώτης κατοικίας για αγορά
κατοικίας επιφάνειας έως 200 τ.μ. ή οικοπέδου στο οποίο αντιστοιχεί κτίσμα
επιφάνειας έως 200 τ.μ. και παρέχεται απαλλαγή η οποία συνδέεται με την
οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου και το είδος του αγοραζόμενου
ακινήτου ως εξής:
- Για αγορά κατοικίας: από άγαμο μέχρι ποσού αξίας 200.000 €, από άγαμο
που παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον 67% από διανοητική καθυστέρηση ή
φυσική αναπηρία μέχρι ποσού αξίας 250.000 €, από έγγαμο μέχρι ποσού
αξίας 250.000 € ενώ από έγγαμο που παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον
67% από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία μέχρι ποσού αξίας
275.000 €.
Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 25.000 € για καθένα από τα δύο πρώτα
τέκνα αυτού και κατά 30.000 € για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα
του.
- Για αγορά οικοπέδου: από άγαμο μέχρι ποσού αξίας 50.000 € από έγγαμο
μέχρι ποσού αξίας 100.000 €. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 10.000 € για
καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτού και κατά 15.000 € για το τρίτο και
καθένα από τα επόμενα τέκνα του.
4. Σε περίπτωση αγοράς κατοικίας, στο ποσό της απαλλαγής περιλαμβάνεται
και η αξία μίας θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου και ενός αποθηκευτικού
χώρου, για επιφάνεια εκάστου έως 20 τ.μ., εφόσον βρίσκονται στο ίδιο ακίνητο
και αποκτώνται ταυτόχρονα με το ίδιο συμβόλαιο αγοράς.
5. Καταργείται η απαλλαγή πρώτης κατοικίας για τους Έλληνες ή ομογενείς
του εξωτερικού που δεν κατοικούν στην Ελλάδα κατά το χρόνο της αγοράς, για
λόγους εναρμόνισης με την κοινοτική νομοθεσία.
6. Σε περίπτωση μεταβίβασης ιδανικού μεριδίου επί κατοικίας ή οικοπέδου
(από τον αγοραστή ή τη σύζυγο ή τα ανήλικα τέκνα αυτού), το εμβαδόν των
οποίων πληροί κατά το χρόνο της μεταβίβασης τις στεγαστικές τους ανάγκες,
δεν παρέχεται απαλλαγή πρώτης κατοικίας πριν από την παρέλευση 5 ετών

