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«Δηλώνω υπεύθυνα ότι η πτυχιακή εργασία είναι εξ ’ ολοκλήρου δικό μου έργο και 

κανένα μέρος της δεν είναι αντιγραμμένο από έντυπες ή ηλεκτρονικές πηγές, μετάφραση 

από ξενόγλωσσες πηγές και αναπαραγωγή από εργασίες άλλων ερευνητών ή φοιτητών. 

Όπου έχω βασιστεί σε ιδέες ή κείμενα άλλων, έχω προσπαθήσει με όλες μου τις 

δυνάμεις να το προσδιορίσω σαφώς μέσα από την καλή χρήση αναφορών 

ακολουθώντας την ακαδημαϊκή δεοντολογία.»
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Μέσα από τις λίγες αυτές γραμμές, θα θελα να ευχαριστήσω όλους όσους 

βοήθησαν για την ολοκλήρωση της πτυχιακής μου εργασίας.

Ιδιαίτερα ευχαριστώ, τη καθηγήτριά μου και εισηγήτρια της πτυχιακής εργασίας 

κο Νικολαίδη Βασίλη, για την άψογη συνεργασία , την επιμονή και υπομονή που 

υπέδειξε όλο αυτό το διάστημα, αλλά και τη συνολική βοήθεια που παρείχε για τη 

σύνταξη της εργασίας.

Τέλος, θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσω, την οικογένεια μου, συγγενής 

και φίλους για την ανεκτικότητα τους, καθ' όλη τη διάρκεια της πτυχιακής εργασίας 

μου.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Ελληνική αγορά ακινήτων βρίσκεται σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση με τις 

τιμές των ακινήτων να κυμαίνονται στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας 20ετιας 

ταυτόχρονα όμως το ενδιαφέρον Ελλήνων και ξένων επενδυτών να παραμένει 

ιδιαιτέρως υποτονικό. Θεωρώντας ότι τα χειρότερα από άποψης φορολογίας και 

γενικότερης επιβάρυνσης έχουν υλοποιηθεί και προεξοφληθεί στα ιδιαιτέρως χαμηλά 

τιμήματα οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι βολιδοσκοπούν την αγορά προσπαθώντας 

να εντοπίσουν εάν αυτή η χρονική στιγμή είναι η κατάλληλη για μια επένδυση στο 

χώρο των ακινήτων ή εάν είναι καλύτερο να αναμένουν περαιτέρω μείωση τιμών και 

σταθεροποίηση της κατάστασης.

Η αγορά ακινήτων απετέλεσε για δεκαετίες έναν από τους σημαντικότερους 

τομείς ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας. Ειδικά στα χρόνια της δραχμής τα 

ακίνητα αποτελούσαν, πέραν από το συνάλλαγμα, το μόνο ασφαλές ανάχωμα στον 

πληθωρισμό και στις συχνές υποτιμήσεις του εθνικού νομίσματος. Ταυτόχρονα το 

μέχρι και σήμερα ισχύον παράλογο σύστημα φορολόγησης απόκτησης ακινήτων, 

ουσιαστικά δεν απέτρεψε την επένδυση μη φορολογημένων εισοδημάτων σε ακίνητα, 

με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος των υπεραξιών των ακίνητων να στηριχτεί σε μη 

φορολογημένα ποσά (Γκενεράλης, 2013).

Η έλευση του ευρώ και η δυνατότητα δανεισμού σε πρωτόγνωρα χαμηλά 

επιτόκια, έδωσαν σε μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες, για πρώτη φορά, τη δυνατότητα 

αγοράς ιδιόκτητης κατοικίας, πράγμα που έδωσε στην αγορά ακινήτων επιπρόσθετη 

ώθηση που οδήγησε στα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 2000 σε υπερτιμημένες 

συναλλακτικές αξίες που άγγιζαν, και σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούσαν, τις αξίες 

ακινήτων σε χώρες της βόρειας Ευρώπης (Γκενεράλης, 2013).

Εν αντιθέσει όμως με τα όσα συνέβησαν σε άλλες χώρες του ευρωπαϊκού 

νότου οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρίες στηρίχτηκαν ακόμα και μετά το 2002 

ως επί το πλείστον σε δικά τους κεφάλαια και όχι σε τραπεζικό δανεισμό. Η 

συντηρητική αυτή προσέγγιση των κατασκευαστών συγκρότησε την αγορά ακινήτων 

τουλάχιστον τα πρώτα δύο χρόνια της κρίσης από το 2008 έως το 2010 όπου 

ουσιαστικά οι μειώσεις τιμών κυμάνθηκαν σε λογικά επίπεδα (Γκενεράλης, 2013).

Η πλήρης αποδόμηση της ελληνικής αγοράς ακίνητων ξεκίνησε από το 2010 

με την εισαγωγή του ΕΕΤΗΔΕ. Το έκτακτο αυτό τέλος εισήχθη με σκοπό την κάλυψη
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του ελλείμματος ως έκτακτο τέλος και ως πρόσθετη επιβάρυνση στο προϋπάρχον 

ΕΤΑΚ και στους διάφορους άλλους φόρους που βαρύνουν τα ακίνητα.

Η οικονομική κρίση, η δραστική μείωση χορήγησης στεγαστικών δανείων, η 

υπερφορολόγηση της κατοχής ακινήτων, ο φόβος εξόδου της χώρας από το ευρώ από 

τη μια σε συνδυασμό με τη δυνατότητα που παρέχει το κοινό νόμισμα για πιο 

ασφαλείς επενδύσεις στο εξωτερικό από την άλλη, οδήγησαν τα ελληνικά ακίνητα σε 

τιμές χαμηλότερες από εκείνες που είχαν τη δεκαετία του '80 (Γκενεράλης, 2013).

Παρά την τόσο μεγάλη μείωση των τιμών, το ενδιαφέρον των Ελλήνων για 

επενδύσεις σε ακίνητα στην Ελλάδα έχει περιοριστεί ουσιαστικά στα ακίνητα που 

προβλέπονται για ιδιοκατοίκηση ή σε αντίστοιχα παραθεριστικά ακίνητα. Η αγορά 

καταστημάτων ή χώρων γραφείων ή ακόμα και διαμερισμάτων για ενοικίαση έχει 

ουσιαστικά παγώσει και δεν θα μπορέσει να ανακάμψει εάν δεν μειωθεί δραστικά ο 

φόρος κατοχής των ακίνητων, διότι κανένας επενδυτής δεν θέλει να αναλάβει αυτί) τη 

στιγμή το ρίσκο του να έχει ένα ακίνητο ξενοίκιαστο και παρόλα αυτά να πληρώνει, 

πέραν από τα έξοδα συντήρησης, και μεγάλους φόρους για την κατοχή του ακινήτου.

Η αναγγελθείσα ενοποίηση του ΕΕΤΗΔΕ με το ΦΑΠ, οδηγεί αναγκαστικά 

στο συμπέρασμα ότι η φορολόγηση της κατοχής των ακινήτων στην Ελλάδα θα 

παραμείνει σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα (Γκενεράλης, 2013)..

Υπό αυτό το πρίσμα η ελληνική αγορά ακίνητων παρουσιάζει αυτή τη στιγμή 

μόνο ενδιαφέρον για ιδιώτες που θέλουν να αγοράσουν ακίνητα προς ιδιοκατοίκηση 

ή για δική τους τουριστική χρήση, αφού για αυτούς τους ενδιαφερομένους αγοραστές 

το θέμα της απόδοσης είναι δευτερεύουσας σημασίας. Θα πρέπει όμως εδώ να 

επισημανθεί ότι ειδικά για αυτή την κατηγορία ενδιαφερομένων αγοραστών, οι 

συνθήκες, τουλάχιστον όσον αφορά το τίμημα, είναι περισσότερο από ιδανικές αφού 

πλέον στην πράξη δεν καθορίζουν οι πωλητές άλλα οι αγοραστές, με δική τους 

προσφορά, το τίμημα.

Στη παρούσα εργασία ,θα μελετήσουμε τη φορολόγηση των ακινήτων στην 

Ελλάδα και σε άλλες χώρες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΑΑΑΔΑ

1.1 ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η έννοια της ακίνητης περιουσίας καθορίζεται συνήθως από το νόμο. Στην 

Ελλάδα λ.χ. το άρθρο 948 του Αστικού Κώδικα ορίζει ότι "τα ακίνητα πράγματα είναι 

το έδαφος και τα συστατικά αυτού μέρη ενώ τα άρθρο 949 του Αστικού Κώδικα 

διευκρινίζει ότι κάθε φορά που αντιδιαστέλλεται η ακίνητη περιουσία γενικά προς 

την κινητή, στα ακίνητα περιλαμβάνονται επίσης και η επικαρπία του ακινήτου , 

καθώς και οι πραγματικές δουλείες πάνω στα ακίνητα. Τα ακίνητα ανήκουν στα 

διαρκή αγαθά και χρησιμοποιούνται για να καλύψουν μια σειρά από ανάγκες. Οι 

ανάγκες αυτές μπορούν να ταξινομηθούν στις εξής κατηγορίες:

1) Ιδιόχρησης, κάλυψη της ανάγκης στέγασης νοικοκυριών ή της επιχειρηματικής 

δράσης των επιχειρήσεων στις λειτουργίες της παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, 

διοίκησης.

2) Επένδυσης κάλυψη της ανάγκης εκμετάλλευση των ακινήτων από νοικοκυριά και 

επιχειρήσεις με σκοπό την απόκτηση εισοδήματος μέσω της ενοικίασης σε τρίτους ή 

κέρδους από την μεταπώληση των.

3) Παραγωγής ή κατασκευής ακινήτων, κάλυψη της ανάγκης παραγωγής ακινήτων με 

σκοπό την απόκτηση κέρδους από την πώλησή των από νοικοκυριά ή επιχειρήσεις 

(Λιάπης κ άλλοι, 2010).

1.2 ΤΑ ΕΙΔΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΑΠΟΨΗΣ

Τα ακίνητα ανάλογα με τη χρήση και την εκμετάλλευσή τους κατατάσσονται 

σε κατηγορίες. Η κατάταξη ενός ακινήτου σε ορισμένη κατηγορία αποδεικνύεται 

από:

1) Τα στοιχεία που εμπεριέχονται στην οικοδομική άδεια ανέγερσης ακινήτου, 

τεχνικά και επιτρεπομένων χρήσεων.

2) Στην πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και

3) Τα στοιχεία από τον τίτλο κτήσης του δηλαδή το συμβόλαιο αγοράς του ακινήτου.
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Όπου δεν υπάρχει κανένα από τα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία τότε η

£
κατηγορία αποδεικνύεται από την δήλωση φόρου εισοδήματος. Οι διάφορες

ίI1 κατηγορίες ακινήτων αναλύονται αμέσως παρακάτω.
4,

ίI1
18
I8|ί1)

\
ί

ά. Οικιστικά ακίνητα

1) Κατοικίες ή διαμερίσματα καθώς και επαγγελματικές στέγες σε όροφο κτιρίου μη 

προοριζομένου, σύμφωνα με την οικοδομική άδεια, για κτίριο γραφείων ή γραφείων- ίί11||81*881<
ί<$I1ί1ίίίίίί|
ί<\ίί1<ί
ί
ί
ί
ί
ί
ί
ίί
ίίί

καταστημάτων.

2) Μονοκατοικίες.
ί

3) Ιδιωτικές θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων.

ί\
ό. Επαγγελματικά ακίνητα.

1) Επαγγελματική στέγη στο ισόγειο ή υπόγειο καθώς και σε όροφο κτιρίου που
4

σύμφωνα με την οικοδομική άδεια είναι κτίριο γραφείων ή γραφείων-καταστημάτων.

2) Αποθηκευτικοί χώροι

3) Σταθμοί αυτοκινήτων

4) Βιομηχανικά κτίρια

5) Εεωργικά κτίρια και οι αποθήκες

6) Ξενοδοχεία και γενικά τουριστικές εγκαταστάσεις (ξενοδοχεία, μοτέλ. 

Μπανγκαλόου, Ξενώνες, κάμπινγκ).

7) Νοσηλευτήρια και ευαγή ιδρύματα που φιλοξενούν δραστηριότητες, ή και άτομα 

που έχουν ειδικές ανάγκες κοινωνικής προστασίας.

8) Αθλητικές εγκαταστάσεις γυμναστήρια, κολυμβητήρια και γενικά κέντρα άθλησης.

9) Μουσεία, θέατρα, κινηματογράφοι, συνεδριακά κέντρα, αίθουσες συνδιαλέξεων, 

συναυλιών, εκθεσιακών κέντρων.
%

10) Εκπαιδευτήρια.
|ίI

ε. Εδαφικές εκτάσεις. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν:

1) Τα οικόπεδα.

2) Τα ποσοστά οικοπέδων που αντιστοιχούν σε υφιστάμενη ή μελλοντική επιφάνεια 

κτίσματος (αέρας).

3) Τα ποσοστά οικοπέδου που δεν μπορούν να οικοδομηθούν λόγω εξάντλησης του
ί

συντελεστή δόμησης.

[9]
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4) Η δουλεία χρήσης ορισμένης επιφάνειας (σε δώμα, όροφο, πυλωτή ή ακάλυπτο 

χώρο του οικοπέδου).

5) Αγροτεμάχια και γενικότερα εδαφικές εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμών 

και για τις οποίες δεν έχουν ορισθεί ειδικοί όροι δόμησης (Λιάπης κ άλλοι, 2010).

1.3 ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Οι κάτοχοι ή οι ιδιοκτήτες των ακινήτων συνήθως αναλύονται στις δύο 

βασικές κατηγορίες:

ά. Φυσικά πρόσωπα, όπου το ακίνητο ανήκει ιδιοκτησιακά απευθείας στα νοικοκυριά 

για ιδιόχρηση, εκμετάλλευση ή επένδυση.

ύ. Νομικά πρόσωπα, όπου το ακίνητο ανήκει ιδιοκτησιακά σε εταιρείες για 

ιδιόχρηση, εκμετάλλευση, επένδυση ή κατασκευή ή ανοικοδόμηση. Οι εταιρείες 

αυτές μπορεί να είναι:

1) Επενδυτικές,

2) ΑΕΕΑΠ (Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας).

3) Εταιρείες διαχείρισης ακινήτων όπως διαχείρισης εμπορικών κέντρων, αποθηκών

4) Εταιρείες εκμετάλλευσης ακινήτων γραφείων, καταστημάτων, βιομηχανοστασίων, 

αποθηκών.

5) Εταιρείες κατασκευής ακινήτων τεχνικές - κατασκευαστικές

6) Οποιαδήποτε εταιρεία στην περίπτωση της ιδιόχρησης των ακινήτων πχ. Εραφεία 

επιχειρήσεων, καταστήματα, υποκαταστήματα, βιομηχανοστάσια, αποθήκες (Λιάπης 

κ άλλοι, 2010).

