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ΠΟΛ 1126

ΠΡΟ: Ωο Πίλαθαο Απνδεθηώλ.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηνλ ηξόπν αληηκεηώπηζεο ησλ ηαθηνπνηνύκελσλ
ρώξσλ ηνπ λ. 3843/2010 (ΦΔΚ 62 Α’), κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ λ. 3897/ 2010
(ΦΔΚ 208 Α’) ζηα πιαίζηα ηεο Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ θαη ηεο Φνξνινγίαο
Δηζνδήκαηνο θαη θνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.3897/2010.
αο θνηλνπνηνύκε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξ. α΄ θαη β΄ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ
22 ηνπ λ.3897/2010 (ΦΔΚ 208 Α’), γηα ελεκέξσζή ζαο θαη νδεγίεο γηα ηελ νξζή
θαη νκνηόκνξθε εθαξκνγή ηνπο.

Ι. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ
Αλαθνξηθά κε ηα ζέκαηα αξκνδηόηεηαο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ζέηνπκε
ππόςε ζαο ηα αθόινπζα:
1.

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3843/2010 νξίδεηαη ε δηαδηθαζία

ηαθηνπνίεζεο ησλ εκηππαίζξησλ ρώξσλ ησλ νηθνδνκώλ, ησλ ρώξσλ πνπ έρνπλ
κεηαηξαπεί ζε ρώξνπο θύξηαο ρξήζεο, θαζώο θαη ηεο πξνζζήθεο ρώξσλ εληόο

ηνπ όγθνπ ησλ θηηξίσλ θαζ’ ππέξβαζε ησλ όξσλ θαη ησλ πεξηνξηζκώλ δόκεζεο
απηώλ.
Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξ. α’ θαη β’ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ

2.

λ. 3897/2010, κε ηηο νπνίεο ηξνπνπνηήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 3843/2010,
νξίδεηαη όηη:
α) Γηα ηνπο ρώξνπο πνπ δηαηεξνύληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3843/2010 δελ νθείιεηαη αλαδξνκηθά νπνηνζδήπνηε θόξνο.
Σπρόλ ήδε θαηαβιεζέληεο θόξνη δελ αλαδεηνύληαη.
β) Οη ρώξνη πνπ δηαηεξνύληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ
λ. 3843/2010 δελ ιακβάλνληαη ππόςε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο
θείκελεο αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο. Δηδηθά σο πξνο ην θόξν αθίλεηεο
πεξηνπζίαο

θαη

γηα

ηελ

ππνβνιή

δήισζεο

ζηνηρείσλ

αθηλήησλ,

νη

ηαθηνπνηνύκελνη ρώξνη ζπλερίδνπλ λα ιακβάλνληαη θνξνινγηθά ππόςε όπσο
ήηαλ πξν ηεο ηαθηνπνίεζεο ηνπο.
Με ην 1082538/1624/Α0012/5-9-2007 έγγξαθό καο έγηλε δεθηό όηη ε

3.

επηθάλεηα ησλ εκηππαίζξησλ ρώξσλ νηθνδνκήο,

κεηά ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε

ρώξν θύξηαο ρξήζεο, ιακβάλεηαη ππόςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ηεθκεξίνπ
απόθηεζεο αθηλήηνπ ηεο πεξ. γ’ ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ ΚΦΔ
4.

ε όιεο ηηο πξναλαθεξόκελεο πεξηπηώζεηο ηαθηνπνίεζεο εκηππαίζξησλ

θιπ

ρώξσλ αθηλήησλ,

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.

3843/2010, νη ηαθηνπνηεκέλνη ρώξνη ιακβάλνληαη ππόςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό
ηεο απαιιαζζόκελεο ή θνξνινγνύκελεο θαηά πεξίπησζε επηθάλεηαο ησλ
αθηλήησλ απηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο.
5.