από τη μεταβίβαση. Η ίδια ρύθμιση ισχύει και για τη μεταβίβαση του
δικαιώματος επικαρπίας ή οίκησης επί ακινήτου.»1
Με τις διαταξεις του Ν.4223/2013 στο άρθρο 11(Μείωση φόρου μεταβίβασης
ακινήτων) ,ορίζεται σε τρία τοις εκατό 3%, ο φόρος μεταβίβασης εξ επαχθούς
αιτίας επί της φορολογητέας αξίας του ακινήτου, ποσοστό που θα ισχύει για
μεταβιβάσεις που θα διενεργούνται μετά την 1.1.2014. Η διάταξη αυτή δεν
αφορά τις μεταβιβάσεις που γίνονται από χαριστική αιτία (γονική παροχή,
δωρεά, κληρονομιά). Επομένως, απο την αρχή του 2014 έχουμε μια
σημαντική μείωση στον Φόρο μεταβίβασης Ακινήτων, το συγκεκριμένο φόρο
πληρώνει ο αγοραστής του ακινήτου και υπολογίζεται με συντελεστή 3%
(άρθρο 11 Ν.4223/2013) επί της αντικειμενικής αξίας ή της αναγραφόμενης
στο συμβόλαιο εφόσον η τελευταία είναι υψηλότερη από την αντικειμενική.
Έως την 31/12/2013 ο Φόρος μεταβίβασης Ακινήτων υπολογίζεται με βάση
τις διατάξεις του Ν.3842/2013 και της ΠΟΛ.1048/28.4.2010 8% για το μέχρι
20.000 € τμήμα της αξίας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου και 10% για το
πέραν του ποσού αυτού τμήμα της, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη
πυροσβεστικής υπηρεσίας στην περιοχή.
Ενα συμπερασμα που θα μπορούσε να εξαχθεί με βάση τα παραπάνω ειναι
ότι μετά τις αλλαγές του άρθρου 11 Ν.4223/2013 δόθηκε μια σημαντική
ώθηση στην κτηματαγορά από την Φορολογική Διοήκηση, με απότερο στόχο
την προσέλκυση ξένων επενδυτών, μέσω της μείωση της φορολογίας των
ακινήτων κατά την υπογραφή των συμβολαίων.
Παραδείγματα :
1. Εγγαμος προχωρεί στην αγορά διαμερίσματος (πρώτη κατοικία που ισχύει
αφορολόγητο). Το διαμέρισμα είναι 140 τ.μ., αντικειμενικής αξίας 270.000
ευρώ και πραγματικής 190.000. Δεδομένου ότι είναι πρώτη κατοικία ο φόρος
μεταβίβασης 3% θα επιβληθεί στα 20.000 ευρώ δεδομένου ότι τα πρώτα
250.000 ευρώ είναι αφορολόγητα, αφού πρόκειται για πρώτη κατοικία. Ο
φόρος θα ανέλθει στο ποσό των 600 ευρώ. Εφόσον ο φόρος επιβληθεί στην
πραγματική τιμή πώλησης, ο συγκεκριμένος φορολογούμενος δεν θα
πληρώσει στο Δημόσιο.
2. Φορολογούμενος προχωρεί στην αγορά δευτερεύουσας κατοικίας. Το
ακίνητο βρίσκεται στην περιοχή του Περιστερίου και η επιφάνειά του
ανέρχεται στα 80 τ.μ. Η αντικειμενική αξία του ακινήτου είναι 144.000 ευρώ,
ενώ η τιμή πώλησης ανέρχεται στα 100.000 ευρώ. Με βάση όσα ισχύουν
σήμερα ο ΦΜΑ (επιβάλλεται στην αντικειμενική) που πρέπει να καταβληθεί
είναι 4.320 ευρώ, ενώ εφόσον επιβληθεί στην πραγματική αξία ο φόρος
μειώνεται στα 3.000 ευρώ.
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Α2. ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2014) 2
1. Ποιο είναι το αντικείμενο του φ.μ.α. και ποιος ο υπόχρεος για την
καταβολή του φόρου;
Σε κάθε μεταβίβαση ακινήτου με αντάλλαγμα και σύσταση εμπραγμάτου σε
ακίνητο δικαιώματος καθώς και σε μεταβίβαση πλοίου με ελληνική σημαία
επιβάλλεται φόρος στην αξία αυτών και υπόχρεος για την καταβολή του είναι
ο αγοραστής.
2. Ποια είναι η αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την υποβολή της δήλωσης;
Για κάθε μεταβίβαση ακινήτου οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται πριν από τη
σύνταξη του συμβολαίου, να επιδώσουν κοινή δήλωση φ.μ.α. προς τον
αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται το
ακίνητο.
3. Σε πόσα αντίγραφα υποβάλλεται η δήλωση;
Η δήλωση υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα εκ των οποίων το ένα κρατείται
από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. και το δεύτερο, αφού βεβαιωθεί από τον
Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. για την ακρίβεια της αντιγραφής, παραδίδεται στον
συμβαλλόμενο.
4. Επιτρέπεται η επίδοση της δήλωσης σε αναρμόδιο Προϊστάμενο
Δ.Ο.Υ.;
Επιτρέπεται η επίδοση της δήλωσης σε αναρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., όταν
είναι δύσκολη η επίδοσή της στον αρμόδιο Προϊστάμενο, λόγω του ότι η έδρα
αυτού είναι σε διαφορετική πόλη από εκείνη που καταρτίζεται η σύμβαση, ο
οποίος, αφού καταχωρήσει τη δήλωση αυτή στο βιβλίο δηλώσεων,
υποχρεούται να την αποστείλει στον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. προς
έλεγχο.
Επίσης, αν στην περιφέρεια που βρίσκεται το ακίνητο εφαρμόζεται το
σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, επιτρέπεται,
όταν είναι δύσκολη η επίδοσή της στον αρμόδιο Προϊστάμενο, να επιδοθεί η
δήλωση του φόρου μεταβίβασης στον Προϊστάμενο της αρμόδιας για τη
φορολογία εισοδήματος του αγοραστή Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας.
Στην περίπτωση αυτή χορηγείται αντίγραφο της δήλωσης για τη σύνταξη
συμβολαίου και στη συνέχεια η δήλωση διαβιβάζεται στον προϊστάμενο της
αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για έλεγχο των προσδιοριστικών στοιχείων του ακινήτου που
δηλώθηκαν.
5. Πώς καταβάλλεται ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων;
Στις περιοχές που εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, κατά την υποβολή
της δήλωσης Φ.Μ.Α., ο φορολογούμενος υποχρεούται να αναγράφει σε αυτήν
την αντικειμενική αξία του μεταβιβαζόμενου ακινήτου, βάσει της οποίας
καταβάλλει εφάπαξ το φόρο που αναλογεί. Σε περίπτωση που το τίμημα είναι
2
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μεγαλύτερο της αντικειμενικής αξίας, ο φόρος υπολογίζεται επί του τιμήματος.
Αν όμως ο φορολογούμενος αμφισβητήσει την αντικειμενική αξία του
ακινήτου, έχει το δικαίωμα μέσα σε 60 ημέρες από τότε που υπέβαλε τη
δήλωση να προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια, τα οποία θα αποφανθούν
για τον προσδιορισμό της αξίας με βάση τα συγκριτικά στοιχεία.
Στις υπόλοιπες περιοχές που δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, κατά
την υποβολή της δήλωσης Φ.Μ.Α., ο φορολογούμενος καταβάλλει εξ
ολοκλήρου το φόρο που αναλογεί με βάση την αξία που δήλωσε. Στη
συνέχεια, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. προσδιορίζει προσωρινά την αγοραία
αξία του ακινήτου και ο αγοραστής έχει πλέον το δικαίωμα μέσα σε δίμηνη
ανατρεπτική προθεσμία από την ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης να
επιδώσει συμπληρωματική δήλωση σύμφωνα με τη προσωρινή αξία του
προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. και να καταβάλει χωρίς προσαυξήσεις και πρόστιμα
το μισό του αναλογούντος φόρου και το υπόλοιπο μισό τον επόμενο της
βεβαίωσης μήνα. Στην περίπτωση που δεν υποβάλει την πιο πάνω
συμπληρωματική δήλωση, ενεργείται πλέον τακτικός έλεγχος από το
προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. για το προσδιορισμό της αξίας, χωρίς να τον
δεσμεύει πλέον η προσωρινή προεκτίμηση και στη συνέχεια εκδίδεται το
σχετικό φύλλο ελέγχου. Μέσα σε 60 ημέρες από την κοινοποίηση του φύλλου
ελέγχου ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να συμβιβαστεί ή να προσφύγει στα
διοικητικά δικαστήρια.
6. Ποιοι είναι οι συντελεστές για τον υπολογισμό του Φ.Μ.Α.;
Με τη διάταξη του άρθρου 11 του ν. 4223/2013 αναπροσαρμόστηκαν οι
συντελεστές του Φ.Μ.Α. ως ακολούθως:
O φόρος μεταβίβασης υπολογίζεται σε 3% επί της φορολογητέας αξίας του
ακινήτου ή του εμπραγμάτου επί του ακινήτου δικαιώματος. Ο ανωτέρω
συντελεστής εφαρμόζεται σε μεταβιβάσεις ακινήτων, οι οποίες διενεργούνται
από 1/1/2014 και μετά.στην περιοχή.
Ο Φ.Μ.Α. που προκύπτει κατά τα προεκτεθέντα μειώνεται στο μισό ή στο ένα
τέταρτο ανάλογα με τη νομική μορφή της πραγματοποιούμενης μεταβίβασης ή
την ιδιότητα των συμβαλλόμενων προσώπων. Οι κυριότερες κατηγορίες είναι
οι ακόλουθες:
α) Φ.Μ.Α. μειωμένος στο τέταρτο.
Οι περιπτώσεις που ο Φ.Μ.Α. μειώνεται στο τέταρτο είναι η αυτούσια διανομή
ακινήτων μεταξύ των συγκυρίων, η διάλυση Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. και η
μεταβίβαση των ακινήτων της εταιρείας στους εταίρους της κατά το λόγο της
εταιρικής τους μερίδας καθώς και η απόληψη ακινήτων της εταιρείας από
εταίρους που αποχωρούν από αυτή.
β) Φ.Μ.Α. μειωμένος στο μισό.
Οι περιπτώσεις που ο Φ.Μ.Α. μειώνεται στο μισό είναι η ανταλλαγή ακινήτων
ίσης αξίας, η υποχρεωτική ανταλλαγή οικοπέδων, συγχώνευση Α.Ε και
Συνεταιρισμών, η αναγκαστική απαλλοτρίωση για δημόσια ωφέλεια καθώς και
η συνένωση οικοπέδων.3
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7. Σε ποιες περιπτώσεις σύστασης ή τροποποίησης οριζόντιας ή
κάθετης ιδιοκτησίας οφείλεται φ.μ.α.;
Σε κάθε περίπτωση σύστασης ή τροποποίησης οριζόντιας ή κάθετης
ιδιοκτησίας θα πρέπει να ερευνάται αν συντελείται, άμεσα ή έμμεσα,
μεταβίβαση εμπραγμάτων επί ακινήτων δικαιωμάτων μεταξύ των συγκυρίων,
είτε με μορφή διανομής, είτε ανταλλαγής, είτε πώλησης, είτε δωρεάς ιδανικών
μεριδίων π.χ.
• σύσταση σε οικόπεδο με υφιστάμενα κτίσματα.
• σύσταση και στο μελλόκτιστο δικαίωμα υψούν με υφιστάμενα κτίσματα.
• μεταφορά ποσοστών εξ αδιαιρέτου οικοπέδου σε μελλόκτιστο δικαίωμα
υψούν, στο οποίο υφίστανται κτίσματα και στις οριζόντιες ιδιοκτησίες αυτών
έχει κατανεμηθεί το σύνολο των ποσοστών του οικοπέδου.
• τροποποίηση σύστασης με απόσπαση τμήματος οριζόντιας ιδιοκτησίας από
εκείνη στην οποία ανήκε και μεταφορά της σε οριζόντια ιδιοκτησία άλλου
συνιδιοκτήτη.
• σύσταση με διανομή ψιλής κυριότητας.
• διανομή υφιστάμενης κάθετης ιδιοκτησίας σε οικόπεδο με κτίσματα.
• κατάργηση υφιστάμενης σύστασης σε οικόπεδο με κτίσματα.
8. Τεκμήριο αποπερατωμένου κτίσματος – Ποιες είναι οι προϋποθέσεις
εφαρμογής του;
α. να μεταβιβάζονται ιδανικά μερίδια οικοπέδου
β. η μεταβίβαση να γίνεται με αντάλλαγμα
γ. να έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια ανέγερσης πολυκατοικίας, ή η σχετική
αίτηση να έχει υποβληθεί το αργότερο σε 2 χρόνια από τη μεταβίβαση και
δ. η ανέγερση των κτισμάτων να γίνει είτε από τον πωλητή των ποσοστών
του οικοπέδου, είτε από εργολάβο ο οποίος ανέλαβε με αντιπαροχή την
ανέγερση της πολυκατοικίας, είτε από τρίτο πρόσωπο το οποίο ενεργεί για
λογαριασμό είτε του οικοπεδούχου είτε του εργολάβου.
9. Πότε οφείλεται φόρος διανομής;
Κατά την αυτούσια διανομή ακινήτων μεταξύ των συγκυρίων τους οφείλεται
φ.μ.α , αν συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. η διανομή να είναι αυτούσια, δηλαδή ο καθένας από τους συγκυρίους να
παίρνει είτε ένα διαιρετό μέρος των ακινήτων που διανέμονται είτε ποσοστό εξ
αδιαιρέτου αυτών.
β. η αξία της μερίδας που παίρνει από τη διανομή κάθε συγκύριος δηλ. η
φυσική του μερίδα, να είναι ίση με την αξία της ιδανικής του μερίδας, δηλ. με
την αξία που είχε η εξ αδιαιρέτου συμμετοχή του.
Ο φ.μ.α. μειωμένος στο ¼ επιβάλλεται στο σύνολο της περιουσίας που
διανέμεται και σε περίπτωση άνισης διανομής, η επί πλέον αξία θεωρείται ότι
αποκτάται με ξεχωριστή μεταβίβαση και φορολογείται με ακέραιο συντελεστή
φ.μ.α, αν καταβληθεί αντάλλαγμα, διαφορετικά οφείλεται φόρος δωρεάς.
Σε περίπτωση άνισης διανομής η διαφορά της φυσικής από την ιδανική
μερίδα υποβάλλεται τόσο σε φόρο διανομής όσο και κατά περίπτωση σε φόρο
δωρεάς ή φ.μ.α. με ακέραιο συντελεστή.
10. Δικαίωμα προσφυγής – Εξώδικη επίλυση της διαφοράς

