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ΘΔΜΑΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ (αξκνδηόηεηα ηεο Γ/λζεο Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ) 
 
Α.- ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ - ΓΩΡΔΩΝ - ΓΟΝ. ΠΑΡΟΥΩΝ 
  
1. Πνηνο είλαη ππόρξενο γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήιωζεο θόξνπ θιεξνλνκηάο; 
Ο θιεξνλφκνο ή ν λφκηκνο αληηπξφζσπφο ηνπ (άξζξν 61 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο 

Κιεξνλνκηψλ – Γσξεψλ - Γνληθψλ παξνρψλ, ν νπνίνο θπξψζεθε κε ην λ. 2961/01). 
 
2. Πνηα είλαη ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο δήιωζεο θόξνπ θιεξνλνκηάο; 
Μέζα ζε έμη κήλεο, αλ ν θιεξνλνκνχκελνο πέζαλε ζηελ Διιάδα, ή κέζα ζε έλα ρξφλν, αλ ν 

θιεξνλνκνχκελνο απεβίσζε ζηελ αιινδαπή ή νη θιεξνλφκνη ή νη θιεξνδφρνη δηέκελαλ θαηά ην 
ρξφλν ζαλάηνπ ζηελ αιινδαπή. 

Η πξνζεζκία αξρίδεη απφ : 
ην ζάλαην ηνπ θιεξνλνκνπκέλνπ 
ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαζήθεο ή 
ηε δεκνζίεπζε ηεο ηειεζίδηθεο απφθαζεο πνπ θεξχζζεη ηελ αθάλεηα ή  
ην ζάλαην ηνπ ππφρξενπ ζε δήισζε, αλ απηφο δελ ππέβαιε δήισζε ή 
ην δηνξηζκφ ησλ θεδεκφλσλ ζρνιαδνπζψλ θιεξνλνκηψλ, ησλ εθηειεζηψλ δηαζήθεο, ησλ 

ζπλδίθσλ πηψρεπζεο ή 
ηελ αλαγλψξηζή ηνπο, ζε πεξίπησζε θιεξνλφκσλ ζρνιαδνπζψλ θιεξνλνκηψλ ή 
ην ρξφλν πνπ νξίδεηαη ζηα άξζξα 7 θαη 8 ηνπ Κψδηθα. 
Η θαηά ηα άλσ εμάκελε ή εηήζηα πξνζεζκία κπνξεί λα παξαηαζεί γηα ηξεηο (3) θαη΄ 

αλψηαην φξην κήλεο, κε απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Υ., αλ ζπληξέρνπλ 
απνρξψληεο ιφγνη (άξζξα 62, 63 θαη 64). 

 
3. Πνηα δηθαηνινγεηηθά απαηηνύληαη θαηά ηελ ππνβνιή δειώζεωλ θόξνπ 

θιεξνλνκηάο; 
α) Λεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ 
β) αληίγξαθν δηαζήθεο 
γ) θιεξνλνκεηήξην ή πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο δεκνηηθήο ή θνηλνηηθήο αξρήο πεξί ηνπ 

είδνπο θαη ηνπ βαζκνχ ζπγγελείαο πξνο ηνλ θιεξνλνκνχκελν 
δ) πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γξακκαηέα ηνπ Δηξελνδηθείνπ πεξί κε δεκνζηεχζεσο λεφηεξεο 

δηαζήθεο ή πεξί κε δεκνζηεχζεσο δηαζήθεο ζηελ πεξίπησζε ηεο εμ αδηαζέηνπ δηαδνρήο 
ε) πηζηνπνηεηηθφ γηα ηελ ειηθία ηνπ επηθαξπσηή, φηαλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο 

ιακβάλεηαη ππφςε ε ειηθία απηνχ 
ζη) έγγξαθν λνκηκνπνηήζεσο, ζε πεξίπησζε πιεξεμνπζίνπ 
δ) ηα έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηε κεηάζεζε ηνπ ρξφλνπ γέλεζεο ηεο θνξνινγηθήο 

ππνρξέσζεο 
ε) απνδεηθηηθά ρξεψλ ηεο θιεξνλνκηάο (Σρεηηθφ άξζξν 67 ηνπ Κψδηθα). 
 
4. Πνηα είλαη αξκόδηα Γ.Ο.Τ. γηα ηελ παξαιαβή δειώζεωλ θόξνπ 

θιεξνλνκηάο; 
Η Γ.Ο.Υ. ηεο θαηνηθίαο ηνπ θιεξνλνκνπκέλνπ ή ε Γ.Ο.Υ. Καηνίθσλ Δμσηεξηθνχ, αλ ν 

θιεξνλνκνχκελνο ήηαλ θάηνηθνο αιινδαπήο. 
Αλ φκσο ν θιεξνλνκνχκελνο είρε ηελ θαηνηθία ηνπ ζηελ αιινδαπή, αιιά πέζαλε ζηελ 

Διιάδα, αξκφδηα είλαη ε Γ.Ο.Υ. ηνπ ηφπνπ ζαλάηνπ. 
Ωο θαηνηθία ηνπ θιεξνλνκνπκέλνπ ζεσξείηαη απηή πνπ πξνθχπηεη απφ ην ΑΦΜ απηνχ 

(άξζξν 66). 
 
5. Πνηνο είλαη ππόρξενο ππνβνιήο δήιωζεο θόξνπ δωξεάο - γνληθήο 

παξνρήο; 
Δίλαη νη ζπκβαιιφκελνη δσξεηήο – δσξενδφρνο, γνλέαο - ηέθλν θαη, ζε πεξίπησζε άηππεο 

δσξεάο, ν δσξενδφρνο (άξζξν 85). 
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6. Πνηα είλαη αξκόδηα Γ.Ο.Τ. γηα ηελ παξαιαβή δήιωζεο θόξνπ δωξεάο- 
γνληθήο παξνρήο; 

Ο πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Υ. ηεο θαηνηθίαο ηνπ δσξεηή. Ωο θαηνηθία ηνπ δσξεηή ζεσξείηαη 
απηή πνπ πξνθχπηεη απφ ην ΑΦΜ απηνχ. (άξζξν 87). 

 
7. Πνηα είλαη ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο δήιωζεο θόξνπ δωξεάο -γνληθήο 

παξνρήο; 
Η δήισζε ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζπκβνιαίνπ, ην νπνίν ζπληάζζεηαη κε 

βάζε ζεσξεκέλν αληίγξαθν ηεο δήισζεο, θαη, πξνθεηκέλνπ γηα άηππεο δσξεέο, κέζα ζε έμη κήλεο 
απφ ηελ παξάδνζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο δσξεάο ζην δσξενδφρν (άξζξν 86). 