Δηδηθόηεξα, ε επηθάλεηα ησλ ηαθηνπνηεκέλσλ ρώξσλ ππνινγίδνληαη

ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο επηθάλεηαο ησλ αθηλήησλ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ
αθόινπζσλ δηαηάμεσλ:
α) Σσλ δηαηάμεσλ ηεο πεξ. α’ & β’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΚΦΔ
(Απαιιαγή από ην θόξν εηζνδήκαηνο ηνπ αθαζάξηζηνπ εηζνδήκαηνο από
ηδηνθαηνίθεζε γεληθά, θαζώο θαη ηνπ ηεθκαξηνύ εηζνδήκαηνο από δσξεάλ
παξαρώξεζε κηαο θύξηαο θαηνηθίαο κέρξη 200 η.κ. από γνλείο ζε παηδηά θαη
αληίζηξνθα).
β) Σσλ δηαηάμεσλ ηεο πεξ. ε’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ΚΦΔ (Έθπησζε
από ην ζπλνιηθό εηζόδεκα ηνπ θνξνινγνύκελνπ ηνπ πνζνύ ησλ δεδνπιεπκέλσλ
ηόθσλ ζηεγαζηηθνύ δαλείνπ πνπ θαηαβάιινληαη γηα απόθηεζε α΄ θαηνηθίαο κέρξη
120 η.κ. θαη αθνξνύλ δάλεηα πνπ ζπλάθζεθαλ κέρξη 31.12.2002) .
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γ) Σσλ δηαηάμεσλ ηεο πεξ. γ’ ηεο παξ. 2 άξζξνπ 9

ηνπ ΚΦΔ (Μείσζε

θόξνπ ίζε κε ην 20% ηνπ πνζνύ πνπ θαηαβάιιεηαη γηα δεδνπιεπκέλνπο ηόθνπο
ζηεγαζηηθνύ δαλείνπ απόθηεζεο α’ θαηνηθίαο κέρξη 120 η.κ. θαη αθνξνύλ δάλεηα
πνπ ζπλάθζεθαλ από 1.1.2003 θαη κεηά ).
δ) Σσλ δηαηάμεσλ ησλ πεξ. α’ θαη β’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ ΚΦΔ
(Πξνζδηνξηζκόο

ηνπ

αληηθεηκεληθνύ

εηζνδήκαηνο

κε

βάζε

ηελ

αληηθεηκεληθή δαπάλε ηεο ηδηνθαηνηθνύκελεο ή κηζζνύκελεο ή
παξαρσξνύκελεο

θύξηαο

δεπηεξεπνπζώλ θαηνηθηώλ,

θαηνηθίαο,

θαζώο

θαη

κηαο

ή

εηήζηα
δσξεάλ

πεξηζζόηεξσλ

αλάινγα κε ηα ηεηξαγσληθά κέηξα ηεο επηθάλεηάο

ηνπο).
ε) Σσλ δηαηάμεσλ ηεο πεξ. γ’ ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ ΚΦΔ (Πξνζδηνξηζκόο ηεο
εηήζηαο δαπάλεο κε βάζε θαη ηα πνζά πνπ πξαγκαηηθά θαηαβάιινληαη γηα
αγνξά ή ρξνλνκεξηζηηθή ή ρξεκαηνδνηηθή

κίζζσζε αθηλήησλ ή αλέγεξζε

νηθνδνκώλ).
Δηδηθά, ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηώλ έρεη αλαζηαιεί γηα δαπάλε
απόθηεζεο α’ θαηνηθίαο επηθαλείαο κέρξη 120 η.κ. θαη ζπλνιηθήο αμίαο κέρξη
200.000 επξώ από 17.12.2010 κέρξη 31.12.2012, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1
άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3899/2010 θαη
ζη) Σσλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ ΚΦΔ (Πξνζδηνξηζκόο ηνπ
εηζνδήκαηνο από αθίλεηα).
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ εηζνδήκαηνο από αθίλεηα, (εθκίζζσζε,
ηδηνρξεζηκνπνίεζε

θαη

δσξεάλ

παξαρώξεζε)

ζπκπιεξώλεηαη

θαη

ζπλππνβάιιεηαη κε ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ε «Αλαιπηηθή
Καηάζηαζε γηα ηα Μηζζώκαηα Αθηλήησλ» (έληππν Δ2). ηνπο πίλαθεο ηνπ
εληύπνπ απηνύ ππάξρνπλ ελδείμεηο πνπ αθνξνύλ ηελ επηθάλεηα ησλ αθηλήησλ.
6.

