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- Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1096610 ΕΞ
30.6.2014
Σχετικά με την έκδοση του εγγράφου μη τιμολογηθέντων
αποθεμάτων
- Στα 7,4 δισ. ευρώ ανέρχονται οι
απλήρωτες εισφορές προς τον
Ο.Α.Ε.Ε.

Aρ. πρωτ.: 16746/30.6.2014
Έλεγχος ετησίων δηλώσεων περιουσιακής
κατάστασης οικονομικού έτους 2014 (χρήση
2013)

-Εγκύκλιος
Ι.Κ.Α.
αρ.
46/27.6.2014
Υποχρεωτική η ηλεκτρονική
υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή αναπηρίας από 1 Ιουλίου 2014

ΣΧΕΤ: α. Το με αρ.πρωτ.13542/28.5.2014 έγγραφο του ΓΕΔΔ
β. Άρθρο πέμπτο του Ν. 4268/2014 (ΦΕΚ141/27-6-2014 Τεύχος Πρώτο)

Σ

ε συνέχεια του α σχετικού μας εγγράφου και μετά την τροποποιηθείσα διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του
άρθρου 1 του ν.3213/2003 όσον αφορά την προθεσμία υποβολής

των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των υπόχρεων της παραγράφου 1 του ν.3213/2003, σας γνωρίζουμε ότι, για λόγους ενιαίας και ίσης

- ΠΟΛ.1166/20.6.2014
Διευκρινίσεις ως προς τις εξαιρέσεις από την επιβολή της ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης οικονομικού έτους 2014

αντιμετώπισης όλων των υπόχρεων δήλωσης περιουσιακής κατάστασης,
οι δηλώσεις έτους 2014 και των υπόχρεων στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κατ` ανάλογη εφαρμογή θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο τρεις μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης

- ΠΟΛ.1168/24.6.2014
Συμπλήρωση
της
ΠΟΛ.1119/25.4.2014 AYO (ΦΕΚ
Β΄1035/25.04.2014) ως προς
τον προσδιορισμό του χρόνου
κτήσης ακίνητης περιουσίας και
καθορισμός τιμής κτήσης σε ειδικές περιπτώσεις που δεν είναι
δυνατόν να προσδιοριστούν για
την εφαρμογή του άρθρου 41
του Ν. 4172/2013

φορολογίας εισοδήματος.

Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης
Λέανδρος Ρακιντζής
Αρεοπαγίτης ε.τ.
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Αρ. πρωτ.: Δ15Β
1096610 ΕΞ 30.6.2014

Σχετικά με την έκδοση του εγγράφου
μη τιμολογηθέντων
αποθεμάτων

Α

παντώντας

στην

από

10.3.2014 αίτησή σας

Στα 7,4 δισ. ευρώ ανέρχονται οι
απλήρωτες εισφορές προς τον Ο.Α.Ε.Ε.

Σ

τα 7,4 δισ. ευρώ ανέρχονται οι απλήρωτες εισφορές
προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) καθώς ένας στους δύο ελεύθερους

επαγγελματίες δεν καταβάλλει τις εισφορές του. Την ίδια στιγμή το έλλειμμα του ΟΑΕΕ αναμένεται να φτάσει το 2014 τα 720
εκατ. ευρώ, από 640 εκατ. ευρώ το 2013.

και αναφορικά με το

ερώτημα που θέτετε και σχετίζεται με το αντικείμενο του θέμα-

Στον ΟΑΕΕ σε σύνολο 750.000 ασφαλισμένων στις 31/12/2013

τος, σας γνωρίζουμε ότι, για τις

οι 370.000 ενεργοί ασφαλισμένοι δεν πληρώνουν εισφορές με

περιπτώσεις που μνημονεύετε

οφειλές κοντά στα 5,9 δισ. ευρώ. Από τις επιχειρήσεις που έκλει-

στην αίτηση σας, μπορείτε να

σαν περίπου 196.000 ασφαλισμένοι διέκοψαν την ασφάλισή

κάνετε ανάλογη εφαρμογή των
Α.Υ.Ο.

τους στον ΟΑΕΕ αφήνοντας οφειλές 1,5 δισ. ευρώ. Με βάση τα

ΠΟΛ.1106/29.6.2010 και σύμφω-

επίσημα στοιχεία, στη ρύθμιση Νέα Αρχή έχουν υπαχθεί μέχρι

να με τις διατάξεις της Α.Γ.Γ.Δ.Ε.