 
8. Πνηεο είλαη νη πξνϋπνζέζεηο απαιιαγήο από ην θόξν θιεξνλνκηώλ θαη 

γνληθώλ παξνρώλ γηα ηελ απόθηεζε ηεο πξώηεο θαηνηθίαο; 
Ο θιεξνλφκνο (ζχδπγνο ή ηέθλν ηνπ θιεξνλνκνπκέλνπ) ή ην ηέθλν πνπ απνθηά ηε γνληθή 

παξνρή ή ν ζχδπγνο απηνχ ή ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπο, λα κελ έρνπλ δηθαίσκα πιήξνπο θπξηφηεηαο ή 
επηθαξπίαο ή νίθεζεο ζε άιιε θαηνηθία ή ηδαληθφ κεξίδην θαηνηθίαο πνπ πιεξνί ηηο ζηεγαζηηθέο 
αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηαο ή δηθαίσκα πιήξνπο θπξηφηεηαο επί νηθνπέδνπ νηθνδνκήζηκνπ ή επί 
ηδαληθνχ κεξηδίνπ νηθνπέδνπ, ζηα νπνία αληηζηνηρεί εκβαδφλ θηίζκαηνο πνπ πιεξνί ηηο ζηεγαζηηθέο 
ηνπο αλάγθεο θαη βξίζθνληαη ζε δήκν ή θνηλφηεηα κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 3.000 θαηνίθσλ. Οη 
ζηεγαζηηθέο αλάγθεο ζεσξείηαη φηη θαιχπηνληαη αλ ην ζπλνιηθφ εκβαδφλ ησλ αλσηέξσ αθηλήησλ 
(θαη ησλ ινηπψλ αληίζηνηρσλ θιεξνλνκηαίσλ αθηλήησλ) είλαη 70 η.κ. πξνζαπμαλφκελα θαηά 20 η.κ. 
γηα θαζέλα απφ ηα δχν πξψηα ηέθλα θαη θαηά 25 η.κ. γηα ην ηξίην θαη θαζέλα απφ ηα επφκελα 
ηέθλα ηνπ δηθαηνχρνπ.(άξζξα 26 ελφηεηα Α΄ θαη 43 ελφηεηα Α΄). 

 
9. Πνηα είλαη ηα αθνξνιόγεηα πνζά γηα ηελ απόθηεζε πξώηεο θαηνηθίαο αηηία 

ζαλάηνπ ή γνληθήο παξνρήο; 
Η απαιιαγή παξέρεηαη γηα αμία θαηνηθίαο κέρξη 200.000 € γηα θάζε αλήιηθν ή άγακν 

θιεξνλφκν θαη κέρξη 250.000 € γηα έγγακν, ε νπνία πξνζαπμάλεηαη θαηά 25.000 € γηα θαζέλα 
απφ ηα δχν πξψηα ηέθλα θαη θαηά 30.000 € γηα ην ηξίην θαη θαζέλα απφ ηα επφκελα αλήιηθα 
ηέθλα, ησλ νπνίσλ ηελ επηκέιεηα έρεη ν δηθαηνχρνο. Σην πνζφ ηεο απαιιαγήο πεξηιακβάλεηαη θαη ε 
αμία κηαο ζέζεο ζηάζκεπζεο απηνθηλήηνπ θαη ελφο απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ, γηα επηθάλεηα εθάζηνπ 
έσο 20 η.κ., εθφζνλ βξίζθνληαη ζην ίδην αθίλεην θαη απνθηψληαη ηαπηφρξνλα. Δπίζεο ρνξεγείηαη 
απαιιαγή γηα νηθφπεδν αμίαο κέρξη 50.000 € γηα θάζε αλήιηθν ή άγακν θιεξνλφκν θαη κέρξη 
100.000 € γηα θάζε έγγακν θιεξνλφκν, πξνζαπμαλφκελε θαηά 10.000 € γηα θαζέλα απφ ηα δχν 
πξψηα ηέθλα θαη θαηά 15.000 € γηα ην ηξίην θαη θαζέλα απφ ηα επφκελα ηέθλα. Τα παξαπάλσ 
ηζρχνπλ εθφζνλ ζην δηθαηνχρν θιεξνλφκν ή θιεξνδφρν πεξηέξρεηαη έλα νηθφπεδν εμ νινθιήξνπ 
θαη θαηά πιήξε θπξηφηεηα θαη φρη πνζνζηφ εμ αδηαηξέηνπ.  

Αληίζηνηρε απαιιαγή παξέρεηαη θαη θαηά ηε γνληθή παξνρή πξψηεο θαηνηθίαο. (άξζξα 26 
ελφηεηα Α΄ θαη 43 ελφηεηα Α΄). 

 
10. Γεωξγηθέο απαιιαγέο 
Με ην λ. 3842/2010 απφ 23-4-2010, θαηαξγνχληαη νη γεσξγηθέο απαιιαγέο θαη  ν θφξνο 

ππνινγίδεηαη πιένλ κε βάζε ηα αθνξνιφγεηα πνζά θαη ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο ηεο 
αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο, φπσο θαη ηα ινηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

 
11. ε πόζεο δόζεηο θαηαβάιιεηαη ν θόξνο θιεξνλνκηώλ, δωξεώλ θαη γνληθώλ 

παξνρώλ;  
Ο βάζεη δήισζεο θφξνο θαηαβάιιεηαη ζε 12 ίζεο δηκεληαίεο δφζεηο ησλ 500 €.  
Σε πεξίπησζε θιεξνλνκηάο, αλ ν θιεξνλφκνο είλαη αλήιηθνο, ν αξηζκφο ησλ δφζεσλ 

δηπιαζηάδεηαη, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη θάζε δφζε δελ ζα είλαη κηθξφηεξε ησλ 500 €, πιελ ηεο 
ηειεπηαίαο. 

12. Πνηνο είλαη ν ρξόλνο θνξνινγίαο γηα ηελ θηήζε αηηία ζαλάηνπ; 
Καηά θαλφλα ρξφλνο θνξνινγίαο είλαη ν ρξφλνο ζαλάηνπ. Ο ρξφλνο θνξνινγίαο κεηαηίζεηαη 

ζε κεηαγελέζηεξν ηνπ ζαλάηνπ ρξνληθφ ζεκείν απηνδίθαηα ζηηο πεξηπηψζεηο αλαβιεηηθήο αίξεζεο, 
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επηδηθίαο πεξί ην θιεξνλνκηθφ δηθαίσκα ή πεξί ηελ θιεξνλνκηά, δηαρσξηζκνχ επηθαξπίαο απφ ηελ 
θπξηφηεηα θ.ι.π. ή κε απφθαζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Υ. ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ 
άξζξνπ 8 ηνπ Κψδηθα (άξζξα 7 θαη 8). 

 
13. Πόηε παξαγξάθεηαη ην δηθαίωκα ηνπ δεκνζίνπ γηα επηβνιή θόξνπ 

θιεξνλνκηάο ή δωξεάο, γνληθήο παξνρήο; 
Παξαγξάθεηαη κεηά ηελ πάξνδν 10 εηψλ αλ ππνβιήζεθε δήισζε, ή 15 εηψλ αλ δελ 

ππνβιήζεθε δήισζε. 
Αλεμάξηεηα απφ ηα παξαπάλσ ην δηθαίσκα ηνπ δεκνζίνπ είλαη παξαγξακκέλν γηα φιεο ηηο 

ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε γελλήζεθε κέρξη 31-12-1994. (άξζξν 102 ηνπ 
Κψδηθα φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 25 ηνπ λ. 3842/2010). 