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, σο ρξόλνο

ηαθηνπνίεζεο ησλ ρώξσλ απηώλ ζεσξείηαη ε ηνπνζέηεζε από ηελ πνιενδνκία
ηεο ζθξαγίδαο γηα ηε βεβαίσζε ηεο πιεξόηεηαο ηνπ θαθέινπ ζην αληίγξαθν ηεο
ππνβιεζείζαο αίηεζεο ηαθηνπνίεζεο.
7.

Οη ρώξνη πνπ ηαθηνπνηνύληαη ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ,

πξέπεη γηα

πξώηε θνξά λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πνπ
ππνβάιιεηαη ην νηθνλ. έηνο 2012.
ηε δήισζε απηή ζα πεξηιεθζνύλ νη ρώξνη πνπ έρνπλ ηαθηνπνηεζεί κέζα
ζην 2010, θαζώο θαη όζνη έρνπλ ηαθηνπνηεζεί κέζα ζην 2011.
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Γηεπθξηλίδεηαη όηη νη ρώξνη πνπ ηαθηνπνηνύληαη κέζα ζην έηνο 2011,
αλεμάξηεηα από ηελ εκεξνκελία ηαθηνπνίεζήο ηνπο,

πξέπεη λα δεισζνύλ

δηνξζσκέλνη γηα όιε ηε ρξήζε ηνπ 2011, ζηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο
νηθνλ. έηνπο 2012 θαη έηζη ζα ζπλερίδνπλ λα δειώλνληαη θαη ηα επόκελα νηθνλ.
έηε. Οκνίσο, νη ρώξνη πνπ ηαθηνπνηνύληαη κέζα ζην έηνο 2012, αλεμάξηεηα
από ηελ εκεξνκελία ηαθηνπνίεζήο ηνπο, πξέπεη λα πεξηιεθζνύλ δηνξζσκέλνη
γηα όιε ηε ρξήζε 2012, ζηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο νηθνλ. έηνπο 2012
θαη ησλ επνκέλσλ νηθνλ. εηώλ.
8.

ε πεξίπησζε, πνπ παξά ηελ ππνρξέσζε δήισζήο ηνπο, δηαπηζησζεί

όηη νη ηαθηνπνηεκέλνη ρώξνη δελ δειώλνληαη ή δειώλνληαη αλαθξηβώο ζηηο
δειώζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ ηαθηνπνίεζή
ηνπο, επηβάιινληαη νη λόκηκεο θπξώζεηο.
Δηδηθά, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξ. α’ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ
22 ηνπ λ. 3897/2010, δελ επηβάιιεηαη αλαδξνκηθά θόξνο εηζνδήκαηνο,
πξνζαύμεζε ή πξόζηηκν, γηα ηνπο ρώξνπο πνπ ηαθηνπνηήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3843/2010,

αλ δηαπηζησζεί όηη δελ δειώζεθαλ ή όηη

δειώζεθαλ αλαθξηβώο θαηά ηα πξνγελέζηεξα ηεο ηαθηνπνίεζήο ηνπο νηθνλ. έηε.
Δπίζεο, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξ. α’ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ
22 ηνπ λ. 3897/2010, θόξνο εηζνδήκαηνο πνπ έρεη θαηαβιεζεί γηα ηνπο ρώξνπο
απηνύο θαηά ηα πξνεγνύκελα ηεο ηαθηνπνίεζήο ηνπο νηθνλ. έηε (νηθνλ. έηε 2011
θαη πξνγελέζηεξα), δελ ζπκςεθίδεηαη νύηε επηζηξέθεηαη ζην θνξνινγνύκελν.

ΙI. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΚΑΙ ΓΗΛΩΗ ΣΟΙΥΔΙΩΝ
ΑΚΙΝΗΣΩΝ
Αλαθνξηθά κε ην θόξν αθίλεηεο πεξηνπζίαο (Φ.Α.Π.) θαη ηελ ππνβνιή ηεο
δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9)