1.4 ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΥΤΑ ΑΠΟΦΕΡΟΥΝ

Η φορολογία των ακινήτων αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα που επιδρά 

στο κόστος για τη κτήση και τη κατοχή, στα έσοδα από τη χρήση και στα κέρδη από 

τη πώληση ενός ακινήτου. Η θεωρία της φοροδοτικής ικανότητας , αλλά και η θεωρία 

του ανταλλάγματος συνηγορούν υπέρ της φορολογίας της ακίνητης περιουσίας. Ο 

βασικός λόγος για τον οποίο η θεωρία της φοροδοτικής ικανότητας, επιβάλλει τη 

φορολογία της περιουσίας είναι ότι το εισόδημα δεν αποτελεί το μοναδικό δείκτη

[10]

Τ /Μ '/Μ /^ /Λ '/Λ ’/Λ '/Μ ’,ΥΜ /Μ/Μ/Μ/Μ/*/*/*



ίI
*ί*?*
'>
\\5ίί
ίI!ίI*

*
'ί?

/ /  ΑΥ Α V  ΑΥ ΑΥ 0  #  0  Α Υ  #  /Υ  Α Υ /Υ Α Υ /Υ  Λ

φοροδοτικής ικανότητας. Η φοροδοτική ικανότητα αυξάνεται από την ύπαρξη 

περιουσίας γιατί εξασφαλίζει ασφάλεια έναντι μελλοντικών κινδύνων στον κάτοχό 

της, και παρέχει μη φορολογητέο εισόδημα με τη μορφή της αυτόματης υπερτίμησης 

κεφαλαίου. Σημαντικό επιχείρημα υπέρ της φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας 

είναι και η ανταποδοτική φύση των φόρων περιουσίας (Λιάπης κ άλλοι. 2010).

Από την άποψη των οικονομικών στόχων του κράτους η φορολογία ακίνητης 

περιουσίας βοηθάει στη μείωση της ανισοκατανομής του πλούτου , καθώς και στην 

αποδοτική χρησιμοποίηση του κεφαλαίου αφού στον κάτοχό του η φορολογία του 

επιβάλλει την αποδοτική χρησιμοποίηση του κεφαλαίου.

Η φορολογία κατοχής της ακίνητης περιουσίας εισάγεται για πρώτη φορά 

στην Ελλάδα το 1975 με τον Ν. 11/197523. Μετά πέντε χρόνια η φορολογία αυτή 

καταργείται με το άρθρο 9 του Ν. 1078/1980. Επανέρχεται σε ισχύ με το Ν. 

1249/1982, αλλά και αυτή η φορολογία καταργείται με το άρθρο 37 Ν. 2065/1992. Η 

φορολογία της μεγάλης ακίνητης περιουσίας εισήχθη από το οικονομικό έτος 1997 με 

τον Ν. 2459/2007 (άρθρα 21—35), αφού προηγήθηκε απογραφή όλων των ακινήτων 

με το έντυπο Ε9. Ο Ν. 2459/1997 συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε πολλές φορές 

μεταγενέστερα Ν. 2515/1997, 2579/ 1998, 2648/1998. Ν. 3842/2010. Και αλλάζει 

εντελώς Ν. 4223/31-12-2013 (Λιάπης κ άλλοι, 2010).

1.5 Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ)

Η φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα έχει ως βασικό σημείο 

αναφοράς την αντικειμενική αξία του ακινήτου όπως αυτή καθορίζεται με Υπουργική 

Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Κάθε 5-10 χρόνια το Υπουργείο Οικονομικών 

καθορίζει για όλη την ελληνική επικράτεια τιμές ζώνης που αναφέρονται στην αξία 

ενός νεόδμητου διαμερίσματος του πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στη συγκεκριμένη 

περιοχή/ζώνη. Η φορολογητέα αξία του συγκεκριμένου ακινήτου προκύπτει ύστερα 

από πολλαπλασιασμό με συντελεστές που ο νόμος θεωρεί ότι επηρεάζουν την αξία 

του ακινήτου. Παραθέτουμε τους σημαντικότερους συντελεστές:

Συντελεστής πρόσοψης: 1,00 για πρόσοψη σε ένα μόνο δρόμο, 1,05 για προσόψεις 

σε δύο ή περισσότερους δρόμους ή σε δρόμο και πλατεία και 0,80 αν δεν έχει 

πρόσοψη σε δρόμο.
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Συντελεστής εμπορικότητας και ορόφου (ενδεικτικά): Αν ο συντελεστής 

εμπορικότητας είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 1,5 και μικρότερος του 3 εφαρμόζεται 

συντελεστής ορόφου 0,60 για το υπόγειο, 1,20 για το ισόγειο. 1,10 για τον Ιο όροφο,

1.05 για τον 2ο όροφο. 1.10 για τον 3ο όροφο. 1,15 για τον 4ο όροφο. 1,20 για τον 5ο 

όροφο, 1,25 για τον 6ο ή υψηλότερο όροφο.

Συντελεστής επιφάνειας κυρίων χώρων: 1,10 για επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 25 

τ.μ., 1,05 για επιφάνεια μεγαλύτερη των 25 τ.μ. και μικρότερη ή ίση των 50 τ.μ., 1,00 

για επιφάνεια μεγαλύτερη των 50 τ.μ. και μικρότερη ή ίση των 100 τ.μ., 0.90 για 

επιφάνεια μεγαλύτερη των 100 τ.μ. και μικρότερη ή ίση των 200 τ.μ., 0.85 για 

επιφάνεια μεγαλύτερη των 200 τ.μ. και μικρότερη ή ίση των 300 τ.μ., 0.80 για 

επιφάνεια μεγαλύτερη των 300 τ.μ. Για τον υπολογισμό του συντελεστή επιφάνειας 

ως εμβαδόν λαμβάνεται το άθροισμα των τετραγωνικών μέτρων των κυρίων χώρων 

και ποσοστό είκοσι τοις εκατό της επιφάνειας των βοηθητικών χώρων.

Συντελεστής παλαιότητας: 0,90 από 1 έως 5 έτη, 0.80 από 6 έως 10 έτη. 0,75 από 

11 έως 15 έτη, 0,70 από 16 έως 20 έτη. 0,65 από 21 έως 25 έτη, 0.60 από 26 και άνω 

έτη.

Συντελεστές ειδικών συνθηκών: 0,80 για διατηρητέο κτίσμα. 0.75 για

απαλλοτριωτέο ακίνητο και 0.40 για ημιτελές κτίσμα.

1.6 ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΟΘΕΝ 

ΕΣΧΕΣ)

α) Τι είναι το πόθεν έσχες

Η απόκτηση ακινήτου στην Ελλάδα στοιχειοθετεί σύμφωνα με το ισχύον 

καθεστώς τεκμήριο και για τα εισοδήματα του αγοραστή στο οικείο οικονομικό έτος. 

Εάν ο αγοραστής του ακινήτου δεν δικαιολογεί το ποσό του τιμήματος με βάση τα 

προγενέστερα εισοδήματά του, επιβαρύνεται με πρόσθετο φόρο εισοδήματος στο 

οικονομικό έτος στο οποίο προέβη στην αγορά του ακινήτου.

[12]

*I4144
ί

ί*4
44
444
4444
44

ί
*4ί
*4
4
ί
44
*4444
44
I4444
*4
4444
4
4
4

ί
4ί
4
4
44
4
4
44
*4
'Α*

\
*4
44444
ί
ί
ί
ί44
4
ί44
444I
ί
ί
ί
ί44
ί4
4

Ρ/ΑΡ/ΑΡ/ΑΡ/ΑΡ/ΑΡ/Λ Ρ/ΑΡ/ΑΡ/ΑΡ/ΑΡ/ΑΡ/ΑΡ/ΑΡ/ΑΡ/ΑΡ/ΑΡ/ΑΡ/ΑΡ/ΑΡ/ΑΡ/ΑΡ/Λ Ρ/ΑΡ/ΑΡ/ΑΡ/ΑΡ/ΑΡ/ΑΡ/ΑΡ/ΑΡ/ΑΡ/ΑΡ/ΑΡ/ΑΡ/ΑΡ/ΑΡ/ΑΡ/ΑΡ/ΑΡ/ΑΡ/ΑΡ/ΑΡ/ΑΡ/ΑΡ/ΑΡ/ΑΡ/ΑΡ/ΑΡ/ΑΡ/ΑΡ/ΑΡ/Λ Ρ/ΑΡ/ΑΡ/ΑΡ/ΑΡ/ΑΡ/ΑΡ/ΑΡ/ΑΡ/ΑΡ/ΑΡ/Λ Ρ/ΑΡ/ΑΡ/ΑΡ/ΑΡ/ΑΡ/ΑΡΖΜ



£ / / # / / / / #  // Λ V /* Λ> &  &■ -ΜΦ/ΑΤ/ΑΤ, / * Λ  'ΜΑΚΗΤ/Μ/Α

β) Αναστολή του πόθεν έσχες μέχρι 31.12.2013

Βάσει του Πολ. 1165/2011 που θεσπίστηκε με στόχο την τόνωση της αγοράς 

ακινήτων τα παραπάνω τεκμήρια δεν ισχύουν για ακίνητα που αποκτήθηκαν και 

οικοδομές που ανεγέρθηκαν μετά τις 17.12.2010 και μέχρι 31.12.2013 (Πολ. 

1165/2011). Συγκεκριμένα δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί □ πόθεν έσχες□ για:

• την αγορά οποιουδήποτε ακινήτου (πρώτης κατοικίας, δευτερεύουσας 

κατοικίας, εξοχικής

• κατοικίας, καταστήματος, οικοπέδων, αγροτεμαχίων κ.λπ.)

• την ανέγερση οικοδομών

• τη χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση όλων των ακινήτων,

• την κατασκευή πισίνας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΝΟΜΟΣ 

4223/31-12-2013

2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

Από το έτος 2014 καν για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται Ενιαίος Φόρος 

Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α), σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και 

ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κάθε είδους νομικές οντότητες την 1η 

Ιανουάριου κάθε έτους.

Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. επιβάλλεται στα εμπράγματα δικαιώματα της πλήρους 

κυριότητας, της ψιλής κυριότητας, της επικαρπίας, της οίκησης και της επιφάνειας 

επί του ακινήτου. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. επιβάλλεται και στα εμπράγματα ή ενοχικά 

δικαιώματα της αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθμευσης, βοηθητικού χώρου και 

κολυμβητικής δεξαμενής, που βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα του ακίνητου και 

αποτελούν παρακολούθημα των παραπάνω εμπραγμάτων δικαιωμάτων. Εξαιρετικά, 

επιβάλλεται και στο δικαίωμα της νομής ή οιονεί νομής, της κατοχής, καθώς και στη 

δέσμευση δικαιωμάτων επί του ακινήτου από Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 2 του άρθρου 2.

Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται με το άθροισμα του κύριου φόρου επί του κάθε 

ακινήτου και του συμπληρωματικού φόρου επί της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων 

επί των ακινήτων του υποκειμένου στο φόρο.

Τα δικαιώματα επί των οποίων επιβάλλεται ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ετησίως είναι αυτά 

που υπάρχουν από την 1η Ιανουάριου του έτους φορολογίας, ανεξάρτητα από 

μεταβολές που τυχόν επέρχονται κατά τη διάρκεια του έτους αυτού και ανεξάρτητα 

από τη μεταγραφή του τίτλου κτήσης.

Για τον καθορισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α λαμβάνεται υπόψη η πραγματική 

κατάσταση του ακινήτου. Η πραγματική κατάσταση του ακινήτου προκύπτει από την 

οριστική εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο. Αν δεν υπάρχει οριστική εγγραφή, 

λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του ακινήτου, όπως προκύπτουν από τον τίτλο 

κτήσης. Αν δεν υπάρχει τίτλος κτήσης, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία της 

πραγματικής κατάστασης του ακινήτου. Αν η πραγματική επιφάνεια του ακινήτου 

υπερβαίνει αυτή που αναγράφεται στην οριστική εγγραφή στο κτηματολογικό 

γραφείο ή στον τίτλο κτήσης ή στην άδεια οικοδομής ή έχει γίνει αλλαγή της χρήσης
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του ακινήτου, λαμβάνεται υπόψη η πραγματική επιφάνεια και η πραγματική χρήση 

του ακινήτου (Μελάς, 2014).

2.1.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α:

• Επιβάλλεται στα φυσικά πρόσωπα, τα νομικά πρόσωπα και τις κάθε είδους 

νομικές οντότητες.

• Επιβάλλεται στα ακίνητα που υπάρχουν στην κατοχή μας (ανεξάρτητα αν 

πρόκειται για κτίσματα ή για εδαφικές επιφάνειες εντός ή εκτός σχεδίου) την 

κάθε 1-1 κάθε έτους. Η πρώτη εφαρμογή θα γίνει στα ακίνητα που έχουμε 

στην κατοχή μας την 1-1-2014.

• Επιβάλλεται μόνο για την κατοχή ακινήτων που βρίσκονται στην Ελλάδα. 

Όσοι έχουν ακίνητα που βρίσκονται στο εξωτερικό δεν θα επιβαρυνθούν με 

ΕΝ.Φ.Ι.Α. στην Ελλάδα για τα ακίνητα του εξωτερικού. Ενδεχομένως θα 

πληρώσουν κάποιο φόρο για την ιδιοκτησία τους στο εξωτερικό, ανάλογα με 

το φορολογικό καθεστώς της χώρας που βρίσκεται το ακίνητο.

• Επιβάλλεται σε όλους τους ιδιοκτήτες που έχουν εμπράγματα δικαιώματα σε 

ακίνητα, με κάποιες εξαιρέσεις (Μελάς, 2014).

Με τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. :

• Φορολογούνται όλα τα δικαιώματα επί των ακινήτων όπως είναι η πλήρης 

κυριότητα, η επικαρπία, η ψιλή κυριότητα, το δικαίωμα οίκησης κλπ.

• Όταν κάποιος έχει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθμευσης 

υποχρεώνεται να πληρώσει φόρο και για αυτό το δικαίωμα. Έτσι θα πληρώσει 

φόρο για παρκινγκ στην πυλωτή αλλά και για το στεγασμένο παρκινγκ 

(συνήθως είναι παρκινγκ στο υπόγειο), είτε έχει χιλιοστά στο οικόπεδο είτε

όχι-

• Οι βοηθητικοί χώροι όπως είναι οι αποθήκες, τα υπόγεια παρκινγκ και γενικά 

οι οποιοδήποτε βοηθητικοί χώροι, φορολογούνται κανονικά.
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• Οι πισίνες είτε βρίσκονται σε μονοκατοικία και ανήκουν σε έναν ιδιοκτήτη 

είτε βρίσκονται σε πολυκατοικία και είναι κοινόκτητες φορολογούνται 

κανονικά.

• Τα επίδικα ακίνητα φορολογούνται κανονικά. Την φορολογική επιβάρυνση 

την έχει αυτός που νέμεται το ακίνητο (Μελάς, 2014).

Για τα ακίνητα θα υπολογίζονται δύο φόροι, ένας κύριος και ένας

συμπληρωματικός. Κύριος φόρος θα υπολογίζεται για όλα τα δικαιώματα σε

ακίνητα. Συμπληρωματικός φόρος θα υπολογίζεται μόνο για μερικά δικαιώματα σε 

ακίνητα. Ο ΕΝ.Φ.ΙΑ. θα ισούται με το άθροισμα του κύριου και του

συμπληρωματικού φόρου. Σημειώνεται ότι η επιβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. είναι 

ανεξάρτητη από το φόρο εισοδήματος που υπολογίζεται για κάθε ακίνητο. Ο φόρος 

εισοδήματος συνεχίζει να ισχύει και να επιβάλλεται όταν υπάρχει εισόδημα από το 

ακίνητο.