 
14. Πνηα είλαη ηα αθνξνιόγεηα όξηα θαη νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο ζηε 

θνξνινγία θιεξνλνκηώλ, δωξεώλ θαη γνληθώλ παξνρώλ;      

   

α) Η αηηία ζαλάηνπ θηήζε πάζεο θύζεωο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ θαζψο θαη ε αηηία 
δσξεάο ή γνληθήο παξνρήο θηήζε αθηλήησλ ή εκπξάγκαησλ ή ελνρηθψλ δηθαησκάησλ επί αθηλήησλ, 
κεηνρψλ θαζψο θαη ινηπψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (δει. φισλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πιελ 
κεηξεηψλ), απφ δσξενδφρνπο πνπ ππάγνληαη ζηελ Α΄ θαη Β΄ θαη Γ΄ θαηεγνξία, ππφθεηληαη ζε 
θφξν, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο πην θάησ θνξνινγηθέο θιίκαθεο: 

 
                                                          ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α΄ 

Κιηκάθηα  
(ζε επξώ) 

πληειεζηήο 
θιηκαθίνπ 

(%) 

Φόξνο 
θιηκαθίνπ 
(ζε επξώ) 

Φνξνινγεηέα 
πεξηνπζία  
(ζε επξώ) 

Φόξνο πνπ 
αλαινγεί (ζε 

επξώ) 

150.000 --- --- 150.000 --- 

150.000 1   1.500 300.000   1.500 

300.000 5 15.000 600.000 16.500 

Υπεξβάιινλ 10    

 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β΄ 

Κιηκάθηα 
(ζε επξώ) 

πληειεζηήο 
θιηκαθίνπ 

(%) 

Φόξνο 
θιηκαθίνπ 
(ζε επξώ) 

Φνξνινγεηέα 
πεξηνπζία 
 (ζε επξώ) 

Φόξνο πνπ 
αλαινγεί (ζε 

επξώ) 

  30.000 --- ---   30.000 --- 

  70.000  5  3.500 100.000   3.500 

200.000 10 20.000 300.000 23.500 

Υπεξβάιινλ   20    

                                        
                                                           ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Γ΄ 

Κιηκάθηα πληειεζηήο 
θιηκαθίνπ (%) 

Φόξνο 
θιηκαθίνπ 

Φνξνινγεηέα 
πεξηνπζία 

Φόξνο πνπ 
αλαινγεί 

6.000 --- --- 6.000 --- 

66.000 20 13.200 72.000 13.200 

195.000 30 58.500 267.000 71.700 

Υπεξβάιινλ 40    
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β) Η αηηία γνληθήο παξνρήο θηήζε κεηξεηψλ θνξνινγείηαη απηνηειψο, κε ζπληειεζηή δέθα 
ηνηο εθαηφ (10%) ελψ ε αηηία δσξεάο θηήζε κεηξεηψλ θνξνινγείηαη απηνηειψο κε ζπληειεζηή 
δέθα ηνηο εθαηφ (10%) γηα δσξενδφρνπο πνπ ππάγνληαη ζηελ Α΄ θαηεγνξία, είθνζη ηνηο εθαηφ 
(20%) γηα δσξενδφρνπο πνπ ππάγνληαη ζηε Β΄ θαηεγνξία θαη ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) γηα 
δσξενδφρνπο πνπ ππάγνληαη ζηε Γ΄ θαηεγνξία..  

 
15. Πνην είλαη ην απαιιαζζόκελν πνζό όηαλ θιεξνλόκνο είλαη ζύδπγνο ή 

αλήιηθν ηέθλν ηνπ θιεξνλνκνπκέλνπ; 
Μεηά ηελ 26-1-2010, φηαλ θιεξνλφκνο είλαη ζχδπγνο ή αλήιηθν ηέθλν ηνπ 

θιεξνλνκνπκέλνπ, απαιιάζζεηαη απφ ην θφξν θιεξνλνκηάο αμία θιεξνλνκηαίαο πεξηνπζίαο κέρξη 
400.000 € γηα θάζε θιεξνλφκν (κε αληίζηνηρν πεξηνξηζκφ ησλ θιηκαθίσλ ππνινγηζκνχ ηνπ θφξνπ 
ηεο Α΄ θαηεγνξίαο).  

 
Β.- ΦΟΡΟΓΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ ΑΚΙΝΗΣΩΝ 

 
16. Πνην είλαη ην αληηθείκελν ηνπ θ.κ.α. θαη πνηνο ν ππόρξενο γηα ηελ θαηαβνιή 

ηνπ θόξνπ; 
Σε θάζε κεηαβίβαζε αθηλήηνπ κε αληάιιαγκα θαη ζχζηαζε εκπξαγκάηνπ ζε αθίλεην 

δηθαηψκαηνο θαζψο θαη ζε κεηαβίβαζε πινίνπ κε ειιεληθή ζεκαία επηβάιιεηαη θφξνο ζηελ αμία 
απηψλ θαη ππφρξενο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ είλαη ν αγνξαζηήο. 

 
17. Πνηα είλαη ε αξκόδηα Γ.Ο.Τ. γηα ηελ ππνβνιή ηεο δήιωζεο; 
Γηα θάζε κεηαβίβαζε αθηλήηνπ νη ζπκβαιιφκελνη ππνρξενχληαη πξηλ απφ ηε ζχληαμε ηνπ 

ζπκβνιαίνπ, λα ππνβάιινπλ θνηλή δήισζε θ.κ.α. ζηε Γ.Ο.Υ. ζηε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο 
βξίζθεηαη ην αθίλεην. 

 
18. Πνηα είλαη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηεο δήιωζεο θαη θαηαβνιήο ηνπ θ.κ.α.; 
Η δήισζε ππνβάιιεηαη ζε δχν αληίγξαθα, έλα εθ ησλ νπνίσλ θξαηείηαη απφ ηνλ ππάιιειν 

ηεο Γ.Ο.Υ. θαη ην δεχηεξν, αθνχ βεβαησζεί γηα ηελ αθξίβεηα ηεο αληηγξαθήο παξαδίδεηαη ζην 
ζπκβαιιφκελν.  

Η θαηαβνιή ηνπ θφξνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα ή ζηα Δ.Λ.Τ.Α. κε ηε 
ρξήζε θσδηθνχ πιεξσκήο θαη απνδεηθλχεηαη απφ απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο πνπ εθδίδεηαη απφ ηε 
Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζφδσλ.  

 
19. Πώο θαηαβάιιεηαη ν θόξνο κεηαβίβαζεο αθηλήηωλ; 
Σηηο πεξηνρέο πνπ εθαξκφδεηαη ην αληηθεηκεληθφ ζχζηεκα, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο 

Φ.Μ.Α., ν θνξνινγνχκελνο ππνρξενχηαη λα αλαγξάθεη ζε απηή ηελ αληηθεηκεληθή αμία ηνπ 
κεηαβηβαδφκελνπ αθηλήηνπ, βάζεη ηεο νπνίαο θαηαβάιεη εθάπαμ ην θφξν πνπ αλαινγεί. Σε 
πεξίπησζε πνπ ην ηίκεκα είλαη κεγαιχηεξν ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο, ν θφξνο ππνινγίδεηαη επί ηνπ 
ηηκήκαηνο.  

