Θ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Β
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆9
ΤΜΗΜΑ Β5
Ταχ. ∆/νση: Μεσογείων 96
Ταχ. Κώδικας: 11527
Τηλέφωνο:213-1307088
Πληροφορίες: Λικ. Ντούνη

Αθήνα,16/ 03/2021
Αριθ. Πρωτ.: 13867
ΠΡΟΣ:
Ολοµέλεια ∆ικηγορικών Συλλόγων
(µέσω του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών)

Σας διαβιβάζουµε φωτοαντίγραφο της υπ' αριθµ. πρωτ. Α.103]/ 19-02-2021 αποφάσεως
του ∆ιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, µε Θέµα την Ηλεκτρονική δήλωση
φορολογ ίας µεταβίβασης ακινήτων - «∆ήλωση Φ.Μ.Α», προς ενηµέρωσή σας.
Με εντολή Υπουργού,
Η Αν. Προϊσταµένη του Τµήµατος
Π.Λιαµπότη
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CHARCHAROU

ΑΠ: 13867-09/03/2021

Ηµεροµηνί α: 2021,03.04 15:08:17 ΕΕΤ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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Ανεξάρτητη Αρχή
∆ηµοσίων Εσόδων

Ε-. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Σ70 ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Α∆Α: ΨΕΧΣ46ΜΠ3Ζ-ΨΣ6

Α)ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΠΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΠΟΥ
ΤΜΗΜΑ 8"
Ταχ. ∆/νση
Ταχ. Κώδικας

τηλέφωνο
E-Mail
UΓΙ

η

Αριθ. ΦΕΚ: 839Β'/03-03-2021
ΑΘήνα, 19 Φεβρουαρίου 2021

Α. 1031

Καρ. Σερβίας 8
10184 ΑΘΗΝΑ
210 3375872
Κ.
www.aade.gr

ΠΡΟΣ: Πίνακας ∆ιανοµής

Β) ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α"
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ∆'

Ταχ. ∆/ναη
Ταχ. Κώδικας

Χανδρή 1

ΜΟΣΧΑΤΟ
183 46

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικ ή δ ήλωση φορολογ ίας µεταβίβασης ακινήτων - «∆ήλωση Φ.Μ.Α.».
ΑΠΟΦΑΣΗ
0 ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

Εχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις τον ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(Α ' 170), όπως ισχύούν, και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, Ι 8, 19, 20, 30, 32, 37, 53, 54
αυτού.
Τις διατάξεις του α.ν. 1521/1950, «περί φόρού µεταβιβάσεως ακινήτων» (Α' 245), ο οποίος
κυρώθηκε µε τον ν. 1587/1950 (Α ' 294), όπως ισχύούν.
Τις διατάξεις τον άρθρον 56 τον ν.4758/2020 (Α ' 242) µε τις οποίες προβλέπεται η έκδοση
απόφασης τον ∆ιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων (Α.Α.∆.Ε.) για τον καθορισµό
τον τρόπου, του περιεχοµένου, του χρόνον και κάθε άλλον θέµατος σχετικού µε την ηλεκτρονική
υποβολή των δηλώσεων φορολογίας µεταβίβασης ακινήτων, κληρονοµιών, δωρεών, γονικών
παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια.
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Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων» τον
Τις διατάξεις του Κεφαλαίού Α" «Σύσταση Ανεξάρτητης
ίας

γουσες διατάξεις για την εφαρµογ ή της συµφων
Πρώτον Μ έρούς τον ν. 4389/2016 «Επεί
' 94).

