
Αρικ. ΡΟΛ 1121 

(ΦΕΚ Β 1036/25-4-2014)  

Κακοριςμόσ του τρόπου υποβολισ, του τφπου και περιεχομζνου τθσ διλωςθσ υπολογιςμοφ 

του φόρου υπεραξίασ από τον φορολογοφμενο που μεταβιβάηει ακίνθτθ περιουςία ςφμφωνα 

με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 41 του ν.4172/2013 κακϊσ και τθσ διαδικαςίασ παρακράτθςθσ και 

απόδοςθσ του φόρου από τουσ ςυμβολαιογράφουσ. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

Ζχοντασ υπόψθ:  

1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 41 του ν. 4172/2013, όπωσ αυτό τροποποιικθκε 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. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. 61 του ν. 4172/2013.  

3. Τισ διατάξεισ τθσ περ. ςτϋτθσ παρ. 1 και τθσ παρ. 4 του άρκρου 62 και τθσ παραγράφου 7 του 

άρκρου 64 του ν. 4172/2013, όπωσ αυτζσ ιςχφουν μετά τθν τροποποίθςι τουσ με τισ διατάξεισ 

τθσ υποπαραγράφου Δ1 τθσ παραγράφου Δϋ του πρϊτου άρκρου του ν. 4254/ 2014 (ΦΕΚ 

Αϋ85)».  

4.Τισ διατάξεισ του άρκρου 67Α του ν. 4172/2013, όπωσ αυτό προςτζκθκε με τισ διατάξεισ τθσ 

υποπαραγράφου Δ1 τθσ παραγράφου Δϋ του πρϊτου άρκρου του ν. 4254/ 2014 (ΦΕΚ Αϋ85)».  

5. Τισ διατάξεισ των παραγράφων 26 και 27 του άρκρου 72 του ν. 4172/2013 όπωσ αυτζσ 

προςτζκθκαν με τισ διατάξεισ τθσ υποπαραγράφου Δ1 « Συμπλιρωςθ κφριων και μεταβατικϊν 

διατάξεων του Κϊδικα Φορολογίασ Ειςοδιματοσ» τθσ παραγράφου Δϋ του πρϊτου άρκρου του 

ν. 4254/204 (ΦΕΚ Αϋ85)».  

6. Τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 6 του ν. 4174/2013 ςε ςυνδυαςμό με τισ 

διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 18 του ίδιου νόμου, τισ διατάξεισ των άρκρων 31 και 

των παραγράφων 1 και 2 του άρκρου 41 του ίδιου νόμου.  

7. Τισ διατάξεισ του άρκρου 12 του ν. 4174/2013.  

8. Τισ διατάξεισ του άρκρου 83 του ν.δ. 356/1974, Κϊδικασ Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων 

(Αϋ90).  

9. Τθν υπ’ αρικμ. Δ6 1036682 ΕΞ 2014 ( ΦΕΚ 478 Βϋ) Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα 

Δθμοςίων Εςόδων «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και εξουςιοδότθςθ υπογραφισ «Με Εντολι 

Γενικοφ Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων» ςε όργανα τθσ Φορολογικισ 

Διοίκθςθσ», όπωσ ιςχφει.  



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

Ρροχπολογιςμοφ, αποφαςίηουμε:  

1. Ορίηουμε ότι ο τφποσ και το περιεχόμενο τθσ διλωςθσ υπολογιςμοφ του φόρου υπεραξίασ 

από μεταβίβαςθ ακίνθτθσ περιουςίασ του άρκρου 41 του ν. 4172/2013 και απόδοςθσ του 

φόρου ζχει ωσ το ςυνθμμζνο υπόδειγμα το οποίο δφναται και να εκτυπϊνεται.  