Σηηο ππφινηπεο πεξηνρέο πνπ δελ εθαξκφδεηαη ην αληηθεηκεληθφ ζχζηεκα, θαηά ηελ ππνβνιή 
ηεο δήισζεο, ν θνξνινγνχκελνο θαηαβάιεη εμ νινθιήξνπ ην θφξν πνπ αλαινγεί κε βάζε ηελ αμία 
πνπ δήισζε. Καηά ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θαη κέζα ζε πξνζεζκία δχν (2) εκεξψλ, ν 
Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Υ. πξνζδηνξίδεη πξνζσξηλά ηελ αγνξαία αμία ηνπ αθηλήηνπ θαη ν αγνξαζηήο 
έρεη πιένλ ην δηθαίσκα κέζα ζε δίκελε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο 
ηεο δήισζεο λα ππνβάιεη ζπκπιεξσκαηηθή δήισζε ζχκθσλα κε ηελ νξηζζείζα πξνζσξηλή αμία 
θαη λα θαηαβάιεη ρσξίο πξφζηηκν ην κηζφ ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ θαη ην ππφινηπν κηζφ ηνλ 
επφκελν ηεο βεβαίσζεο κήλα.  Σε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβάιεη ηελ πην πάλσ ζπκπιεξσκαηηθή 
δήισζε, ελεξγείηαη έιεγρνο απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Υ. γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο, 
ρσξίο λα ηνλ δεζκεχεη πιένλ ε πξνεθηίκεζε θαη ζηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη πξάμε δηνξζσηηθνχ 
πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ.  

Καηά ηεο νξηζηηθήο πξάμεο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ, ν θνξνινγνχκελνο έρεη 
δηθαίσκα λα ππνβάιεη εληφο ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο, ελδηθνθαλή πξνζθπγή κε 
αίηεκα ηελ επαλεμέηαζε ηεο πξάμεο ζην πιαίζην δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο απφ ηελ Γηεχζπλζε 
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Δπίιπζεο Γηαθνξψλ θαη κεηά ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ν θνξνινγνχκελνο κπνξεί λα 
πξνζθχγεη ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα. 

 
20. Πνηνη είλαη νη ζπληειεζηέο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ Φ.Μ.Α.;  
O θφξνο κεηαβίβαζεο ππνινγίδεηαη ζε 3% επί ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ ή ηνπ 

εκπξαγκάηνπ επί ηνπ αθηλήηνπ δηθαηψκαηνο. 
Ο αλσηέξσ ζπληειεζηήο εθαξκφδεηαη ζε κεηαβηβάζεηο αθηλήησλ, νη νπνίεο δηελεξγνχληαη 

απφ 1/1/2014 θαη κεηά. 
Ο Φ.Μ.Α. πνπ πξνθχπηεη θαηά ηα πξνεθηεζέληα κεηψλεηαη ζην κηζφ ή ζην έλα ηέηαξην 

αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηεο πξαγκαηνπνηνχκελεο κεηαβίβαζεο ή ηελ ηδηφηεηα ησλ 
ζπκβαιινκέλσλ πξνζψπσλ. Οη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο είλαη νη αθφινπζεο:  

α) Φ.Μ.Α. κεησκέλνο ζην ηέηαξην. 
Οη πεξηπηψζεηο πνπ ν Φ.Μ.Α. κεηψλεηαη ζην ηέηαξην είλαη ε απηνχζηα δηαλνκή αθηλήησλ 

κεηαμχ ησλ ζπγθπξίσλ, ε δηάιπζε Ο.Δ., Δ.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη ε κεηαβίβαζε ησλ αθηλήησλ ηεο 
εηαηξείαο ζηα κέιε ηεο θαηά ην ιφγν ηεο εηαηξηθήο ηνπο κεξίδαο θαζψο θαη ε απφιεςε αθηλήησλ 
ηεο εηαηξείαο απφ εηαίξνπο πνπ απνρσξνχλ απφ απηή. 

β) Φ.Μ.Α. κεησκέλνο ζην κηζφ.   
Οη πεξηπηψζεηο πνπ ν Φ.Μ.Α. κεηψλεηαη ζην κηζφ είλαη ε αληαιιαγή αθηλήησλ ίζεο αμίαο, ε 

ππνρξεσηηθή αληαιιαγή νηθνπέδσλ, ε ζπγρψλεπζε Α.Δ. θαη Σπλεηαηξηζκψλ, ε αλαγθαζηηθή 
απαιινηξίσζε γηα δεκφζηα σθέιεηα θαζψο θαη ε ζπλέλσζε νηθνπέδσλ.  

 
21. ε πνηεο πεξηπηώζεηο ζύζηαζεο ή ηξνπνπνίεζεο νξηδόληηαο ή θάζεηεο 

ηδηνθηεζίαο νθείιεηαη θ.κ.α.; 
Σε θάζε πεξίπησζε ζχζηαζεο ή ηξνπνπνίεζεο νξηδφληηαο ή θάζεηεο ζα πξέπεη λα εξεπλάηαη 

αλ ζπληειείηαη, άκεζα ή έκκεζα, κεηαβίβαζε εκπξαγκάησλ επί αθηλήησλ δηθαησκάησλ κεηαμχ 
ζπγθπξίσλ, είηε κε κνξθή δηαλνκήο, είηε αληαιιαγήο, είηε πψιεζεο, είηε δσξεάο ηδαληθψλ 
κεξηδίσλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη:  
- ζχζηαζε ζε νηθφπεδν κε πθηζηάκελα θηίζκαηα. 
- Σχζηαζε θαη ζην κειιφθηηζην δηθαίσκα πςνχλ κε πθηζηάκελα θηίζκαηα. 
- Τξνπνπνίεζε ζχζηαζεο κε απφζπαζε κέξνπο νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο απφ εθείλε ζηελ νπνία 
αλήθε θαη κεηαθνξά ηεο ζε νξηδφληηα ηδηνθηεζία άιινπ ζπληδηνθηήηε. 
- Σχζηαζε κε δηαλνκή ηεο ςηιήο θπξηφηεηαο. 
- Γηαλνκή πθηζηάκελε θάζεηεο ηδηνθηεζίαο ζε νηθφπεδν κε θηίζκαηα. 
- Καηάξγεζε πθηζηάκελεο ζχζηαζεο ζε νηθφπεδν κε θηίζκαηα. 

 
22. Σεθκήξην απνπεξαηωκέλνπ θηίζκαηνο- Πνηεο είλαη νη πξνϋπνζέζεηο 

εθαξκνγήο ηνπ; 
α. Να κεηαβηβάδνληαη ηδαληθά κεξίδηα ηνπ νηθνπέδνπ. 
β. Η κεηαβίβαζε λα γίλεηαη κε αληάιιαγκα. 
γ. Να έρεη εθδνζεί νηθνδνκηθή άδεηα αλέγεξζεο πνιπθαηνηθίαο, ή ε ζρεηηθή αίηεζε λα έρεη 

ππνβιεζεί ην αξγφηεξν ζε 2 ρξφληα απφ ηε κεηαβίβαζε θαη 
δ. Η αλέγεξζε ησλ θηηζκάησλ λα γίλεη είηε απφ ηνλ πσιεηή ησλ πνζνζηψλ ηνπ νηθνπέδνπ, 

είηε απφ ηνλ εξγνιάβν ν νπνίνο αλέιαβε κε αληηπαξνρή ηελ αλέγεξζε ηεο πνιπθαηνηθίαο, είηε απφ 
ηξίην πξφζσπν ην νπνίν ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ είηε ηνπ νηθνπεδνχρνπ είηε ηνπ εξγνιάβνπ.  

Τν σο άλσ ακάρεην ηεθκήξην δελ έρεη εθαξκνγή ζε κεηαβίβαζε ηδαληθνχ κεξηδίνπ 
νηθνπέδνπ ζε πξφζσπα πνπ αλαιακβάλνπλ θαη’ επάγγεικα ηελ αλέγεξζε νιφθιεξεο ηεο 
πνιπθαηνηθίαο.  

