
 

 

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΗ ΔΗΛΩΗ  
 

 υμπλθρώνεται θ θμερομθνία ςφνταξθσ του 

ςυμβολαίου κατά τθ ςφνταξι του, κακώσ αυτι 

θεωρείται   χρόνοσ υποβολήσ τησ δήλωςησ.  

 ε περίπτωςθ που το ακίνθτο αγοράςτθκε μζςα 

ςτο ίδιο ζτοσ τθσ μεταβίβαςθσ δεν αναγράφεται 

Α.Σ.ΑΚ. 

 τθ ςτιλθ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ 

ςυμπλθρώνεται θ διεφκυνςθ και το είδοσ 

κτίςματοσ του ακινιτου (όπωσ κατοικία). 

 τθν ζνδειξθ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΣΗΗ  

αναγράφεται θ ακριβισ  θμερομθνία (π.χ. 

15/2/2013) κτιςθσ του ακινιτου, προκειμζνου να 

διαπιςτωκεί ο αρικμόσ των ετών που διζρρευςαν 

μεταξφ κτιςθσ και πώλθςθσ, ώςτε να εφαρμοςτεί 

ο ανάλογοσ ςυντελεςτισ απομείωςθσ. 

θμειώνεται ότι το διαρρεφςαν διάςτθμα 

υπολογίηεται κατά τα οριηόμενα ςτα άρκρα 241 

και 243 του Αςτικοφ Κώδικα. υνεπώσ, προκεςμία 

που προςδιορίηεται ςε χρόνια λιγει  μόλισ 

περάςει  θ αντίςτοιχθ θμερομθνία του τελευταίου 

ζτουσ. 

 Η διαφορά μεταξφ τθσ τιμισ κτιςθσ και τθσ τιμισ 

πώλθςθσ του ακινιτου, θ οποία υποβάλλεται ςε 

φόρο, λαμβάνεται απομειοφμενθ με τθν 

εφαρμογι των ςυντελεςτών απομείωςθσ. 

 ε περίπτωςθ κατά τθν οποία θ μεταβίβαςθ του 

άρκρου 41 του ν. 4172/2013 αφορά  δικαίωμα το 

οποίο αποκτικθκε μζχρι και τθν 31θ Δεκεμβρίου 

1994, θ υπεραξία κεωρείται μθδενικι.  Ειδικά 

ςτθν περίπτωςθ τθσ χρθςικτθςίασ, εφόςον ο 

ςχετικόσ χρόνοσ ςυμπλθρώκθκε πριν από τθν 31θ 

Δεκεμβρίου 1994, ωσ χρόνοσ κτιςθσ κεωρείται θ 

1θ  Ιανουαρίου 1995.  

 τθν περίπτωςθ ακινιτου που εμπίπτει ςτισ 

διατάξεισ του άρκρου 41 και ζχει αποκτθκεί, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ς’ αυτό, από 1θσ 

Ιανουαρίου 1995 ζωσ και τθν 31θ Δεκεμβρίου 

2002, ο ςυντελεςτισ απομείωςθσ πολλαπλαςιά-

ηεται με το ςυντελεςτι 0,8. 

 Κτιςθ του ακινιτου κεωρείται θ με οποιαδιποτε 

αιτία απόκτθςθ του ακινιτου,  ανεξάρτθτα από τθ 

μεταγραφι τθσ ςχετικισ  δικαιοπραξίασ. 

 τα ςτοιχεία αγοραςτών ςτθ ςτιλθ Α.Σ.ΑΚ. 

αναγράφεται ο Α.Σ.ΑΚ. του πωλθτι. 

 Ο ςυμβολαιογράφοσ υποχρεοφται να ελζγχει και 

να βεβαιώνει τα ςτοιχεία τθσ διλωςθσ και να 

κεωρεί τθ διλωςθ. 

ΤΝΣΕΛΕΣΕ ΑΠΟΜΕΙΩΗ 

Ζτη 
διακράτηςησ 

υντελεςτήσ 
απομείωςησ 

1 100,00% 

2 98,20% 

3 96,40% 

4 94,70% 

5 93,00% 

6 91,20% 

7 89,50% 

8 87,80% 

9 86,10% 

10 84,50% 

11 82,80% 

12 81,10% 

13 79,50% 

14 77,90% 

15 76,40% 

16 74,80% 

17 73,20% 

18 71,70% 

19 70,20% 

20 68,70% 

21 67,20% 

22 65,70% 

23 64,20% 

24 62,80% 

25 61,50% 

26+ 60% 

 

 

ΜΕΟ ΕΣΗΙΟ  ΔΕΙΚΣΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ 

 
ΕΣΟ 

Μζςοσ 
ετήςιοσ 
δείκτησ  

 
ΕΣΟ 

Μζςοσ 
ετήςιοσ 
δείκτησ  

1994 76,1 2004 193,4 

1995 82,6 2005 214,5 

1996 91,2 2006 242,3 

1997 100 2007 257,3 

1998 114,4 2008 261,1 

1999 124,5 2009 249,8 

2000 137,7 2010 238,9 

2001 157,5 2011 225,7 

2002 179,3 2012 199,2 

2003 189 2013 178,2 

 