ησλ ρώξσλ πνπ έρνπλ ηαθηνπνηεζεί

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 λ. 3843/2010, εθαξκόδνληαη ηα
αθόινπζα:
ύκθσλα κε ηελ πεξ. β’ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 3897/2010, σο
πξνο ην θόξν αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη γηα ηελ ππνβνιή δήισζεο ζηνηρείσλ
αθηλήησλ, oη ηαθηνπνηνύκελνη ρώξνη (άξζξν 5 ηνπ λ. 3843/2010-ΦΔΚ 62 Α’),
ήηνη νη εκηππαίζξηνη ρώξνη θαη νη ρώξνη ζην ππόγεην, ηζόγεην ή ζε άιιε ζηάζκε
ηνπ θηηξίνπ, νη νπνίνη βξίζθνληαη κέζα ζηνλ εγθεθξηκέλν θηηξηαθό όγθν βάζεη ηεο
νηθνδνκηθήο ηνπ άδεηαο, ε νπνία εθδόζεθε ή αλαζεσξήζεθε έσο 2.7.2009 θαη
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έρνπλ κεηαηξαπεί ζε ρώξνπο θύξηαο ρξήζεο θαζ’ππέξβαζε ησλ όξσλ θαη
πεξηνξηζκώλ δόκεζεο ηνπ αθηλήηνπ θαη ζύκθσλα κε ηηο πξνϋπνζέζεηο, ηνπο
όξνπο θαη ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδνληαη ζηα άξζξα 5-7 ηνπ ίδηνπ λόκνπ, εθόζνλ ε
ρξήζε ηνπο δελ απαγνξεύεηαη από ηηο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο γηα ηηο ρξήζεηο
γεο πνπ ηζρύνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ αθηλήηνπ, ζπλερίδνπλ λα ιακβάλνληαη
θνξνινγηθά ππόςε, όπσο πξηλ ηελ ηαθηνπνίεζή ηνπο.
Δπνκέλσο:
Α. Οι ηακηοποιούμενοι ημιςπαίθπιοι, πνπ είηε είραλ ήδε πεξηιεθζεί
ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ σο βνεζεηηθνί ρώξνη είηε είρε παξαιεθζεί ε
αλαγξαθή ηνπο, δελ απαηηείηαη κόλν γηα ην ιόγν ηεο ηαθηνπνίεζήο ηνπο λα
αλαγξαθνύλ σο θύξηνη ρώξνη ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011 θαη,
όζνλ αθνξά ηνλ Φ.Α.Π., ζα ζπλερίζνπλ λα αληηκεησπίδνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν,
όπσο αθξηβώο πξηλ ηελ ηαθηνπνίεζή ηνπο.
ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρεη ππνρξέσζε αλαγξαθήο ζηε δήισζε
ζηνηρείσλ

αθηλήησλ

(Δ9)

αθηλήηνπ

πνπ

πεξηιακβάλεη

ηαθηνπνηνύκελν

εκηππαίζξην ρώξν, γηα άιιε αηηία (π.ρ. αγνξά, κεηαβνιή ηνπ είδνπο
εκπξάγκαηνπ δηθαηώκαηνο, κεηαβνιή ησλ πνζνζηώλ ηδηνθηεζίαο, δηαρσξηζκνύ
επηθαξπίαο – ςηιήο θπξηόηεηαο θ.ιπ.), ηόηε θαηά ηελ αλαγξαθή ηνπ αθηλήηνπ
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο θύξηνπο ρώξνπο ηνπ αθηλήηνπ θαη ηα ηεηξαγσληθά
κέηξα ηνπ εκηππαίζξηνπ ρώξνπ.
Γειαδή, ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, ηνπ αθηλήηνπ
πνπ πεξηιακβάλεη ηαθηνπνηνύκελν εκηππαίζξην ρώξν, ε απεηθόληζε ησλ
εκηππαίζξησλ ρώξσλ ζηνπο θύξηνπο ρώξνπο ζα πεξηιεθζεί ζηε δήισζε ηνπ
θαηλνύξγηνπ ηδηνθηήηε, ελώ ζε πεξίπησζε

δηαρσξηζκνύ επηθαξπίαο - ςηιήο

θπξηόηεηαο, ζα πεξηιεθζεί ζηε δήισζε ηόζν ηνπ επηθαξπσηή όζν θαη ηνπ ςηινύ
θπξίνπ.
Β.