Επιφάνεια ακινήτου

Για να υπολογισθεί ο ΕΝ.Φ.ΙΑ. που οφείλεται, λαμβάνεται υπόψη η

πραγματική κατάσταση του ακινήτου η οποία, μπορεί να προκύπτει από επίσημα 

στοιχεία ή όχι. Τέτοια στοιχεία μπορεί να είναι η οριστική εγγραφή στο 

κτηματολογικό γραφείο ή το συμβόλαιο αγοράς. Αν δεν υπάρχει συμβόλαιο αγοράς ή 

άλλος τίτλος απόκτησης τότε λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση του ακινήτου όπως 

αυτό είναι στην πραγματικότητα.

Όταν η επιφάνεια ενός ακινήτου είναι μεγαλύτερη από αυτήν που γράφεται 

στο κτηματολόγιο ή σο συμβόλαιο αγοράς ή στην οικοδομική άδεια, τότε ο φόρος θα 

υπολογιστεί με βάση την πραγματική επιφάνεια.

Όταν σε ένα ακίνητο έχει γίνει αλλαγή χρήσης, για την επιβολή του φόρου θα 

ληφθεί υπόψη η πραγματική χρήση του ακινήτου και όχι η χρήση που αναφέρεται 

π.χ. στην οικοδομική άδεια, το συμβόλαιο κλπ. (Μελάς, 2014).
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2.2 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

1. Υποκείμενο του ΕΝ.Φ.Ι.Α. είναι κάθε πρόσωπο ή οντότητα του άρθρου 1, ανάλογα 

με το δικαίωμα και το ποσοστό του, και ειδικότερα :

ΐ. Αυτός που αποκτά δικαίωμα σε ακίνητο από οποιαδήποτε αιτία, από την 

ημερομηνία σύνταξης του οριστικού συμβολαίου κτήσης ή από την 

ημερομηνία τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης με την οποία 

αναγνωρίζεται δικαίωμα ή καταδικάζεται ο δικαιοπάροχος σε δήλωση 

βουλήσεως.

Μ. Ο υπερθεματιστής, από την ημερομηνία σύνταξης της κατακυρωτικής 

έκθεσης.

ίϋ. Ο κληρονόμος και ειδικότερα :

Α) Ο εκ διαθήκης κληρονόμος, εφόσον έχει δημοσιευθεί διαθήκη 

μέχρι και την 3111 Δεκεμβρίου του προηγούμενου της φορολογίας 

έτους.

Β) Ο εξ αδιαθέτου κληρονόμος, εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη 

μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της φορολογίας 

έτους.

ΐν. Όποιος έχει αποκτήσει δικαίωμα σε ακίνητο με οριστικό συμβόλαιο δωρεάς 

αιτία θανάτου, εφόσον ο θάνατος επήλθε μέχρι και την 3111 Δεκεμβρίου του 

προηγούμενου της φορολογίας έτους.

2. Υποκείμενο του ΕΝ.Φ.Ι.Α είναι κα ι:

ί. Αυτός που αποκτά δικαίωμα με προσύμφωνο αγοράς, εφόσον σε αυτό 

προβλέπεται η κατάρτιση της εμπράγματης δικαιοπραξίας με αυτοσύμβαση, 

με εξαίρεση το εργολαβικό προσύμφωνο.

ϋ. Ο δικαιούχος ακινήτου από το Δημόσιο ή τον Οργανισμό Εργατικής 

Κατοικίας ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Ν.Π.Δ.Δ. και για το 

χρονικό διάστημα πριν από την σύνταξη οριστικού παραχωρητηρίου, εφόσον 

έχει παραλάβει το ακίνητο.

ίϋ. Ο κηδεμόνας για τα ακίνητα σχολάζουσας κληρονομιάς.
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ΐν. Ο εκτελεστής διαθήκης ή εκκαθαριστικής κληρονομιάς για τα κληρονομιά 

ακίνητα.

ν. Ο μεσεγγυούχος ακινήτου,

νί. Ο σύνδικος της πτώχευσης.

νϋ. Ο νομέας επίδικου ακινήτου. Αν το ακίνητο εκνικηθεί με τελεσίδικη 

απόφαση, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α που καταβλήθηκε δεν επιστρέφεται. 

νϋί. Ο εργολάβος, για ακίνητο το οποίο, αν και συμφωνήθηκε να μεταβιβασθεί 

δεν έχει μεταβιβαστεί από τον γηπεδούχο στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα 

που αυτός θα είχε υποδείξει, εφόσον έχουν παρέλθει τέσσερα (4) έτη από την 

ημερομηνία θεώρησης από την Ελληνική Αστυνομία της οικοδομικής άδειας 

για την έναρξη των εργασιών ή έχουν εκμισθωθεί ή χρησιμοποιηθεί με 

οποιονδήποτε τρόπο εντός των τεσσάρων (4) αυτών ετών από τον εργολάβο, 

ίχ. Ο κάτοχος ακινήτου που ανήκει σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, χωρίς τη 

συναίνεση του φορέα.

χ. Ο κάτοχος ακινήτου, πλην του Δημοσίου, που ανήκει στην ΕΤΑΔ ΑΕ και 

στην «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.», με τη συναίνεση των ως άνω 

εταιρειών και ανεξαρτήτως του τρόπου περιέλευσης σε αυτόν της κατοχής του 

ακινήτου.

χί. Ο Ο.Τ.Α. για ακίνητο που δεσμεύει για οποιονδήποτε λόγο και για το χρονικό 

διάστημα κατά το οποίο εκκρεμεί η καταβολή σχετικής αποζημίωσης. Με 

κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα 

εφαρμογής των διατάξεων της παρούσα περίπτωσης.

Ο πλήρης κύριος υποχρεούται στην καταβολή του συνολικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. που 

βαρύνει το ακίνητο κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας του.

Α) Αν συστάθηκε επικαρπία, ο συνολικός ΕΝ.Φ.ΙΑ. που βαρύνει το ακίνητο 

επιμερίζεται μεταξύ του ψιλού κυρίου και του επικαρπωτή ως εξής :

ι .

ϋ.
ίϋ.
ίν.

Στα 8/10, αν ο επικαρπωτής δεν έχει υπερβεί το 20° έτος της ηλικίας του. 

Στα 7/10, αν ο επικαρπωτής δεν έχει υπερβεί το 20° έτος της ηλικίας του. 

Στα 6/10, αν ο επικαρπωτής δεν έχει υπερβεί το 30° έτος της ηλικίας του. 

Στα 5/10, αν ο επικαρπωτής δεν έχει υπερβεί το 40° έτος της ηλικίας του.
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V.

νί.

νϋ.

νίίί.

Στα 4/10, αν ο επικαρπωτής δεν έχει υπερβεί το 50° έτος της ηλικίας του. 

Στα 3/10, αν ο επικαρπωτής δεν έχει υπερβεί το 60° έτος της ηλικίας του. 

Στα 2/10, αν ο επικαρπωτής δεν έχει υπερβεί το 70° έτος της ηλικίας του. 

Στα 1/10, αν ο επικαρπωτής δεν έχει υπερβεί το 80° έτος της ηλικίας του.

Β) Αν ο επικαρπωτής δεν είναι φυσικό πρόσωπο, ο φόρος που αναλογεί στο δικαίωμα 

αυτό ορίζεται στα 8/10 του φόρου που αναλογεί στην πλήρη κυριότητα.

Γ) Ο φόρος που αναλογεί στην ψιλή κυριότητα προκύπτει αν από το φόρο που 

αναλογεί στην πλήρη κυριότητα αφαιρεθεί ο φόρος που αναλογεί στην 

επικαρπία.

5. Ο κύριος φόρος που αναλογεί στην οίκηση και στο δικαίωμα της επιφάνειας 

ισούται με το φόρο που αναλογεί στην επικαρπία. Στην περίπτωση αυτή ο 

φόρος που αναλογεί στην πλήρη κυριότητα ισούται με το φόρο που αναλογεί 

στην ψιλή κυριότητα.

6. Ο κύριος φόρος που αναλογεί στο εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα του 

δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 1 προκύπτει σύμφωνα με το 

εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου του οποίου αποτελεί παρακολούθημα 

και κατά το ποσοστό επί αυτού.

7. Ο κύριος φόρος που αναλογεί σε ακίνητο των περιπτώσεων ίχ, χ, χί της 

παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, ισούται ,με το φόρο που αναλογεί στην 

πλήρη κυριότητα, χωρίς να οφείλεται τέτοιος φόρος από τον κύριο του 

ακινήτου.

8. Για την εφαρμογή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται από το 

υποκείμενο του ΕΝ.Φ.Ι.Α. θεωρούνται αυτά τα οποία εκμισθώνονται ή 

παραχωρούνται καθ' οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτο. Τα ακίνητα που δεν 

εμπίπτουν στο προηγούμενο εδάφιο θεωρούνται ιδιοχρησιμοποιούμενα.
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9. Για το συμπληρωματικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., όπως ορίζεται με τις διατάξεις του 

άρθρου 5, εφαρμόζονται ανάλογα τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 8 του 

παρόντος (Μελάς, 2014).

2.2.1 ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ-ΨΙΛΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ -  ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ

Ακίνητα κατά το άρθρο 948 Α.Κ. είναι το έδαφος και τα συστατικά του μέρη. 

Κινητά είναι όσα δεν είναι ακίνητα.

Ως έδαφος νοείται ορισμένο τμήμα της επιφάνειας της γης που πληροί τους 

όρους της έννοιας του πράγματος και κυρίως του όρου του αυθύπαρκτου, δηλαδή του 

εξατομικευμένου. Η εξατομίκευση επέρχεται με την ακριβή οριοθέτηση του 

πράγματος κατά θέση. όρια, πλευρικές διαστάσεις και σχήμα που αποτυπώνονται σε 

τοπογραφικά διαγράμματα (Μελάς, 2014).

Ως συστατικά μέρη του ακινήτου νοούνται αφ’ ενός εκείνα που 

προσδιορίζονται με βάση το γενικό κριτήριο του άρθρου 953 Α.Κ. (σύμφωνα με το 

οποίο συστατικό μέρος σύνθετου πράγματος που δεν μπορεί να αποχωρισθεί από το 

κύριο πράγμα χωρίς βλάβη δική του ή του κυρίου πράγματος ή χοορίς αλλοίωση της 

ουσίας ή του προορισμού τους ή και των δύο) και αφετέρου εκείνα που θεωρούνται 

συστατικά από το νόμο (άρθρο 954 Α.Κ.).

Ποια είναι η επιφάνεια του ακινήτου ; Είναι το εμβαδόν σε τετραγωνικά 

μέτρα (μ2). Προκειμένου περί κτισμάτων, ως επιφάνεια λαμβάνεται το εμβαδόν 

αυτών μετά των εξωτερικών τοίχων. Αν στην επιφάνεια περιλαμβάνονται και οι 

κοινόχρηστοι χώροι (μικτή επιφάνεια), ως επιφάνεια λαμβάνεται η μικτή μειωμένη 

κατά ποσοστό δέκα στα εκατό (10%), δηλαδή πολλαπλασιασμένη επί το 0,90. Στην 

επιφάνεια δεν περιλαμβάνονται οι ανοικτοί ημιυπαίθριοι χώροι.

Τι είναι πλήρης κυριότητα ; Στην πλήρη κυριότητα περιλαμβάνεται η ψιλή 

κυριότητα και μαζί η επικαρπία. Αυτός που έχει την πλήρη κυριότητα έχει στην 

κυριότητά του το 100% του ακινήτου. Το χρησιμοποιεί όπως εκείνος θέλει, 

εισπράττει τα εισοδήματα, αλλά φορολογείται και για την κατοχή του ακινήτου 

(ΕΝ.Φ.Ι.Α.).

Τι είναι ψιλή κυριότητα ; Είναι ένα ποσοστό της πλήρους κυριότητας. 

Αυτός που είναι ψιλός κύριος δεν εισπράττει τα εισοδήματα από το ακίνητο και δεν 

φορολογείται για τα εισοδήματα που προκύπτουν από αυτό, ούτε έχει το δικαίωμα να
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το νέμεται. πληρώνει όμως ένα μέρος του φόρου (ΕΝ.Φ.Ι.Α.). Όταν εκλείψει ο 

επικαρπωτιίς η ψιλή κυριότητα συνενώνεται με την επικαρπία και αυτός που έχει την 

ψιλή κυριότητα αποκτά πλήρη κυριότητα.

Τι είναι επικαρπία ; Είναι ένα ποσοστό της πλήρους κυριότητας. Αυτός που 

είναι επικαρπωτής εισπράττει τα εισοδήματα από το ακίνητο και φορολογείται για τα 

εισοδήματα που προκύπτουν από αυτό. Ο επικαρπωτής έχει δικαίωμα να το νέμεται 

και να το χρησιμοποιεί όπως εκείνος κρίνει. Όταν εκλείψει ο επικαρπωτής η 

επικαρπία συνενώνεται με την ψιλή κυριότητα και αυτός που έχει την ψιλή κυριότητα 

αποκτά την πλήρη κυριότητα. Η επικαρπία, εφόσον δεν ορίσθηκε διαφορετικά, είναι 

αμεταβίβαστη. Επίσης η επικαρπία αποσβήνεται με μονομερή δήλωση του 

δικαιούχου προς τον κύριο ότι παραιτείται, η οποία γίνεται με συμβολαιογραφική 

πράξη και μεταγραφή. (Αρθρα 1168 και 1169 Α.Κ.). Ο επικαρπωτής πληρι'ονει ένα 

μέρος του φόρου (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) (Μελάς, 2014).

Τι είναι η οριζόντια ιδιοκτησία ; Οριζόντια ιδιοκτησία ή οροφοκτησία είναι 

η χωριστή αποκλειστική και αυθύπαρκτη κυριότητα επί ορόφου οικοδομής ή 

διαμερίσματος ορόφου, με ορισμένο ποσοστό αναγκαστικής συνιδιοκτησίας στο 

έδαφος και τα κοινά και αδιαίρετα μέρη της οικοδομής.

Τι είναι η κάθετη ιδιοκτησία ; Κάθετη ιδιοκτησία ή συνιδιοκτησία είναι η 

χωριστή (διηρημένη. αποκλειστική) κυριότητα οικοδομής που είναι κτισμένη μαζί με 

άλλη ή άλλες στο ίδιο οικόπεδο, συνδυασμένη με συγκυριότητα στο οικόπεδο αυτό 

καθώς και στα κοινά μέρη των οικοδομών και με κοινωνία των δικαιούχων των 

επιμέρους κάθετων ιδιοκτησιών.