τώρα μόνο 25.771 ελεύθεροι επαγγελματίες, ενώ για την πάγια

διαλαμβανομένων

της

ΠΟΛ.1286/31.12.2013 (ΦΕΚ 54Β’
16.01.2014) με τις ακόλουθες δι-

ρύθμιση έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 23.642.

ευκρινίσεις:

Έτσι, το υπουργείο Εργασίας προωθεί νέα βελτιωμένη ρύθμιση
α) όπου αναφέρεται στην Α.Υ.Ο.
ΠΟΛ.1106/29.6.2010

δελτίο

για τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία που θα προβλέπει

αποστολής ή δελτίο ποσοτικής

κεφαλαιοποίηση των οφειλών που δημιουργήθηκαν εντός του

παραλαβής, από 1.1.2014, νοεί-

2013, ώστε να μπορούν χιλιάδες οφειλέτες να ενταχθούν στη

ται το έγγραφο μη τιμολογηθέ-

ρύθμιση της Νέας Αρχής των 36 δόσεων.

ντων αποθεμάτων της Α.Γ.Γ.Δ.Ε.
ΠΟΛ.1286/31.12.2013 (ΦΕΚ 54Β’
16.01.2014).
β) αντί συνενωμένου τιμολογίου-δελτίου αποστολής εκδίδεται
μόνο τιμολόγιο.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης
ΕυθύμιοςΣαΐτης

Παράλληλα θα δίνεται το δικαίωμα σε όσους χρωστούν στα Ταμεία, οι εισφορές του 2013 να υπαχθούν στη ρύθμιση της Νέας
Αρχής, χωρίς να χρειάζεται να κινδυνεύσουν με ένδικα μέσα ή
κατασχέσεις. Όσοι κάνουν χρήση αυτής της διάταξης δεν θα
χρειαστεί να υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων,
ήτοι θα καταβάλλουν μικρότερο αντίτιμο σε μηνιαία βάση.
Πηγή Newsroom ΔΟΛ
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Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 46/27.6.2014
Υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης
λόγω γήρατος ή αναπηρίας από 1 Ιουλίου 2014
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 095/185/15.10.2012 έγγραφο της Επιχειρησιακής Ομάδας Παροχών της Διοίκησης Έργων
Προγράμματος Εκσυγχρονισμού.

Μ

ε
το
Γενικό
Έγγραφο
Γ32/13/2.5.2014 καθορίστηκαν
και αναλύθηκαν, μεταξύ άλλων, οι
βασικοί άξονες δράσης για την υλοποίηση
του οργανωτικού σχεδιασμού που αποσκοπεί στην επιτάχυνση των απονομών
συντάξεων. Ο τρίτος βασικός άξονας συνίσταται στην οργάνωση της εξυπηρέτησης
των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων,
ιδίως μέσω των δυνατοτήτων που παρέχονται από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Σύμφωνα λοιπόν με το ανωτέρω οργανωτικό πλαίσιο, όπως είχε προαναγγελθεί, η
υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή αναπηρίας καθίσταται υποχρεωτική για όλους τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΕΤΕΑ (τ.
ΕΤΕΑΜ)1 από την 1η Ιουλίου 2014.
Μέσω του συστήματος αυτού οι υποψήφιοι συνταξιούχοι θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθούν ηλεκτρονικά
την πορεία της αίτησης συνταξιοδότησης
και γενικά αποκτούν άμεση πρόσβαση
σε όλες τις πληροφορίες που παρέχει το
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σχετικά με τη συνταξιοδότησή τους. Έτσι περιορίζεται δραστικά η
προσέλευση στα Υποκαταστήματα και
βελτιώνεται η παραγωγικότητα των υπαλλήλων, απαραίτητη προϋπόθεση για την
επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής
σύνταξης.
Εκτός από τις ανωτέρω εξαιρούμενες
κατηγορίες ασφαλισμένων, οι οποίοι θα
συνεχίσουν να υποβάλλουν τις έντυπες αιτήσεις, λόγω της διατήρησης αυτόνομων
μηχανογραφικών συστημάτων στα Ταμεία ασφάλισής τους, θα εξακολουθήσει
να ισχύει και η δυνατότητα υποβολής της
έντυπης αίτησης συνταξιοδότησης (Σ3)
για τις περιπτώσεις απονομής ή μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου, δεδομένου
ότι για τη μετάβαση στην ηλεκτρονική
αίτηση συνταξιοδότησης λόγω θανάτου
προαπαιτείται η ολοκλήρωση της διαδικασίας απογραφής των έμμεσων μελών, η
οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.
Επίσης, τόσο για λόγους επιείκειας, προκειμένου οι ασφαλισμένοι να προσαρμοστούν στη νέα διαδικασία κατά το μεταβατικό στάδιο, όσο και επειδή δεν έχει