 
23. Πόηε νθείιεηαη θόξνο δηαλνκήο; 
Καηά ηελ απηνχζηα δηαλνκή αθηλήησλ κεηαμχ ησλ ζπγθπξίσλ ηνπο νθείιεηαη θ.κ.α. 

(πξνζδηνξηδφκελνο ζην ¼ ηνπ αθέξαηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή), αλ ζπληξέρνπλ νη αθφινπζεο 
πξνυπνζέζεηο: 

α. ε δηαλνκή λα είλαη απηνχζηα, δειαδή ν θαζέλαο απφ ηνπο ζπγθπξίνπο λα παίξλεη είηε έλα 
δηαηξεηφ κέξνο ησλ αθηλήησλ πνπ δηαλέκνληαη είηε πνζνζηφ εμ αδηαηξέηνπ απηψλ.  
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β. ε αμία ηεο κεξίδαο πνπ παίξλεη απφ ηε δηαλνκή θάζε ζπγθχξηνο δει. ε θπζηθή ηνπ 
κεξίδα, λα είλαη ίζε κε ηελ αμία ηεο ηδαληθήο ηνπο κεξίδαο, δει. κε ηελ αμία πνπ είρε ε εμ 
αδηαηξέηνπ ζπκκεηνρή ηνπ. 

Ο θ.κ.α. κεησκέλνο ζην ¼ επηβάιιεηαη ζην ζχλνιν ηεο πεξηνπζίαο πνπ δηαλέκεηαη θαη ζε 
πεξίπησζε άληζεο δηαλνκήο, ε επί πιένλ αμία ζεσξείηαη φηη απνθηάηαη κε μερσξηζηή κεηαβίβαζε θαη 
θνξνινγείηαη κε αθέξαην ζπληειεζηή θ.κ.α., αλ θαηαβιεζεί αληάιιαγκα, δηαθνξεηηθά νθείιεηαη 
θφξνο δσξεάο.  

 
24. Γηθαίωκα πξνζθπγήο. 
α) Ο ππφρξενο, εθφζνλ ακθηζβεηεί πξάμε πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θ.κ.α. (δηνηθεηηθφο 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφξνπ) έρεη δηθαίσκα  εληφο ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξάμεο, 
λα ππνβάιεη ελδηθνθαλή πξνζθπγή κε αίηεκα ηελ επαλεμέηαζε ηεο πξάμεο ζην πιαίζην δηνηθεηηθήο 
δηαδηθαζίαο απφ ηελ Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ (άξζξν 63 λ. 4174/2013). Καηά ηεο απφθαζεο 
ηεο Γηεχζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξψλ ή ηεο ζησπεξήο απφξξηςεο ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο 
ιφγσ παξφδνπ ηεο πξνζεζκίαο πξνο έθδνζε ηεο απφθαζεο (60 εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο 
ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο), ν ππφρξενο δχλαηαη λα αζθήζεη πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη πξνζθπγή ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα απεπζείαο θαηά νπνηαζδήπνηε 
πξάμεο πνπ εμέδσζε ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε είλαη απαξάδεθηε. 

 
β) Δθφζνλ, θαηφπηλ ειέγρνπ εθδίδεηαη πξάμε πξνζσξηλνχ δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

θφξνπ, ν θνξνινγνχκελνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαηππψζεη εγγξάθσο ηηο απφςεηο ηνπ εληφο 
είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε  ηεο έγγξαθεο γλσζηνπνίεζεο.  

Η Φνξνινγηθή Γηνίθεζε εθδίδεη ηελ νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ, 
εληφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ απφςεσλ ηνπ θνξνινγνχκελνπ ή, ζε πεξίπησζε 
πνπ ν θνξνινγνχκελνο δελ ππνβάιιεη ηηο απφςεηο ηνπ, ηελ εθπλνή ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ησλ 20 
εκεξψλ. Η νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ καδί κε ηελ έθζεζε ειέγρνπ 
θνηλνπνηνχληαη ζηνλ θνξνινγνχκελν. Καηά ηεο πξάμεο ηνπ νξηζηηθνχ δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ 
ηνπ θφξνπ, ν θνξνινγνχκελνο έρεη δηθαίσκα εληφο ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε, λα 
ππνβάιεη ελδηθνθαλή πξνζθπγή κε αίηεκα ηελ επαλεμέηαζε ηεο πξάμεο ζην πιαίζην δηνηθεηηθήο 
δηαδηθαζίαο απφ ηελ Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ.  

Δπηζεκαίλεηαη  θαη πάιη φηη πξνζθπγή ζηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα απεπζείαο θαηά 
νπνηαζδήπνηε πξάμεο πνπ εμέδσζε ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε είλαη απαξάδεθηε. 

 
ΑΠΑΛΛΑΓΔ 

25. Πνηνη είλαη νη δηθαηνύρνη ηεο απαιιαγήο από ηνλ Φ.Μ.Α. γηα αγνξά πξώηεο 
θαηνηθίαο; 

Η απαιιαγή παξέρεηαη κφλν ζε θπζηθά πξφζσπα (έγγακα ή άγακα), εθφζνλ θαηνηθνχλ 
κφληκα ζηελ Διιάδα ή πξνηίζεληαη λα εγθαηαζηαζνχλ ζε απηή ην αξγφηεξν εληφο δχν εηψλ απφ 
ηελ αγνξά (άξζξν 23 παξ. 4-5 λ. 3943/2011, ΦΔΚ 66 Α’/31-3-2011). 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 3842/2010 θαηαξγήζεθε ε απαιιαγή γηα ηνπο 
Έιιελεο νκνγελείο ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ δελ θαηνηθνχλ ζηελ Διιάδα θαηά ην ρξφλν ηεο αγνξάο. 
Δπίζεο, θαζνξίζηεθαλ νη θαηεγνξίεο δηθαηνχρσλ σο αθνινχζσο:  

α) Έιιελεο, 
β) νκνγελείο απφ Αιβαλία, Τνπξθία θαη ρψξεο ηεο πξψελ Σνβηεηηθήο Έλσζεο, 
γ) νη πνιίηεο ησλ θξαηψλ- κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 

Φψξνπ, 
δ) αλαγλσξηζκέλνη πξφζθπγεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 96/2008 (ΦΔΚ 152 Α), 

θαη 
ε) πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ πνπ απνιαχνπλ ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ επί καθξφλ δηακέλνληνο 

ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 150/2006 (ΦΔΚ 160 Α). 
Δπηζεκαίλεηαη φηη εηδηθά γηα ηνπο αιινδαπνχο ε πξφζεζή ηνπο γηα κφληκε εγθαηάζηαζε 

ζηελ Διιάδα δελ αλαηξείηαη απφ ην γεγνλφο φηη γηα εηδηθνχο ιφγνπο, νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπο 
ρνξεγνχλ πξνζσξηλέο άδεηεο παξακνλήο πνπ αλαλεψλνληαη.  
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Οη θαηαγφκελνη απφ ηε Βφξεηα Ήπεηξν θαη ηελ Τνπξθία, εθφζνλ απέθηεζαλ ηζαγέλεηα ηξίηνπ 
θξάηνπο πιελ ηεο Αιβαληθήο θαη Τνπξθηθήο, δελ κπνξνχλ λα ηχρνπλ απαιιαγήο απφ ην θφξν. 