2. Ο φορολογοφμενοσ που μεταβιβάηει ακίνθτθ περιουςία υποχρεοφται, πριν τθ ςφνταξθ του 

ςυμβολαίου, να δθλϊνει το ςφνολο των ςτοιχείων που αφοροφν τον προςδιοριςμό του φόρου 

υπεραξίασ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Η διλωςθ περιλαμβάνει τα ςτοιχεία του 

πωλθτι, του ςυμβολαιογράφου που καταρτίηει τθν ςυμβολαιογραφικι πράξθ και κα 

διενεργιςει τθν παρακράτθςθ και τθν απόδοςθ του φόρου, τα ςτοιχεία του /των αγοραςτι/ϊν, 

τον χρόνο και τθν αξία κτιςθσ και μεταβίβαςθσ, το είδοσ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ ι των 

ιδανικϊν μεριδίων αυτισ ι του εμπράγματου δικαιϊματοσ, τα ζτθ διακράτθςθσ, τουσ 

ςυντελεςτζσ και τον υπολογιςμό του φόρου. Ο ςυμβολαιογράφοσ υποχρεοφται να ελζγχει και 

να βεβαιϊνει τθν ακρίβεια των ανωτζρω ςτοιχείων κακϊσ και να κεωρεί τθ διλωςθ, δεν ζχει, 

όμωσ, ευκφνθ για όςα ςτοιχεία δεν ζχουν περιζλκει ςε γνϊςθ του και δεν περιλαμβάνονται ςτο 

ςυμβόλαιο που ςυντάςςει. Αν με το ίδιο ςυμβόλαιο μεταβιβάηονται περιςςότερα εμπράγματα 

δικαιϊματα, ο φορολογοφμενοσ (πωλθτισ) υποβάλλει μία διλωςθ ςτθν οποία κα 

περιγράφονται τα ανωτζρω ςτοιχεία που αφοροφν το κάκε δικαίωμα. Αν με το ίδιο ςυμβόλαιο 

περιςςότερα πρόςωπα (πωλθτζσ) μεταβιβάηουν, υποβάλλεται από το κακζνα χωριςτι διλωςθ.  

3. Η διλωςθ παραλαμβάνεται από υπάλλθλο τθσ Δ.Ο.Υ. (ι του Γ.Ε.Φ.) τθσ ζδρασ του 

ςυμβολαιογράφου. Η διλωςθ υπογεγραμμζνθ από τον ςυμβολαιογράφο και τον πωλθτι 

υποβάλλεται ςε τρία (3) αντίτυπα, από τα οποία το πρϊτο παραμζνει ςτθ Δ.Ο.Υ., και τα 

υπόλοιπα αντίτυπα επιςτρζφονται κεωρθμζνα.  

4. Τθν ίδια θμζρα ι το αργότερο τθν επομζνθ θμζρα τθσ ςφνταξθσ του ςυμβολαίου ο 

ςυμβολαιογράφοσ καταχωρεί ςε ανεξάρτθτθ εφαρμογι του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ του 

Υπουργείου Οικονομικϊν (δίκτυο TAXISnet) τουλάχιςτον τα εξισ ςτοιχεία: τον Αρικμό 

Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ) του πωλθτι, τον αρικμό και τθν θμερομθνία ςφνταξθσ του 

ςυμβολαίου, το ποςό τθσ υπεραξίασ επί του οποίου υπολογίηεται ο φόροσ, τθ Δ.Ο.Υ. 

παραλαβισ τθσ διλωςθσ, τον αρικμό τθσ διλωςθσ και το φορολογικό ζτοσ που αφορά. Με τθν 

καταχϊριςθ οριςτικοποιείται θ διλωςθ, βεβαιϊνεται θ οφειλι ςτον Α.Φ.Μ. του 

ςυμβολαιογράφου και παράγεται μοναδικόσ κωδικόσ πλθρωμισ του παρακρατθκζντοσ φόρου , 

θ «Ταυτότθτα Οφειλισ»(Τ.Ο.). Θεωρθμζνο αντίγραφο τθσ διλωςθσ που υποβάλλει ο πωλθτισ 

ςτθ Δ.Ο.Υ. επιςυνάπτεται ςτο ςυμβόλαιο.  

