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ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηων ποζών πος ειζππάηηοςν οι Ο.Σ.Α. από ηην 

παπασώπηζη ηος δικαιώμαηορ σπήζηρ θέζεων πεπιπηέπων και κοινόσπηζηων 

σώπων, καθώρ και ηων ποζών πος ειζππάηηοςν ζε πεπίπηωζη θανάηος ηος 

απσικού δικαιούσος ηηρ σπήζηρ ηος πεπιπηέπος, μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηος ν. 

4172/2013. 

 

Με αθνξκή γξαπηά εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία καο, 

αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα: 

1. ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 4172/2013, ν όξνο 

«εηζόδεκα από αθίλεηε πεξηνπζία» ζεκαίλεη ην εηζόδεκα, ζε ρξήκα ή ζε είδνο, πνπ 

πξνθύπηεη από ηελ εθκίζζσζε ή ηελ ηδηνρξεζηκνπνίεζε ή ηε δσξεάλ παξαρώξεζε ρξήζεο 

γεο θαη αθηλήησλ. Δηδηθόηεξα ην εηζόδεκα απηό πξνθύπηεη από: α) εθκίζζσζε ή 

ππεθκίζζσζε ή παξαρώξεζε ρξήζεο γεο ή αθηλήησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηηξίσλ, 

θαηαζθεπώλ θαη θάζε είδνπο εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνύ ηνπο. 

2. Με ηελ ΠΟΛ. 1069/23.3.2015 εγθύθιηό καο δηεπθξηλίζηεθε όηη ην εηζόδεκα από 

αθίλεηε πεξηνπζία απνθηάηαη από θάζε πξόζσπν ζην νπνίν έρεη λόκηκα κεηαβηβαζζεί κε 

ΠΡΟ:  Ω Π.Γ. Σασ. Γ/νζη: Καξ. εξβίαο 10  

Σασ. Κώδ.: 101 84 Αζήλα 

Πληποθοπίερ: Δ. Καπνύηζνπ 

Σηλέθωνο: 210 – 33.75.312 

ΦΑΞ: 210 – 33.75.001 

Αζήλα, 12 Ννεκβξίνπ  2015 

Αξηζ. Πξση.: ΓΔΑΦ Β 1147493 ΔΞ 2015 

ΑΔΑ: 7163Η-4ΤΒ



  ΑΓΑ: 

2 
 

νξηζηηθό ζπκβόιαην ή έρεη απνθηεζεί κε δηθαζηηθή απόθαζε ή ιόγσ ρξεζηθηεζίαο ην 

δηθαίσκα πιήξνπο θπξηόηεηαο ή λνκήο ή επηθαξπίαο ή νίθεζεο, θαηά πεξίπησζε, θαζώο 

θαη από ηνλ ππεθκηζζσηή ζε πεξίπησζε ππεθκίζζσζεο. 

3. Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. α΄ ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ. 4172/2013 νξίδεηαη όηη από 

ην θόξν εηζνδήκαηνο απαιιάζζνληαη νη θνξείο γεληθήο θπβέξλεζεο, ζηνπο νπνίνπο 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη ΟΣΑ Α΄ βαζκνύ, κε εμαίξεζε ην εηζόδεκα πνπ απνθηνύλ από 

θεθάιαην θαη ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ, ήηνη από κεξίζκαηα, ηόθνπο, δηθαηώκαηα, 

αθίλεηε πεξηνπζία θαη κεηαβίβαζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη ηίηισλ. 

4. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Σ2 ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηνπ λ. 4093/2012, 

όπσο ηζρύεη, νξίδεηαη όηη κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαζνξίδνληαη νη ζέζεηο 

ησλ πεξηπηέξσλ θαη απνηππώλνληαη ζε ζρεηηθά ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα αξκόδνπζαο 

θιίκαθαο, ζηα νπνία απεηθνλίδνληαη επθξηλώο θαη κε βάζε ηελ ηέρλε θαη ηελ επηζηήκε, ην 

θνπβνύθιην ηνπ πεξηπηέξνπ, ν πεξηβάιισλ ρώξνο ηνπ θαη ν επξύηεξνο θνηλόρξεζηνο, 

πεξηβάιισλ ρώξνο (πεξ. 3).  

Σν 30% ησλ αλσηέξσ ζέζεσλ, νη νπνίεο πξνζδηνξίδνληαη θαηόπηλ δεκόζηαο 

θιήξσζεο, παξαρσξνύληαη κε ηελ θαηαβνιή ηέινπο, βάζεη ηνπ εηήζηνπ νηθνγελεηαθνύ 

εηζνδήκαηνο ζε άηνκα κε αλαπεξία, πνιύηεθλνπο θαη κόληκνπο αμησκαηηθνύο, 

αλζππαζπηζηέο, θ.ιπ. πνπ ζπκκεηείραλ κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ζηα πνιεκηθά γεγνλόηα 

ζηελ Κύπξν (πεξ. 4). 