ακόμη ολοκληρωθεί η διασύνδεση όλων
των μηχανογραφικών συστημάτων που
θα επέτρεπαν την αυτόματη ενσωμάτωση
των πληροφοριών που αντλούνται από
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ώστε να
καταργηθεί πλήρως η κατάθεσή τους στο
υποκατάστημα, θα πρέπει να γίνονται δεκτές και οι έντυπες αιτήσεις συνταξιοδότησης (Σ1 ή Σ2).
2. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Από 1 Ιουλίου 2014 η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης από
τους ασφαλισμένους που επιθυμούν να
συνταξιοδοτηθούν λόγω γήρατος ή αναπηρίας θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (www.ika.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες»/«Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς ασφαλισμένους/συνταξιούχους»/«Ηλεκτρονική
υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης», με
δύο τρόπους:
α) Με πιστοποίηση μέσω TAXISNET από
την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πιστοποίηση
Ασφαλισμένου μέσω TAXISNET», διαδικασία που δεν απαιτεί προσέλευση σε Υποκατάστημα του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ για παραλαβή
κλειδαρίθμου, παρά μόνο στην περίπτωση αδυναμίας πιστοποίησης.
β) Με πιστοποίηση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, διαδικασία που προϋποθέτει προσέλευση σε
Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για παραλαβή κλειδαρίθμου.
Παράλληλα, θα εξακολουθήσει να λειτουργεί η ηλεκτρονική υπηρεσία πιστοποίησης
των ασφαλισμένων που ήδη διαθέτουν
κλειδάριθμο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και επιθυμούν
να τη χρησιμοποιήσουν.
Σε κάθε περίπτωση η ανωτέρω ηλεκτρονική υπηρεσία της ιστοσελίδας του ΙΚΑΕΤΑΜ καθοδηγεί τους ασφαλισμένους με
συγκεκριμένες οδηγίες για τα βήματα της
διαδικασίας πιστοποίησης.
Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες
που απαιτούνται για την υποστήριξη του
συστήματος ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης και από τα Κ.Ε.Π.
3. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Η ηλεκτρονική εφαρμογή για την ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης θα υποστη-

ρίζει τους ασφαλισμένους με οδηγίες για
την ορθή συμπλήρωσή της.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις οδηγίες του ανωτέρω σχετικού εγγράφου,
οι ασφαλισμένοι, μετά την υποβολή της
ηλεκτρονικής αίτησης, θα πρέπει εντός 30
ημερών να καταθέσουν τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά (εφόσον αυτά δεν ανήκουν
στην κατηγορία των αυτεπαγγέλτως αναζητούμενων από την υπηρεσία, σύμφωνα
με τις οικείες υπουργικές αποφάσεις), ενώ
δεν χρειάζεται να προσκομίσουν αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης.
Επιπλέον των όσων αναφέρονται στο
με αρ. πρωτ. Γ32/7/14.3.2014 Γενικό Έγγραφο, επισημαίνεται ότι θα πρέπει κατά
την παραλαβή των δικαιολογητικών να
ενημερώνονται οι υποψήφιοι συνταξιούχοι ότι η δήλωση της ηλεκτρονικής τους
διεύθυνσης θα διευκολύνει σημαντικά
τη συναλλαγή και κατ’ επέκταση την εξυπηρέτησή τους από την υπηρεσία, στο
πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 14
του Ν. 2672/1998 (σχετ. Γενικό Έγγραφο
Γ41/13/31.3.2011 της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών).
Τέλος, επειδή στον πίνακα 5 των αιτήσεων
Σ1 και Σ2 έχει καθοριστεί ως υποχρεωτική
και η δήλωση του Αριθμού Μητρώου στο
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των προσώπων που δηλώνονται ως προστατευόμενα, στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί, οι ασφαλισμένοι
που συμπληρώνουν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις θα μπορούν μεν να τις υποβάλουν
κανονικά μέσω διαδικτύου, αλλά θα πρέπει να απευθύνονται σε εύλογο χρόνο
στο Τμήμα Μητρώου προκειμένου να
χορηγήσει Αριθμό Μητρώου σε κάθε ένα
από τα πρόσωπα αυτά, ώστε η υπηρεσία
απονομής συντάξεων να αποκτήσει πλέον
οίκοθεν πρόσβαση στα στοιχεία αυτά, που
είναι απαραίτητα για τη διεκπεραίωση της
αίτησης συνταξιοδότησης.
1 (με εξαίρεση τους ασφαλισμένους στα
ενταχθέντα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμεία που
αναφέρονται στον Πίνακα 2 της Εγκυκλίου 1/2013, τους ασφαλισμένους στο ΤΑΠΔΕΗ, καθώς και στον κλάδο επικουρικής
ασφάλισης του τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ)

Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Διονύσης Πατσούρης

συνέχεια στην επομένη σελίδα
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ΠΟΛ.1166/20.6.2014
Διευκρινίσεις ως προς τις εξαιρέσεις από την επιβολή της ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης οικονομικού έτους 2014

Σ

χετικά με το ανωτέρω θέμα,
δίδονται οι κατωτέρω διευκρινίσεις αναφορικά με την
επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για το οικονομικό έτος
2014:
1. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή
της απαλλαγής από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, της παραγρ.
2 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011,
σε όλες τις κατηγορίες των ανέργων
και για λόγους ίσης φορολογικής
μεταχείρισης, ζητήθηκαν και χορηγήθηκαν στην Γενική Γραμματεία
Δημοσίων Εσόδων ηλεκτρονικά αρχεία των μακροχρόνια ανέργων που
είναι εγγεγραμμένοι κατά την 31η
Ιανουαρίου 2014 στους καταλόγους των Ταμείων Ανεργίας, καθώς
και όσων λαμβάνουν επίδομα ανεργίας κατά την ίδια ημερομηνία.

να πληρούνται αθροιστικά, είναι οι
εξής:
α) Να λαμβάνει κατά την 31/01/2014
επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, το
Γ.Ε.Ν.Ε. ή το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ ή να είναι
εγγεγραμμένος στο μητρώο των
ανέργων των παραπάνω οργανισμών για τουλάχιστον δώδεκα (12)
συνεχόμενους μήνες, ούτως ώστε
να χαρακτηρίζεται μακροχρόνια
άνεργος. Στις περιπτώσεις αυτές
προσκομίζει βεβαίωση από τον
εκάστοτε Οργανισμό.

Μακροχρόνια άνεργοι νοούνται,
σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, όσοι είναι
εγγεγραμμένοι για τουλάχιστον δώδεκα (12) συνεχόμενους μήνες, δηλαδή για το παρόν οικονομικό έτος
πριν και κατά την 31/01/2013.

β) Να δηλώσει υπεύθυνα ότι δεν
έχει κατά το φορολογικό έτος 2014
πραγματικά εισοδήματα που προέρχονται από Α΄, Γ, Δ΄, Ε΄ και Ζ΄ πηγή
(από ακίνητα, κινητές αξίες, εμπορικές ή γεωργικές επιχειρήσεις,
ελευθέριο επάγγελμα) και επιπλέον
μέχρι την ημερομηνία της αίτησης
ούτε από ΣΤ΄ πηγή (μισθωτές υπηρεσίες). Το γεγονός αυτό θα ελεγχθεί κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης του φορολογικού
έτους 2014 (που θα υποβληθεί κατά
το 2015).

Στις περιπτώσεις που τα παραπάνω ηλεκτρονικά αρχεία δεν είναι
ορθώς ενημερωμένα, οι φορολογούμενοι δύνανται να προσέλθουν
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά τη λήψη
του εκκαθαριστικού σημειώματος
και να υποβάλλουν αίτηση για διαγραφή του ποσού, όπως ορίζει η
ΑΥΟ – ΠΟΛ.1167/2.8.2011.

Διευκρινίζεται ότι, στην έννοια του
πραγματικού εισοδήματος, για τις
ανάγκες εφαρμογής αυτής της εξαίρεσης, δεν περιλαμβάνονται τα εισοδήματα που προσδιορίζονται με
βάση τις αντικειμενικές δαπάνες
διαβίωσης και την ετήσια δαπάνη
απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να
απαλλαγεί ένας άνεργος από την
επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για το οικονομικό έτος
2014, οι προϋποθέσεις που πρέπει

2. Περαιτέρω, υπενθυμίζεται ότι,
σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγρ. 2 του άρθρου 29 του ν.
3986/2011, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την παραγρ 5β του άρ-