Πότε φορολογείται η Ψιλή κυριότητα ; Η ψιλή κυριότητα, όσον αφορά το 

φόβο μεταβίβασης, δεν φορολογείται αμέσως αλλά όταν θα συνενωθεί σε αυτήν η 

επικαρπία. Μπορεί όμως ο φορολογούμενος, αν το επιθυμεί, με δήλωσή του ή με 

αίτηση που θα την υποβάλλει οποτεδήποτε, να ζητήσει τη φορολόγηση της ψιλής 

κυριότητας. Ο φόρος επιβάλλεται για το ποσοστό της αξίας της πλήρους κυριότητας 

για το οποίο δεν είχε υπαχθεί στο φόρο ο ψιλός κύριος. Αυτός όμως, που έχει τη ψιλή 

κυριότητα πληρώνει κάθε χρόνο, ένα μέρος του φόρου (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).

Τι είναι η οίκηση ; Είναι το εμπράγματο και αποκλειστικό δικαίωμα του 

δικαιούχου να χρησιμοποιεί ως κατοικία ξένη οικοδομή ή διαμέρισμα. Το δικαίωμα 

αυτό είναι αμετάβλητο και αποσβήνεται με το θάνατο του δικαιούχου. Η οίκηση 

συνίσταται με συμβολαιογραφικό έγγραφο που μεταγράφεται στο υποθηκοφυλακείο. 

Η οίκηση είναι αμεταβίβαστη και αποσβήνεται με το θάνατο του δικαιούχου. (Άρθρο
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1183 και 1185 Α.Κ.). Αυτός που έχει το δικαίωμα οίκησης πληρώνει κάθε χρόνο,

ένα μέρος του φόρου (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) (Μελάς, 2014).

2.3 ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝ.Φ.Ι.Α.

1. Απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα δικαιώματα στα ακίνητα που ανήκουν :

ί. Στο Δημόσιο, στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου 

(Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.).στην Εταιρεία των Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.Α.Ε.) και 

στην εταιρεία «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.» με την επιφύλαξη της 

παραγράφου 7 του άρθρου 2.

ϋ. Σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που εντάσσονται στους φορείς 

της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και σε Ο.Τ.Α. και ιδιοχρησιμοποιούνται ή 

παραχωρούνται δωρεάν στο Δημόσιο. Οι ανώνυμες εταιρείες της Γενικής 

Κυβέρνησης, με την επιφύλαξη της προηγούμενης περίπτωσης, δεν 

απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

ίϋ. Σε ξένα κράτη, εφόσον το ακίνητο χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση 

πρεσβείας ή προξενείου του ξένου κράτους ή για την εγκατάσταση πρεσβευτή, 

πρόξενου και λοιπών διπλωματικών αντιπροσώπων και πρακτόρων του ξένου 

κράτους, με τον όρο της αμοιβαιότητας.

ίν. Σε Ν.Π.Δ.Δ. που δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και 

ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση μορφωτικού, 

εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικού και 

κοινωφελούς σκοπού ή παραχωρούνται δωρεάν στο Δημόσιο, 

ν. Σε Ν.Π.Ι.Δ. που δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την 

εκπλήρωση μορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού, 

φιλανθρωπικού και κοινωφελούς σκοπού ή παραχωρούνται δωρεάν στο 

Δημόσιο.

νί. Α) Σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες των γνωστών θρησκειών και 

δογμάτων κατά την παρ.2 του άρθρου 13 του Συντάγματος και 

ιδιοχρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση του λατρευτικού, θρησκευτικού και 

κοινωφελούς έργου τους.(Ι)
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Β)Στις υποκείμενες στο ειδικό συνταγματικό καθεστώς Ιερές Μονές του Αγίου 

Όρους, κείμενα εντός ή εκτός αυτού.

νϋ. Στα νομικά πρόσωπα που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς διοίκησης και 

διαχείρισης του ν.3647/2008 (Α’ 37) και ιδιοχρησιμοποιούνται (Μελάς, 2014).

2. Απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. και τα δικαιώματα στα ακίνητα για τα οποία :

ί. Υφίσταται απαγόρευση οποιοσδήποτε χρήσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα 

Πολεοδομικό Σχεδιασμό, ιδίως ρυμοτομικό βάρος, ρυμοτομική απαλλοτρίωση, 

δέσμευση ακινήτου για κοινωφελή ή κοινόχρηστο σκοπό ή για λόγους 

προστασίας μνημείων και αρχαιοτήτων, ιδίως αρχαιολογική δέσμευση για 

ανασκαφές, κήρυξη αρχαιολογικού χώρου, καθώς και για λόγους προστασίας του 

περιβάλλοντος, που έχει επιβληθεί από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, 

αποκλειστικά κατά το μέρος για το οποίο υφίσταται η ως άνω απαγόρευση. Σε 

περίπτωση μερικής απαγόρευσης χρήσης ακινήτου εκτός σχεδίου πόλης ή 

οικισμού ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. μειώνεται κατά τριάντα τοις εκατό (30%). Σε περίπτωση 

μερικής απαγόρευσης χρήσης ακινήτου εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού, ο 

ΕΝ.Φ.Ι.Α. μειώνεται κατά εξήντα τοις εκατό (60%).

ϋ.Έχει διαταχθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση η αποδέσμευση από 

απαλλοτρίωση ή ρυμοτομικό βάρος ή δέσμευση κάθε είδους και δεν έχει εκδοθεί 

σχετική πράξη της Διοίκησης για την ως άνω αποδέσμευση. 

ίϋ.Έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή οριστική διοικητική πράξη 

αποζημίωσης για απαλλοτρίωση ή ρυμοτομικό βάρος ή δέσμευση κάθε είδους 

και δεν έχει καταβληθεί η αποζημίωση μετά από ένα (1) έτος από το έτος 

έκδοσης της παραπάνω απόφασης. Οι παραπάνω απαλλαγές ή μειώσεις από τον 

ΕΝ.Φ.Ι.Α. λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλήρους αποζημίωσης 

σχετικά με τα δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρθρου 1.

3. Κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, που αφορά απαλλαγές από φόρους ή τέλη, δεν 

εφαρμόζεται για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακίνητης Περιουσίας, με εξαίρεση τις 

συμβάσεις παραχώρησης του Δημοσίου που έχουν κυρωθεί με νόμο μέχρι εφόσον σε 

αυτές είχε προβλεφθεί η πλήρης απαλλαγή από φόρους ακίνητης περιουσίας (Μελάς. 

2014).
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2.4 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
II
I
''

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 27 

έως και 50 του ν. 3842/2010, με την εξαίρεση του άρθρου 32 του ίδιου νόμου.

2. Οι καταργούμενες διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και 

μετά την 1η Ιανουάριου 2014 :

α) Σε υποθέσεις φόρου ακίνητης περιουσίας, για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση 

γεννήθηκε μέχρι την κατάργησή τους.

β) Στις υποθέσεις του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, όπου ρητά ορίζεται στις 

διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

3. Η παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 3842/2010 τροποποιείται ως εξής:

α. Στο πρώτο εδάφιο μετά τις λέξεις «φυσικών προσώπων» προστίθενται οι λέξεις «, 

νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων».

β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται με δύο νέα εδάφια ως εξής: 

«Αν το οικόπεδο είναι δεσμευμένο για κοινωφελή χρήση ο Σ.Α.Ο. είναι ίσος με το 

συντελεστή δόμησης του οικοδομικού τετραγώνου, όπως έχει καθοριστεί με 

προεδρικό διάταγμα. Αν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή, στην οποία δεν έχουν 

καθοριστεί με τις αποφάσεις που προβλέπονται στην προηγούμενη περίπτωση, 

συντελεστής οικοπέδου (Σ.Οικ.), συνολική τιμή εκκίνησης του οικοπέδου και 

συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο.), λαμβάνονται οι κατώτεροι αντίστοιχοι 

συντελεστές Σ.Οικ., συνολική τιμή εκκίνησης του οικοπέδου και Σ.Α.Ο. της ζώνης με 

τη χαμηλότερη τιμή ζώνης της οικείας Δημοτικής Ενότητας, όπως ορίζονται κάθε 

φορά στις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδονται κατ* 

εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του ν. 1249/1982. Αν δεν έχουν καθοριστεί τέτοιες 

ζώνες και τέτοιοι συντελεστές στη Δημοτική Ενότητα, λαμβάνονται οι κατώτερες 

αντίστοιχες τιμές του οικείου Δήμου, και, αν δεν έχουν καθοριστεί ούτε στο Δήμο, 

λαμβάνονται οι κατώτερες αντίστοιχες τιμές της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.»

4. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 32 του ν. 3842/ 2010, η υφιστάμενη παράγραφος 7 

αναριθμείται σε παράγραφο 8 και προστίθεται νέα παράγραφος 7 ως εξής:

«7. Η αξία του γηπέδου εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού είναι το γινόμενο του 

αθροίσματος της βασικής αξίας και της οικοπεδικής αξίας επί τους συντελεστές
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συνιδιοκτησίας, πρόσοψης, απόστασης από θάλασσα και απαλλοτρίωσης, όπως 

ορίζεται από τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1144814/26361/30.12.1998 (Β' 1328) 

απόφασης του Υπουργού Οικονομικών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η οποία 

εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των άρθρων 41 και 41α του ν. 1249/1982.

7.1 Ειδικά, η οικοπεδική αξία, εφαρμόζεται αποκλειστικά για αγροτεμάχια τα οποία 

έχουν πρόσωπο σε Εθνική ή Επαρχιακή οδό ή απέχουν μέχρι και οκτακόσια (800) 

μέτρα από τη θάλασσα. Η οικοπεδική αξία ορίζεται ως το γινόμενο της αρχικής 

οικοπεδικής αξίας, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ' 

αριθμ. 1144814/26361/30.12.1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, του 

μεγέθους των κτισμάτων και του συντελεστή κατηγορίας κτίσματος.

7.2 Ο συντελεστής κατηγορίας κτίσματος ορίζεται ανάλογα με το είδος του κτίσματος 

ως εξής:

α) 1, όταν επί του αγροτεμαχίου υφίσταται κατοικία ή μονοκατοικία,

β) 0,4, όταν επί του αγροτεμαχίου υφίσταται αποθήκη ή γεωργικό ή κτηνοτροφικό

κτίσμα,

γ) 0,6, όταν επί του αγροτεμαχίου υφίσταται αποκλειστικά άλλης κατηγορίας κτίσμα, 

πλην των περιπτώσεων α' και β',

δ) 0,6, όταν επί του αγροτεμαχίου υφίστανται κτίσμα- τα κατοικίας και αποθήκης, 

ε) 0,5 όταν επί του αγροτεμαχίου υφίστανται κτίσματα αποθήκης, καθώς και 

οποιοσδήποτε άλλης κατηγορίας κτίσματα πλην κατοικιών ή μονοκατοικών, 

στ) 0,65 όταν επί του αγροτεμαχίου υφίστανται κτίσματα κατοικιών ή μονοκατοικιών 

και άλλης κατηγορίας κτισμάτων πλην αποθηκών,

ζ) 1, όταν επί του αγροτεμαχίου υφίσταται κτίσμα για τα οποία δεν προκύπτει η 

κατηγορία τους από τη δήλωση στοιχείων ακινήτων.

7.3 Για τον υπολογισμό της αξίας δασών και δασικών εκτάσεων ισχύουν ανάλογα τα 

οριζόμενα στην παράγραφο αυτή, μη εφαρμοζομένων διατάξεων του ν. 998/ 1979 (Α' 

289).»

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος με τις οποίες τροποποιείται το 

άρθρο 32 του ν. 3842/ 2010 εφαρμόζονται αποκλειστικά για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α..

6. Η περίπτωση γ' της παρ. 1, του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται από 

1.1.2014, ως εξής: «γ) τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) σε 

ποσοστό 11,3% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού.» (Μελάς, 

2014).

[25]
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΟΥ

3.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ

1. Ο κύριος φόρος που αναλογεί στα δικαιώματα επί των κτισμάτων υπολογίζεται με 

βάση τη γεωγραφική θέση, την επιφάνεια, τη χρήση, την παλαιότητα. τον όροφο και 

τον αριθμό προσόψεων του κτίσματος.

Ειδικότερα:

α) Η γεωγραφική θέση του κτίσματος προσδιορίζει την τιμή ζώνης, στην οποία 

υπάγεται αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α' 43) και 

των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή 

του. Ανάλογα με την τιμή ζώνης που ισχύει την 1η Ιανουάριου του έτους φορολογίας, 

γίνεται κατάταξη του κτίσματος σε αντίστοιχη φορολογική ζώνη (Φ.Ζ.).

β) Η επιφάνεια υπολογίζεται σε τετραγωνικά μέτρα

γ) Προκειμένου για ειδικά κτίρια, η επιφάνεια απομειώνεται με την εφαρμογή 

Συντελεστή Απομείωσης Επιφάνειας (Σ.Α.Ε.). Ως ειδικά κτίρια για την εφαρμογή 

των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου νοούνται τα κτίσματα των περιπτώσεων δ', 

ε', στ', ζ', η' και θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ.1129485/479/ 

3.12.1996 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β' 1152), με τις προϋποθέσεις που 

ορίζονται σε αυτή.

δ) Η χρήση των χώρων του κτίσματος διακρίνεται σε κύρια και βοηθητική. Με 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται η διάκριση των χώρων σε κύρια και 

βοηθητική σχετικά με την επιβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για 

την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.

ε) Η παλαιότητα του κτίσματος προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ του έτους 

φορολογίας και του έτους έκδοσης της νεώτερης οικοδομικής άδειας. Αν δεν υπάρχει 

οικοδομική άδεια, ως έτος έκδοσής της λαμβάνεται το έτος κατασκευής το οποίο 

προκύπτει από δημόσιο έγγραφο. Αν το έτος κατασκευής δεν προκύπτει από δημόσιο

[26]
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έγγραφο ή από τη δήλωση στοιχείων ακινήτων, ως έτος έκδοσης της άδειας 

λαμβάνεται το έτος κατά το οποίο δηλώθηκε το κτίσμα με την υποβολή προς τη 

Φορολογική Διοίκηση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων. (Μελάς, 2014).