Η απαιιαγή παξέρεηαη θαη ζηνλ ςηιφ θχξην εμ αδηαηξέηνπ πνζνζηνχ ή ςηιφ θχξην ή 
επηθαξπσηή θαηνηθίαο ή νηθνπέδνπ πνπ αγνξάδεη ην ππφινηπν πνζνζηφ ή ην εκπξάγκαην δηθαίσκα 
ηεο επηθαξπίαο ή ηεο ςηιήο θπξηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη εμ νινθιήξνπ θχξηνο ηνπ αθηλήηνπ, 
εθφζνλ ην πνζνζηφ πνπ έρεη δελ ηνπ πιεξνί ηεο ζηεγαζηηθέο αλάγθεο. 

Η απαιιαγή ηνπ άγακνπ παξέρεηαη θαη ζην ζχδπγν πνπ βξίζθεηαη ζε δηάζηαζε, ππφ ηνλ 
φξν φηη έρεη θαηαηεζεί αίηεζε ή αγσγή δηαδπγίνπ ηνπιάρηζηνλ έμη κήλεο πξηλ ηελ αγνξά ηνπ 
αθηλήηνπ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν γάκνο ζα ιπζεί κέζα ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ αγνξά.  

Οη ηδηνθηήηεο μελνδνρείσλ, απνζεθψλ, γξαθείσλ, βηνκεραλνζηαζίσλ θαη γεληθά ακηγψλ 
επαγγεικαηηθψλ ζηεγψλ έρνπλ δηθαίσκα απαιιαγήο. Γελ ζεσξείηαη επαγγεικαηηθή ζηέγε ην 
αθίλεην, ην νπνίν απφ ηελ νηθνδνκηθή άδεηα ή ηνλ ηίηιν θηήζεο ραξαθηεξίδεηαη σο θαηνηθία, έζησ 
θαη αλ απηφ ρξεζηκνπνηείηαη σο επαγγεικαηηθή ζηέγε.  

 
26. Πνηα είλαη ε έθηαζε ηεο παξερόκελεο απαιιαγήο; Παξέρεηαη απαιιαγή γηα 

ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο;  
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 3842/2010 επήιζαλ κεηαβνιέο ζην αληηθείκελν ηεο 

απαιιαγήο σο αθνινχζσο:  
Καηαξγήζεθε ε ρνξήγεζε απαιιαγήο γηα αγνξά θαηνηθίαο κε εκβαδφλ έσο 200 η.κ. ή 

νηθνπέδνπ, ζην νπνίν αληηζηνηρεί θαηνηθία κε εκβαδφλ έσο 200 η.κ., αλεμάξηεηα απφ ηελ αμία ηνπο, 
θαη παξέρεηαη απαιιαγή, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ην 
είδνο ηνπ αγνξαδφκελνπ αθηλήηνπ σο εμήο:  

- Γηα αγνξά θαηνηθίαο:  απφ άγακν κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 200.000 Δπξψ, απφ άγακν πνπ 
παξνπζηάδεη αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ 67% απφ δηαλνεηηθή θαζπζηέξεζε ή θπζηθή αλαπεξία κέρξη 
πνζνχ αμίαο 250.000 Δπξψ, απφ έγγακν κέρξη πνζνχ αμίαο 250.000 Δπξψ ελψ απφ έγγακν πνπ 
παξνπζηάδεη αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ 67% απφ δηαλνεηηθή ζηέξεζε ή θπζηθή αλαπεξία κέρξη πνζνχ 
αμίαο 275.000 Δπξψ. Τν πνζφ απηφ πξνζαπμάλεηαη θαηά 25.000 Δπξψ γηα θαζέλα απφ ηα δχν 
πξψηα ηέθλα απηνχ θαη θαηά 30.000 Δπξψ γηα ην ηξίην θαη θαζέλα απφ ηα επφκελα ηέθλα ηνπ. 

- Γηα αγνξά νηθνπέδνπ:  απφ άγακν κέρξη πνζνχ αμίαο 50.000 Δπξψ, απφ έγγακν κέρξη πνζνχ αμίαο 
100.000 Δπξψ. Τν πνζφ απηφ πξνζαπμάλεηαη θαηά 10.000 Δπξψ γηα θαζέλα απφ ηα δχν πξψηα 
ηέθλα απηνχ θαη θαηά 15.000 Δπξψ γηα ην ηξίην θαη θαζέλα απφ ηα επφκελα ηέθλα ηνπ.  

Αλ ε αμία ηνπ αθηλήηνπ ππεξβαίλεη ηα παξαπάλσ αθνξνιφγεηα φξηα, ε απαιιαγή 
ρνξεγείηαη κέρξη ηνπ αληίζηνηρνπ αθνξνιφγεηνπ πνζνχ θαη γηα ηελ επηπιένλ αμία νθείιεηαη ΦΜΑ.  

Σε πεξίπησζε αγνξάο θαηνηθίαο, ζην πνζφ ηεο απαιιαγήο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία κηαο 
ζέζεο ζηάζκεπζεο θαη ελφο απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ, γηα επηθάλεηα εθάζηνπ έσο 20 η.κ., εθφζνλ 
βξίζθνληαη ζην ίδην αθίλεην θαη απνθηψληαη ηαπηφρξνλα κε ην ίδην ζπκβφιαην αγνξάο. 

Τα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη ζε αγνξέο πξψηεο θαηνηθίαο, ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ησλ 
νπνίσλ γελληέηαη απφ ηηο 23-4-2010 θαη κεηά. 
 

27. Πνηεο είλαη νη πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ απαιιαγή πξώηεο θαηνηθίαο; 
α) Ο αγνξαζηήο ή ε ζχδπγφο ηνπ ή ηα αλήιηθα παηδηά ηνπ λα κελ έρνπλ δηθαίσκα πιήξνπο 

θπξηφηεηαο ή επηθαξπίαο ή νηθήζεσο ζε άιιε νηθία ή δηακέξηζκα πνπ πιεξνί ηηο ζηεγαζηηθέο 
αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ή δηθαίσκα πιήξνπο θπξηφηεηαο επί νηθνπέδνπ νηθνδνκήζηκνπ ή επί 
ηδαληθνχ κεξηδίνπ νηθνπέδνπ, ζην νπνίν αληηζηνηρεί εκβαδφλ θηίζκαηνο πνπ πιεξνί ηηο ζηεγαζηηθέο 
ηνπ αλάγθεο, θαη βξίζθνληαη ζε δεκνηηθφ δηακέξηζκα κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 3000 θαηνίθσλ. 
Σεκεηψλεηαη φηη γηα ην έιεγρν ηεο ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο απαιιαγήο, κε ρξφλν 
θνξνινγίαο ηελ 20-3-2013 θαη κεηά, ιακβάλεηαη ππφςε ν πιεζπζκφο ηεο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο 
θνηλφηεηαο (θαη φρη ηνπ εληαίνπ δήκνπ) κε βάζε ηελ απνγξαθή ηνπ έηνπο 2011 (ΦΔΚ 630 η. Β’/ 20-
3-2013). Ο πιεζπζκφο ηνπ δήκνπ ζα ιακβάλεηαη ππφςε κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ δήκσλ, νη 
νπνίνη, κε βάζε ηνλ πίλαθα ηνπ πιεζπζκνχ, ζηεξνχληαη πεξαηηέξσ δηνηθεηηθήο ππνδηαίξεζεο (ζε 
δεκνηηθέο ελφηεηεο θαη δεκνηηθέο ή ηνπηθέο θνηλφηεηεο). 