α. Κατά του φύλλου ελέγχου έχει δικαίωμα προσφυγής ο υπόχρεος ή οι
κληρονόμοι του, εντός 60 ημερών από την κοινοποίηση του φύλλου ελέγχου.
β. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας προς άσκηση της προσφυγής, ο
υπόχρεος δικαιούται να ζητήσει από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ την
εξώδικη επίλυση της διαφοράς (συμβιβασμός).
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
11. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της απαλλαγής από το Φ.Μ.Α για αγορά
πρώτης κατοικίας;
Η απαλλαγή παρέχεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα (έγγαμα ή άγαμα), εφόσον
κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα. Συνεπώς, δε δικαιούνται της απαλλαγής οι
Έλληνες φοιτητές για όσο διάστημα παραμένουν σπουδάζοντας στο
εξωτερικό.
Με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3842/2010 καταργήθηκε η απαλλαγή
για τους Έλληνες ή ομογενείς του εξωτερικού που δεν κατοικούν στην Ελλάδα
κατά το χρόνο της αγοράς. Επίσης, καθορίστηκαν οι κατηγορίες δικαιούχων
ως ακολούθως:
α) Έλληνες,
β) ομογενείς από Αλβανία, Τουρκία και χώρες της πρώην Σοβιετικής
Ένωσης,
γ) πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
δ) αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 96/2008
(ΦΕΚ 152 Α΄), και
ε) πολίτες τρίτων χωρών που απολαύουν του καθεστώτος του επί μακρόν
διαμένοντος στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 150/2006 (ΦΕΚ
160 Α΄).
Η μόνιμη διαμονή αποδεικνύεται με κάθε νόμιμο μέσο, όπως π.χ. η έναρξη
άσκησης επαγγέλματος, η πρόσληψη για παροχή υπηρεσιών εξαρτημένης
εργασίας (μισθωτός), η ενοικίαση κατοικίας, η φοίτηση σε σχολές κ.λπ.. Το
ελάχιστο συνεχόμενο χρονικό διάστημα κατοικίας στην Ελλάδα ορίζεται σε
ένα (1) έτος.
Επισημαίνεται ότι ειδικά για τους αλλοδαπούς η πρόθεσή τους για μόνιμη
εγκατάσταση στην Ελλάδα δεν αναιρείται από το γεγονός ότι για ειδικούς
λόγους, οι αρμόδιες υπηρεσίες τους χορηγούν προσωρινές άδειες παραμονής
που ανανεώνονται.
Οι καταγόμενοι από τη Βόρεια Ήπειρο και την Τουρκία, εφόσον απέκτησαν
ιθαγένεια τρίτου κράτους πλην της Αλβανικής και Τουρκικής, δεν μπορούν να
τύχουν απαλλαγής από το φόρο.
Για τους έμμισθους Έλληνες δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν στο
εξωτερικό θεωρείται ότι η κατοικία τους βρίσκεται στην Ελλάδα και συνεπώς
δικαιούνται της απαλλαγής.
Η απαλλαγή παρέχεται και στον κύριο εξ αδιαιρέτου ποσοστού ή ψιλό κύριο ή
επικαρπωτή κατοικίας ή οικοπέδου που αγοράζει το υπόλοιπο ποσοστό ή το
εμπράγματο δικαίωμα της επικαρπίας ή της ψιλής κυριότητας, προκειμένου
να γίνει εξ ολοκλήρου κύριος του ακινήτου, εφόσον το ποσοστό που έχει δεν
του πληροί τις στεγαστικές ανάγκες.
Η απαλλαγή παρέχεται και στο σύζυγο που βρίσκεται σε διάσταση, υπό τον
όρο ότι έχει καταθέσει αίτηση ή αγωγή διαζυγίου τουλάχιστον προ έξι μηνών
από το χρόνο της αγοράς. Αν δε λυθεί ο γάμος με διαζύγιο μέσα σε πέντε έτη

από την αγορά, αίρεται η χορηγηθείσα απαλλαγή και καταβάλλεται ο οικείος
φόρος.
Οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων, αποθηκών, γραφείων, βιομηχανοστασίων και
γενικά αμιγών επαγγελματικών στεγών έχουν δικαίωμα απαλλαγής. Δεν
θεωρείται επαγγελματική στέγη το ακίνητο, το οποίο από την οικοδομική άδεια
ή τον τίτλο κτήσης χαρακτηρίζεται ως κατοικία, έστω και αν αυτό
χρησιμοποιείται ως επαγγελματική στέγαση.
12. Ποια είναι η έκταση της παρεχόμενης απαλλαγής; Παρέχεται
απαλλαγή για βοηθητικούς χώρους;
Με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3842/2010 επήλθαν μεταβολές στο
αντικείμενο της απαλλαγής ως ακολούθως:
Καταργήθηκε η χορήγηση της απαλλαγής για αγορά κατοικίας με εμβαδόν
έως 200 τ.μ. ή οικοπέδου, στο οποίο αντιστοιχεί κατοικία με εμβαδόν έως 200
τ.μ., ανεξάρτητα από την αξία τους, και παρέχεται απαλλαγή, η οποία
συνδέεται με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου και το είδος του
αγοραζόμενου ακινήτου ως εξής:
- Για αγορά κατοικίας: από άγαμο μέχρι ποσού αξίας 200.000€,
από άγαμο που παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον 67% από διανοητική
καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία μέχρι ποσού αξίας 250.000€,
από έγγαμο μέχρι ποσού αξίας 250.000€ ενώ από έγγαμο που παρουσιάζει
αναπηρία τουλάχιστον 67% από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία
μέχρι ποσού αξίας 275.000€.
Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 25.000€ για καθένα από τα δύο πρώτα
τέκνα αυτού και κατά 30.000€ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα
του.
- Για αγορά οικοπέδου: από άγαμο μέχρι ποσού αξίας 50.000€
από έγγαμο μέχρι ποσού αξίας 100.000€. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά
10.000€ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτού και κατά 15.000€ για το
τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του.
Αν η αξία του ακινήτου υπερβαίνει τα παραπάνω αφορολόγητα όρια, η
απαλλαγή χορηγείται μέχρι του αντίστοιχου αφορολόγητου ποσού και για την
επιπλέον αξία οφείλεται ΦΜΑ με συντελεστή 10%.
Σε περίπτωση αγοράς κατοικίας, στο ποσό της απαλλαγής περιλαμβάνεται
και η αξία μιας θέσης στάθμευσης και ενός αποθηκευτικού χώρου, για
επιφάνεια εκάστου έως 20 τ.μ., εφόσον βρίσκονται στο ίδιο ακίνητο και
αποκτώνται ταυτόχρονα με το ίδιο συμβόλαιο αγοράς.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται σε αγορές πρώτης κατοικίας, η φορολογική
υποχρέωση των οποίων γεννιέται από τις 23-4-2010 και μετά.
13. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή πρώτης κατοικίας;
α) Ο αγοραστής ή η σύζυγός του ή τα ανήλικα παιδιά του να μην έχουν
δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οικήσεως σε άλλη οικία ή
διαμέρισμα που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένείας του ή
δικαίωμα πλήρους κυριότητας επί οικοπέδου οικοδομήσιμου ή επί ιδανικού
μεριδίου οικοπέδου, στο οποίο αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος που πληροί τις
στεγαστικές του ανάγκες, και βρίσκονται σε δημοτικό διαμέρισμα με
πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων. Ακόμη για την απαλλαγή απαιτείται το
αγοραζόμενο οικόπεδο ή το γήπεδο στο οποίο βρίσκεται η αγοραζόμενη οικία

ή το διαμέρισμα να είναι οικοδομήσιμο και εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού
σχεδίου δήμου ή κοινότητας, και μεταξύ αγοραστή και πωλητή να μην υπάρχει
συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου βαθμού.
Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της απαλλαγής θα πρέπει να συντρέχουν
στο όνομα του αγοραστή.
β) Θεωρείται ότι καλύπτονται οι στεγαστικές ανάγκες του αγοραστή και της
οικογένειάς του, αν το συνολικό εμβαδόν της καθαρής επιφάνειας (της
επιφάνειας χωρίς τους κοινόχρηστους χώρους) κατοικιών που υφίστανται ή
υπάρχει η δυνατότητα βάσει των πολεοδομικών διατάξεων να αναγερθούν
είναι: 70 τ.μ., προσαυξανόμενα κατά 20 τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα
παιδιά του και 25 τ.μ. για το τρίτο και τα επόμενα τέκνα. Κατ’ εξαίρεση, οι
στεγαστικές ανάγκες του αγοραστή με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%
αυξάνονται από 70 τ.μ. σε 90 τ.μ. (άρθρο 16 παρ. 14 ν. 3522/2006).
γ) Η απαλλαγή παρέχεται με τον όρο ότι το ακίνητο θα παραμείνει στην
κυριότητα του αγοραστή για μία τουλάχιστον πενταετία.
14. Πότε αίρεται η απαλλαγή;
Σε περίπτωση που με πράξη εν ζωή μεταβιβασθεί το ακίνητο ή συσταθεί σ΄
αυτό οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα, πλην υποθήκης, πριν από την
παρέλευση της πενταετίας, αυτός που μεταβιβάζει ή συνιστά εμπράγματο
δικαίωμα υποχρεούται, προ της μεταβίβασης ή της σύστασης του
εμπράγματου δικαιώματος, να υποβάλει δήλωση και να καταβάλει εφάπαξ το
Φ.Μ.Α. που αναλογεί στην αξία του μεταβιβαζομένου ακινήτου. Ως αξία του
ακινήτου λαμβάνεται η αξία που έχει το ακίνητο κατά το χρόνο της νέας
μεταβίβασης ή της σύστασης του εμπράγματου δικαιώματος ή το δηλωθέν
τίμημα της μεταβίβασης, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο της αντικειμενικής
αξίας. Ο φόρος υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές που ίσχυαν κατά το
χρόνο χορήγησης της απαλλαγής, εκτός εάν ο φόρος που αναλογεί στην αξία
του ακινήτου του χρόνου απαλλαγής είναι μεγαλύτερος, οπότε καταβάλλεται ο
μεγαλύτερος αυτός φόρος.
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση χορήγησης απαλλαγής και στους δύο
συζύγους κατά την αγορά ακινήτου εξ αδιαιρέτου, κατά τη μεταβίβαση του
ποσοστού του ενός συζύγου σε τρίτον εντός της πενταετίας καταβάλλεται ο
φόρος που αναλογεί στο ποσοστό αυτό.
15. Ποιες είναι οι κυρώσεις σε περίπτωση διαπίστωσης μη συνδρομής
των προϋποθέσεων απαλλαγής;
Αν διαπιστωθεί από την Δ.Ο.Υ. ότι χορηγήθηκε απαλλαγή από το φόρο
μεταβίβασης, ενώ δε συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της απαλλαγής,
επιβάλλεται σε βάρος του αγοραστή, εκτός από τον αναλογούντα κύριο φόρο,
και πρόσθετος φόρος που ορίζεται σε ποσοστό 100% επί του κυρίου φόρου.
Ο κύριος φόρος υπολογίζεται με βάση την αξία του ακινήτου κατά το χρόνο
διαπίστωσης της παράβασης με εφαρμογή των συντελεστών που ίσχυαν κατά
το χρόνο χορήγησης της απαλλαγής, εκτός εάν ο φόρος που αναλογεί στην
αξία του ακινήτου του χρόνου της απαλλαγής είναι μεγαλύτερος. Σε
περίπτωση διοικητικής επίλυσης της διαφοράς ο ανωτέρω πρόσθετος φόρος
δεν μπορεί να μειωθεί στα 3/5 αυτού, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 8
του άρθρου 2 του ν. 2523/1997.