2. Για τον υπολογισμό του κύριου φόρου, με βάση τα κριτήρια της προηγούμενης 

παραγράφου, καθορίζονται 

συντελεστές ως εξής:

α) Βασικός Φόρος (Β.Φ.) ανά φορολογική ζώνη (Φ.Ζ.), όπως αυτή αντιστοιχεί στην 

τιμή ζώνης, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Τιμή Ζώνης (€/μ2) Φ.Ζ. Βασικός Φόρος (Β.Φ.) 
(€/μ2)

0-500 1 2,00
501 -750 2 2,80
751 -  1000 3 2,90
1001 -  1500 4 3,70
1501 -2000 5 4,50
2001 -2500 6 6,00
2501 -3000 7 7,60
3001 -3500 8 9,20
3501 -4000 9 9,50
4001 -4500 10 11,10
4501 -5000 11 11,30

5001 + 12 13,00

Κτίσματα εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, για τα οποία δεν έχει 

καθοριστεί τιμή ζώνης, καθώς και τα ειδικά κτίρια της υποπαραγράφου γ' της 

παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εντάσσονται στην κατώτερη τιμή ζώνης της 

Δημοτικής Ενότητας στην οποία βρίσκονται. Αν δεν έχουν καθοριστεί τιμές ζώνης 

στη Δημοτική Ενότητα, εντάσσονται στην κατώτερη τιμή ζώνης του οικείου Δήμου 

και, αν δεν έχουν καθοριστεί τιμές ζώνης στο Δήμο, εντάσσονται στην κατώτερη τιμή 

ζώνης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. (Μελάς, 2014).
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β) Συντελεστής Παλαιότητας Κτίσματος (Σ.Π.Κ.), σύμφωνα με τον πίνακα που 

ακολουθεί:

Παλαιότητα Συντελεστής Παλαιότητας Κτίσματος (Σ.Π.Κ.
26 έτη και άνω 1,00
20 έως και 25 έτη 1,05
15 έως και 19 έτη 1,10
10 έως και 14 έτη 1,15
5 έως και 9 έτη 1,20
Μέχρι και 4 έτη 1,25

Για τα κτίρια που ανεγέρθηκαν προ του 1930 εφαρμόζεται συντελεστής 

παλαιότητας 0.8, ενώ για τα κτίρια με παλαιότητα άνω των εκατό (100) ετών 

εφαρμόζεται συντελεστής παλαιότητας 0.60.

γ) Συντελεστής Απομείωσης Επιφάνειας (Σ.Α.Ε.) κτίσματος, προκειμένου για 

κύριους χώρους ειδικών κτιρίων, ο οποίος εφαρμόζεται ανά κλιμάκιο επιφάνειας στο 

οποίο αντιστοιχεί, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Κλιμάκιο Επιφάνειας (μ2) Συντελεστής Απομείωσης Επιφάνειας (Σ.Α.Ε.)
0-500 1,00
500,01 -  1500 0,80
1500,01 -3000 0,75
3000,01-5000 0,65
5000,01 -10000 0,55
10000,01 -25000 0,45
25000,01 -50000 0,35
50000,01 και άνω 0,25

δ) Συντελεστής Ορόφου (Σ.Ο.), ο οποίος εφαρμόζεται για τον όροφο στον οποίο 

βρίσκεται το κτίσμα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Όροφος Συντελεστής Ορόφου (Σ.Ο.)
Υπόγειο 0,98
Ισόγειο και 1ος 1,00
2ος και 3ος 1,01
4ος και 5ος 1,02
6ος και άνω 1,03



Σε περίπτωση που το κτίσμα εκτείνεται σε περισσότερους από έναν ορόφους, 

ως Συντελεστής Ορόφου λαμβάνεται εκείνος του υψηλότερου ορόφου.

Συντελεστής Ορόφου δεν εφαρμόζεται στα ειδικά κτίρια και τις 

μονοκατοικίες.

ε) Προκειμένου για μονοκατοικία, εφαρμόζεται Συντελεστής Μονοκατοικίας (Σ.Μ.), 

ο οποίος ορίζεται σε 1,02.

στ) Συντελεστής Πρόσοψης (Σ.Π.), ο οποίος ορίζεται σε 1 για μηδενικό αριθμό 

προσόψεων, σε 1,01 για κτίρια με μία πρόσοψη και σε 1,02 για κτίρια με δύο ή 

περισσότερες προσόψεις. Ο συντελεστής πρόσοψης δεν εφαρμόζεται στους 

βοηθητικούς χώρους και στα ειδικά κτίρια.

ζ) Συντελεστής Βοηθητικών Χώρων (Σ.Β.Χ.), ο οποίος ορίζεται σε 0.1.

η) Συντελεστής Ημιτελών Κτισμάτων (Σ.Η.Κ.), ο οποίος ορίζεται σε 0,4 και 

εφαρμόζεται στα ημιτελή κτίσματα. ανεξαρτήτως σταδίου κατασκευής, που: α) δεν 

είχαν ποτέ ηλεκτροδοτηθεί και είναι κενά ή β) ηλεκτροδοτούνται με εργοταξιακό 

ηλεκτρικό ρεύμα, δεν είχαν ποτέ άλλη παροχή ρεύματος πλην της εργοταξιακής και 

είναι κενά.

θ) Συντελεστής Ειδικών Κτιρίων (Σ.Ε.Κ.), ο οποίος ορίζεται σε 0,5. Ο συντελεστής 

ειδικών κτιρίων δεν εφαρμόζεται όταν χρησιμοποιείται ο συντελεστής βοηθητικών 

χώρων. Για τα ειδικά κτίρια αγροτικής χρήσης, ο συντελεστής ειδικών κτιρίων και ο 

συντελεστής βοηθητικών χώρων ορίζεται σε μηδέν (0).

3. α. Ο κύριος φόρος για τα δικαιώματα επί των κτισμάτων, εκτός των ειδικών 

κτιρίων, ισούται με το γινόμενο της επιφάνειας, του βασικού φόρου, του συντελεστή 

παλαιότητας κτίσματος, του συντελεστή ορόφου ή μονοκατοικίας, του συντελεστή 

πρόσοψης, του συντελεστή βοηθητικών χώρων και του συντελεστή ημιτελούς 

κτίσματος, κατά περίπτωση, ως εξής:

Φόρος = Επιφάνεια κτίσματος (μ2) χ ΒΦ χ ΣΠΚ χ ΣΟ ή ΣΜ χ ΣΠ χ ΣΒΧ (όπου 

εφαρμόζεται) χ ΣΗΚ (όπου εφαρμόζεται)



β. Προκειμένου για τα ειδικά κτίρια της παραγράφου 1γ του παρόντος άρθρου, ο 

κύριος φόρος ισούται με το γινόμενο της επιφάνειας, του βασικού φόρου, του 

συντελεστή ειδικών κτιρίων, του συντελεστή παλαιότητας κτίσματος, του συντελεστή 

απομείωσης επιφάνειας, του συντελεστή βοηθητικών χώρων και του συντελεστή 

ημιτελούς κτίσματος, κατά περίπτωση, ως εξής:

Φόρος = Επιφάνεια κτίσματος (μ2) χ ΒΦ χ ΣΕΚ χ ΣΠΚ χ ΣΑΕ χ ΣΒΧ (όπου 

εφαρμόζεται) χ ΣΗΚ (όπου εφαρμόζεται) (Μελάς, 2014).

3.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΑ

Ο κύριος φόρος που αναλογεί στα δικαιώματα επί των γηπέδων εντός σχεδίου 

πόλης ή οικισμού (οικόπεδα) ή των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού 

(γήπεδα) υπολογίζεται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.

1. Ειδικότερα, για τα οικόπεδα:

α) Το οικόπεδο εντάσσεται σε φορολογική ζώνη και προσδιορίζεται συντελεστής 

φόρου με βάση τη μοναδιαία αξία του οικοπέδου, σύμφωνα με τον πίνακα που 
ακολουθεί:

Μοναδιαία αξία (€/μ2) Φ.Ζ. Συντελεστής Φόρου (€/μ2)
0,01 -2,00 01 0,003
2,01 -4,00 02 0,006
4,01-6,00 03 0,010
6,01 -  10,00 04 0,015
10,01 -  14,00 05 0,023
14,01-20,00 06 0,030
20,01 -50,00 07 0,060
50,01 -75,00 08 0,120
75,01 -  100,00 09 0,150
100,01 -150,00 10 0,200
150,01 -200,00 11 0,300
200,01-300,00 12 0,450



300,01 -400,00 13 0,600
400,01 -500,00 14 0,800
500,01 -600,00 15 1,000
600,01 -700,00 16 1,300
700,01 -  800,00 17 1,500
800,01 -900,00 18 1,700
900,01 -1000,00 19 1,900
1000,01 -1500,00 20 2,500
1500,01 -2000,00 21 3,000
2000,01 -3000,00 22 4,000
3000,01 -4000,00 23 6,000
4000,01 -5000,00 24 7,500
5000,01 + 25 9,000

β) Η Μοναδιαία Αξία του οικοπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο είναι ο λόγος της 

φορολογητέας αξίας του οικοπέδου προς τη συνολική επιφάνεια του.

γ) Η φορολογητέα αξία του οικοπέδου ισούται με το γινόμενο του συντελεστή 

οικοπέδου, της συνολικής τιμής εκκίνησης του οικοπέδου, του συντελεστή πρόσοψης 

και της επιφάνειας του οικοπέδου. Για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας, 

εφαρμόζονται τα εξής:

αα) Ο συντελεστής οικοπέδου (Σ.Οικ.), η συνολική τιμή εκκίνησης του οικοπέδου, 

καθώς και ο συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο.), για τον υπολογισμό της 

συνολικής τιμής εκκίνησης του οικοπέδου, λαμβάνονται όπως ορίζονται κάθε φορά 

στις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του 

άρθρου 41 του ν. 1249/1982, ανεξάρτητα αν ο συντελεστής δόμησης που ισχύει για 

τα ακίνητα είναι διαφορετικός από το Σ.Α.Ο.. Αν το οικόπεδο είναι δεσμευμένο για 

κοινωφελή χρήση, ο Σ.Α.Ο. είναι ίσος με το συντελεστή δόμησης του Οικοδομικού 

Τετραγώνου, όπως έχει καθοριστεί με προεδρικό διάταγμα.

ββ) Αν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή, στην οποία δεν έχουν καθοριστεί με τις 

αποφάσεις που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο, συντελεστής οικοπέδου 

(Σ.Οικ.), συνολική τιμή εκκίνησης του οικοπέδου και συντελεστής αξιοποίησης
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οικοπέδου (Σ.Α.Ο.), λαμβάνονται οι χαμηλότεροι Σ.Οικ., συνολική τιμή εκκίνησης 

του οικοπέδου και Σ.Α.Ο. της ζώνης με τη χαμηλότερη τιμή ζώνης της οικείας 

Δημοτικής Ενότητας, όπως ορίζονται κάθε φορά στις αποφάσεις του Υπουργού 

Οικονομικών που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του ν. 1249/1982. 

Αν δεν έχουν καθοριστεί τέτοιες ζώνες και τέτοιοι συντελεστές στη Δημοτική 

Ενότητα, λαμβάνονται οι κατώτερες αντίστοιχες τιμές του οικείου Δήμου, και, αν δεν 

έχουν καθοριστεί ούτε στο Δήμο, λαμβάνονται οι κατώτερες αντίστοιχες τιμές της 

οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

γγ) Ανάλογα με την πρόσοψη εφαρμόζεται Συντελεστής Πρόσοψης (Σ.Π.), ως εξής: 

1,00 για πρόσοψη σε μια μόνο οδό, 1.08 για προσόψεις σε δύο ή περισσότερες οδούς 

ή σε οδό και πλατεία και 0.80, αν δεν υπάρχει πρόσοψη σε οδό.

δ) Οικόπεδα, τα οποία είναι επιφάνειες που χρησιμοποιούνται για τον ελλιμενισμό 

αεροσκαφών, με εξαίρεση τις επιφάνειες που χρησιμοποιούνται για τον ελλιμενισμό 

αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης ή είναι λωρίδες γης, στις οποίες βρίσκονται 

σιδηροτροχιές ή οικόπεδα έδρασης πύργων και γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας, ή βρίσκονται εντός Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων 

Ακινήτων του ν. 3986/2011 (Α' 152) ή εντός Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης 

του ν. 4062/ 2012 (Α' 70) και στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις μόνο μέχρι τη 

μεταβίβασή τους από το φορέα της επένδυσης προς τρίτους, ή βρίσκονται εντός των 

ορίων των περιοχών που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4458/1965 

(Α’ 33) (Βιομηχανικές Περιοχές), των άρθρων 1 και 29 του ν. 2545/1997 (Α' 254) 

(Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές) και του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 (Α' 

143) (Επιχειρηματικά Πάρκα), εντάσσονται στην πρώτη φορολογική ζώνη.

ε) Αν στο οικόπεδο υπάρχει κτίσμα, η επιφάνεια του οικοπέδου για την οποία 

επιβάλλεται ο κύριος φόρος ισούται με το υπόλοιπο της συνολικής επιφάνειας αφού 

αφαιρεθεί η επιφάνεια του οικοπέδου, η οποία αναλογεί στο συντελεστή αξιοποίησης 

του οικοπέδου, με βάση τη δόμηση η οποία έχει πραγματοποιηθεί στο οικόπεδο, ως 

εξής:
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Επιφάνεια οικοπέδου για την οποία επιβάλλεται ΕΝ.Φ.Ι.Α. όταν υπάρχει κτίσμα = 

συνολική επιφάνεια οικοπέδου -  επιφάνεια οικοπέδου που αναλογεί στο Σ.Α.Ο. με 

βάση τη δόμηση που έχει πραγματοποιηθεί

Για το Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) που εφαρμόζεται ισχύουν όσα 

ορίζονται στην περίπτωση γ' (αα) της παραγράφου 1, με εξαίρεση την περίπτωση που 

το κτίσμα έχει ηλικία εκατό (100) ετών ή μεγαλύτερη, οπότε θεωρείται ότι ο Σ.Α.Ο. 

έχει εξαντληθεί.

στ) Ο κύριος φόρος ισούται με το γινόμενο της επιφάνειας και του συντελεστή 

φόρου, ως εξής:

Φόρος = Επιφάνεια οικοπέδου (μ2) χ ΣΦ. (Μελάς. 2014).

3.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ

1. Στην αξία των δικαιωμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 επιβάλλεται 

συμπληρωματικός ΕΝ.Φ.Ι.Α., ο οποίος υπολογίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

επόμενων παραγράφων του παρόντος.

2. Για κάθε φυσικό πρόσωπο ο συμπληρωματικός φόρος επιβάλλεται και 

υπολογίζεται στο μέρος της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων της παραγράφου 2 του 

άρθρου 1, σύμφωνα με τα κλιμάκια και τους συντελεστές του παρακάτω πίνακα:

Κλιμάκιο (€) Συντελεστής
0,01 -300.000 0,0%
300.000,01 -400.000 0,1%
400.000,01 -  500.000 0,2%
500.000,01 -600.000 0,3%
600.000,01 -700.000 0,6%

700.000,01 -  800.000 0,7%

800.000,01 -900.000 0,8%

900.000,01 -1.000.000 0,9%

Υπερβάλλον 1,0%
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Στη συνολική αξία των δικαιωμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 κατά το 

προηγούμενο εδάφιο δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων 

εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού σύμφωνα με την παράγραφο Β.2 του παρόντος. Στη 

συνολική αξία του πρώτου εδαφίου δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί 

των κτιρίων που είναι προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων εκατό (100) ετών και 

τα οποία, έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή ως έργα τέχνης, 

καθώς και των τυχόν αναλογούντων σε αυτά ποσοστών των επί των γηπέδων ή 

οικοπέδων στα οποία βρίσκονται.

3. Για κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ο συμπληρωματικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

επιβάλλεται και υπολογίζεται στη συνολική αξία των δικαιωμάτων της παραγράφου 2 

του άρθρου 1 και ισούται με το πέντε τοις χιλίοις (5%ο). Στην, κατά το προηγούμενο 

εδάφιο, συνολική αξία δεν συμπεριλαμβάνεται, για τον υπολογισμό του 

συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.:

α) η αξία των δικαιωμάτων σε ακίνητα των νομικών προσώπων και νομικών 

οντοτήτων που απαλλάσσονται και κατά το μέρος της οριζόμενης απαλλαγής 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος.