Αθφκε, γηα ηελ απαιιαγή απαηηείηαη ην αγνξαδφκελν νηθφπεδν ή ην γήπεδν ζην νπνίν 
βξίζθεηαη ε αγνξαδφκελε νηθία ή ην δηακέξηζκα λα είλαη νηθνδνκήζηκν θαη εληφο ηνπ εγθεθξηκέλνπ 
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ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο, θαη κεηαμχ αγνξαζηή θαη πσιεηή λα κελ ππάξρεη 
ζπγγέλεηα εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο πξψηνπ βαζκνχ. 

Οη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο απαιιαγήο ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζην φλνκα ηνπ 
αγνξαζηή. 

β) Θεσξείηαη φηη θαιχπηνληαη νη ζηεγαζηηθέο αλάγθεο ηνπ αγνξαζηή θαη ηεο νηθνγέλεηάο 
ηνπ, αλ ην ζπλνιηθφ εκβαδφλ ηεο θαζαξήο επηθάλεηαο (ηεο επηθάλεηαο ρσξίο ηνπο θνηλφρξεζηνπο 
ρψξνπο) θαηνηθηψλ πνπ πθίζηαληαη ή ππάξρεη ε δπλαηφηεηα βάζεη ησλ πνιενδνκηθψλ δηαηάμεσλ λα 
αλαγεξζνχλ είλαη: 70 η.κ., πξνζαπμαλφκελα θαηά 20 η.κ. γηα θαζέλα απφ ηα δχν πξψηα ηέθλα ηνπ 
θαη 25 η.κ. γηα ην ηξίην θαη ηα επφκελα ηέθλα. Καη’ εμαίξεζε, νη ζηεγαζηηθέο αλάγθεο ηνπ αγνξαζηή 
κε πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ 67% απμάλνληαη απφ 70 η.κ. ζε 90 η.κ. (άξζξν 16 παξ. 14 λ. 
3522/2006). 

γ) Η απαιιαγή παξέρεηαη κε ηνλ φξν φηη ην αθίλεην ζα παξακείλεη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ 
αγνξαζηή γηα ηνπιάρηζηνλ κία πεληαεηία.  
 

28. Άξζε απαιιαγήο- Κπξώζεηο 
Οη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 7 θαη 8 ηνπ λ. 

1078/1980, δηαθξίλνληαη:  
A.  Σε εθείλεο πνπ επηβάιινληαη ζ’ απηνχο πνπ έιαβαλ λφκηκα απαιιαγή, πιελ φκσο δελ 

ηήξεζαλ ηνπο φξνπο ηνπ λφκνπ γηα ηε δηαηήξεζή ηεο (κεηαβίβαζε, ζχζηαζε εκπξαγκάηνπ 
δηθαηψκαηνο εληφο πεληαεηίαο, άξζξν 1 παξ. 7). 

Β. Σε εθείλεο πνπ επηβάιινληαη ζε φζνπο δήηεζαλ θαη έιαβαλ απαιιαγή πξψηεο θαηνηθίαο 
ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπο νη πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ.  

Α. Μεηαβίβαζε ηνπ αθηλήηνπ εληφο 5εηίαο. 
Σε πεξίπησζε πνπ κε πξάμε ελ δσή κεηαβηβαζζεί ην αθίλεην ή ζπζηαζεί ζ’ απηφ 

νπνηνδήπνηε εκπξάγκαην δηθαίσκα, πιελ ππνζήθεο, πξηλ απφ ηελ παξέιεπζε πεληαεηίαο, απηφο 
πνπ κεηαβηβάδεη ή ζπληζηά εκπξάγκαην δηθαίσκα ππνρξενχηαη, πξν ηεο κεηαβίβαζεο ή ηεο 
ζχζηαζεο ηνπ εκπξαγκάηνπ δηθαηψκαηνο, λα ππνβάιεη δήισζε θαη λα θαηαβάιεη εθάπαμ ην Φ.Μ.Α. 
πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ αθηλήηνπ. Ωο αμία ηνπ αθηλήηνπ ιακβάλεηαη ε αμία 
πνπ έρεη ην αθίλεην θαηά ην ρξφλν ηεο λέαο κεηαβίβαζεο ή ηεο ζχζηαζεο ηνπ εκπξάγκαηνπ 
δηθαηψκαηνο ή ην δεισζέλ ηίκεκα ηεο κεηαβίβαζεο, εθφζνλ απηφ είλαη κεγαιχηεξν ηεο 
αληηθεηκεληθήο αμίαο. Ο θφξνο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνπο ζπληειεζηέο πνπ ίζρπαλ θαηά ην ρξφλν 
ρνξήγεζεο ηεο απαιιαγήο, εθηφο εάλ ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ αθηλήηνπ ηνπ ρξφλνπ 
απαιιαγήο είλαη κεγαιχηεξνο, νπφηε θαηαβάιιεηαη ν κεγαιχηεξν απηφο θφξνο.  

Σεκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ρνξήγεζεο απαιιαγήο θαη ζηνπο δχν ζπδχγνπο θαηά ηελ 
αγνξά αθηλήηνπ εμ αδηαηξέηνπ, θαηά ηε κεηαβίβαζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ελφο ζπδχγνπ ζε ηξίηνλ 
εληφο ηεο πεληαεηίαο αίξεηαη ε ρνξεγεζείζα απαιιαγή θαη θαηαβάιιεηαη ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζην 
πνζνζηφ απηφ. 

β) Αλ ν αγνξαζηήο δελ εγθαηαζηαζεί ζηελ Διιάδα εληφο πξνζεζκίαο δχν εηψλ απφ ηελ 
αγνξά, ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη δήισζε ην αξγφηεξν εληφο πξνζεζκίαο έμη κελψλ απφ ηε 
ζπκπιήξσζε δηεηίαο θαη λα θαηαβάιεη ηνλ αλαινγνχληα θφξν. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ 
ιακβάλεηαη ππφςε ε αμία ηνπ αθηλήηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο δήισζεο (αξ. 23 παξ. 4-5 λ. 
3943/2011). 

Β. Κπξψζεηο ζε πεξίπησζε κε ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ απαιιαγήο. 
Σε πεξίπησζε δηαπίζησζεο απφ ηε Γ.Ο.Υ., φηη δε ζπλέηξεραλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε 

ρνξήγεζε ηεο απαιιαγήο, εθδίδεηαη πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ θαη αίξεηαη ε 
ρνξεγεζείζα απαιιαγή. Ο επηβαιιφκελνο θφξνο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ αμία ηνπ αθηλήηνπ θαηά 
ην ρξφλν δηαπίζησζεο ηεο παξάβαζεο κε εθαξκνγή ησλ ζπληειεζηψλ πνπ ίζρπαλ θαηά ην ρξφλν 
ρνξήγεζεο ηεο απαιιαγήο, εθηφο αλ ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ αθηλήηνπ ηνπ ρξφλνπ ηεο 
απαιιαγήο είλαη κεγαιχηεξνο. Δπί ηνπ θφξνπ απηνχ επηβάιιεηαη θαη πξφζζεηνο θφξνο ζε πνζνζηφ 
100%.  