θρου 38 του ν. 4024/2011, εξαιρούνται από την επιβολή της εισφοράς,
για όλα τους τα εισοδήματα, οι κινητικά ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας από ογδόντα τοις εκατό (80%)
και άνω, συνεπώς και όσοι έχουν
βαριά κινητική αναπηρία 80% ακριβώς.
Σημειώνεται ότι, τα άτομα με κινητική αναπηρία 80% ακριβώς, εξαιρούνται μόνο από την εισφορά και
όχι από την επιβολή του φόρου εισοδήματος. Το γεγονός αυτό πρέπει
να δηλώνεται υπεύθυνα, από τον
ίδιο τον φορολογούμενο, στην περίπτωση 19 του πίνακα 2 της πρώτης σελίδας της δήλωσης (έντυπο
Ε1) στους κωδικούς 913-914.
3. Τονίζεται ότι, τα εισοδήματα της
παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν.
2238/1994 (η αποζημίωση λόγω λύσης εργασιακής σχέσης), όπως επίσης και οι αμοιβές υπαλλήλων της
Ε.Ε. για τις οποίες έχουν εφαρμογή
οι διατάξεις του Πρωτοκόλλου περί
Προνομίων και Ασυλιών της Ε.Ε, δηλώνονται στους κωδικούς 657-658
του Πίνακα 6 της δήλωσης, προκειμένου κατά την εκκαθάριση να μην
υπολογιστεί εισφορά για αυτά.
Τέλος, τα ποσά της περίπτωσης γ΄
της παραγράφου 4 του άρθρου 45
του ν. 2238/1994 (τα εφάπαξ των
ταμείων πρόνοιας και των ασφαλιστικών οργανισμών) δηλώνονται
στους κωδικούς 781-782 του πιο
πάνω πίνακα και καθόσον δεν αποτελούν εισόδημα επίσης δεν υπάγονται σε εισφορά αλληλεγγύης.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΧΑΡΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ
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ΠΟΛ.1168/24.6.2014
Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1119/25.4.2014 AYO (ΦΕΚ Β΄1035/25.04.2014) ως προς τον
προσδιορισμό του χρόνου κτήσης ακίνητης περιουσίας και καθορισμός τιμής
κτήσης σε ειδικές περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν για την
εφαρμογή του άρθρου 41 του Ν. 4172/2013

Η

ΠΟΛ υπ’ αριθμ.
ΠΟΛ.1119/25.4.2014 (ΦΕΚ Β΄/
1035/25.4.2014) συμπληρώνεται
ως ακολούθως:
1. Ανακατανομή χιλιοστών
Σε περίπτωση απόκτησης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας και εν συνεχεία ανακατανομής χιλιοστών επί του κοινού οικοπέδου (χωρίς μεταβιβαστικό αποτέλεσμα),
ως χρόνος και τιμή κτήσης λογίζεται ο
χρόνος και η τιμή κτήσης των οριζόντιων
και κάθετων ιδιοκτησιών των οποίων ανακατανεμήθηκε το ποσοστό ιδιοκτησίας.
Εάν στην παραπάνω περίπτωση, επί του
κοινού οικοπέδου σε οριζόντια ή κάθετη
ιδιοκτησία εντάσσεται αυθαίρετη κατασκευή, η οποία έχει εξολοκλήρου τακτοποιηθεί, η τιμή κτήσης αυτής υπολογίζεται
με αναγωγή της επιφάνειας της αυθαίρετης κατασκευής στην τιμή της αρχικής
(οριζόντιας ή κάθετης) ιδιοκτησίας.
2. Κατεδάφιση κτίσματος
Σε περίπτωση που έχει αποκτηθεί οικόπεδο ή αγροτεμάχιο με κτίσμα και στη συνέχεια κατεδαφισθεί το κτίσμα και μεταβιβασθεί το ακάλυπτο οικόπεδο, η τιμή κτήσης
του μεταβιβαζόμενου ακινήτου προσδιορίζεται με τη χρήση του Δείκτη Τιμών Κατοικιών της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του Ν. 4172/2013.
3. Πολεοδομική τακτοποίηση εξ ολοκλήρου αυθαίρετης κατασκευής
Σε περίπτωση απόκτησης ακάλυπτου οικοπέδου/αγροτεμαχίου και εν συνεχεία
ανέγερσης επ’ αυτού κτίσματος, χωρίς
οικοδομική άδεια ανέγερσης, και στη
συνέχεια τακτοποίησης αυτού ως εξ ολοκλήρου αυθαιρέτου, ως τιμή κτήσης λαμβάνεται η τιμή κτήσης του ακάλυπτου
οικοπέδου/αγροτεμαχίου (ανεξαρτήτως
χρόνου απόκτησης αυτού) προσαυξημένη
με συντελεστή 20%.
4. Πολεοδομική τακτοποίηση μερικώς αυθαίρετης κατασκευής

