
Αρικ. ΡΟΛ 1119 (ΦΕΚ Β 1035/25-4-2014)  

Κακοριςμόσ χρόνου κτιςθσ ακίνθτθσ περιουςίασ για  τθν εφαρμογι του άρκρου 41 του ν. 

4172/2013 (φόροσ  υπεραξίασ ςε μεταβιβάςεισ ακίνθτθσ περιουςίασ).   

Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

Ζχοντασ υπόψθ:  

 

1. Τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 41 του  ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Αϋ167/23−7−2013), 

όπωσ αυτι αντικαταςτάκθκε με τισ διατάξεισ τθσ υποπαραγράφου Δ1 τθσ  παραγράφου Δϋ του 

πρϊτου άρκρου του ν. 4254/2014  «Μζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ 

ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του ν. 4046/2012 και άλλεσ  διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ85).  

2.Το ΡΔ 87/2012 (ΦΕΚ 142Αϋ) «Διοριςμόσ Υφυπουργϊν».  

3. Τισ διατάξεισ του άρκρου 90 του Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά 

όργανα  που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του Ρ.Δ. 63/2005  (ΦΕΚ 98Αϋ).  

4. Το Ρ.Δ. 189/2009 «Κακοριςμόσ και ανακατανομι αρμοδιοτιτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 

Αϋ),όπωσ τροποποιικθκε με το Ρ.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ 56 Αϋ/2010).   

5. Τισ διατάξεισ τθσ αρικ. ΥΡΟΙΚ 07927 ΕΞ/19−9−2012  (ΦΕΚ Βϋ 2574) Κοινισ Απόφαςθσ του 

Ρρωκυπουργοφ και  Υπουργοφ Οικονομικϊν περί «Ανάκεςθσ Αρμοδιοτιτων  ςτον Υφυπουργό 

Οικονομικϊν Γεϊργιο Μαυραγάνθ».  

6. Τθν ανάγκθ κακοριςμοφ του χρόνου κτιςθσ τθσ  μεταβιβαηόμενθσ ακίνθτθσ περιουςίασ ςε 

περιπτϊςεισ  που δεν ορίηονται ςτο νόμο κακϊσ και κεμάτων που  κρίνονται αναγκαία για τθν 

εφαρμογι τθσ παραγράφου  3 του άρκρου 41 του ν. 4172/2013.  

7.Πτι με τθν παροφςα απόφαςθ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του Κρατικοφ 

Ρροχπολογιςμοφ, αποφαςίηουμε:  

 1. Σε περιπτϊςεισ πράξεων ςφςταςθσ οριηόντιασ ι  κάκετθσ ιδιοκτθςίασ χωρίσ μεταβολι του 

ποςοςτοφ επί  του δικαιϊματοσ που αντιςτοιχεί ςτο μεταβιβάηοντα  πριν από τισ πράξεισ 

αυτζσ, ωσ χρόνοσ κτιςθσ κεωρείται αντίςτοιχα ο χρόνοσ απόκτθςθσ του αρχικοφ  δικαιϊματοσ.  

2. Σε περιπτϊςεισ που μετά τθν κφρωςθ των οικείων  πράξεων εφαρμογισ μεταβιβάηονται 

οικόπεδα, τα οποία  ζχουν αποκτθκεί είτε ωσ οικόπεδα, είτε ωσ αγροτεμάχια με οποιοδιποτε 

τίτλο κτιςθσ, ωσ χρόνοσ κτιςθσ  κεωρείται ο χρόνοσ κφρωςθσ τθσ πράξθσ εφαρμογισ.   

 

 



3. Σε περιπτϊςεισ που μετά τθν ζγκριςθ τθσ πολεοδομικισ μελζτθσ ι τθν ζκδοςθ τθσ 

αντίςτοιχθσ διοικθτικισ  πράξθσ κακοριςμοφ των ορίων οικιςμοφ μεταβιβάηονται  οικόπεδα, τα 

οποία ζχουν αποκτθκεί είτε ωσ οικόπεδα,  είτε ωσ αγροτεμάχια με οποιοδιποτε τίτλο κτιςθσ, 

ωσ  χρόνοσ κτιςθσ κεωρείται ο χρόνοσ ζγκριςθσ τθσ πολεοδομικισ μελζτθσ ι ζκδοςθσ τθσ 

αντίςτοιχθσ διοικθτικισ  πράξθσ κακοριςμοφ των ορίων οικιςμοφ.   