β) η αξία των δικαιωμάτων σε ακίνητα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 

περιπτώσεων δ' της παραγράφου Β.1 και η' της παραγράφου Β.2 του άρθρου 4 του 

παρόντος,

γ) η αξία των δικαιωμάτων σε κτίσματα της παραγράφου Α.1 του άρθρου 4 του 

παρόντος, καθώς και σε οικόπεδα και γήπεδα των παραγράφων Β.1 και Β.2, εφόσον 

αυτά ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών. Ειδικά, για τα 

Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως ορίζονται στις 

περιπτώσεις β', ελ στ' και ζ' του άρθρου 3 του παρόντος και τις Ανώνυμες Εταιρείες 

Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.) του ν. 2778/1999, ο 

συμπληρωματικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται με δύο και μισό τοις χιλίοις (2,5%ο) επί της 

συνολικής αξίας των δικαιωμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 για τα ακίνητα 

που δεν ιδιοχρησιμοποιούν.

4. Κατά τα λοιπά, για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 3842/2010, όπως ισχύει κάθε φορά. (Μελάς, 2014).
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3.4 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΑΗΣΔΗΛΩΣΗΣ

1. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. προσδιορίζεται με πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου που 

εκδίδεται από τη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κώδικα 

Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α' 170).

2. Για τον προσδιορισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2014 λαμβάνονται υπόψη οι 

δηλώσεις στοιχείων ακινήτων που προβλέπονται στο άρθρο 23 του ν. 3427/2005 (Α' 

312):

αα) για τα φυσικά πρόσωπα, οι δηλώσεις των ετών2005 έως και 2014 και 

ββ) για τα νομικά πρόσωπα, οι δηλώσεις των ετών 2013 και 2014.

Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις δηλώσεις αυτές αποτελούν τη «Δήλωση 

ΕΝ.Φ.Ι.Α.» έτους 2014, η οποία συντίθεται μηχανογραφικά από τη Γενική 

Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και χρησιμοποιείται ως βάση για τον προσδιορισμό 

του ΕΝ.Φ.Ι.Α..

3. Για τον προσδιορισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α.. κάθε επόμενου του 2014 έτους, λαμβάνεται 

η δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. με τα στοιχεία των ακινήτων του προηγούμενου έτους με τις 

μεταβολές που επήλθαν. Για τη σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στα 

δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρθρου 1, από 1.1.2014 και εφεξής, ο 

φορολογούμε- νος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός 

τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης 

μεταβολής στα παραπάνω δικαιώματα.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των 

άρθρων 4 και 5 του παρόντος. (Μελάς, 2014).

3.5 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες 

υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού 

φόρου, ή σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη των δέκα (10) ευρώ και από τις οποίες η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι 

την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης
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προσδιορισμού φόρου και η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία 

εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Ειδικότερα, θέματα σχετικά με τον τρόπο καταβολής του φόρου καθορίζονται με 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με την παρ.2 του 

άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Μελάς, 2014).

Πληρωμή φόρου:

• Ο φόρος καταβάλλεται κατά το χρόνο που προβλέπεται από το νόμο που 

επιβάλλει την αντίστοιχη φορολογία, στην οποία εφαρμόζεται ο Κώδικας.

• Ο φόρος καταβάλλεται με τον τρόπο που καθορίζεται με απόφαση του 

Γενικού Γ ραμματέα.

• Σε περίπτωση διορθωτικού ή εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου, ο 

οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από την 

κοινοποίηση της πράξης του προσδιορισμού φόρου στον φορολογούμενο. Σε 

περίπτωση προληπτικού προσδιορισμού του φόρου, ο οφειλόμενος φόρος 

καταβάλλεται εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της αντίστοιχης 

πράξης προσδιορισμού του φόρου.

• Σε περίπτωση έκδοσης οριστικής απόφασης διοικητικού δικαστηρίου, ο 

οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται σε δύο (2) ίσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη 

δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις διοικητικές 

υπηρεσίες ημέρα του επόμενου από την κοινοποίηση στον φορολογούμενο 

της πράξης εκκαθάρισης του φόρου που προκύπτει με βάση το διατακτικό της 

απόφασης μήνα και η δεύτερη δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 

μήνα που ακολουθεί (Μελάς, 2014).

Καθορισμός του τρόπου των φόρων κατά τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 

4174 (ΦΕΚ Β’ 3399/31-12-2013).

Αρθρο 1

Οι φόροι, οι οποίοι προσδιορίζονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 

του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013, Α’ 170), καταβάλλονται

[36]
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εφάπαξ. Κατ' εξαίρεση, μπορούν να καταβάλλονται σε δόσεις, εφόσον το ορίζουν οι 

νόμοι και οι κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες αποφάσεις που επιβάλουν την 

αντίστοιχη φορολογία στην οποία εφαρμόζεται ο Κώδικας (Μελάς, 2014).

Άρθρο 2
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Η καταβολή των φόρων και των λοιπών δημοσίων εσόδων που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας διενεργείται σε πιστωτικά 

ιδρύματα ή στα ΕΛ.ΤΑ., με τη χρήση κωδικού πληρωμής.

Σε κάθε βεβαιωμένη στη Φορολογική Διοίκηση οφειλή αντιστοιχεί κωδικός 

πληρωμής, ο οποίος την ακολουθεί μέχρι την εξόφληση της και με τον οποίο ο 

φορολογούμενος δύναται να καταβάλει είτε το σύνολο, είτε μέρος της οφειλής του ή 

των δόσεων αποπληρωμής αυτής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην 

Α.Υ.Ο.ΠΟΛ. 1212/23.11.2012 (Β* 3338).

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται η καταβολή των ανωτέρω οφειλών να 

διενεργείται και στις Δ.Ο.Υ. με τους τρόπους που ορίζονται στο άρθρο 1 του α.ν. 

1819/1951 (Α’ 149), όπως ισχύει και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα 

νομοθεσία (Μελάς, 2014).

ΠΟΛ.1212/23.11.2012 Πληρωμή βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών σε 

πιστωτικά ιδρύματα και στα ΕΑ.ΤΑ. (ΦΕΚ Β’ 3338/14-12-2012)

Καθορίζουμε διαδικασία πληρωμής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών 

οφειλών σε πιστωτικά ιδρύματα και στα ΕΛ.ΤΑ., ως εξής :

Άρθρο 1

1. Η πληρωμή των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών (φυσικών και 

μη προσώπων) και όσων από αυτές τελούν σε διευκόλυνση τμηματικής 

καταβολής ή νομοθετική ρύθμιση διενεργείται σε πιστωτικά ιδρύματα ή στα 

ΕΛ.ΤΑ., με τη χρήση μοναδικού κωδικού, ο οποίος ονομάζεται «Ταυτότητα 

Οφειλής» (Τ.Ο.) και «Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής» (Τ.Ρ.Ο.) αντίστοιχα. 

Σε κάθε βεβαιωμένο στις Δ.Ο.Υ. χρέος αντιστοιχεί μία Ταυτότητα Οφειλής 

(Τ.Ο.), η οποία μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει τον Α.Φ.Μ. του οφειλέτη
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(κατά τα πρώτα 9 ψηφία) και λοιπά στοιχεία βεβαίωσης της οφειλής. Ομοίως 

σε κάθε Απόφαση Ρύθμισης/Διευκόλυνσης αντιστοιχεί μία Ταυτότητα 

Ρυθμισμένης Οφειλής (Τ.Ρ.Ο.) η οποία μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει τον 

Α.Φ.Μ. του οφειλέτη (κατά τα πρώτα 9 ψηφία), τον αριθμό και λοιπά στοιχεία 

της Απόφασης Ρύθμισης. Με τους ανωτέρω κωδικούς ο φορολογούμενος 

δύναται να καταβάλει είτε το σύνολο, είτε μέρος της οφειλής του ή των 

δόσεων αποπληρωμής αυτής. Σε κάθε περίπτωση, η δυνατότητα που 

παρέχεται στον φορολογούμενο να καταβάλει τμηματικά και κατ’ επιλογήν 

του, ποσά οφειλών, σύμφωνα με την προαναφερθείσα διαδικασία, δεν τον 

απαλλάσσει από τον κίνδυνο απώλειας ρύθμισης, εφόσον δεν τηρούνται οι 

όροι αυτής, καθώς και από κάθε τυχόν άλλη συνέπεια που προβλέπεται από 

τις ισχύουσες διατάξεις περί μη εμπρόθεσμης πληρωμής οφειλής. Ο εν λόγω 

κωδικός ακολουθεί την οφειλή μέχρι την ξόφλησή της και αντίστοιχα την 

ρύθμιση μέχρι την εξόφληση ή την απώλεια αυτής.

2. Ο υπόχρεος, προκειμένου να καταβάλει τις οφειλές του, επιλέγει τον φορέα 

είσπραξης (πιστωτικό ίδρυμα ή ΕΛ.ΤΑ.) που επιθυμεί καθώς και τον τρόπο 

πληρωμής ( πληρωμή σε κατάστημα ή χρήση των εναλλακτικών τρόπων 

πληρωμής που παρέχονται από τους φορείς είσπραξης).

Τα πιστωτικά ιδρύματα ή ΕΛ.ΤΑ. που συμμετέχουν στην είσπραξη, δεν 

μπορούν να αρνηθούν την είσπραξη, εάν ο υπόχρεος προς καταβολή δεν τηρεί 

λογαριασμό σε αυτά, ούτε να του επιβάλουν, κάποιας μορφής οικονομική 

επιβάρυνση.

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μη δυνατότητας καταβολής στις Τράπεζες ή Ε.ΤΑ. 

δύναται η καταβολή των ανωτέρω οφειλών να διενεργείται και στις Δ.Ο.Υ. 

κατά την κρίση του αρμόδιου προϊσταμένου, με την υφιστάμενη διαδικασία.

Άρθρο 2

Ο υπόχρεος, προς καταβολή ενημερώνεται για τους κωδικούς Τ.Ο. και Τ.Ρ.Ο. 

με τους παρακάτω τρόπους :

Α) Με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, στο διαδικτυακό τόπο της 

Εενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr., 

παρέχεται η δυνατότητα, στον εγγεγραμμένο χρήστη, να λαμβάνει πληροφορίες για
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τις οφειλές και τις τυχόν ρυθμίσεις του, για τους κωδικούς Τ.Ο. και Τ.Ρ.Ο. που 

αντιστοιχούν σε αυτές, όπως και η δυνατότητα εκτύπωση των κωδικών αυτών.

Β) Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) θα αποστείλει 

στους οφειλέτες ειδοποιητήριο, στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των 

χρεών με τους αντίστοιχους κωδικούς Τ.Ρ.Ο. και Τ.Ο. και λοιπές πληροφορίες για 

τον τρόπο πληριομής.

Γ) Για κάθε νέα οφειλή, που βεβαιώνεται, για ενημέρωση του φορολογούμενου, κατά 

τις διατάξεις του άρθρου 4 του Κ.Ε.Δ.Ε., εκδίδεται η ατομική ειδοποίηση από την 

Δ.Ο.Υ. ή τη Γ.Γ.Π.Σ., στην οποία αναγράφεται ο κωδικός Ταυτότητας Οφειλής (Τ.Ο.)

Άρθρο 3

Με βάση την εγγραφή που καταχωρείται στο σύστημα TAXIS με την πίστωση 

των χρεών των οφειλετών δημιουργείται αποδεικτικό είσπραξης το οποίο δύναται 

από 1/6/2013 να εκτυπωθεί με τους παρακάτω τρόπους :

1. Μέσω του διαδικτυακού τόπου της Γ.Γ.Π.Σ. από τους εγγεγραμμένους 

χρήστες.

2. Από τις Δ.Ο.Υ. για τους μη εγγεγραμμένους χρήστες.

Άρθρο 4

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ., παράλληλα με τις 

πληρωμές στις Δ.Ο.Υ. Από 1/6/2013, οι πληρωμές θα διενεργούνται στις Δ.Ο.Υ. μόνο 

κατ' εξαίρεση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της παρούσας. 

Ειδικά για τις πληρωμές των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών (φυσικών 

και μη προσώπων) που τελούν σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή νομοθετική 

ρύθμιση, οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από 30/11/2013 (Μελάς, 2014).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : Ο ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΑΑΑΕΣ ΧΩΡΕΣ 

4.1 Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Μεγάλες αποκλίσεις στη φορολογία των κληρονομιών, γονικών παροχών και 

δωρεών παρουσιάζουν μεταξύ τους τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε άλλα 

κράτη ο φόρος είναι αναλογικός και σε άλλα προοδευτικός, ενώ για τον υπολογισμό 

του φόρου τα περισσότερα κράτη εφαρμόζουν τον κανόνα της αγοραίας αξίας για όλα 

τα περιουσιακά στοιχεία σε αντίθεση με την Ελλάδα που ο φόρος για τα ακίνητα 

υπολογίζεται με τεκμαρτές μεθόδους.

Η σύγκριση των συστημάτων φορολόγησης των κληρονομιών, δωρεών και 

γονικών παροχών στην Ευρώπη έδειξε τα εξής (http://taxheaven.gr) :

Ι.Στην Ελλάδα ο φόρος εισπράττεται υπέρ της κεντρικής διοίκησης. Αντίστοιχη 

πρακτική ακολουθούν και τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη, με εξαίρεση τα κράτη 

με ομοσπονδιακή οργάνωση, όπως το Βέλγιο ή η Ελβετία, όπου ο φόρος επιβάλλεται 

από τις περιφέρειες και τα καντόνια.

2.0 φόρος βαρύνει τον αποκτώντα (κληρονόμο, δωρεοδόχο) όπως και στα 

περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο ο φόρος επιβάλλεται επί της 

κληρονομιαίας περιουσίας, χωρίς κατά κανόνα το ύψος αυτού να συναρτάται με τη 

συγγενική σχέση μεταξύ κληρονόμου και κληρονομουμένων.