α. Σε περίπτωση απόκτησης με επαχθή αιτία κτίσματος και στη συνέχεια πολεοδομικής τακτοποίησης μερικώς αυθαίρετης
κατασκευής (βοηθητικής ή κύριας χρήσης), προγενέστερης της απόκτησης του
ακινήτου, ως τιμή κτήσης του συνολικά
μεταβιβαζόμενου ακινήτου (νόμιμου και
τακτοποιηθέντος) θεωρείται η τιμή κτήσης
του νόμιμου κτίσματος, που προκύπτει
σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης
Α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 41.

τιμή κτήσης του συνολικά μεταβιβαζόμενου ακινήτου (νόμιμου και τακτοποιηθέντος) προσδιορίζεται με πρόσθεση στην
αξία της αποκτηθείσας νόμιμης επιφάνειας της αξίας της τακτοποιημένης, η οποία
προσδιορίζεται με αναγωγή στην αξία της
νόμιμης επιφάνειας του κτίσματος κατά το
λόγο της επιφάνειας της τακτοποιημένης
προς την επιφάνεια της νόμιμης.

β. Σε περίπτωση απόκτησης με επαχθή αιτία κτίσματος και στη συνέχεια πολεοδομικής τακτοποίησης μερικώς αυθαίρετης
κατασκευής (βοηθητικής ή κύριας χρήσης), μεταγενέστερης της απόκτησης, η
τιμή κτήσης του συνολικά μεταβιβαζόμενου ακινήτου (νόμιμου και τακτοποιηθέντος) προσδιορίζεται με πρόσθεση στην
αξία της αποκτηθείσας νόμιμης επιφάνειας της αξίας της τακτοποιημένης, η οποία
προσδιορίζεται με αναγωγή στην αξία της
νόμιμης επιφάνειας του κτίσματος, κατά
το λόγο της επιφάνειας της τακτοποιημένης προς
την επιφάνεια της νόμιμης.

α. Σε περίπτωση απόκτησης ημιτελούς
κτίσματος και στη συνέχεια, είτε βάσει
της ίδιας άδειας ανέγερσης είτε κατόπιν
έκδοσης νέας άδειας ανέγερσης ή ανανέωσης της υπάρχουσας πολεοδομικής
άδειας, πώλησης αυτού ως ημιτελούς −σε
οποιοδήποτε στάδιο κατασκευής προ της
αποπεράτωσης του−, η τιμή κτήσης υπολογίζεται με βάση την αξία που αυτό είχε
αποκτηθεί.

γ. Σε περίπτωση απόκτησης κτίσματος με
κληρονομική διαδοχή ή από χαριστική
αιτία, και, στη συνέχεια, πολεοδομικής
τακτοποίησης μερικώς αυθαίρετης κατασκευής, προϋφιστάμενης της κληρονομικής διαδοχής ή της χαριστικής αιτίας, ως
τιμή κτήσης του συνολικά μεταβιβαζόμενου ακινήτου (νόμιμου και τακτοποιηθέντος) θεωρείται η τιμή κτήσης του αρχικού
αποκτηθέντος ακινήτου και η επιπρόσθετη αξία της μερικώς αυθαίρετης, βάσει
της οποίας υπολογίστηκε ο φόρος κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής ή
χορηγήθηκε απαλλαγή από αυτόν, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 5 της
ΠΟΛ.1122/28.4.2014, υπό την προϋπόθεση της υποβολής σχετικής διορθωτικής −
συμπληρωματικής δήλωσης.
δ. Σε περίπτωση απόκτησης κτίσματος
με κληρονομική διαδοχή ή από χαριστική αιτία και, στη συνέχεια, πολεοδομικής
τακτοποίησης μερικώς αυθαίρετης κατασκευής, μεταγενέστερης της κληρονομικής διαδοχής ή της χαριστικής αιτίας, η