4. Σε περιπτϊςεισ κτιςθσ ακινιτου με ανϊμαλθ δικαιοπραξία και εν ςυνεχεία επικφρωςθσ 

αυτισ, ωσ χρόνοσ  κτιςθσ λογίηεται εκείνοσ τθσ επικφρωςθσ.   

5. Σε περιπτϊςεισ κτιςθσ ακινιτου αιτία κανάτου ι  δωρεάσ εν ηωι–γονικισ παροχισ, ωσ 

χρόνοσ κτιςθσ  κεωρείται ο χρόνοσ επαγωγισ τθσ κλθρονομίασ ι ο  χρόνοσ κατάρτιςθσ του 

ςυμβολαίου δωρεάσ εν ηωι  γονικισ παροχισ, ακόμθ και ςτισ περιπτϊςεισ που ςυνζτρεχε 

νόμιμοσ λόγοσ μετάκεςθσ του χρόνου γζνεςθσ  τθσ φορολογικισ υποχρζωςθσ.   

6.Σε περιπτϊςεισ κτιςθσ ακινιτου δυνάμει μεταβιβαςτικοφ ςυμβολαίου ςτο οποίο ζχει τεκεί 

αναβλθτικι  αίρεςθ ι προκεςμία, ωσ χρόνοσ κτιςθσ του ακινιτου  κεωρείται ο χρόνοσ 

πλιρωςθσ τθσ αναβλθτικισ αίρεςθσ ι παρόδου τθσ προκεςμίασ. Η διάταξθ του προθγοφμενου 

εδαφίου ιςχφει και ςτισ περιπτϊςεισ κτιςθσ  ακινιτου δυνάμει δωρεάσ αιτία κανάτου.  

7. Σε περιπτϊςεισ κτιςθσ ακινιτου δυνάμει μεταβιβαςτικοφ ςυμβολαίου, ςτο οποίο ζχει τεκεί 

διαλυτικι  αίρεςθ ι προκεςμία, ωσ χρόνοσ κτιςθσ του ακινιτου  κεωρείται ο χρόνοσ 

κατάρτιςθσ του οικείου ςυμβολαίου.  

8. Σε περιπτϊςεισ κτιςθσ ακινιτου με αναγκαςτικό  πλειςτθριαςμό, ωσ χρόνοσ κτιςθσ 

λογίηεται θ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ περίλθψθσ κατακυρωτικισ ζκκεςθσ.   

9. Στα παραχωρθκζντα ακίνθτα λόγω αγροτικισ ι  αςτικισ αποκατάςταςθσ ι αναδαςμοφ, ωσ 

χρόνοσ κτιςθσ κεωρείται ο χρόνοσ κφρωςθσ τθσ διανομισ ι του  αναδαςμοφ, εφόςον αυτόσ 

αναγράφεται ςτον ςχετικό  τίτλο κυριότθτασ, και ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ ο χρόνοσ ζκδοςθσ 

του τίτλου κυριότθτασ, ανεξάρτθτα από  τθν θμερομθνία του χορθγθκζντοσ από τθν Υπθρεςία  

αντιγράφου ι τθσ μεταγραφισ του.  

10. Πταν ο τίτλοσ κτιςθσ ζχει διορκωκεί ωσ προσ τα  περιγραφικά ςτοιχεία του ακινιτου, με 

μεταγενζςτερο  ςυμβόλαιο, χρόνοσ κτιςθσ κεωρείται θ θμερομθνία του αρχικοφ ςυμβολαίου.   

11. Στισ περιπτϊςεισ μεταβίβαςθσ τθσ πλιρουσ κυριότθτασ ακινιτου που αποκτικθκε κατά 

ψιλι κυριότθτα  και επικαρπία αντίςτοιχα ςε διαφορετικοφσ χρόνουσ,  ωσ χρόνοσ κτιςθσ τθσ 

πλιρουσ κυριότθτασ κεωρείται ο  χρόνοσ κατά τον οποίο αποκτικθκε κατά ποςοςτό 75%  

τουλάχιςτον θ αξία τθσ πλιρουσ κυριότθτασ, ςφμφωνα  με τισ διατάξεισ του άρκρου 15 ν. 

2961/2001.  

12. Η απόφαςθ αυτι ιςχφει για μεταβιβάςεισ ακίνθτθσ  περιουςίασ που πραγματοποιοφνται 

από τθ δθμοςίευςθ  τθσ παροφςασ.  

 



 

 

 

H απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ  Κυβερνιςεωσ.  

Ακινα, 25 Απριλίου 2014  

Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΓΕΩΓΙΟΣ ΜΑΥΑΓΑΝΗΣ 

 