3.Στην Ελλάδα ο φόρος είναι αναλογικός (1%) ως προς τους στενούς συγγενείς και 

προοδευτικός (20% - 40%) ως προς τους μακρινούς συγγενείς. Αρκετά κράτη 

(Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Νορβηγία, Ολλανδία, Πολωνία, 

Σλοβενία, Τουρκία. Τσεχία, Φιλανδία) χρησιμοποιούν σύστημα κλιμάκων 

συντελεστών οι οποίοι συναρτώνται προς τη συγγενική σχέση μεταξύ 

κληρονόμου/δωρητή και κληρονομούμενου/δωρεοδόχου. Αλλα κράτη έχουν επιλέξει 

την επιβολή αναλογικών συντελεστών είτε σε συνάρτηση προς τη συγγενική σχέση 

(Δανία, Ιταλία, ΠΓΔΜ, Σερβία) είτε ανεξαρτήτως αυτής (Πορτογαλία, όπου ο φόρος 

επιβάλλεται με τη μορφή τέλους χαρτοσήμου, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισλανδία, 

Κροατία). Τα περισσότερα κράτη που εφαρμόζουν αναλογικούς συντελεστές είτε 

απαλλάσσουν την σύζυγο (Δανία. Ηνωμένο Βασίλειο, Κροατία. ΠΓΔΜ, Πορτογαλία.
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Σερβία), τα τέκνα (Κροατία, ΠΓΔΜ. Πορτογαλία, Σερβία) ή και απώτερους συγγενείς 

(Κροατία, Πορτογαλία. Σερβία) είτε εφαρμόζουν υψηλά αφορολόγητα όρια (Ιταλία: 

1.000.000 ευρώ). Στα κράτη που εφαρμόζουν αναλογικούς συντελεστές η 

φορολογική επιβάρυνση είναι χαμηλότερη, καθώς οι συντελεστές δεν υπερβαίνουν το 

10%, με εξαίρεση τη Δανία (15%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (40%). Στα κράτη που 

εφαρμόζουν προοδευτικούς συντελεστές η φορολογική επιβάρυνση 

είναι μεγαλύτερη, αφού οι συντελεστές για στενούς συγγενείς φθάνει μέχρι και 40% 

(Γαλλία) και για μακρινούς και τρίτους μέχρι και 60% (Αυστρία, Γαλλία), 68% 

(Ολλανδία) ή και 90% (Βέλγιο).

4. Δεν επιβάλλεται φόρος κληρονομιών και δωρεών στη Σουηδία, τη Σλοβακία, την 

Εσθονία, την Κύπρο και τη Γεωργία.

5. Στην Ελλάδα η φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του φόρου εξευρίσκεται με 

τεκμαρτές μεθόδους ως προς τα ακίνητα και τις εταιρικές συμμετοχές (με εξαίρεση 

τίτλους που είναι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο), ενώ για τα υπόλοιπα περιουσιακά 

στοιχεία ως βάση επιβολής του φόρου λαμβάνεται η αγοραία αξία τους. Τα 

περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη εφαρμόζουν τον κανόνα της αγοραίας αξίας για όλα 

τα περιουσιακά στοιχεία (http://taxheaven.gr).

Ενιαίο τέλθ€

Για το φορολογικό νομοσχέδιο η επιστημονική επιτροπή επισημαίνει ότι για 

την επιβολή του ενιαίου τέλους σε περιοχές που δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό 

σύστημα θα πρέπει να θεσπιστεί ένα νέο είδος «αντικειμενικής αξίας» για τον 

υπολογισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων. Επίσης, θεωρεί ότι θα πρέπει να 

καθοριστούν κριτήρια που θα λαμβάνουν υπόψη τους οι έφοροι για την επιβολή των 

προστίμων σε παραβάσεις του ενιαίου τέλους ακινήτων (http://taxheaven.irr).

4.2 ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Το ποσοστό φόρου στην ακίνητη περιουσία που δεν χρησιμοποιείται ως 

κατοικία είναι 0.15%. Το φορολογικό ποσοστό στα κατοικημένα κτήρια είναι
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σύμφωνα με τις παροχές που διευκρινίζονται στους τοπικούς φορολογικούς νόμους 

(Γαραντζιώτη -  Ξεζωνάτου, 2008).

4.3 ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

Ο φόρος κληρονομιάς θα επιβληθεί στην κληρονομιά των περιουσιακών 

στοιχείων μετά το θάνατο του δότη, ενώ ο φόρος δωρεών εφαρμόζεται στις δωρεές 

που γίνονται κατά τη διάρκεια της ζωής του χορηγού. Το διαθέσιμο επίδομα και το 

ποσοστό φόρου εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες και κυρίως, από τη σχέση του 

παραλήπτη με το χορηγό.

Από 1 Ιανουάριου 2005 όλες οι ιδιοκτησίες ωφελούνται από ένα 

«αφορολόγητο» επίδομα 50.000 ευρώ που διαιρείται μεταξύ των δικαιούχων ανάλογα 

με τα δικαιώματά τους. Επιπλέον οι δικαιούχοι θα λάβουν τα εξής να επίδομα 

€76,000 για τον επιζόντα σύζυγο και ένα επίδομα €50,000 για τους γονείς και τα 

παιδιά του αποθανόντος. Το επίδομα φορολογείται προοδευτικά με ποσοστά από 5% 

μέχρι 40%. Για τα πιο μακρινά οικογενειακά μέλη και άλλα, τα μικρότερα επιδόματα 

δίνονται και υψηλότερα ποσοστά φόρου ισχύουν.

Γενικά ο φόρος κυμαίνεται από 35% ως 60%. Το ποσοστό φόρου που 

εφαρμόζεται στις δωρεές είναι το ίδιο όπως για το φόρο κληρονομιάς. Ποιες 

απαλλαγές μπορούν να ισχύσουν; Η σημαντικότερη φορολογική ελάφρυνση από το 

φόρο κληρονομιάς είναι οι διεθνείς φορολογικές συνθήκες που παρέχουν την 

προστασία από τη διπλή φορολογία. Υπάρχουν μερικές άλλες περιορισμένες 

απαλλαγές από το φόρο κληρονομιάς αλλά αυτές οι απαλλαγές υπόκεινται σε 

συγκεκριμένους όρους (Γαραντζιώτη -  Ξεζωνάτου, 2008).

4.4 ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Ο πρώτος φόρος επιβάλλεται στην ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στη 

Γερμανία. Οι φόροι μεταφέρονται στις τοπικές αρχές όπου βρίσκεται η ιδιοκτησία. 

Το ποσοστό φόρου είναι 3.5%. Όσο αφορά το φόρο μεταφοράς επιβάλλεται στη 

μεταφορά της ακίνητης περιουσίας και των τίτλων. Στην αγορά των τίτλων ο φόρος 

εφαρμόζεται μόνο στην αγορά για περισσότερο από 95% του μετοχικού κεφαλαίου ή
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της εταιρείας που ασχολείται με την ακίνητη περιουσία (Γαραντζιώτη -  Ξεζωνάτου, 

2008).

4.5 ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ

Ο φόρος ιδιοκτησίας κυμαίνεται μεταξύ 1.6% ΐο 3.4% 146. Η Δανία έχει τρία 

είδη φόρων ιδιοκτησίας: το φόρο εδάφους, το φόρος αξίας ιδιοκτησίας και το φόρο 

οικοδόμησης.

Α ) Ο φόρος εδάφους: Ο φόρος εδάφους επιβάλλεται σε κάθε ιδιωτική ιδιοκτησία στη 

Δανία, και ο φόρος αξίας ιδιοκτησίας επιβάλλεται σε κάθε ιδιοκτησία στη Δανία και 

στο εξωτερικό, ενώ ο φόρος οικοδόμησης περιλαμβάνει μόνο τις εμπορικές 

ιδιοκτησίες. Ο φόρος αξίας ιδιοκτησίας που πληρώνεται για την ιδιοκτησία στο 

εξωτερικό είναι ως κύριος κανόνας και υπόκειται στις συμφωνίες διπλής φορολογίας. 

Το επίπεδο φόρου εδάφους ποικίλλει από δήμο σε δήμο, δεδομένου ότι εξαρτάται 

από τις τοπικές αρχές για να καθοριστεί το επίπεδο φορολογίας μέσα στο πλαίσιο που 

ορίζεται από την κυβέρνηση. Ο φόρος εδάφους που πληρώνεται στο δήμο ποικίλλει 

μεταξύ 16 96ο και όχι παραπάνω από 34 %ο της επίσημης αξίας εδάφους.

Β ) Φόρος αξίας ιδιοκτησίας: Πρόσθετος στο φόρο εδάφους, ο φόρος αξίας 

ιδιοκτησίας ανέρχεται σε 10 %ο της επίσημης αξίας για τις τιμές κάτω από 3.040.000 

ϋΚΚ και 30 96ο για τις τιμές επάνω από 3.040.000 ϋΚΚ. Η αξία όλης της ιδιοκτησίας 

εκτιμείται χρόνο παρά χρόνο από τις οικονομικές εφορίες. Πληρώνεται από τους 

ιδιώτες για όλη την ιδιοκτησία που κατέχουν στη Δανία και στο εξωτερικό. Για τις 

ιδιοκτησίες που βρίσκονται στο εξωτερικό ισχύουν είτε οι συμφωνίες της διπλής 

φορολογίας είτε μια μείωση σύμφωνα με τους φόρους που πληρώνονται στη χώρα 

προέλευσης.

Γ ) Φόρος οικοδόμησης: Οι τοπικές αρχές έχουν δικαίωμα, επιπλέον, να επιβάλουν 

έναν φόρο στην αξία των εμπορικών κτιρίων. Αυτός ο φόρος δεν μπορεί να υπερβεί 

το 10 96ο της αξίας οικοδόμησης, που ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ της συνολικής 

επίσημης αξίας ιδιοκτησίας και της αξίας εδάφους. Εάν η καθορισμένη αξία 

οικοδόμησης είναι λιγότερο από 50.000 ϋΚΚ, κανένας φόρος οικοδόμησης δεν

[43]



επιβάλλεται. Το επίπεδο του φόρου ιδιοκτησίας ποικίλλει στους διαφορετικούς 

δήμους (Γαραντζιώτη -  Ξεζωνάτου, 2008).

4.6 ΦΟΡΟΣ ΓΗΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ

Υπάρχει ένας φόρος γης στην Εσθονία σύμφωνα με το πώς αξιολογείται από 

τις αρχές η αξία του εδάφους. Ο φόρος είναι 0.1% - 2.5% της αξίας του εδάφους 

(Γαραντζιώτη -  Ξεζωνάτου, 2008).

4.7 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

Αυτός ο φόρος επιβάλλεται στην εμπορική αξία της ακίνητης περιουσίας. Ο 

φόρος βασίζεται στη αξιολόγηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων από τις 

εφορίες. Τα ποσοστά του φόρου κυμαίνονται από 0,4% σε 0.7%. 167 (Γαραντζιώτη -  

Ξεζωνάτου, 2008).

4.8 ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

Αυτός είναι ένας τοπικός φόρος που επιβάλλεται στην ισπανική ιδιοκτησία 

είτε αστικής είτε αγροτικής φύσης και που χρεώνεται ετησίως από το δήμο, όπου η 

ιδιοκτησία καταχωρείται. Όλοι οι ιδιοκτήτες στην Ισπανία (κάτοικοι και μη κάτοικοι) 

καθώς επίσης και αυτοί που έχουν επικαρπία είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν 

φόρο ακίνητων περιουσιών ετησίως στην πόλη όπου η ιδιοκτησία καταχωρείται, Το 

ποσό του φόρου υπολογίζεται από την αναφορά στην επίσημη αξία της ιδιοκτησίας 

που καταχωρείται για όλες τις ιδιοκτησίες στην Ισπανία.

Φόρος πλούτου της Ισπανίας

Πληρώνεται με βάση τα κεφαλαιουχικά περιουσιακά στοιχεία, 

συμπεριλαμβανομένης της ιδιοκτησίας. Υπό τον όρο ότι ο κύριος πλούτος των 

φορολογούμενων είναι κανονικά το σπίτι τους, οι περισσότεροι από τους κατοίκους 

φορολογούμενους δεν πληρώνουν αυτόν τον φόρο δεδομένου ότι τα πρώτα

108,182.18 εύρο είναι απαλλαγμένα. Εντούτοις, οι μη κάτοικοι κάτοχοι ιδιοκτησίας 

φορολογούνται πάντα στα περιουσιακά στοιχεία τους που βρίσκονται στην Ισπανία.
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Τα φορολογικά ποσοστά είναι προοδευτικά ανάλογα με τον τύπο ιδιοκτησίας, που 

κυμαίνεται από 0.20% έως 0.50% σύμφωνα με τον ισπανικό νόμο.

Φόρος κληρονοιιιάς και δωρεών της Ισπανίας

Πληρώνεται με βάση περιουσιακά στοιχεία εντός και εκτός της Ισπανίας. Ο 

ισπανικός νόμος παρέχει το φόρο κληρονομιάς και δωρεών είναι από κοινού. Ο 

φόρος κληρονομιάς είναι ο φόρος που πληρώνεται από την αύξηση του πλούτου, που 

λαμβάνεται λόγω του θανάτου. Ο φόρος δώρων επιβάλλεται από την αύξηση του 

πλούτου, που παράγεται λόγω της δωρεάς ενώ ο μεταβιβάζων ζει ακόμα.

Φόρος ιδιοκτησίας της Ισπανίας

Αυτό είναι ένας δημοτικός φόρος και ποικίλλει από δήμο σε δήμο και από τον 

έναν τύπο ιδιοκτησίας στον άλλο (Γαραντζιώτη -  Ξεζωνάτου, 2008).

4.9 ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ο φόρος επιβάλλεται στην αγοραστική αξία ακίνητων περιουσιών. Τα 

φορολογικά ποσοστά είναι 2.5%-4%. Η ιδιοκτησία που έχει αξία λιγότερο από 

100.000 λίρες Κύπρου είναι φορολογικά απαλλάξιμη

Φόρος Κληρονοιιιάς και φόρος δωρεών

Δεν υπάρχει φόρος για τις δωρεές. Ο φόρος κληρονομιάς και ο δασμός 

ακίνητης περιουσίας καταργούνται στην Κύπρο (Γαραντζιώτη -  Ξεζωνάτου, 2008).

4.10 ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ

Ένας φόρος 1.5% επιβάλλεται για την ιδιοκτησία της ακίνητης περιουσίας. Ο 

φόρος για τα κτίρια είναι 1,5% της αξίας που υπάρχει στον ισολογισμό και ο φόρος 

για το έδαφος είναι1,5% της κτηματολογικής αξίας (Γαραντζιώτη -  Ξεζωνάτου, 

2008).

[45]
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4.11 ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ

Από 1.1.2006 οι επιχειρήσεις και το τα άτομα της Λιθουανίας, κατά τη χρήση 

των περιουσιακών στοιχείων για τις οικονομικές δραστηριότητες, πληρώνουν 1% 

ετήσιο φόρο (Γαραντζιώτη -  Ξεζωνάτου, 2008).

4.12 ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Αυτό είναι ένας φόρος που επιβάλλεται από τις τοπικές αρχές στο έδαφος και 

τα κτίρια. Για το έδαφος ισχύει ένα ανώτερο όριο 200 HUF ανά τετραγωνικό μέτρο 

το χρόνο, ή 1,5% των τιμών αγοράς του περιουσιακού στοιχείου. Όσο για τα κτίρια 

ισχύει ένα ανώτερο όριο 900 HUF ανά τετραγωνικό μέτρο το χρόνο, ή 1,5% των 

τιμών αγοράς του περιουσιακού στοιχείου (Γαραντζιώτη -  Ξεζωνάτου. 2008).

4.13 ΦΟΡΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

Ο φόρος ακίνητων περιουσιών ισχύει για όλους τους τομείς, 

συμπεριλαμβανομένων των φυσικών προσώπων και των δημόσιων υπηρεσιών. Ο 

φόρος επιβάλλεται στα μη γεωργικά κτίρια και τα αγροτεμάχια. Μερικές τοπικές 

αρχές επιτρέπουν μια μείωση μέχρι 50% (Γαραντζιώτη -  Ξεζωνάτου, 2008).