5. Αποπεράτωση ημιτελούς κτίσματος

β. Σε περίπτωση απόκτησης ημιτελούς
κτίσματος και στη συνέχεια, είτε βάσει της
ίδιας άδειας ανέγερσης είτε κατόπιν έκδοσης νέας άδειας ανέγερσης ή ανανέωσης
της υπάρχουσας πολεοδομικής άδειας,
πώλησης αυτού ως αποπερατωμένου, η
τιμή κτήσης υπολογίζεται σύμφωνα με
την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 41 του Ν. 4172/2013.
6. Ενιαίο δηλωθέν τίμημα/αξία κτήσης
α) Σε περίπτωση που με το ίδιο συμβόλαιο
αποκτήθηκαν εξ επαχθούς αιτίας περισσότερες αυτοτελείς ιδιοκτησίες με ενιαίο
δηλωθέν τίμημα αγοράς και, στη συνέχεια,
μεταβιβάζονται με επαχθή αιτία μία ή περισσότερες εξ αυτών, η τιμή κτήσης της ή
των μεταβιβαζόμενων ιδιοκτησιών προσδιορίζεται με αναγωγή του συνολικού τιμήματος κατά το λόγο της αντικειμενικής
αξίας της μεταβιβαζόμενης αυτοτελούς
ιδιοκτησίας προς την συνολική αντικειμενική αξία των κτηθέντων (κατά το χρόνο
της απόκτησης τους) και, εάν δεν υπάρχει
αντικειμενική αξία, γίνεται αναγωγή με
βάση την οικεία φορολογητέα αξία εφόσον υπάρχει για κάθε μία αυτοτελή ιδιοκτησία και αν ούτε αυτή υπάρχει, τότε η
τιμή κτήσης προσδιορίζεται σύμφωνα με
την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του
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Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1119/25.4.2014 AYO (ΦΕΚ Β΄1035/25.04.2014) ως προς τον
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άρθρου 41 του Ν. 4172/2013.
β) Σε περίπτωση που με το ίδιο συμβόλαιο αποκτήθηκαν από χαριστική αιτία ή
με κληρονομική διαδοχή περισσότερες
αυτοτελείς ιδιοκτησίες με ενιαία αξία και,
στη συνέχεια, μεταβιβάζονται με επαχθή
αιτία μία ή περισσότερες ες αυτών, η τιμή
κτήσης της ή των μεταβιβαζόμενων ιδιοκτησιών προσδιορίζεται με αναγωγή της
αντικειμενικής ή (εφ’ όσον αυτή δεν υφίσταται) της φορολογητέας αξίας κτήσης
των μεταβιβαζομένων ακινήτων, εφόσον
αυτή υφίσταται για κάθε μία ιδιοκτησία,
στην συνολική αντικειμενική ή (εφ’ όσον
αυτή δεν υφίσταται) στην φορολογητέα
αξία απόκτησης τους και, εάν δεν υπάρχει
αντικειμενική ή φορολογητέα αξία, τότε η
αξία κτήσης θα προσδιοριστεί σύμφωνα
με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 41 (Δείκτης Τιμών Κατοικιών).
γ) Σε περίπτωση κτήσης από οποιαδήποτε
αιτία ενιαίας οριζόντιας ιδιοκτησίας, και
στη συνέχεια διάσπασης αυτής σε νέες μερικότερες και μεταβίβασης κάποιας από
αυτές, ως τιμή κτήσης λαμβάνεται αυτή
που προκύπτει από την αναγωγή της αξίας κτήσης της επιφάνειας της συνολικά
κτηθείσας ιδιοκτησίας στην αξία που αντιστοιχεί στην μεταβιβαζόμενη επιφάνεια.
δ) Σε περίπτωση κτήσης από οποιαδήποτε αιτία ενιαίου ακάλυπτου οικοπέδου ή
αγροτεμαχίου, και στη συνέχεια κατάτμησης αυτού σε νέα μερικότερα και μεταβίβασης κάποιου από αυτά, ως τιμή κτήσης
λαμβάνεται αυτή που προκύπτει από την
αναγωγή της αξίας κτήσης της επιφάνειας
του αρχικού ενιαίου οικοπέδου στην αξία
που αντιστοιχεί στην μεταβιβαζόμενη
έκταση.
ε) Σε περίπτωση κτήσης από οποιαδήποτε αιτία ενιαίου ακάλυπτου οικοπέδου
και στη συνέχεια υπαγωγής αυτού στις
διατάξεις του Ν.Δ. 1024/1971 (κάθετη συνιδιοκτησία) και δημιουργίας επιμέρους
αυτοτελών ιδιοκτησιών, σε περίπτωση
μεταβίβασης κάποιας από αυτές, ως τιμή
κτήσης λαμβάνεται αυτή που προκύπτει
από την αναγωγή του ποσοστού της με-

ταβιβαζόμενης ιδιοκτησίας στη συνολική
αξία του ενιαίου ακάλυπτου οικοπέδου.

του μεταβιβαζόμενου ακινήτου λαμβάνεται αυτή της αρχικής ιδιοκτησίας.