Οι

ηακηοποιούμενοι σώποι, λόγω μεηαηποπήρ ηοςρ

σώποςρ κύπιαρ σπήζηρ, νη νπνίνη είραλ ήδε

ζε

πεξηιεθζεί ζηε δήισζε

ζηνηρείσλ αθηλήησλ δελ απαηηείηαη κόλν γηα ην ιόγν ηεο ηαθηνπνίεζήο ηνπο λα
ηξνπνπνηεζνύλ

θαη λα αλαγξαθνύλ ζηελ πξαγκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε ζηε

δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ θαη, όζνλ αθνξά ηνλ Φ.Α.Π., ζα ζπλερίζνπλ λα
αληηκεησπίδνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν, όπσο αθξηβώο πξηλ ηελ ηαθηνπνίεζή ηνπο.
Σαθηνπνηνύκελνη ρώξνη πνπ έρνπλ κεηαηξαπεί ζε ρώξνπο θύξηαο
ρξήζεο, νη νπνίνη νπδέπνηε είραλ αλαγξαθεί ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ,
5

αλαγξάθνληαη ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ ηνπ νηθείνπ έηνπο, κεηά ηελ
ηαθηνπνίεζή ηνπο.
ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρεη ππνρξέσζε αλαγξαθήο ζηε δήισζε
ζηνηρείσλ αθηλήησλ ηνπ ρώξνπ πνπ ηαθηνπνηήζεθε ιόγσ κεηαηξνπήο ηνπ ζε
ρώξν θύξηαο ρξήζεο,

γηα άιιε αηηία (π.ρ. αγνξά, κεηαβνιή ηνπ είδνπο

εκπξάγκαηνπ δηθαηώκαηνο, κεηαβνιή ησλ πνζνζηώλ ηδηνθηεζίαο, δηαρσξηζκνύ
επηθαξπίαο-ςηιήο θπξηόηεηαο θ.ιπ.), ηόηε ν ελ ιόγσ ρώξνο ζα αλαγξαθεί ζηελ
πξαγκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε.
Γ. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο Φνξνινγίαο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο
θαη ηεο Γήισζεο ηνηρείσλ Αθηλήησλ, σο ρξόλνο ηαθηνπνίεζεο ζεσξείηαη ε
ηνπνζέηεζε από ηελ πνιενδνκία ηεο ζθξαγίδαο γηα ηε βεβαίσζε ηεο
πιεξόηεηαο

ηνπ

θαθέινπ

ζην

αληίγξαθν

ηεο

ππνβιεζείζαο

αίηεζεο

ηαθηνπνίεζεο.

Γ. Δάλ, παξά ηα αλαθεξόκελα ζηηο παξαγξάθνπο Α θαη Β, ηδηνθηήηεο
ηαθηνπνηνύκελνπ εκηππαίζξηνπ ρώξνπ ή ρώξνπ πνπ έρεη κεηαηξαπεί ζε ρώξν
θύξηαο

ρξήζεο επηζπκεί

λα απεηθνλίζεη ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ

αθηλήηνπ ηνπ, δύλαηαη λα ην θάλεη ππνβάιινληαο δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ ην
επόκελν ηεο ηαθηνπνίεζεο έηνο, ζύκθσλα κε ηα αλαγξαθόκελα ζηελ παξ. Γ’.

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ:
ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 1 :
Φνξνινγνύκελνο δελ είρε δειώζεη θαζόινπ ή είρε δειώζεη ζηνπο βνεζεηηθνύο
ρώξνπο

εκηππαίζξην ρώξν 15 η.κ. πνπ βξίζθεηαη ζε δεισζέλ

δηακέξηζκα

θπξίσλ ρώξσλ 100 η.κ.
Ο εκηππαίζξηνο απηόο ρώξνο ηαθηνπνηήζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 2010.
Περίπτωση α:

Μεηά ηελ ηαθηνπνίεζε, θαη εάλ δελ έρεη αθνινπζήζεη

θάπνηα άιιε κεηαβηβαζηηθή πξάμε, δελ απαηηείηαη λα γίλεη κεηαβνιή ζηε δήισζε
ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011 θαη επνκέλσλ εηώλ, εθόζνλ δελ ππάξμεη
κεηαβνιή.
Περίπτωση β: Σν Φεβξνπάξην ηνπ 2011 ν θνξνινγνύκελνο κεηαβίβαζε
ηελ ςηιή θπξηόηεηα ζηελ θόξε ηνπ κε γνληθή παξνρή.
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Σν 2012 θαη νη δπν ππόρξενη, ηόζν ε θόξε –ςηιόο θύξηνο όζν θαη ν παηέξαοεπηθαξπσηήο,