Αν η αξία που έχει απαλλαγεί από το φόρο αποτελεί τμήμα της συνολικής
αξίας του ακινήτου, ο κύριος και πρόσθετος φόρος επιβάλλεται με βάση το
τμήμα αυτό, η αξία του οποίου υπολογίζεται με βάση τη σχέση της αξίας που
έχει απαλλαγεί προς τη συνολική αξία, κατά το χρόνο της απαλλαγής (άρθρο
3 παρ. 6 ν. 3634/2008).
Τα ανωτέρω ισχύουν για αγορές πρώτης κατοικίας η φορολογική υποχρέωση
των οποίων γεννιέται από τις 13-12-2007 και μετά.
16. Υπάρχει δικαίωμα απαλλαγής για δεύτερη φορά;
Η απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης για αγορά κατοικίας ή οικοπέδου
παρέχεται μια φορά.
Απαλλαγή παρέχεται και για κάθε νέα αγορά ακινήτου, εφόσον:
α) τα ακίνητα που έχει στην κυριότητά του κατά το χρόνο της νέας αγοράς ο
αγοραστής, ο σύζυγος ή τα ανήλικα τέκνα τους, δεν πληρούν τις στεγαστικές
ανάγκες της οικογένειάς τους και
β) ο αγοραστής υποβάλει την οικεία δήλωση και καταβάλει εφάπαξ το φόρο
που αναλογεί στην αξία του ακινήτου που έτυχε της απαλλαγής.
Ως αξία του ακινήτου λαμβάνεται η αξία που έχει αυτό κατά το χρόνο της νέας
απαλλαγής. Για τον υπολογισμό του φόρου γίνεται χρήση των συντελεστών
που ίσχυαν κατά το χρόνο χορήγησης της πρώτης απαλλαγής και
καταβάλλεται εφάπαξ, εκτός εάν ο φόρος που αναλογεί στην αξία του
ακινήτου ή στο καταβληθέν τίμημα κατά το χρόνο χορήγησης της πρώτης
απαλλαγής είναι μεγαλύτερος, οπότε καταβάλλεται ο μεγαλύτερος αυτός
φόρος.
Η απαλλαγή αυτή παρέχεται και σε πρόσωπα τα οποία έτυχαν απαλλαγής
από το φόρο μεταβίβασης για απόκτηση στέγης μέχρι 14.7.1980, καθώς και
σε πρόσωπα τα οποία έτυχαν απαλλαγής από το φόρο κληρονομιάς ή
γονικής παροχής για απόκτηση πρώτης κατοικίας, εφόσον για τα πρόσωπα
αυτά συντρέχουν οι προϋποθέσεις απαλλαγής και καταβληθεί ο οικείος φόρος
κατά περίπτωση.
17. Ποια είναι τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της απαλλαγής για
πρώτη κατοικία και πότε υποβάλλονται;
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση της απαλλαγής από το
Φ.Μ.Α. υποβάλλονται μαζί με την δήλωση Φ.Μ.Α. πριν από την υπογραφή
του οριστικού συμβολαίου.
Τα δικαιολογητικά για τη διαπίστωση των προϋποθέσεων απαλλαγής
καθορίζονται με την υπ’ αριθ. ΠΟΛ. 1101/24-6-2010 (Φ.Ε.Κ. 1021 Β΄/30-62010) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
18. Ποιες απαλλαγές παρέχονται στους αγρότες;
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ. 8 του ν. 3220/2004 παρέχεται πλήρης
απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης κατά την αγορά ή ανταλλαγή γεωργικών
ή κτηνοτροφικών εκτάσεων, μαζί με τις εγκαταστάσεις τους που εξυπηρετούν
αποκλειστικά την εκμετάλλευσή τους, σε όλους τους αγρότες (νέους,
νεοεισερχόμενους ή άνω των 40 ετών) είτε με τις διατάξεις του ν. 634/1977
είτε με εκείνες του ν. 2520/1997, χωρίς κανένα περιορισμό (ανώτατο όριο) ως
προς την αξία ή την έκταση των αγροτικών ακινήτων.

19. Χορηγείται απαλλαγή για αγορά οικίας, διαμερίσματος ή οικοπέδου
με εισαγωγή συναλλάγματος;
Χορηγείτο, καταργήθηκε όμως από 28-12-2000 με τις διατάξεις του
ν.2873/2000.
20. Πότε παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του
Φ.Μ.Α.;
Το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή Φ.Μ.Α. παραγράφεται μετά την
πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο επιδόθηκε η
δήλωση Φ.Μ.Α. και μετά πάροδο δεκαπέντε ετών από το τέλος του έτους
εντός του οποίου παρεσχέθη η απαλλαγή, έστω και αν η υπόθεση
περαιώθηκε οριστικά.

Β ΜΕΡΟΣ
Β1.Φόρος Υπεραξίας Ακινήτων

(Αναστέλλεται

μέχρι

την

31η

Δεκεμβρίου 2016)

Με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) «Ν.4172/2013
Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012,
του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 167/2307-2013)»,στο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΤ'
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΑΠΟ
ΥΠΕΡΑΞΙΑ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,πραγματεύετε τα άρθρα 41 έως 43.
Με τις διατάξεις του άρθρου 41. Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας ,του
ΚΦΕ (Ν. 4172/2013), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους στο
άρθρο 72, με τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν. 4316/2014 ,η ισχύς
του άρθρου αναστέλλεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016.
Με τις διατάξεις των παραγράφων 1-11 του άρθρου 41 ρυθμίζονται θέματα
σχετικά με το εισόδημα από υπεραξία που προκύπτει από μεταβίβαση με
επαχθή αιτία ακινήτων.
Ειδικότερα ορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της υπεραξίας, η δυνατότητα
μεταφοράς της ζημίας που προκύπτει χωρίς χρονικό περιορισμό και η οποία
συμψηφίζεται μόνον με μελλοντικά κέρδη από την ίδια αιτία, καθώς και οι
περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στην έννοια της μεταβίβασης.
Στην παράγραφο 1 προβλέπεται ότι: «κάθε εισόδημα που προκύπτει από
υπεραξία μεταβίβασης με επαχθή αιτία ακίνητης περιουσίας ή ιδανικών
μεριδίων αυτής ή εμπραγμάτου δικαιώματος επί ακίνητης περιουσίας ή
ιδανικού μεριδίου αυτού ή συμμετοχών οι οποίες έλκουν άνω του 50% της
αξίας τους άμεσα ή έμμεσα από ακίνητη περιουσία και δεν συνιστά
επιχειρηματική δραστηριότητα, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών
προσώπων. Στην έννοια του εισοδήματος του προηγούμενου εδαφίου
εμπίπτει και η αγοραία αξία του κτίσματος που έχει ανεγερθεί σε έδαφος
κυριότητας τρίτου με δαπάνες του μισθωτή και περιέρχεται στην κατοχή του
τρίτου με τη λήξη ή διακοπή της μισθωτικής σχέσης.»
Στην παράγραφο 2 αναφέρεται ότι: «ως υπεραξία νοείται η διαφορά μεταξύ
της τιμής κτήσης που κατέβαλε ο φορολογούμενος και της τιμής πώλησης ή
της αξίας του ανταλλάγματος που καταβάλλεται σε αυτόν και λαμβάνεται