7. Μεταβίβαση ενιαίας οικοδομής

Εάν ο τίτλος κτήσης της προηγούμενης
περίπτωσης αναφέρεται σε χρόνο προ του
1995 και η οικοδομική άδεια της νόμιμης
προσθήκης εκδόθηκε μετά την 1.1.1995,
η τιμή κτήσης του μεταβιβαζόμενου ακινήτου προσδιορίζεται σε κάθε περίπτωση
με τη χρήση του Δείκτη Τιμών Κατοικιών
της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 41 του Ν. 4172/2013.

Σε περίπτωση μεταβίβασης ενιαίας οικοδομής η οποία έχει ανεγερθεί με αυτεπιστασία τμηματικά με διαφορετικές άδειες
και δεν έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.
3741/1929 ή του Ν.Δ. 1024/1971, ως χρόνος κτήσης λογίζεται ο χρόνος έκδοσης
της τελευταίας οικοδομικής άδειας ανέγερσης και η τιμή κτήσης προσδιορίζεται
με τη χρήση του Δείκτη Τιμών Κατοικιών
της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 41 του Ν. 4172/2013.
8. Μεταβίβαση ακίνητου που προήλθε μερικώς από ανέγερση
Σε περίπτωση πώλησης ακινήτου−κτίσματος (συμπεριλαμβανομένων των αυτοτελών ιδιοκτησιών), το οποίο αποκτήθηκε
κατά ιδανικό μερίδιο ως οικόπεδο και ανεγέρθηκε από τον πωλητή με αυτεπιστασία
είτε με το σύστημα της αντιπαροχής, και
απόκτησης από το ίδιο πρόσωπο, πριν
από την πώληση, έτερου ποσοστού από
άλλη αιτία (επαχθή ή χαριστική), η συνολική τιμή κτήσης του μεταβιβαζόμενου κτίσματος υπολογίζεται με την αναγωγή της
αξίας του ποσοστού που αποκτήθηκε από
άλλη αιτία στην συνολική αξία του μεταβιβαζόμενου ακινήτου.
9. Νόμιμη Προσθήκη κτίσματος
Σε περίπτωση απόκτησης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας με επαχθή ή χαριστική
αιτία ή λόγω κληρονομικής διαδοχής και
εν συνεχεία κατασκευής νόμιμης προσθήκης, ως χρόνος κτήσης του μεταβιβαζόμενου ακινήτου (αρχικής και μεταγενέστερης
κατασκευής) λαμβάνεται ο χρόνος έκδοσης της τελευταίας οικοδομικής άδειας. Η
τιμή κτήσης προσδιορίζεται με τη χρήση
του Δείκτη Τιμών Κατοικιών της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 41
του Ν. 4172/2013 εφόσον η επιφάνεια της
προσθήκης υπερβαίνει κατά ποσοστό 75%
την επιφάνεια της αρχικής ιδιοκτησίας. Σε
διαφορετική περίπτωση ως τιμή κτήσης

10. Έγκριση πολεοδομικής μελέτης ή κύρωση πράξης εφαρμογής που αφορά
μερική επιφάνεια του μεταβιβαζόμενου
ακινήτου.
α) Σε περιπτώσεις που μετά την κύρωση
των οικείων πράξεων εφαρμογής μεταβιβάζονται οικόπεδα, τα οποία έχουν αποκτηθεί είτε ως οικόπεδα, είτε ως αγροτεμάχια με οποιοδήποτε τίτλο κτήσης, ως
χρόνος κτήσης θεωρείται ο χρόνος κύρωσης της πράξης εφαρμογής, ακόμα και
αν η πράξη εφαρμογής αφορά τμήμα του
μεταβιβαζόμενου ακινήτου.
β) Σε περιπτώσεις που μετά την έγκριση
πολεοδομικής μελέτης ή την έκδοση της
αντίστοιχης διοικητικής πράξης καθορισμού των ορίων οικισμού μεταβιβάζονται οικόπεδα, τα οποία έχουν αποκτηθεί
είτε ως οικόπεδα, είτε ως αγροτεμάχια
με οποιοδήποτε τίτλο κτήσης, ως χρόνος
κτήσης θεωρείται ο χρόνος έγκρισης της
πολεοδομικής μελέτης ή έκδοσης της
αντίστοιχης διοικητικής πράξης καθορισμού των ορίων οικισμού ακόμα και αν η
πολεοδομική μελέτη ή διοικητική πράξη
αφορά τμήμα του μεταβιβαζόμενου ακινήτου.
11. Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