άλλες διατάξεις» (Α
δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και
λωσης τον ν. ί 599/1986 (Α ' 75), όπως
Τις διατάξεις του άρθρου 8 περί Υπεύθυνης δή
ξεις τον ν.2690/1999 (Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας)
τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατά
(Α" 45).
όφαση του ∆ιοικητή της Ανεξάρτητης
Την υπό στοιχεία ∆. ΟΡΓ. Α ί 125859 Ε8 2020 απ
'
άρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων (Α.Α.∆.Ε.) (Β
Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων «Οργανισµός της Ανεξ
4738), όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει.
-7-2017 (Β 2743) απόφαση τον ∆ιοικητή
Την υπό στοιχεία ∆.ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31
ότησης υπογραφής «Με εντολή ∆ιοικητή»
Α.Α.∆.Ε. περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων και εξουσιοδ
ως µε την
πως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε κυρί
σε όργανα της Φορολογικής ∆ιοίκησης, ό
' 5205) απόφαση και ισχύει.
υπό στοιχεία ∆.ΟΡΓ.Α 1179943 ΕΞ 2019 (Β
ός
ύ Συµβουλίου «Επιλογή και διορισµ
Την υπ'αρ, 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικο
ών»
Οικονοµικ
ίού
ας ∆ηµοσίων Εσόδων του Υπουργε
Γενικού Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατεί
εδαφίού της παρ. 10 τον άρθρον 41 τον
(Υ.Ο.∆.∆. 18), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις τον πρώτον
φαση τον Συµβουλίού ∆ιοίκησης της Α.Α.∆.Ε.
ν. 4389/2016 και την υπ' αρ. 39/3/30.11.2017 από
α 5294 ΕΞ
» (Υ.Ο.∆.∆. 689) και την υπό στοιχεί
«Ανανέωση της θητείας τον ∆ιοικητή της Α.Α.∆.Ε.
της
ών «Ανανέωση της Θητείας τον ∆ιοικητή
2020/17.1.2020 απόφαση τον Υπουργού Οικονοµικ
Υ.Ο.∆.∆. 27).
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων» (
λλον
άθε ά
πον, τον περιεχοµένου, του χρόνου και κ
Την ανάγκη καθορισµού τον τρό
ήτού.

ή της δήλωσης φόρού µεταβίβασης ακιν
θέµατος σχετικού µε την ηλεκτρονική υποβολ
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος τον
Το γεγονός ότι µε την απόφαση αυτή
ίων Εσόδων.
Προϋπολογισµού της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
ίβασης ακινήτων (δηλώσεις Φ.Μ.Α.) για τη
Ι. Οι αρχικές εµπρόθεσµες δηλώσεις φόρου µεταβ
ίσκονται σε
λησης, πού αφορούν ακίνητα τα οποία βρ
σύνταξη συµβολαιογραφικού εγγράφού πώ
κινήτων,
στηµα αντικειµενικού προσδιορισµού αξίας α
περιοχές στις οποίες ισχύει το σύ
µαταίωση
υποβάλλονται και οι δηλώσεις για τη
υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά επίσης
όπο.
τρ
ίδιο
ύν υποβληθεί µε τον
τον συµβολαιογραφικού εγγράφού, εφόσον οι αρχικές έχο
ύ των πωλητών και των
ανεξαρτήτως του αριθµο
Συντάσσεται µία δήλωση ανά αγοραστή

µεταβιβαζοµένων ακινήτων.

µεταβίβασης
άλλη περίπτωση επιβολής φόρού
∆ηλώσεις πού αφορούν οποιαδήποτε
σε
εκτέλεση
ήτού

καθώς και πώληση ακιν
ακινήτων, επανάληψη ή διόρθωση συµβολαίού
ό
µε τη διαδικασία πού καθορίζεται µε την υπ
προσυµφώνου υποβάλλονται σε έντυπη µορφή
ή Α.Α.∆.Ε..
στοιχεία Α. 1137/2820(8 ' 2423) απόφαση ∆ιοικητ
τητα
ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης Φ.Μ.Α.
Στην περίπτωση πού δεν υπάρχει η δυνατό

στη ∆.Ο.Υ.
ήλωση υποβάλλεται σε έντυπη µορφή
λόγω αποδεδειγµένης τεχνικής αδυναµίας, η δ
ύθύνσης
λωση και απόφαση τον Προϊσταµένου της ∆ιε
µετά από αίτηση των υπόχρεων σε δή

ί
Εφαρµογής Φορολογ ίας Κεφαλαίού και Περιονσιολογ

ον της Α.Α.∆.Ε..