αποπληθωρισμένη σύμφωνα με την παράγραφο 5. Η τιμή κτήσης
προσδιορίζεται ως εξής:
α) Στην περίπτωση κτήσης λόγω μεταβίβασης με επαχθή αιτία, είναι το τίμημα
ή η αξία του ανταλλάγματος, όπως προκύπτει από το οικείο συμβόλαιο, β)
Στην περίπτωση κτήσης λόγω κληρονομικής διαδοχής ή μεταβίβασης με
χαριστική αιτία, είναι η αξία βάσει της οποίας υπολογίστηκε ο φόρος
κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής ή χορηγήθηκε απαλλαγή από
αυτόν, όπως η αξία αυτή προκύπτει από το οικείο συμβόλαιο ή οποιοδήποτε
άλλο δημόσιο έγγραφο,
γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση, υπολογίζεται ως εξής: Τιμή κτήσης ίσον τιμή
μεταβίβασης επί τον Δείκτη Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚατ) του έτους κτήσης διά
του ΔΤΚατ του προηγούμενου της μεταβίβασης έτους. Ως ΔΤΚατ νοείται ο
μέσος Δείκτης Τιμών Κατοικιών Αστικών Περιοχών της περιόδου ΙανουαρίουΔεκεμβρίου κάθε έτους, όπως ανακοινώνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Αν κατά το χρόνο της μεταβίβασης δεν έχει δημοσιευθεί μέσος ΔΤΚατ,
λαμβάνεται υπ' όψιν ο σχετικός δείκτης του αμέσως προηγούμενου έτους. Αν
η τιμή κτήσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί θεωρείται ότι είναι μηδενική. Η
τιμή πώλησης είναι το αναγραφόμενο στο συμβόλαιο τίμημα κατά το χρόνο
της μεταβίβασης ή, στην περίπτωση της ανταλλαγής, η αντικειμενική αξία της
ακίνητης περιουσίας που αποτελεί το αντάλλαγμα για κάθε συμβαλλόμενο και
εφόσον αυτή δεν υφίσταται, η φορολογητέα αξία. Τυχόν δαπάνες που
συνδέονται άμεσα με την αγορά ή την πώληση του ακινήτου δεν
συμπεριλαμβάνονται στην τιμή κτήσης και την τιμή πώλησης.
Στην περίπτωση που περιέρχεται στην κατοχή τρίτου κτίσμα που έχει
ανεγερθεί στο έδαφός του με δαπάνες του μισθωτή σύμφωνα με το δεύτερο
εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου, ως υπεραξία θεωρείται η
αντικειμενική αξία του κτίσματος.»
Ως μεταβίβαση σύμφωνα με την παράγραφο αυτή νοείται και η εισφορά
ακίνητης περιουσίας για την κάλυψη ή την αύξηση κεφαλαίου νομικού
προσώπου ή νομικής οντότητας.
Στην παράγραφο 3 προβλέπεται ότι : «ο χρόνος κτήσης είναι ο χρόνος
απόκτησης ποσοστού τουλάχιστον εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του
μεταβιβαζόμενου δικαιώματος επί της ακίνητης περιουσίας. Σε περίπτωση
που δεν προκύπτει χρόνος κτήσης σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, ισχύουν τα
εξής: α) Επί μεταβίβασης κτίσματος που ανεγέρθηκε, με αυτεπιστασία ή με
βάση το σύστημα της αντιπαροχής, ως χρόνος κτήσης θεωρείται ο χρόνος
μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έκδοσης ή δύο (2)
ετών από την ημερομηνία ανανέωσης της οικοδομικής άδειας ανέγερσης,
εκτός εάν η μεταβίβαση γίνεται εντός των παραπάνω προθεσμιών. β) Επί
πολεοδομικής τακτοποίησης εξ ολοκλήρου αυθαίρετης κατασκευής, ως
χρόνος κτήσης θεωρείται ο χρόνος που δηλώνεται ως χρόνος ανέγερσης και
πιστοποιείται από το μηχανικό στη σχετική αίτηση τακτοποίησης και αν αυτός
δεν προκύπτει, η λήξη των χρονικών περιόδων που ορίζονται στο ν.
4178/2013. γ) Επί πολεοδομικής τακτοποίησης μερικώς αυθαίρετης
κατασκευής, ως χρόνος κτήσης θεωρείται ο χρόνος κτήσης του νόμιμου
κτίσματος.
Επί χρησικτησίας, ως χρόνος κτήσης θεωρείται η αντίστοιχη ημερομηνία του
εικοστού πρώτου έτους, πριν από το χρόνο της μεταβίβασης.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να καθορίζεται χρόνος

κτήσης και σε κάθε άλλη περίπτωση, καθώς και να ρυθμίζεται κάθε άλλο
αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής»
Στην παράγραφο 4 προβλέπεται ότι : «σε περίπτωση κατά την οποία ο
προσδιορισμός της υπεραξίας σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους
καταλήγει σε αρνητικό ποσό, η εν λόγω υπεραξία θεωρείται μηδενική.»
Στην παράγραφο 5 προβλέπεται ο συντελεστής απομείωσης της υπεραξίας
που προκύπτει προκειμένου να ληφθεί υπόψη η παλαιότητα του ακινήτου.
Ειδικότερα αναφέρει: «Η υπεραξία που προκύπτει σύμφωνα με τις ανωτέρω
παραγράφους λαμβάνεται απομειούμενη με την εφαρμογή των ακόλουθων
συντελεστών απομείωσης:»
Έτη
διακρά
τησης
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Συντελεστής Έτη
Συντελεστής
απομείωσης διακράτησης απομείωσης
100,0%
98,2%
96,4%
94,7%
93,0%
91,2%
89,5%
87,8%
86,1%
84,5%
82,8%
81,1%
79,5%

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26+

77,9%
76,4%
74,8%
73,2%
71,7%
70,2%
68,7%
67,2%
65,7%
64,2%
62,8%
61,5%
60%

Στην παράγραφο 6 ορίζεται ότι: «στην έννοια του όρου μεταβίβαση για την
εφαρμογή του παρόντος περιλαμβάνονται τα εξής:
α) η μεταβίβαση της πλήρους ή ψιλής κυριότητας, συμπεριλαμβανομένης της
πραγματικής δουλείας, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για μεταβίβαση υπό
αναβλητική ή διαλυτική αίρεση ή με τον όρο της εξώνησης,
β) η σύσταση επικαρπίας, οίκησης ή άλλης δουλείας,
γ) η παραίτηση από την κυριότητα ακινήτου ή από εμπράγματο δικαίωμα επί
ακινήτου,
δ) η μεταβίβαση του τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης,
ε) η μεταγραφή δικαστικής απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 949 του Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας, λόγω μη εκτέλεσης προσυμφώνου μεταβίβασης ή η
απόκτηση οποιουδήποτε δικαιώματος των περιπτώσεων α' , β' και δ' της
παρούσας παραγράφου με αυτοσύμβαση,
στ) η εκποίηση ακινήτου συνεπεία εκούσιου ή πλειστηριασμού.»
Στην παράγραφο 7: «απαριθμούνται οι περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν
στην έννοια της μεταβίβασης κατ' εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
Είδικότερα οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν θεωρούνται μεταβιβάσεις ακίνητης
περιουσίας:
α) η μεταγραφή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται
δικαίωμα κυριότητας επί ακινήτου στον εντολέα λόγω υπερβάσεως της

εντολής από τον εντολοδόχο,
β) η μεταγραφή δικαστικής απόφασης με την οποία ακυρώνεται λόγω
εικονικότητας σύμβαση μεταβίβασης ακινήτου,
γ) η επικύρωση ανώμαλων δικαιοπραξιών, οι οποίες έχουν ήδη
συμπεριληφθεί στις φορολογητέες μεταβιβάσεις της παραγράφου 1,
δ) η αυτούσια διανομή ή συνένωση ακινήτων ή πράξη σύστασης οριζόντιας ή
κάθετης ιδιοκτησίας, εφόσον δεν μεταβάλλονται τα ποσοστά συνιδιοκτησίας
ανά συνιδιοκτήτη,
ε) η ανταλλαγή ποσοστών ακίνητης περιουσίας επί κτη θέντων λόγω
κληρονομικής διαδοχής ή γονικής παροχής ή από συζύγους κατά τη διάρκεια
της έγγαμης συμβίωσης.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 προσδιορίζεται ο χρόνος γέννησης της
φορολογικής υποχρέωσης όταν το ακίνητο αποκτάται αιτία θανάτου, δωρεάς
ή γονικής παροχής.
(Η παράγραφος 8 καταργήθηκε με την περίπτωση 7η της υποπαραγράφου
Δ.1 της παραγράφου Δ. του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 από 01-012014, σύμφωνα με την περίπτωση 23 της ιδίας υποπαραγράφου Δ.1.)»

Στην παράγραφο 9 : «καθορίζεται η αξία της ψιλής κυριότητας, της
επικαρπίας, της χρησικτησίας, της προσωπικής δουλείας ή άλλης δουλείας
επί του ακινήτου.»
Στην παράγραφο 10: δίδεται «εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών
να εκδίδει απόφαση για το καθορισμό της τιμής κτήσης σε ειδικές περιπτώσεις
που αυτή δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί.»
Αυτός ο νέος φόρος που επιβλήθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2014 με τις
διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) Ν.4172/2013 και
εξαιτίας των ασαφειών στην εφαρμογή του οι μεταβιβάσεις και γενικότερα οι
αγορά ακινήτων πάγωσαν για πέντε μήνες.
Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω έχουμε τα εξής:
 Ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 15% στη διαφορά μεταξύ της
τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης του ακινήτου και βαρύνει τον
πωλητή.
 Ως τιμή πώλησης ορίζεται το πραγματικά καταβαλλόμενο τίμημα,
ακόμη και αν είναι χαμηλότερο από την αντικειμενική αξία.
 Ως τιμή αγοράς θεωρείται η αξία που αναγράφεται στον τίτλο
ιδιοκτησίας.
 Τα ακίνητα που αποκτήθηκαν έως τις 31-12-1994 απαλλάσσονται από
τον φόρο υπεραξίας.
 Στο ποσό της υπεραξίας που προκύπτει στη διαφορά μεταξύ της τιμής
κτήσης και της τιμής πώλησης εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής
ανάλογα με τα έτη διακράτησης του ακινήτου
 Από την υπεραξία, όπως αυτή προκύπτει μετά την απομείωσή της
σύμφωνα με την παρ. 5, αφαιρείται ποσό μέχρι είκοσι πέντε χιλιάδες
(25.000) ευρώ, εφόσον ο φορολογούμενος διακράτησε το ακίνητο για
πέντε (5) τουλάχιστον έτη και επιβάλλεται φόρος υπεραξίας με
συντελεστής 15% στο τυχόν υπόλοιπο ποσό .