νθείινπλ

λα

ππνβάινπλ

δήισζε

ζηνηρείσλ

αθηλήησλ

ζπκπεξηιακβάλνληαο ηνλ εκηππαίζξην ρώξν ζηνπο θύξηνπο ρώξνπο (ν κελ
παηέξαο δειώλνληαο κεηαβνιή ε δε θόξε ην λέν αθίλεην).
Περίπτωση γ: Σν Φεβξνπάξην ηνπ 2011 ην δηακέξηζκα πσιήζεθε.
Ο κελ αγνξαζηήο ζα δειώζεη ην δηακέξηζκα θαη ηνλ εκηππαίζξην ρώξν ζηνπο
θύξηνπο ρώξνπο, ν δε πσιεηήο ζα δηαγξάςεη ην αθίλεην αλαγξάθνληάο ην όπσο
ην είρε δειώζεη αξρηθά.

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 2 :
Φνξνινγνύκελνο ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ πξνεγνύκελσλ εηώλ
ζπκπεξηέιαβε ζηνπο θύξηνπο ρώξνπο δηακεξίζκαηόο ηνπ θιεηζηό εκηππαίζξην.
ηε ζπλέρεηα ηαθηνπνίεζε ηνλ ελ ιόγσ εκηππαίζξην.
Ο ηδηνθηήηεο δελ κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ην Δ9, αθαηξώληαο ηνλ εκηππαίζξην,
δηόηη έρεη ήδε απεηθνλίζεη ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ αθηλήηνπ ηνπ.
ε θάζε πεξίπησζε, ζύκθσλα θαη κε ηελ πεξ. α ηεο παξ. 5 ηνπ λ. 3897/2010,
ηπρόλ ήδε θαηαβιεζέληεο θόξνη δελ αλαδεηνύληαη.

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 3 :
Φνξνινγνύκελνο ηαθηνπνίεζε ην έηνο 2010 ππόγεην ρώξν, πνπ ζύκθσλα κε
ηελ νηθνδνκηθή άδεηα ήηαλ απνζήθε ή ρώξνο ζηάζκεπζεο, ζε θαηνηθία.
Περίπτωση α: ηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ είρε δεισζεί σο απνζήθε
ή ρώξνο ζηάζκεπζεο, ζύκθσλα κε ηελ νηθνδνκηθή άδεηα.
ε απηή ηελ πεξίπησζε, κεηά ηελ ηαθηνπνίεζε, δελ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε
ηεο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011 θαη επνκέλσλ εηώλ, εθόζνλ δελ
ππάξμεη κεηαβνιή.
Περίπτωση β: ηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ δελ είρε δεισζεί θαζόινπ
ν ελ ιόγσ ρώξνο.
ε απηή ηελ πεξίπησζε ππνβάιιεηαη δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2011,
ζην νπνίν ζα εκθαλίδεηαη ην αθίλεην σο θαηνηθία.
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Περίπτωση γ: Μεηά ηελ ηαθηνπνίεζε ν ηδηνθηήηεο πξνβαίλεη ζε πώιεζε
ηνπ ελ ιόγσ αθηλήηνπ κέζα ζην έηνο 2010.
ε απηή ηελ πεξίπησζε ν κελ αγνξαζηήο ζα απνηππώζεη ην αθίλεην ζηε
δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ σο θαηνηθία, ν δε πσιεηήο δε ζα θάλεη θάπνηα
ελέξγεηα πιελ ηεο ηπρόλ δηαγξαθήο ηνπ αθηλήηνπ, εθόζνλ ην είρε ζπκπεξηιάβεη
ζε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ πξνεγνύκελσλ εηώλ.

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 4:
Φνξνινγνύκελνο ηαθηνπνηεί ην 2010 νιόθιεξν ην ηζόγεην θηηξίνπ (pilotis) ηνλ
νπνίν είρε κεηαηξέςεη ζε θαηνηθία ην 2009.
Περίπτωση α:

Αλ ν ρώξνο απηόο δελ είρε αλαγξαθεί ζηε δήισζε

ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2010, o ππόρξενο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη δήισζε
ζηνηρείσλ αθηλήησλ 2011 πξνθεηκέλνπ λα ηνλ δειώζεη ζηελ πξαγκαηηθή ηνπ
θαηάζηαζε.
Περίπτωση β: Αλ ν ρώξνο απηόο είρε αλαγξαθεί ζηε δήισζε ζηνηρείσλ
αθηλήησλ 2010 σο απνζήθε ή σο ζέζε ζηάζκεπζεο, κεηά ηελ ηαθηνπνίεζε δελ
απαηηείηαη λα δεισζεί ζηε δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ σο θαηνηθία.