τον πιστοποιηµένο συµβολαιογράφο πού Θα
2. Η δήλωση Φ.Μ.Α. συµπληρώνεται από
νους µε τη χρήση
ξη και υποβάλλεται από τούς συµβαλλοµέ
καταρτίσει την συµβολαιογραφική πρά
ός ότι η δήλωση

ρτητα από το γεγον
των προσωπικών τούς κωδικών TAXISnet. Ανεξά
ς συµβαλλοµένονς
άφο, η υποβολή αυτής από τού

συµπληρώνεται από τον συµβολαιογρ
ό αυτούς.
νου της και την ακρίβεια των δηλονµένων απ
συνεπάγεται την αποδοχή του περιεχοµέ
χει
για τον
έ
ίας, η υποβολή της δήλωσης Φ.Μ.Α.
Εφόσον ζητείται απαλλαγ ή πρώτης κατοικ

ήλωσης κατά το άρθρο 8 τον ν.1599/1986, ως
αγοραστή τις συνέπειες της υποβολής υπεύθυνης δ
προς τη συνδροµή των προϋποθέσεων της απαλλαγ ής.
2

Κατά την υποβολή της δή λωσης Ν.Μ.Α. συµπληρώνονται όλα τα πεδί α του συνηµµένου
υποδείγµατος 1, που αποτελεί ανµπόσπαστο µέρος της παρούσας. Με τη δήλωση υπολογ ίζονται
από τον συµβολαιογράφο η αξία των ακινήτων, µε τη συµπλήρωση των φύλλων υπολογισµού. των
απαλλαγών και του οφειλόµενου φόρου και συνιιππβάλλονται τα κατά περίπτωση νόµιµα
δικαιολογητικά.
Με την υποβολή της δήλωσης Ν.Μ.Α. εκδίδονται πµέσc υς η πράξη διοικητικού
προσδιορισµού του φόρου, ποιι έχει ως το συνηµµένο υπόδειγµα 2, που αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος της παρούσας, η οποία κοινοποιείται στον υπόχρεο σε φόρο σύµφωνα µε τις διατάξεις της
περίπτωσης α" της παρ. 2 τον άρθρου 5 του ν. 4174/2013, και η ταυτότητα οφειλής. Μετά τη
σύνταξη τον µεταβιβαστικού συµβολαίου ο συµβολαιογράφος υποχρεούται να καταχωρήσει τα
στοιχεία αυτού και να το επισυνάψει στην ως άνω ηλεκτρονική εφαρµογή.
Με την υποβολή δήλωσης για τη µαταίωση συµβολαίού εντός έτους από την υποβολή της
αρχικής εκδίδεται άµεσα ατοµικό φύλλο έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.).
Η αρµόδια ∆.Ο.Υ. ενηµερώνεται ηλεκτρονικά αµέσως µετά την υποβολή της δήλωσης
Φ.Μ.Α. και ελέγχει την ακρίβεια των δηλούµενων και τη συνδροµή των προϋποθέσεων απαλλαγής
µέσα σε 60 ηµέρες από την υποβολή αυτής. Σε περί πτωση που απαιτούνται πρόσθετα
δικαιολογητικά, ο φορολογούµενος καλείται από το Τµήµα Συµµόρφωσης και Σχέσεων µε τούς
φορολογούµένους για την υποβολή των επιπλέον ζητούµενων δικαιολογητικών εντός 5 εργάσιµων
ία πού
ηµερών, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 τον άρθρον Ι4 τον ν. 4174/2013 µε τη διαδικασ

προβλέπεταιστην Α.! 137/2020.
Η συνηµµένη πράξη διοικητικού προσδιορισµού φόρου εκδίδεται σε κάθε περίπτωση
υποβολής δήλωσης φόρού µεταβίβασης είτε αυτή υποβάλλεται ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη µορφή.
Όλες οι δηλώσεις φόρού µεταβίβασης ακινήτων (είτε υποβάλλονται ηλεκτρονικά είτε σε
έντυπη µορφή) καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό βιβλίο µεταγραφής δηλώσεων Φ.Μ.Α.
Από τη δηµοσίεύση της παρούσας καταργείται οποιαδήποτε προηγούµενη απόφαση
προβλέπει διαφορετικά για τα οριζόµενα στην παρούσα.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Μέχρι και την 31 ^ Μαίου 2021 οι δηλώσεις φόρού µεταβίβασης ακινήτων, για τις οποίες προβλέπει
η παρούσα, δύνανται να υποβάλλονται χωρίς τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρµογής. Από την 1 ^
Ιουνίου 2021 η υποβολή των δηλώσεων Φ.Μ.Α. γίνεται αποκλειστικά µέσω της ηλεκτρονικής

εφαΡµογής•
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Αριθµός καταχώρησης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε ίδος ∆ήλωσης: ΑΡΧΙΚΗ

❑ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ [1
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AAdE
Ανεξάρτητη Αρχrι
∆ηµοσίων Εσόδων
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆.Ο.Υ.
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∆.Ο.Υ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Α.Φ.Μ.