Η φορολογική διοίκηση για το ζήτημα του Φόρου Υπεραξίας Ακινήτων έχει
εκδόσει τις εξής σχετικές εγκυκλίους :













ΣτΕ 1262/2015 - Φόρος υπεραξίας ακινήτων. Υπόχρεος απόδοσης. Ο
ρόλος των συμβολαιογράφων στην διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του
φόρου. Υποκείμενο του φόρου είναι ο μεταβιβάζων ακίνητη περιουσία. Την
υποχρέωσή του εκπληρώνει κατά την κατάρτιση του συμβολαίου,
παραδίδοντας στον συμβολαιογράφο αντίστοιχη τραπεζική επιταγή. Από
εκείνο το σημείο γεννάται η υποχρέωση του συμβολαιογράφου να καταθέσει
την επιταγή στην εκδούσα Τράπεζα εντός πενθημέρου, - καθώς και η ευθύνη
του, που δεν είναι φορολογική, αν δεν το πράξει. Πράγματι, ο
συμβολαιογράφος οφείλει στο Δημόσιο το ποσό του φόρου όχι ως
φορολογούμενος, αλλά ως παραβάτης του δημοσίου καθήκοντός του να
καταθέσει εμπροθέσμως την τραπεζική επιταγή
ΠΟΛ.1251/5.12.2014 - Συμπληρωματικές οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά
με τον υπολογισμό του φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση με επαχθή αιτία
ακίνητης περιουσίας
Αριθ. πρωτ.: Δ12Α 1088596 ΕΞ 11.6.2014 - Φορολογική μεταχείριση
εργασιών ανακαίνισης σε ακίνητο που έχει δωρεάν παραχωρηθεί
ΠΟΛ.1122/28.4.2014 - Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 41,43, 61,
της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 4 του άρθρου 62
, της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 7 του άρθρου
64, του άρθρου 67Α καθώς και του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως αυτές
ισχύουν ύστερα από την τροποποίηση τους με τον ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85)
σχετικά με τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από φυσικά πρόσωπα
ΠΟΛ.1121/25.4.2014 - Καθορισμός του τρόπου υποβολής, του τύπου και
περιεχομένου της δήλωσης υπολογισμού του φόρου υπεραξίας από τον
φορολογούμενο που μεταβιβάζει ακίνητη περιουσία σύμφωνα με όσα
ορίζονται στο άρθρο 41 του ν.4172/2013 καθώς και της διαδικασίας
παρακράτησης και απόδοσης του φόρου από τους συμβολαιογράφους
ΠΟΛ.1008/2.1.2014 Καθορισμός τιμών κτήσης ακίνητης περιουσίας σε
ειδικές περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν, σύμφωνα με
την παρ. 11 του άρθρου 41 του ν. 4172/2013
ΠΟΛ.1014/7.1.2014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του
παρακρατούμενου φόρου 15% επί της υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης
περιουσίας του άρθρου 41 του ν. 4172/2013 και καθορισμός του τρόπου
υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του φόρου.

Το ζήτημα του Φόρου Υπεραξίας Ακινήτων θα μας απασχολήσει απο το
φορολογικό έτος 2017 ,μιας και υπαρχει η αναστολλή των διατάξεων μέχρι
την 31η Δεκεμβρίου 2016 με βάση το άρθρο 90 του Ν.4316/2014.

Β2. Παραδείγματα της ΠΟΛ.1251/5.12.2014

Περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 41
Κτήση, το 1998, λόγω γονικής παροχής, οικοπέδου μετά κτίσματος, το οποίο
είναι μερικώς αυθαίρετο. Στη συνέχεια, ο αποκτών προβαίνει σε πολεοδομική
τακτοποίηση της αυθαίρετης κατασκευής και το έτος 2014 μεταβιβάζει το
οικόπεδο μετά του κτίσματος. Για τον προσδιορισμό της τιμής κτήσης θα
ληφθεί υπ' όψιν τόσο η αξία του νόμιμου κτίσματος όσο και η αξία της
αυθαίρετης κατασκευής, βάσει της οποίας υπολογίστηκε ο φόρος γονικής
παροχής εφ' όσον στην αρχικά υποβληθείσα δήλωση δεν είχε περιληφθεί η
μερικώς αυθαίρετη κατασκευή που προϋπήρχε της κτήσης αλλά υποβλήθηκε
διορθωτική -συμπληρωματική δήλωση φόρου γονικής παροχής. Εάν δεν έχει
υποβληθεί διορθωτική-συμπληρωματική δήλωση φόρου γονικής παροχής,
δεν θα ληφθεί υπ' όψιν η αξία της αυθαίρετης κατασκευής.

Περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 41
Το έτος 2004 ο Α απέκτησε με αγορά την επικαρπία (2/10) και ο Β την ψιλή
κυριότητα (8/10) μίας διώροφης οικοδομής, συνολικής επιφάνειας 75 τ.μ. Η
συνολική αξία αγοράς του ακινήτου ήταν 50.000€ με αντιστοιχία στην
επικαρπία 10.000 ευρώ και στην ψιλή κυριότητα 40.000€ .
Μεταγενέστερα κτίστηκαν 48 τμ αυθαίρετα τα οποία και τακτοποιήθηκαν. Το
2014 πωλείται η οικοδομή και από τους δύο πωλητές. Ως χρόνος κτήσης και
για τους δύο πωλητές λαμβάνεται το 2004 και η τιμή κτήσης προσδιορίζεται
με πρόσθεση της αξίας της νόμιμης στην αξία της τακτοποιημένης επιφάνειας
ως εξής: 50.000* 48 τμ / 75 τμ= 32.000 32.000+50.000 =82.000 €
82.000*2/10=16.400€ για τον επικαρπωτή 82.000 * 8/10= 65.600€ για τον
ψιλό κύριο

Παράγραφο 3 του άρθρου 41
Το 2003 ο Α μεταβιβάζει με γονική παροχή την ψιλή κυριότητα (8/10) στον Β
ενός αγροτεμαχίου 8.000 τμ παρακρατώντας την επικαρπία και η αξία της
ψιλής κυριότητας προσδιορίζεται στο ποσό των 30.000€ . Ο Α πέθανε το
2010. Ήδη η έκταση το αγρού απομειώθηκε σε 5.000 τμ. Χρόνος κτήσης είναι
το 2003 όταν αποκτήθηκε το 75% του μεταβιβαζόμενου ακινήτου και η τιμή
κτήσης υπολογίζεται ως εξής: Η πλήρης κυριότητα μετά το θάνατο του
επικαρπωτή γίνεται 37.500€ (30.000 * 10/8) 37.500* 5.000τμ / 8.000τμ
=23.437,50€

Παράγραφο 5 του άρθρου 41 του Ν.4172/2013
Έστω ότι στις 5/5/2009 αποκτήθηκε ακίνητο με αγορά αντί δηλωθέντος
τιμήματος 50.000€. Στις 3/5/2014 γίνεται πώληση του ακινήτου έναντι
110.000€. Με βάση τα παραπάνω η υπεραξία είναι η ακόλουθη: 110.00050.000
=60.000
Χ
93%(συντελεστής
απομείωσης
για
5
έτη
διακράτησης)=55.800€ Χ15%=8.370€. Από το ποσό αυτό δεν αφαιρείται το
ποσό των 25.000€, διότι ο πωλητής δεν διακράτησε το ακίνητο τουλάχιστον 5
έτη (ημερολογιακά συμπληρωμένα), ενώ, αντίθετα, ο συντελεστής
απομείωσης είναι αυτός των 5 ετών Εάν στο προηγούμενο παράδειγμα το
αποκτηθέν ακίνητο πωλήθηκε μετά την 5.5.2009 διαδοχικά κατά συγκεκριμένο
κάθε φορά ποσοστό εξ αδιαιρέτου ή αρχικώς κατά ψιλή κυριότητα και κατόπιν

κατ' επικαρπία, τότε το ποσό των 25.000 ευρώ θα αφαιρεθεί μόνο κατά την
πρώτη μεταβίβαση.

Παράγραφο 9 του άρθρου 41
Έστω ότι στις 5/5/2009 αποκτήθηκε ακίνητο με αγορά αντί δηλωθέντος
τιμήματος 50.000€. Στις 3/5/2014 γίνεται πώληση του ακινήτου έναντι
110.000€. Με βάση τα παραπάνω η υπεραξία είναι η ακόλουθη: 110.00050.000
=60.000
Χ
93%(συντελεστής
απομείωσης
για
5
έτη
διακράτησης)=55.800€ Χ15%=8.370€. Από το ποσό αυτό δεν αφαιρείται το
ποσό των 25.000€, διότι ο πωλητής δεν διακράτησε το ακίνητο τουλάχιστον 5
έτη (ημερολογιακά συμπληρωμένα), ενώ, αντίθετα, ο συντελεστής
απομείωσης είναι αυτός των 5 ετών Εάν στο προηγούμενο παράδειγμα το
αποκτηθέν ακίνητο πωλήθηκε μετά την 5.5.2009 διαδοχικά κατά συγκεκριμένο
κάθε φορά ποσοστό εξ αδιαιρέτου ή αρχικώς κατά ψιλή κυριότητα και κατόπιν
κατ' επικαρπία, τότε το ποσό των 25.000 ευρώ θα αφαιρεθεί μόνο κατά την
πρώτη μεταβίβαση.