4.14 ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

Ο τοπικός φόρος για τα κτίρια πληρώνεται από τον ιδιοκτήτη. Ο φόρος 

ποικίλει από 0,5% μέχρι 1% ανάλογα με την τοποθεσία του και την αξία του. Αν το 

κτίριο ανατιμηθεί τα τελευταία τρία χρόνια, τα ποσοστά ποικίλλουν από 5% ως 10%. 

Ο τοπικός φόρος εδάφους πληρώνεται από τους κατόχους γης. Τα ποσοστά ποικίλουν 

από 0,001 RON μέχρι 0,59 ανά τετραγωνικό μέτρο για τις αστικές περιοχές και 1 

RON ανά τετραγωνικό για τις αγροτικές περιοχές (Γαραντζιώτη -  Ξεζωνάτου, 2008).

4.15 ΦΟΡΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ

Ο φόρος, που επιβάλλεται σε ετήσια βάση, ισχύει στα αγροτεμάχια, τα 

διαμερίσματα και τα κτίρια. Ο φόρος στο έδαφος είναι μεταξύ των 0,5 - 11,6 SK ανά
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τετραγωνικό μέτρο. Ο φόρος στα κτίρια είναι μεταξύ 1.0 - 10,0 8Κ ανά τετραγωνικό 

μέτρο με μια προσθήκη για κάθε πρόσθετο πάτωμα που χτίζεται (Γαραντζιώτη -  

Ξεζωνάτου, 2008)

4.16 ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ

Ο φόρος ακίνητων περιουσιών επιβάλλεται στα σπίτια με μια οικογένεια, στις 

πολυκατοικίες, στις εγκαταστάσεις και τα βιομηχανικά κτίρια. Το φορολογικό 

ποσοστό για τα σπίτια είναι 1 τοις εκατό και για τις πολυκατοικίες 0.5 τοις εκατό. Ο 

φόρος υπολογίζεται στην αξιολογημένη φορολογική αξία της ακίνητης περιουσίας. Η 

αξιολογημένη φορολογική αξία αντιστοιχεί σε 75 τοις εκατό της αγοραστικής αξίας 

της ακίνητης περιουσίας. Στην ακίνητη περιουσία ο φόρος επιβάλλεται με τρεις 

μορφές.

Ο πρόσθετος φόρος ακίνητων περιουσιών επιβάλλεται για την πρόσφατα- 

χτισμένη ιδιοκτησία, την ανακαινισμένη ιδιοκτησία και την εκτεταμένη ιδιοκτησία, 

εάν οι φορολογικές αξιολογήσεις ακίνητων περιουσιών για τον τύπο ή την εν λόγω 

ιδιοκτησία δεν πρόκειται να γίνουν κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους. Οι φορολογικές 

αξιολογήσεις ακίνητων περιουσιών γίνονται κάθε έξι έτη για κάθε τύπο ιδιοκτησίας, 

ενώ η αξιολόγηση είναι χωρισμένη σε χρόνο παρά χρόνο. Οι φορολογικές 

αξιολογήσεις ακίνητων περιουσιών γίνεται σε έναν τύπο ιδιοκτησίας (όπως τα σπίτια) 

(Γαραντζιώτη -  Ξεζωνάτου, 2008).

4.17 ΦΟΡΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο φόρος επιβάλλεται και στη γη και στα κτήρια. Το ποσό του φόρου και η 

μέθοδος υπολογισμού του ποικίλλουν σύμφωνα με τον τύπο εδάφους (γεωργικού, 

επιχείρηση, κ.λπ.) και τη τοποθεσία. Ο υπολογισμός είναι συνήθως σύμφωνα με τη 

γενική περιοχή της ακίνητης περιουσίας. Κατά γενικό κανόνα, ο φόρος επιβάλλεται 

στον ιδιοκτήτη του περιουσιακού στοιχείου. Σε ορισμένες περιστάσεις, η φορολογική 

ευθύνη μεταφέρεται στο χρήστη (Γαραντζιώτη -  Ξεζωνάτου, 2008).
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4.18 ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ

Ο φόρος επιβάλλεται στην ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στη Φινλανδία. 

Οι φόροι μεταφέρονται στις τοπικές αρχές στις οποίες ανήκει η κυριότητα. Η γη που 

χρησιμοποιείται για τη γεωργία ή η δασονομία απαλλάσσεται του φόρου. Το ποσοστό 

φόρου ποικίλλει μεταξύ των τοπικών αρχών και κυμαίνεται μεταξύ 0.5% και 1%. Για 

την ακίνητη περιουσία που χρησιμοποιείται ως μόνιμη κατοικία, το ποσοστό φόρου 

είναι 0.22% - 0.5% (Γαραντζιώτη -  Ξεζωνάτου, 2008).

Εικόνα 1: Η φορολόγηση στα ακίνητα (1ι«ρ://Μθ£.χε^ι·/?ρ=6372)

[48]



r***********************(********?*
*ff*f*?
*.*
5
f
tI
f(*
tIf*f
jI

r  j*  ¿ r  &  jv  j*  &  &  j v  *  a t  *  &  ¿ r jy  j v  λ τ  λ V W /M m /W /M /M /W /M M

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Με πλασματικές αντικειμενικές αξίες, καθώς η κρίση έχει επιβάλλει πωλήσεις 

σε χαμηλότερες τιμές από αυτές της εφορίας, η Ελλάδα είναι πανευρωπαϊκή 

πρωταθλήτρια στη φορολόγηση ακινήτων!

Η Ελλάδα και η Ιταλία, είναι οι δύο μοναδικές χώρες στην Ευρώπη, που οι 

φορολογικές (αντικειμενικές) αξίες των ακινήτων υπερβαίνουν της πραγματικές, ενώ 

σε όλες τις υπόλοιπες χώρες οι φορολογικές αξίες ανέρχονται σε ποσοστό 10-75% 

των αγοραίων.

Την ίδια στιγμή, ο φόρος υπεραξίας που ισχύει από 1.1.2014 είναι ο 

μοναδικός φόρος σε ολόκληρη την Ευρώπη που δεν προβλέπει οποιαδήποτε έκπτωση 

για δαπάνες σχετικές με το ακίνητο (ανακαίνιση, συντήρηση, έξοδα μεταβίβασης, 

έξοδα μεσίτη, τόκους στεγαστικών δανείων κλπ.), ενώ η Ελλάδα θα είναι μία από τις 

επτά χώρες που επιβάλλουν φόρο υπεραξίας ακόμα κι αν το ακίνητο πωληθεί πολλές 

δεκαετίες μετά την απόκτησή του!

Τα αποκαλυπτικά αυτά στοιχεία προκύπτουν από τη συγκριτική μελέτη για 

την φορολογία των ακινήτων στην Ευρώπη, που συνέταξε ο Αναστάσιος Βάππας, 

Δικηγόρος ΜΔ -  υπ. ΔΝ, Συντονιστής της Επιτροπής Φορολογίας της Διεθνούς
ί

Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων (UIPI) και η οποία βασίζεται σε αναφορές ειδικών των 

εθνικών οργανώσεων ιδιοκτητών από 22 Ευρωπαϊκά κράτη (Αυστρία, Βέλγιο, 

Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία (Ζυρίχη), Ηνωμένο Βασίλειο, 

Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρο, Νορβηγία, Ουγγαρία, Πορτογαλία. Ρουμανία, 

Σουηδία. Σλοβακία. Σλοβενία, Τσεχία, Φινλανδία). Η εν λόγω μελέτη παρουσιάστηκε 

στο πρόσφατο συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων 

(ΠΟΜΙΔΑ). ( http://www.matrix24.gr/2013/12).

Σε ότι αφορά στους φόρους κεφαλαίου, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα με τρεις 

ετήσιους φόρους στην αστική ακίνητη ιδιοκτησία και μία από τις έξι χώρες που 

φορολογούν την αξία των ακινήτων αθροιστικά, και όχι αυτοτελώς για κάθε ακίνητο. 

Επίσης η Ελλάδα έχει τον μεγαλύτερο συντελεστή φόρου περιουσίας, 2% ετησίως.

Σημειώνεται ότι η Γαλλία που κατά το παρελθόν θεωρείτο ως η χώρα με την 

επαχθέστερη φορολογία στα ακίνητα, επιβάλλει φόρους περιουσίας με βάση όχι την 

αντικειμενική αξία του ακινήτου, αλλά με βάση κλάσμα του τεκμαρτού μισθώματος, 

ενώ ακόμα και ο ιστορικός “impôt de solidarité sur la fortune” -φόρος αλληλεγγύης- 

που επιβάλλεται στο σύνολο της περιουσίας του φορολογουμένου-, έχει αφορολόγητο
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όριο 800.000 ευρώ και στη συνέχεια κλιμακώνεται ξεκινι'οντας από 0.5%, όταν για 

την ίδια αξία περιουσίας, στην Ελλάδα εξαντλείται η κλίμακα και ο συντελεστής 

ανέρχεται στο 1% ( http://www.matrix24.gr/2013/12).

Ακόμα και στη Γερμανία ο φόρος περιουσίας δεν υπερβαίνει το 0,35% ενώ 

ανέρχεται κατ' εξαίρεση το 1% μόνο για τις περιοχές της πρώην Ανατολικής 

Γερμανία, όπου οι φορολογητέες (αντικειμενικές) αξίες των ακινήτων δεν 

υπερβαίνουν το 20% των πραγματικών! Τέλος στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν επιβάλλει 

κανέναν απολύτως φόρο περιουσίας, αλλά έχει σχετικά αυξημένα δημοτικά τέλη (τα 

περίφημα rates), τα οποία όμως συνδέονται με το επίπεδο συγκεκριμένων υπηρεσιών 

που οι δημοτικές αρχές παρέχουν στους πολίτες ( http://www.matrix24.gr/2013/12).

Παράλληλα, το νέο σύστημα αυτοτελούς φορολόγησης του εισοδήματος των 

ακινήτων από το πρώτο ευρώ, σε συνδυασμό με το συμπληρωματικό φόρο έως 3% 

που θα ισχύσει και για την φετινή χρονιά και το τέλος χαρτοσήμου 3,6% που 

εξακολουθεί να ισχύει στην επαγγελματική στέγη, και την εισφορά αλληλεγγύης ως 

και 4%, φέρνει τη χώρα μας στην πρώτη πεντάδα των χωρών με την βαρύτερη 

φορολόγηση του εισοδήματος από τα ακίνητα μαζί με την Ιρλανδία, τη Γαλλία, τη 

Γερμανία και το Βέλγιο. Επίσης η Ελλάδα διατηρεί την δεύτερη επαχθέστερη 

φορολόγηση εισοδήματος νομικών προσώπων από ακίνητα στην Ευρώπη, πίσω από 

τη Γαλλία. Επιπλέον, η χώρα μας είναι μία από τις έξι που δεν αναγνωρίζει καμία 

έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα από επισκευές, εργασίες ανακαίνισης, έξοδα 

διαχείρισης ή τόκους στεγαστικών δανείων.

Ο συντελεστής Φ.Π.Α. 23% για την μεταβίβαση νεόδμητων οικοδομών 

κατασκευής μετά το 2006 είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος μετά την Ουγγαρία (27%). 

Σημειώνεται ότι όλες οι Σκανδιναβικές χώρες που έχουν μεγαλύτερο Φ.Π.Α. από την 

Ελλάδα (25%) δεν τον επιβάλλουν στις αγοραπωλησίες ακινήτων, οι οποίες 

εξακολουθούν να εξαιρούνται εξ ολοκλήρου από αυτόν, όπως άλλωστε συμβαίνει και 

στη Γερμανία, την Πορτογαλία, την Ρουμανία, την Ελβετία και το Ηνωμένο 

Βασίλειο!

Να σημειωθεί πως μέχρι πρότινος η Ελλάδα είχε κορυφαία θέση και σε ότι 

αφορά το φορολογικό συντελεστή μεταβίβασης ακινήτων (10%) με πρώτο το Βέλγιο 

(12,5%).

Περαιτέρω η Ελλάδα είναι μία από τις 10 χώρες που διατηρούν τον φόρο 

κληρονομιών και δωρεών στην περίπτωση των συζύγων και των τέκνων, όταν στα 

υπόλοιπα 12 κράτη ο φόρος αυτός έχει καταργηθεί, ο δε φορολογικός συντελεστής 5-
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10% βρίσκεται στον μέσο όρο των κρατών που διατηρούν αυτή τη φορολογία 

( http://www.matrix24.gr/2013/12).

Η Ελλάδα σε σχέση με τα 22 εξεταζόμενα Ευρωπαϊκά κράτη

Φόρος Εισοδήματος: Βρίσκεται μέσα στις έξι χώρες με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση 

για τα φυσικά πρόσωπα..

Είναι μία από τις έξι χώρες στις οποίες επιβάλλεται φόρος ή τεκμήριο χρήσης 

ιδιόκτητης κατοικίας.

Φορολογητέες αξίες: Είναι μία από τις δύο χώρες με φορολογητέες αξίες ακινήτων 

μεγαλύτερες από τις αγοραίες.

Φόρος Περιουσίας: Έχει το μεγαλύτερο φόρο περιουσίας ανά τ.μ. σε σχέση με όλες 

τις χώρες που εφαρμόζουν ανάλογο σύστημα.

Βρίσκεται μέσα στις έξι χώρες που έχουν φόρο περιουσίας υπολογιζόμενο επί της 

συνολικής αξίας της περιουσίας και όχι ξεχωριστά για κάθε ακίνητο.

Έχει τον δεύτερο μεγαλύτερο συντελεστή για περιουσίες συνολικής αξίας άνω των 

5.000.000 ευρώ.

Φόρος Κληρονομιών-Δωρεών: Βρίσκεται μέσα στις έντεκα χώρες που διατηρούν το 

φόρο μεταξύ συζύγων και γονέων-τέκνων.

Έχει το έκτο μεγαλύτερο φορολογικό συντελεστή στην κληρονομιά και την δωρεά 

μεταξύ απώτερων συγγενών και ξένων.

Φόρος Υπεραξίας: Βρίσκεται μέσα στις έντεκα χώρες στις οποίες επιβάλλεται φόρος 

υπεραξίας οποτεδήποτε κι αν πωληθεί κάποιο ακίνητο.

Βρίσκεται μέσα στις πέντε χώρες που δεν αναγνωρίζουν καμία έκπτωση δαπάνης από 

το φόρο υπεραξίας.

Κατά συνέπεια βρίσκεται μέσα στην πρώτη δεκάδα των κρατών με την μεγαλύτερη 

φορολογική επιβάρυνση από φόρο υπεραξίας.

Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων: Είχε τον δεύτερο μεγαλύτερο φόρο μεταβίβασης 

ακινήτων, ο οποίος όμως μειώθηκε από 1-1-2014.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: Βρίσκεται μέσα στις έξι χώρες με τον μεγαλύτερο 

Φ.Π.Α. σε υλικά και εργασίες κατασκευής και ανακαίνισης οικοδομών. Έχει τον 

δεύτερο μεγαλύτερο Φ.Π.Α. στην πώληση νεόδμητων οικοδομών ( 

http://www.matrix24.gr/2013/12).
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