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 5 :
Μεηαβηβάδεηαη αθίλεην ζην ηζόγεην θηηξίνπ, ην νπνίν ζύκθσλα κε ηελ νηθνδνκηθή
άδεηα ήηαλ αξρηθά

απνζήθε θαη ν πσιεηήο πξηλ ηε κεηαβίβαζε

ην είρε

ηαθηνπνηήζεη σο θαηνηθία. Ο αγνξαζηήο ηνπ ελ ιόγσ αθηλήηνπ, αλεμάξηεηα από
ην πώο αλαγξάθεηαη ην αθίλεην ζην ζπκβόιαην,

ην ρξεζηκνπνίεζε

σο

επαγγεικαηηθή ζηέγε.
ύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ππεξεζίαο καο, ην ζπγθεθξηκέλν αθίλεην πξέπεη λα
δεισζεί από ηνλ αγνξαζηή σο επαγγεικαηηθή ζηέγε.

ΙΙΙ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ ΑΚΙΝΗΣΩΝ
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγίαο κεηαβίβαζεο αθηλήησλ, νη
εκηππαίζξηνη ή βνεζεηηθνί ρώξνη, νη νπνίνη κεηαβηβάδνληαη κε επαρζή αηηία θαη
ήδε θαηά ηο σπόνο ηηρ αγοπάρ έσοςν διαμοπθωθεί ζε σώπο κύπιαρ
σπήζηρ, ςπάγονηαι ζε θ.μ.α. ανάλογα με ηη σπήζη ηοςρ (άξζξν 1 θαη 3
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παξ.

1

ε΄

α.λ.

1521/1950,

άξζξν

2

παξ.

1

ηεο

κε

αξηζ.

πξση.

1067780/82/Γ0013/ΠΟΛ. 1149/9-6-1994 απόθαζεο ηνπ Τπ.Οηθ. θαζώο θαη νη κε
αξηζ.

1026526/83/Β0013/ΠΟΛ.

1046/9-3-2005,

1035134/102/Β0013/ΠΟΛ.

1057/6-4-2005, 1047581/133/Β0013/ΠΟΛ. 1073/9-5-2005 θαη ΠΟΛ. 1114/19-72010 εγθύθιηνη ΤπΟηθ. θαη ε κε αξηζ. 622/2004 Γλσκνδόηεζε ηνπ Ν..Κ.).
ύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 22 παξ. 5 πεξ. α’ ηνπ λ. 3897/2010
γηα ηνπο ρώξνπο απηνύο πνπ έρνπλ κεηαβηβαζζεί θαη ξπζκηζζεί ζηε ζπλέρεηα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3843/2010 δελ νθείιεηαη αλαδξνκηθά νπνηνζδήπνηε θόξνο,
νύηε επηζηξέθεηαη ηπρόλ θαηαβιεζείο.
Δπίζεο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3843/2010
θαη ηηο εγθπθιίνπο κε αξηζ. 5 θαη 8/2010 ηνπ ΤΠΔΚΑ νξίδεηαη όηη νη ρώξνη, νη
νπνίνη