Γ ΜΕΡΟΣ
Η επιβολή ΦΠΑ 23% στις παραδόσεις νεόδμητων ακινήτων

Με τις διατάξεις του NOMOΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3427/2005 «Φόρος προστιθέμενης
αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και
άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 312/27-12-2005)» στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΟΡΟΣ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ και ειδικότερα στο
άρθρο 1, ορίζεται η επιβολή του ΦΠΑ στις παραδόσεις νεόδμητων ακινήτων
και τροποποιούνται οι παρακάτω διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης
Αξίας ο οποίος κυρώθηκε με τον ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248Α).
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1: ρυθμίζονται οι περιπτώσεις ανέγερσης
και πώλησης νεόδμητων οικοδομών, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν
ενεργούν κατ’ επάγγελμα αλλά ασκούν περιστασιακά τέτοια δραστηριότητα.
Πιο συγκεκριμένα τους παρέχεται η δυνατότητα να ενταχθούν με δήλωση
έναρξης ή μεταβολής δραστηριότητας στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.,
προκειμένου σαν υποκείμενοι στο Φ.Π.Α. να έχουν δικαίωμα έκπτωσης του
Φ.Π.Α. εισροών, που θα επιβαρύνει την ανέγερση της οικοδομής.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 : αναδιατυπώνονται και επαναφέρονται
σε ισχύ οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.2859/00 (Κώδικας
Φ.Π.Α.), των οποίων η ισχύς είχε ανασταλεί μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2006 με
το ν.3296/2004 (ΦΕΚ 253Α΄).

Ειδικότερα με τον Ν.2859/2000 (κώδικα Φ.Π.Α.) στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ στο άρθρο 6 στην παράγραφο 1 ορίζονται τα
εξής:
«1.Παράδοση ακινήτων είναι η μεταβίβαση αποπερατωμένων ή ημιτελών
κτιρίων ή τμημάτων τους και του οικοπέδου που μεταβιβάζεται μαζί με αυτά ως
ενιαία ιδιοκτησία ή ιδανικών μεριδίων οικοπέδου επί των οποίων εφαρμόζεται
το αμάχητο τεκμήριο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του α.ν. 1521/1950
(ΦΕΚ 245 Α΄) που κυρώθηκε με το ν. 1587/1950 (ΦΕΚ 294 Α΄), εφόσον
πραγματοποιείται από επαχθή αιτία πριν από την πρώτη εγκατάσταση σε
αυτά.
Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου θεωρούνται:
α) ως κτίρια, τα κτίσματα γενικά και οι κάθε είδους κατασκευές που συνδέονται
με τα κτίσματα ή με το έδαφος κατά τρόπο σταθερό και μόνιμο,
β) ως πρώτη εγκατάσταση, η πρώτη χρησιμοποίηση με οποιονδήποτε τρόπο
των κτιρίων ύστερα, από την ανέγερσή τους, όπως είναι η ιδιοκατοίκηση, η
ιδιόχρηση, η μίσθωση ή άλλη χρήση»
Με τις νέες διατάξεις καθορίζεται ότι παράδοση ακινήτων είναι η μεταβίβαση
αποπερατωμένων ή ημιτελών κτιρίων ή τμημάτων αυτών καθώς και του
οικοπέδου που τους αναλογεί και μεταβιβάζεται μαζί μ’αυτά ή ιδανικών
μεριδίων οικοπέδου επί των οποίων εφαρμόζεται το αμάχητο τεκμήριο της
παρ.1 του άρθρου 2 του νόμου για την επιβολή του φόρου μεταβίβασης
ακινήτων, εφόσον η μεταβίβαση πραγματοποιείται από επαχθή αιτία πριν από
την πρώτη εγκατάσταση σε αυτά.
Πιο συγκεκριμένα με τις εν λόγω διατάξεις προσδιορίζεται ότι :
α) Ως κτίρια θεωρούνται τα κτίσματα γενικά και όλες οι κατασκευές που
συνδέονται με τα κτίσματα ή με το έδαφος κατά τρόπο σταθερό και μόνιμο,
ανεξάρτητα αν είναι αποπερατωμένα ή ημιτελή.
Κατά συνέπεια η ξεχωριστή μεταβίβαση οικοπέδου δεν συνιστά πράξη
παράδοσης ακινήτου υποκείμενη σε Φ.Π.Α.
β) Ως πρώτη εγκατάσταση θεωρείται η με οποιοδήποτε τρόπο
χρησιμοποίηση αυτού από τον υποκείμενο στο φόρο, όπως ιδιοκατοίκηση,
μίσθωση, ιδιοχρησιμοποίηση κ.λ.π.
Προκειμένου για περιπτώσεις που από την έκδοση της άδειας έχει παρέλθει
πενταετία, χωρίς να πραγματοποιηθεί πρώτη εγκατάσταση θεωρείται ότι με τη
συμπλήρωση της πενταετίας πραγματοποιείται η πρώτη εγκατάσταση, ώστε
να καταστεί δυνατή η εκκαθάριση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του
υποκειμένου από πλευράς Φ.Π.Α. για το συγκεκριμένο κτίριο.
Στο Φ.Π.Α. θα υπάγονται τα ακίνητα των οποίων η άδεια κατασκευής
εκδίδεται από την 1η Ιανουαρίου 2006 καθώς και τα ακίνητα των οποίων η
άδεια κατασκευής έχει εκδοθεί πριν την ανωτέρω ημερομηνία, αλλά
αναθεωρείται από την 1η Ιανουαρίου 2006 εφόσον μέχρι την ημερομηνία αυτή
δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες κατασκευής.
Στο άρθρο 6 στην παράγραφο 2 ορίζονται τα εξής:

«2.Παράδοση ακινήτων θεωρείται επίσης:
α) η μεταβίβαση της ψιλής κυριότητας, η σύσταση , η μεταβίβαση ή η
παραίτηση από το δικαίωμα προσωπικής ή πραγματικής δουλείας, η
παραχώρηση του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης επί κοινόκτητων κυρίων,
βοηθητικών ή ειδικών χώρων κτισμάτων ή επί κοινόκτητου τμήματος
οικοπέδου , καθώς και η μεταβίβαση του δικαιώματος άσκησης της επικαρπίας
των ακινήτων της παραγράφου 1.
β) η εκτέλεση εργασιών στα ακίνητα, με μίσθωση έργου, ανεξάρτητα αν
διαθέτει τα υλικά ο εργοδότης ή ο εργολάβος.
Εργασίες κατά την πιο πάνω έννοια είναι και οι εκσκαφές, οι κατεδαφίσεις, η
κατασκευή οικοδομών, οδών, γεφυρών, υδραγωγείων, υδραυλικών και
αποχετευτικών έργων, ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων και
τεχνικών γενικά έργων, καθώς και οι συμπληρώσεις, επεκτάσεις,
διαρρυθμίσεις και επισκευές, εκτός από τις εργασίες συνήθους συντήρησης
των έργων αυτών.»
Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις και συγκεκριμένα στην περίπτωση γ’ της
παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν.2859/2000 (κώδικα Φ.Π.Α.), ως
φορολογητέα πράξη εξομοιούμενη με παράδοση ακινήτου «οιονεί
παράδοση», θεωρείται η ιδιοκατοίκηση, η ιδιόχρηση ή η παράδοση σε μη
φορολογητέα δραστηριότητα του ιδίου υποκείμένου, η μίσθωση, η δωρεάν
παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου ή η για οποιονδήποτε σκοπό ξένο
προς την άσκηση της επιχείρησης χρησιμοποίηση των ακινήτων, που
υπάγονται σε Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κώδικα
Φ.Π.Α.
Στην περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης του κατασκευαζόμενου ακινήτου για τις
ανάγκες της ίδιας της επιχείρησης (πάγιο περιουσιακό στοιχείο), το ακίνητο
υπόκειται στις διατάξεις του πενταετούς διακανονισμού του φόρου εισροών,
όπως προβλέπεται για τα αγαθά επένδυσης με τις διατάξεις του άρθρου 33
του Κώδικα Φ.Π.Α.
Με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 16 του Κώδικα Φ.Π.Α προβλέπεται
ιδιαίτερος χρόνος για τη γένεση της φορολογικής υποχρέωσης και το απαιτητό
του φόρου στις φορολογητέες πράξεις μεταβίβασης ακινήτων που υπάγονται
σε Φ.Π.Α.
Έτσι η φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος καθίσταται απαιτητός
κατά το χρόνο :
α) Υπογραφής του οριστικού συμβολαίου.
β) Σύνταξης της έκθεσης κατακύρωσης επί πλειστηριασμού του ακινήτου, είτε
αυτός ενεργείται εκούσια είτε αναγκαστικά.
γ) Μεταγραφής, στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται η σύνταξη συμβολαίου,
όπως επιδίκαση κυριότητας από δικαστήριο, δικαστικής διανομής, κ.λ.π.