∆.Ο.Υ.
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ΠΟΣΟΣΤΟ
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ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ

ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
∆ΙΚΑΙΩΜΑ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ

~ ΑΟΡΟΙΣΤΙ
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ΨΙΛΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ

ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΧΡΟΝΟΥ
ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
∆ΙΚΑΙΩΜΑ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Μ
δΛΛΕ ΟΥ' -°
Ά
'
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΆΣΤ~%ΣΎΝΙΒ
Ϊ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ή Ε∆ΡΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Γ

∆.Ο.Υ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ /ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ
Α.Φ.Μ.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ή Ε∆ΡΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ

∆.Ο.Υ.

ΓΑΠΟΚΤΩΜΕΝΑ-∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ) που εντάσσονται στο αντικειµενικό σύστηµα
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προσδιορισµού αξίας
ΠΛΗΡΗΣ

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

Ί ΨΙΛΗ

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ

ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

∆.Ο.Υ

ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜ

ΕΝΙΚΗ

ΤΙΜΗΜΑ

ΑΞΙΑ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΠΟΚΤΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ•
ΤΙΜΗΜΑ ΑΠΟΚΤΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΟΑ ΚΑΤΑΒΛΗUΕΙ•
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ Α=ΙΑ

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΛΛΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ Α'ΚΑ7σΙΚ1ΑΣ

ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΟΕΖΕΙΙ Α'ΚΑ7ΟΙΚΙΑΣ
ΕΓΓΑΜΟΖ/Η -ΣΥΜΦΩΝΟ
ΣΥΜΒΙΠΙΗΣ
❑

ΑΓΑΜΟΣ/Η
❑

❑
ΧΗΡΟΣ/Α

∆ΙΑΖΕΥΜΕΝΟΕ/Η
❑

ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΡΟΣ7ΑΤΕΥΟΜΕΝΠΝ
❑

ΤΕΚΝΩΝ....*

ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

ί

`

ΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ — ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΜΑ (Αντικειµενικό σύστηµα)

ΑΞΙΑ

)λ
Συνολική αξία µεταβιβαζόµενου ακινήτου:

Τίµηµα

Είδος απαλλαγ ής:

Ι

Τελική φορολογητέα αξία:

G

s

Απαλ/νη αξίαf

ΦΟΡΟΣ

Κύριος Φόρος:

∆ηµ. Φόρος (ν.δ. 3033/54) 3%:

ΣΥΝΟΛΟ

Οι δηλούντες
Υπεύθυνη ∆ήλωσα αγοραστή:

❑

α) εγώ και ο/η σύζυγος ή το άλλο µέρος συµφώνου συµβίωσης και τα ανήλικα ή ανάπηρα τέκνα µας:

σε
i. δεν έχω/ουµε δικαίωµα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε άλλη κατοικία ή δικαίωµα πλήρους κυριότητας

ό άνω των
οικοδοµήσιµο οικόπεδο ή ιδανικό µερίδια οικοπέδου ή κατοικίας σε δηµοτικό ή κοινοτικό διαµέ ρισµα µε πληθυσµ
3.000 κατοί κων και τα οποία συνολικά πληρούν τις στεγαστικές ανάγκες µου/της οικογ ένειας,

της κατοικίας
ΙΙ. δεν έχω/ουµε τύχει απαλλαγ ής από το φόρο µεταβίβασης, κληρονοµιάς ή γονικής παροχής για την απόκτηση πρώ
κατά το παρελθόν,
ΙΙΙ. δεν έχω/ουµε µεταβιβάσει κατά την προηγούµενη πενταετία:

'