ξπζκίδνληαη

πνιενδνκηθά

κε

ηελ

πξνβιεπόκελε

δηαδηθαζία,

κεηαβηβάδνληαη κε ηελ επηζεκείσζε όηη απηνί «ξπζκίζηεθαλ κε ηηο δηαδηθαζίεο
ηνπ λ. 3843/2010». Η βεβαίωζη αςηή (δηλ. ανηίγπαθο ηηρ αίηηζηρ ηος
ενδιαθεπομένος επί ηηρ οποίαρ έσει ηεθεί η ζσεηική ζθπαγίδα πεπαίωζηρ
ηηρ διαδικαζίαρ), η οποία επιζςνάπηεηαι ζηο ζσεηικό μεηαβιβαζηικό
ζςμβόλαιο, επέσει θέζη βεβαίωζηρ σώπος κύπιαρ σπήζηρ για ηοςρ
πςθμιζθένηερ σώποςρ και για ηο σπονικό διάζηημα διαηήπηζηρ ηηρ
ζςγκεκπιμένηρ σπήζηρ (εγκύκλιορ 19/2010 ηος ΤΠΔΚΑ).
Δλόςεη ησλ αλσηέξσ ζπλάγεηαη όηη νη αλσηέξσ ρώξνη, νη νπνίνη
κεηαβηβάδνληαη κε επαρζή αηηία θαη ήδε θαηά ην ρξόλν ηεο αγνξάο έρνπλ
ππαρζεί ζηελ πνιενδνκηθή ξύζκηζε ηνπ λ. 3843/2010, ππάγνληαη ζε θ.κ.α.
αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπο. Δπίζεο, γίλεηαη δεθηό όηη θαηά ηε κεηαβίβαζε ησλ
ρώξσλ, γηα ηνπο νπνίνπο έρεη πεξαησζεί ε πξνβιεπόκελε δηαδηθαζία θαη έρεη
ρνξεγεζεί ε αλσηέξσ βεβαίσζε, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ
λ. 1078/1980. πλεπώο, η απαλλαγή α΄ καηοικίαρ σοπηγείηαι και για ηην
επιθάνεια ηων σώπων αςηών με βάζη ηιρ πποϋποθέζειρ ηος άπθπος 1 ηος
ν. 1078/1980, εθόζον καηά ηο σπόνο ηηρ αγοπάρ έσει ολοκληπωθεί η
διαδικαζία πύθμιζήρ ηοςρ ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος ν. 3843/2010.
Ο θόξνο κεηαβίβαζεο, ν νπνίνο θαηεβιήζε γηα ηελ αμία ησλ ρώξσλ πνπ
είραλ ήδε ξπζκηζζεί θαη’εθαξκνγή ηνπ λ. 3843/2010 ηελ εκέξα ηεο αγνξάο
(ζύληαμεο κεηαβηβαζηηθνύ ζπκβνιαίνπ) γηα αθίλεηα πνπ είραλ ππαρζεί ζηηο
δηαηάμεηο ηεο απαιιαγήο α΄ θαηνηθίαο, κπνξεί λα επηζηξαθεί σο αρξεσζηήησο
θαηαβιεζείο εληόο ηξηεηίαο από ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπ, κεηά από
ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο από ηνλ ππόρξεν.
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ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ:
O A, άγακνο, δηθαηνύρνο απαιιαγήο θόξνπ γηα αγνξά α’ θαηνηθίαο (κε
αθνξνιόγεην όξην 200.000 €) αγόξαζε ηελ 10-5-11 έλα δηακέξηζκα αμίαο
180.000 € θαη επηθάλεηαο 90 η.κ. ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαλ «θιεηζηόο»
εκηππαίζξηνο ρώξνο επηθαλείαο 10 η.κ., ν νπνίνο είρε ήδε ξπζκηζζεί κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λ. 3843/10 θαηά ην ρξόλν ηεο αγνξάο.
Καηά ηελ αγνξά απηή δελ ρνξεγήζεθε απαιιαγή γηα ηελ αμία πνπ αλαινγνύζε
ζηνλ εκηππαίζξην ρώξν θαη θαηαβιήζεθε θόξνο πνζνύ 2.000 € (2.000 € αμία
αλά η.κ. Υ 10 η.κ. =20.000 € Υ 10%=2.000 €).
Ο Α δύλαηαη κε αίηεζή ηνπ πξνο ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ. λα δεηήζεη ηελ επηζηξνθή
ηνπ θαηαβιεζέληνο θόξνπ εληόο πξνζεζκίαο 3 εηώλ από ηελ θαηαβνιή ηνπ.
IV. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΓΩΡΔΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ
ηε

θνξνινγία

θιεξνλνκηώλ,

δσξεώλ

θαη

γνληθώλ

παξνρώλ

εθαξκόδνληαη αλάινγα ηα πην πάλσ αλαθεξζέληα ζηε θνξνινγία κεηαβίβαζεο
αθηλήησλ.
πλεκκέλα : έλα (1)

Ακπιβέρ ανηίγπαθο

Τθςποςπγόρ

Η Πποϊζηαμένη ηηρ Γπαμμαηείαρ

Γημήηπηρ Κοςζελάρ
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