5. Ο φόροσ που παρακρατείται από το ςυμβολαιογράφο με τθ ςφνταξθ του ςυμβολαίου 

αποδίδεται από αυτόν με τραπεηικι επιταγι που ζχει ιδθ εκδϊςει κατά το χρόνο ςφνταξθσ του 

ςυμβολαίου ο πωλθτισ ςε διαταγι του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, εντόσ πζντε (5) εργάςιμων 

θμερϊν από τθν υπογραφι του ςυμβολαίου, θ οποία κατατίκεται αποκλειςτικά ςτθν τράπεηα 

ζκδοςθσ τθσ τραπεηικισ επιταγισ. Ο ςυμβολαιογράφοσ για τθν κατάκεςθ τθσ τραπεηικισ 



επιταγισ ενεργεί ωσ πλθρεξοφςιοσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και νόμιμοσ κομιςτισ τθσ επιταγισ. 

Για τθν κατάκεςθ των τραπεηικϊν επιταγϊν ανοίγεται ςτουσ φορείσ είςπραξθσ, όπωσ αυτοί 

ζχουν οριςτεί ςτθν αρικμ. Δ5Α 1123655 ΕΞ 2013 (Βϋ1964) Απόφαςθ του Υπουργοφ 

Οικονομικϊν, πλθν των Ελλθνικϊν Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.), μεταβατικόσ λογαριαςμόσ με τθν 

ονομαςία «Λογαριαςμόσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου Απόδοςθσ Φόρου Υπεραξίασ Ακινιτων». Οι 

λογαριαςμοί αυτοί είναι ειδικοφ ςκοποφ και δεν επιτρζπεται θ χριςθ τουσ για κανζναν άλλο 

ςκοπό πλθν τθσ κατάκεςθσ των τραπεηικϊν επιταγϊν τθσ παροφςασ απόφαςθσ και τθσ 

απόδοςθσ των ποςϊν αυτϊν για τθν πλθρωμι τθσ Ταυτότθτασ Οφειλισ που ςυνοδεφει εκάςτθ 

επιταγι. Η Ταυτότθτα Οφειλισ εξοφλείται αυκθμερόν από τουσ φορείσ είςπραξθσ. Κατά τα 

λοιπά εφαρμόηεται θ αρικμ. Δ5Α 1123655 ΕΞ 2013 (Βϋ1964) Απόφαςθ του Υπουργοφ 

Οικονομικϊν.  

6. Η οφειλι δεν βαρφνει τον ςυμβολαιογράφο πριν παρζλκει θ προκεςμία απόδοςθσ του 

φόρου, ιτοι κατά τισ πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν υπογραφι του ςυμβολαίου και κατά 

το διάςτθμα αυτό δεν λαμβάνονται αςφαλιςτικά ι διοικθτικά μζτρα είςπραξθσ εισ βάροσ 

αυτοφ, θ οφειλι δεν λαμβάνεται υπόψθ για τθ χοριγθςθ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ και δεν 

ςυμψθφίηεται με τυχόν απαιτιςεισ του ςυμβολαιογράφου ζναντι του Δθμοςίου.  

7. Η διλωςθ υποβάλλεται και όταν δεν προκφπτει υπεραξία (μθδενικι) ι όταν αυτι κεωρείται 

μθδενικι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4 του άρκρου 41 (αρνθτικι υπεραξία) και τθν 

περίπτωςθ 26 του άρκρου 72 του ν. 4172/2013. Στθν περίπτωςθ που θ υπεραξία κεωρείται 

μθδενικι λόγω απόκτθςθσ του δικαιϊματοσ προ του 1995, ςτθ διλωςθ ςυμπλθρϊνεται μόνο 

το ζτοσ κτιςθσ.  

8. Το ποςό του φόρου που βεβαιϊνεται καταχωρείται ςτον ΚΑΕ 1218 με είδοσ φόρου 2213.  

9. Για τισ περιπτϊςεισ που εκκρεμεί θ απόδοςθ του φόρου υπεραξίασ που προζκυψε από 

μεταβιβαςτικζσ πράξεισ ακίνθτθσ περιουςίασ που ζλαβαν χϊρα μζχρι τθ δθμοςίευςθ του ν. 

4254/2014 κα ακολουκθκεί θ διαδικαςία τθσ ΡΟΛ 1014/2014 Απόφαςθσ του Γενικοφ 

Γραμματζα.  

Η απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.  

Ακινα, 25 Απριλίου 2014  

O Γενικόσ Γραμματζασ Δθμοςίων Εςόδων 

 