- την επικαρπία ή το δικαίωµα οίκησης ή ιδανικό µερίδιο κατοικίας, ή
- την ψιλή κυριότητα ή επικαρπία ή ιδανικό µερίδιο οικοπέδου που πληρού σαν τις στεγαστικές ανάγκες µου/της οικογ
αυναθροιζόµενα µετα λοιπά ακίνητα µου/της οικογ ένειας,
β) δεν είµαι συγγενής πρώτου βαθµού εξ αίµατος ή αγχιστείας µε τον πωλητή ή σύζυγος ή το άλλο µέρος σύ

ένειας,

µφωνου συµβίωσης,

ώ
γ) κατοικώ µόνιµα στην Ελλάδα επί ένα (1) τουλάχιστον έτος πριν τη χορήγηση της απαλλαγ ής ή προτίθεµαι να εγκατασταθ
µόνιµα στην Ελλάδα εντός προθεσµίας δύο (2) ετών από την αγορά,

δ) αναλαµβάνω την υποχρέωση να προσκοµίσω, µετά την κατάρτιση του συµβολαίου, τα απαιτού µενα κατά περίπτωση
πιστοποιητικά που τυχόν θα µου ζητηθού ν από τη ∆.Ο.Y..
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2

Αριθ. Πράξης · ·····

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΑ∆Ε

Αριθ. ∆ήλωσης....-../../....

Ανεξάρτητη Αρχπ
∆ηµοσίων Εσόδων

∆.Ο.Υ.

ρΡΑ=Η ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΩΛΗΤΗ/ΤΩΝ
ΟΝΟΜΑ :........................ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΤΑΧ.ΚΩ∆.:...... 7ΗΛ :..........................~

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Α.Φ.Μ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ (ΑΓΟΡΑΣΤΗ)
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ•
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΤΑΧ.ΚΩ∆.:

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ·

ΤΗΛ

Α.Φ.Μ .:........................................................................................

Σχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις του αν. 1521/1950 (ΦΕΚ 245 Α') «περί φόρου µεταφιράσεως ακινήτων», ο οποίος κυρώθηκε µε το ν. 1587/1950 (ΦΕΚ 294 Α'),

όπως ισχύεy

φ) τις διατάξεις των άρθρων',
γ) τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας (ν. 4174/2013 - ΦΕΚ 170 Α' ), όπως ισχυει.
δ) την ∆.ΟΡΓ.Α.1115805Ε_/31.07.2017 απόφαση του ∆ιοικητή της Α.Α.∆.Ε. «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με
εντολή ∆ιοικητή" σε όργανα της Φορολογικής ∆ιοίκησης» (ΦΕΚ 2743 8'), όπως ισχύει.

Προβαίνουµε στην έκδοση της πράξης αυτής µε τις ακόλουθες πληροφορίες
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ιΣυµπληρώνονεαι οι σχετικές διατάξεις που προβλέπουν την απαλλαγή ή την επιβολή προστίµου κ.λπ.
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ΑΡΙΟ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒ/ΦΟΥ'•

..... ..

ΕΙ∆ΟΣ ΦΟΡΟΥ: ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗ7ΟΥ'
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ Α=ΙΑ

.........

ΕΙ∆ΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ°•
ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

..........

...
.. ......:

:.. ...........................

...................

...
.........

.........

..........

.,.......

,..._..:.

. .:

ΤΕΛΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ
ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΟΣ

∆ΗΜ.ΦΟΡΟΣ

(ν.δ.3033/54)

Λογαριασµός
Κ.Α.Ε.)

(πρώην

ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ)

Λογαριασµός

(πρώην

ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ)

Κ.Α.Ε.)

ΣΥΝΟΛΟ(ΕΥΡΩ)
ΠΟΣΟ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

Ευρώ 5
(τα ανωτέρω

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
µπορούν να αναλυθούν και σε επιπλέον γραµµές)

Τ.Ο.
(Σφραγ ίδα, ονοµατεπώνυµο & υπογραφή του προσώπου που υπογράφει`)
.........../

/

zo

Σπυείωσρ: -Το ποσό ταυ φόρου µεταβίβασης ακινήτου, το οποία συνιστά την οφειλή σας λόγω υποβολής δήλωσης και ανέρχεται στο ποσό εων
......................(........) ευρώ καταβάλλεται εντός προθεσµίας τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισµού
ταυ φόρου, άλλως θα επιβαρυνθεί µε τον αναλογσύντα τόκο. Η καταβολή ταυ φόρου αποδεικνύεται από αποδεκπικό καταβολής που εκδίδεται
από την Α.Α.∆.Ε.. Η καταβολή της οφειλής γίνεται µε τους τρόπους πληρωµής που διαθέτουν σι συνεργαζόµενες µε την Α.Α.∆.Ε. Τράπεζες και µε τη
χρήση χρεωστικών καρτών πληρωµών µέσω της υπηρεσίας του ΤΑΧΙ6ΝΕΤ.