δ) Πραγματοποίησης των πράξεων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης
γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως η
ιδιοκατοίκηση, ιδιόχρηση, μίσθωση κ.λ.π.
ε) υπογραφής του προσυμφώνου, εφόσον σ’ αυτό περιλαμβάνεται ο όρος της
αυτοσύμβασης που προβλέπει το άρθρο 235 του Αστικού Κώδικα εφόσον
καταβλήθηκε ολόκληρο το τίμημα και παραδόθηκε η νομή του ακινήτου.
Με βάση την παράγραφο 2 στην περίπτωση δ’ του άρθρου 19 του Κώδικα
Φ.Π.Α. και καθορίζεται ως φορολογητέα αξία στις παραδόσεις ακινήτων, το
τίμημα που έλαβε ή πρόκειται να λάβει (προκειμένου για κανονική παράδοση)
ή θεωρείται ότι έλαβε (προκειμένου για μίσθωση, ιδιόχρηση κ.λ.π.) ο
υποκείμενος στο φόρο προσαυξημένο με οποιαδήποτε παροχή άμεσα
συνδεδεμένη με τις πράξεις αυτές.
Περαιτέρω με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της ιδίας παραγράφου
προσδιορίζεται η φορολογητέα αξία στην περίπτωση ανέγερσης οικοδομής με
το σύστημα της αντιπαροχής.
Στην περίπτωση αυτή ο οικοπεδούχος αναλαμβάνει την υποχρέωση προς
μεταβίβαση στον εργολάβο (ή σε τρίτα πρόσωπα που θα υποδειχθούν από
αυτόν) ορισμένων ποσοστών εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου ο δε ο
εργολάβος αναλαμβάνει την εκτέλεση έργου επί του οποίου ο οικοπεδούχος
διατηρεί την κυριότητα των υπολοίπων ποσοστών εξ αδιαιρέτου επί του
οικοπέδου μετά των οριζοντίων (ή καθέτων) ιδιοκτησιών που αντιστοιχούν σ’
αυτά. Πρόκειται δηλαδή για περίπτωση μίσθωσης έργου όπου η αμοιβή
καταβάλλεται σε είδος.
Πιο συγκεκριμένα ορίζεται ότι, για τις παραδόσεις ακινήτων στον κύριο του
οικοπέδου, που αναθέτει σε εργολάβο την ανέγερση οικοδομής με το
σύστημα της αντιπαροχής, ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται η αξία των
κτισμάτων που παραδίδονται σ΄ αυτόν. Στον υπολογισμό της αξίας αυτής δεν
λαμβάνεται υπόψη η αξία του ιδανικού μεριδίου του οικοπέδου που
αντιστοιχεί στα κτίσματα αυτά.
Η αξία αυτή σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την αξία
των ποσοστών του οικοπέδου που μεταβιβάζονται από τον οικοπεδούχο στον
εργολάβο κατασκευαστή ή σε τρίτο πρόσωπο που υποδεικνύεται από τον
εργολάβο.
Με την περίπτωση λα΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α.
καθορίζεται ότι απαλλάσσονται από το φόρο οι παραδόσεις όλων των άλλων
ακινήτων, πλην των παραδόσεων που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 6.
Πιο συγκεκριμένα με την εν λόγω διάταξη καθορίζεται ότι απαλλάσσονται από
το φόρο οι παραδόσεις όλων των άλλων ακινήτων, πλην των παραδόσεων
που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 6.
Απαλλάσσονται δηλαδή από Φ.Π.Α οι παραδόσεις και οι αυτοπαραδόσεις των
ακινήτων τα οποία δεν θεωρούνται νεόδμητα. Επίσης προστίθενται στην
απαλλαγή και οι περιπτώσεις παράδοσης νεόδμητων ακινήτων σε

δικαιούχους απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης κατά την απόκτηση πρώτη
κατοικίας.
Η απαλλαγή αυτή της παράδοσης πρώτης κατοικίας από τον Φ.Π.Α. και η
υπαγωγή της στις διατάξεις του Φ.Μ.Α. κρίνεται οριστικά κατά το χρόνο της
παράδοσης.
Έτσι καθίσταται σαφές ότι τόσο οι παραδόσεις ακινήτων (παλαιά ακίνητα) των
οποίων η άδεια οικοδομής εκδόθηκε πριν την 1/1/06 και δεν εμπίπτουν στις
διατάξεις του άρθρου 6 του κώδικα Φ.Π.Α., όσο και η απόκτηση πρώτης
κατοικίας δεν υπάγονται σε Φ.Π.Α. αλλά εξακολουθούν να διέπονται από τις
ισχύουσες διατάξεις της φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων.
Στο άρθρο 1 παρ.14 του Ν.3427/2005 όπου ορίζει:
«14.Η παράγραφος 8 του άρθρου 62 καταργείται και η παράγραφος 9
αναριθμείται σε 8.»
Με την καταργούμενη παράγραφο υπάγονταν σε Φ.Π.Α. και τα εργολαβικά
προσύμφωνα ανέγερσης οικοδομών με το σύστημα της αντιπαροχής, τα
οποία με τις νέες ρυθμίσεις δεν θα υπάγονται σε Φ.Π.Α. δεδομένου ότι με το
εργολαβικό προσύμφωνο δεν συντελείται παράδοση αγαθού ή παροχή
υπηρεσίας κατά τις διατάξεις του Φ.Π.Α.
Στο άρθρο 21 παρ.1 του Ν.2859/2000 ορίζεται οτι:
«1. Ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) ορίζεται σε είκοσι
τρία τοις εκατό (23%) στη φορολογητέα αξία.»
Συμπερασματικά για το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας που επιβάλλεται σε
ποσοστό 23% ( άρθρο 21 παρ.1 του Ν.2859/2000) στις παραδόσεις
νεόδμητων ακινήτων και υπολογίζεται στη διαφορά μεταξύ της αξίας των
δαπανών για την ανέγερση του ακινήτου και στην τιμή της πώλησης. Η τιμή
πώλησης θεωρείται η μεγαλύτερη μεταξύ της αντικειμενικής και της
αναγραφόμενης στο σχετικό συμβόλαιο.
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 2, 3, 4, 5 και 6 του Κώδικα
ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύει, προκύπτει, ότι επιβάλλεται ΦΠΑ στις
παραδόσεις ακινήτων των οποίων η άδεια κατασκευής εκδίδεται από 1ης
Ιανουαρίου 2006 (ή αναθεωρείται από 1ης Ιανουαρίου 2006, εφόσον μέχρι
την ημερομηνία αναθεώρησης δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες κατασκευής)
εφόσον γίνονται από υποκείμενο στο φόρο, με επαχθή αιτία πριν από την
πρώτη εγκατάσταση σε αυτά. (Αρ.πρωτ.:Δ14Α1002664)
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κώδικα ΦΠΑ, προκύπτει υποχρέωση
αυτοπαράδοσης και απόδοσης του ΦΠΑ στις περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης,
παράδοσης σε μη φορολογητέα δραστηριότητα του ιδίου υποκειμένου,
μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης της χρήσης ή χρησιμοποίησης για
οποιονδήποτε σκοπό ξένο προς την επιχείρηση, των ακινήτων που
προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 6.(Αρ.πρωτ.:Δ14Α1002664)
Επίσης η απόκτηση των χιλιοστών του εργολαβικού ανταλλάγματος από τον
κατασκευαστή, όπως εν προκειμένω, δεν αποτελεί φορολογητέα για τον ΦΠΑ
πράξη, δεν προκύπτει δηλ. υποχρέωση αυτοπαράδοσης με την απόκτηση και
μόνο της κυριότητας των χιλιοστών από τον κατασκευαστή, εφόσον το
διαμέρισμα δεν χρησιμοποιήθηκε. Η περαιτέρω παράδοση του διαμερίσματος

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα ΦΠΑ είναι πράξη
που υπάγεται σε ΦΠΑ. (Αρ.πρωτ.:Δ14Α1002664)
Στο άρθρο 6 παρ.3 του Ν. 2859/2000 ορίζεται «τις περιπτώσεις της
παραγράφου 1 και στην περίπτωση α' της παραγράφου 2, στις οποίες
επιβάλλεται ο φόρος του παρόντος νόμου, δεν επιβάλλεται φόρος
μεταβίβασης ακινήτων.»
Επομένως στις περιπτώσεις πώλησης ακινήτων με Φ.Π.Α. δεν επιβάλλεται
φόρος υπεραξίας στον πωλητή καθώς είναι επιτηδευματίας και φορολογείται
με βάση τις διατάξεις του ν.4172/2013 για το κέρδος του, αναλόγως με την
κατηγορία Οντότητας (άρθρο 2 Ε.Λ.Π.) και Λογιστικών Αρχείων (άρθρο 3
Ε.Λ.Π.) που ανήκει με βάση τον Ν.4308/2014 .Επίσης, στο άρθρο 72 παρ.24
του ν.4172/2013 ορίζεται ότι « οι διατάξεις του Κώδικα για τον προσδιορισμό
του φορολογητέου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα των
οικοδομικών επιχειρήσεων εφαρμόζονται για ακίνητα για τα οποία η άδεια
κατασκευής έχει εκδοθεί από την 1.1.2006 και μετά».

Δ.ΜΕΡΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΕΝΤΥΠΑ

Πηγές:
•Εφηµερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, Νόµος υπ’ αριθµ. 4172,Φορολογία εισοδήµατος,
επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4172/2013 και άλλες διατάξεις,
Αριθµός φύλλου 167, 23 Ιουλίου 2013
• NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2859 Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΕΚ Α' 248/07-11-2000)
• ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 3842 Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες
διατάξεις (Φόρος Ακίνητης Περιουσίας).
•Πληροφορίες απο διαδικτιακο τόπο:
http://www.gsis.gr/gsis/export/sites/default/gsis_site/TaxGuide/documents_GeneralImformation/manual_2014.pdf
•Νόμοι 4223/2013
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4223 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων καi άλλες διατάξεις
•Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ν.4172/2013 /Ανάλυση - Ερμηνεία Ν. 4172/2013,Νασόπουλος Α.
Αντωνιος ,Αθήνα 2015.