 
29. Πξνϋπνζέζεηο ρνξήγεζεο δεύηεξεο απαιιαγήο. 
Η απαιιαγή απφ ην θφξν κεηαβίβαζεο γηα αγνξά θαηνηθίαο ή νηθνπέδνπ παξέρεηαη κία 

θνξά.  
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Απαιιαγή παξέρεηαη θαη γηα θάζε λέα αγνξά αθηλήηνπ, εθφζνλ αζξνηζηηθά:  
α) ηα αθίλεηα πνπ έρεη ζηελ θπξηφηεηά ηνπ θαηά ην ρξφλν ηεο λέαο αγνξάο ν αγνξαζηήο, ν 

ζχδπγνο ή ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπο, δελ πιεξνχλ ηηο ζηεγαζηηθέο αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο θαη  
β) ν αγνξαζηήο ππνβάιεη ηελ νηθεία δήισζε θαη θαηαβάιεη εθάπαμ ην θφξν πνπ αλαινγεί 

ζηελ αμία ηνπ αθηλήηνπ πνπ έηπρε ηεο απαιιαγήο. 
Ωο αμία ηνπ αθηλήηνπ ιακβάλεηαη ε αμία πνπ έρεη απηφ θαηά ην ρξφλν ηεο λέαο απαιιαγήο. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ γίλεηαη ρξήζε ησλ ζπληειεζηψλ πνπ ίζρπαλ θαηά ην ρξφλν 
ρνξήγεζεο ηεο πξψηεο απαιιαγήο θαη θαηαβάιιεηαη εθάπαμ, εθηφο εάλ ν θφξνο πνπ αλαινγεί 
ζηελ αμία ηνπ αθηλήηνπ ή ζην θαηαβιεζέλ ηίκεκα θαηά ην ρξφλν ρνξήγεζεο ηεο πξψηεο 
απαιιαγήο είλαη κεγαιχηεξνο, νπφηε θαηαβάιιεηαη ν κεγαιχηεξνο απηφο θφξνο. 

Η απαιιαγή απηή παξέρεηαη θαη ζε πξφζσπα ηα νπνία έηπραλ απαιιαγήο απφ ην θφξν 
κεηαβίβαζεο γηα απφθηεζε ζηέγεο κέρξη 14.7.1980, θαζψο θαη ζε πξφζσπα ηα νπνία έηπραλ 
απαιιαγήο απφ ην θφξν θιεξνλνκηάο ή γνληθήο παξνρήο γηα απφθηεζε πξψηεο θαηνηθίαο, εθφζνλ 
γηα ηα πξφζσπα απηά ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο απαιιαγήο θαη θαηαβιεζεί ν νηθείνο θφξνο 
θαηά πεξίπησζε.  

 
30. Πνηα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα ηε ρνξήγεζε ηεο απαιιαγήο γηα 

πξώηε θαηνηθία θαη πόηε ππνβάιινληαη; 
Τα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρνξήγεζε ηεο απαιιαγήο απφ ην Φ.Μ.Α 

ππνβάιινληαη καδί κε ηε δήισζε Φ.Μ.Α. πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ νξηζηηθνχ ζπκβνιαίνπ. 
Τα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε δηαπίζησζε ησλ πξνυπνζέζεσλ απαιιαγήο θαζνξίδνληαη κε ηελ 

ππ’ αξηζκ. ΠΟΛ 1101/24-6-2010 (ΦΔΚ 1021 Β’/30-6-2010) απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 
 
31. Πνηεο απαιιαγέο παξέρνληαη ζηνπο αγξόηεο; 
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 8 ηνπ λ. 3220/2004 παξέρεηαη πιήξεο απαιιαγή απφ ην 

θφξν κεηαβίβαζεο θαηά ηελ αγνξά ή αληαιιαγή γεσξγηθψλ ή θηελνηξνθηθψλ εθηάζεσλ, καδί κε 
ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο πνπ εμππεξεηνχλ απνθιεηζηηθά ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο, ζε φινπο ηνπο 
αγξφηεο (λένπο, λενεηζεξρφκελνπο ή άλσ ησλ 40 εηψλ) είηε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 634/1977 είηε 
κε εθείλεο ηνπ λ. 2520/1997, ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ (αλψηαην φξην) σο πξνο ηελ αμία ή ηελ 
έθηαζε ησλ αγξνηηθψλ αθηλήησλ. 

 
32. Υνξεγείηαη απαιιαγή γηα αγνξά νηθίαο, δηακεξίζκαηνο ή νηθνπέδνπ κε 

εηζαγωγή ζπλαιιάγκαηνο; 
Φνξεγείην, θαηαξγήζεθε φκσο απφ 28-12-2000 κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2873/2000. 
 
33. Πόηε παξαγξάθεηαη ην δηθαίωκα ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ επηβνιή Φ.Μ.Α.; 
Γηα ππνζέζεηο, γηα ηηο νπνίεο ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε γελλήζεθε έσο ηελ 31/12/2013, ην 

δηθαίσκα ηνπ Γεκνζίνπ γηα επηβνιή Φ.Μ.Α. παξαγξάθεηαη κεηά ηελ πάξνδν πεληαεηίαο απφ ην απφ 
ηε ιήμε ηνπ έηνπο εληφο ηνπ νπνίνπ ιήγεη ε πξνζεζκία  ππνβνιήο ηεο δήισζεο θαη  κεηά ηελ 
πάξνδν δεθαπέληε εηψλ απφ ην ηέινο ηνπ έηνπο εληφο ηνπ νπνίνπ παξεζρέζε ε απαιιαγή, έζησ 
θαη αλ ε ππφζεζε πεξαηψζεθε νξηζηηθά. 

Γηα ππνζέζεηο, γηα ηηο νπνίεο ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε γελλήζεθε κεηά ηελ 1/1/2014, ε 
θνξνινγηθή δηνίθεζε κπνξεί λα πξνβεί ζε έθδνζε πξάμεο δηνηθεηηθνχ, εθηηκψκελνπ ή δηνξζσηηθνχ 
πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ εληφο πέληε (5) εηψλ απφ ηε ιήμε ηνπ έηνπο εληφο ηνπ νπνίνπ ιήγεη ε 
πξνζεζκία ππνβνιήο δήισζεο.  Δμαηξεηηθά, πξάμε δηνηθεηηθνχ, εθηηκψκελνπ ή δηνξζσηηθνχ 
πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ γηα πεξηπηψζεηο θνξνδηαθπγήο κπνξεί λα εθδνζεί εληφο είθνζη (20) εηψλ 
απφ ηε ιήμε ηνπ έηνπο εληφο ηνπ νπνίνπ ιήγεη ε πξνζεζκία ππνβνιήο δήισζεο.  
 

Γ.-  ΔΙΓΙΚΟ ΦΟΡΟ ΔΠΙ ΣΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ 
34. Πνηνί είλαη ππόρξενη ζε ππνβνιή δήιωζεο εηδηθνύ θόξνπ επί ηωλ 

αθηλήηωλ (Δ.Φ.Α.) γηα ην έηνο 2014; 
 
Υπφρξενη ζε ππνβνιή δήισζεο εηδηθνχ θφξνπ επί ησλ αθηλήησλ γηα ην έηνο 2014 έρνπλ: 

α) Οη λνκηθέο νληφηεηεο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ είλαη ππφρξεα ζε θαηαβνιή ηνπ θφξνπ απηνχ. 