-Σε περίπτωση αµφισβήτησης της παρούσας πράξης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 63 του Κ.Φ.∆., ο υπόχρεος δύναται να υποβάλει εντός τριάντα
(30) ηµερών από την κοινοποίηση ή την επίδοση αυτής, ενδικσφανή προσφυγ ή µε αίτηµα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσια διοικητικής
διαδικασίας, από τη ∆ιεύθυνση Επίλυσης ∆ιαφορών της Α.Α.∆.Ε.. Απευθείας προσφυγ ή στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια κατά της πράξης είναι
απαράδεκτη. Η ενδικσφανής προσφυγή υποβάλλεται στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη και αναφέρει τους λόγους και τα έγγραφα
ατσ οποία βασίζεται το αίτηµα επανεξέτασης.

ι Συµπληρώνεται κατά περίπτωση σ αριθµός της δικαστικής απόφασης της οποίας ζητείται η µεταγραφή ή το ονοµατεπώνυµο ταυ

συµβολαιογράφου που Θα συντάξει το συµβόλαιο.

ι Επιλογή: πώληση, διανοµή, ανταλλαγ ή κ.λπ..
° Επιλογή: Α κατοικίας (ν. 1078/1980), ν.δ.1297/1972, ν.2166/1993 κ.λπ..
5 Εφόσονπρόκειται

για απαίτηση του φορολογούµενου (άρθρα 30 παρ. 1 ΚΦ∆

α Συµπληρώνεται κατά περίπτωση: α∆ισικητής της Α.Α.∆.Ε (γιατις ηλεκτρονικές) ή µε εντολή του ∆ιοικητή της Α.Α.∆.Ε. ο Προίστάµενος της ∆.Ο.Υ.
(για τις χεφόγραφες)
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Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑ∆Ε
Σ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΙi

]ΙΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Εθνικό Τυπογραφείο (για δηµοσίεύση)
ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΜΕΤΑ ΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ)
1. Αποδέκτες Πίνακα Γ '(περιπτώσεις 3, 4 και 6)
2. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (∆Ι.Σ.ΤΕ.ΠΛ)
για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΑΑ∆Ε και την Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη ΑΑ∆Ε.

ΙΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Υφυπουργού
Γραφείο Γενικής Γραµµατέως Φορολογικής Πολιτικής και ∆ηµόσιας Περιούσίας
Αποδέκτες µε α/α 3 τον Πίνακα Β
Αποδέκτες µε α/α 1-5 τον Πίνακα Γ
Αποδέκτες µε α/α 1 και 7 τον Πίνακα Ζ '
Αποδέκτες µε α/α ί -3 και 5-9 τον Πίνακα Η '
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης (µε την παράκληση να ενηµερώσει όλα τα Υποθηκοφυλακεία,
τούς ∆ικηγορικούς και τούς Συµβολαιογραφικούς Συλλόγους)
ν .ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
Ι. Γραφείο ∆ιοικητή Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων
2. Γραφεία Προϊσταµένού Γενικής ∆ιεύθύνσης Φορολογικής ∆ιοίκησης
3. ∆ιευθύνσεις, Αυτοτελή Τµήµατα και Αυτοτελή Γραφεία της Γ.∆.Φ.∆.
4. ∆ιεύθύνση Νοµικής Υποστήριξης
5. ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρµογών - Τµήµα Α
6. ∆ιεύθύνση Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών - Τµήµα Α
7. ∆ιεύθυνση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής - Τµήµα ∆ '
8. ∆ιεύθύνση Εφαρµογής Φορολογίας Κεφαλαίού και Περιονσιολογίον - Τµήµατα Α "
και Β"
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