Η παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο ησλ ινηπώλ (70%) ζέζεσλ ησλ 

πεξηπηέξσλ γίλεηαη κε δεκνπξαζία, ζύκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πεξί 

δεκνπξαζηώλ πξνο εθκίζζσζε δεκνηηθώλ αθηλήησλ, απνθιεηζκέλεο ηεο δπλαηόηεηαο 

απεπζείαο παξαρώξεζεο απηώλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο ηηκήο εθθίλεζεο ηνπ θαηαβιεηένπ 

κηζζώκαηνο, ιακβάλεηαη ππόςε θάζε ζηνηρείν πξνζδηνξηζηηθό ηεο αμίαο ηεο ζέζεο ηνπ 

πεξηπηέξνπ θαη ηδίσο ηα θπθινθνξηαθά δεδνκέλα, ε εκπνξηθόηεηα ησλ νδώλ θαη ε 

δπλαηόηεηα πεξαηηέξσ παξαρώξεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ δξαζηεξηόηεηαο.  

ε θάζε πεξίπησζε παξαρώξεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ, 

πέξαλ απηνύ πνπ θαηαιακβάλεη ε θαηαζθεπή ηνπ πεξηπηέξνπ, εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ από 20.10.1958 βαζηιηθνύ δηαηάγκαηνο, όπσο εθάζηνηε ηζρύνπλ (πεξ. 

5). 

Δθκίζζσζε ηνπ δηθαηώκαηνο εθκεηάιιεπζεο ζε ηξίηνπο, επηηξέπεηαη κόλνλ γηα 

ιόγνπο γήξαηνο ή ζε πεξίπησζε αλαπεξίαο ηνπ δηθαηνύρνπ ζε πνζνζηό 67% θαη άλσ, ε 

νπνία απνδεηθλύεηαη βάζεη ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζώλ δηαηάμεσλ. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ 
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δηθαηνύρνπ, νη θιεξνλόκνη απηνύ ή ν κηζζσηήο ππνρξενύληαη λα αλαγγείινπλ εληόο κελόο 

ην ζάλαην ζηνλ νηθείν δήκν. ηελ πεξίπησζε απηή, νη ζπκβάζεηο κίζζσζεο πνπ δελ έρνπλ 

ιήμεη, εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ κέρξη ηε ιήμε ηνπο. Δάλ δελ ππάξρνπλ δηάδνρνη, ε 

κίζζσζε ζπλερίδεηαη κέρξη ηε ιήμε ηεο, θαηόπηλ αηηήκαηνο ηνπ κηζζσηή θαη ηα κηζζώκαηα 

θαη ηέιε ηεο πεξηόδνπ απηήο θαηαβάιινληαη ζηνλ δήκν (πεξ. 7). 

5. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ από 24.9/20.10.1958 

βαζηιηθνύ δηαηάγκαηνο (ΦΔΚ Α΄ 171) νξίδεηαη όηη επηηξέπεηαη ε, ππέξ δήκνπ ή θνηλόηεηαο, 

επηβνιή ηέινπο ζε βάξνο όζσλ ρξεζηκνπνηνύλ δηαξθώο ή πξόζθαηξα πεδνδξόκηα, νδνύο, 

πιαηείεο θαη ελ γέλεη θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο θαη ην ππέδαθνο απηώλ, ελώ κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξ. 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ νξίδεηαη όηη ην θαηά ηελ παξάγξαθν 1 ηέινο νξίδεηαη εηήζην κε 

απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαηά ηεηξαγσληθό κέηξν αλεμαξηήησο 

ρξόλνπ ρξήζεσο θαη αλαιόγσο ηεο πεξηνρήο ηεο πόιεσο ή ηνπ ρσξηνύ ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη ν ρξεζηκνπνηνύκελνο ρώξνο. 

6. Από ηε Γηνίθεζε έρεη γίλεη δεθηό όηη ην κίζζσκα πνπ απνθηνύλ νη Ο.Σ.Α. Α΄ βαζκνύ 

από ηε κεηαβίβαζε ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, θ.ιπ. ζε ηξίηνπο 

απνηειεί εηζόδεκα από αθίλεηε πεξηνπζία, γηα ην νπνίν, σο θνξείο γεληθήο θπβέξλεζεο 

ππόθεηληαη ζε θνξνινγία, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 46 ηνπ λ. 4172/2013, 

θαζόζνλ ε κεηαβίβαζε ηνπ ζρεηηθνύ δηθαηώκαηνο, σο πξνβιεπόκελε από ηηο εηδηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 2971/2001, ζπληειείηαη κε ηε ζύλαςε ζύκβαζεο κίζζσζεο (κηζζσηήξην 

ζπκβόιαην), εθαξκνδόκελεο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί εθκίζζσζεο δεκόζησλ αθηλήησλ 

(ζρεη. ην αξηζ. ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 2015/17.6.2015 έγγξαθό καο). 

7. Δπίζεο, κε ηελ ΠΟΛ. 1223/22.9.2015 εγθύθιηό καο δηεπθξηλίζηεθε όηη ην εηζόδεκα 

από ηελ εθκίζζσζε ηνπ δηθαηώκαηνο εθκεηάιιεπζεο πεξηπηέξνπ από ηνλ αξρηθό δηθαηνύρν 

ζε ηξίηνπο απνηειεί εηζόδεκα από δηθαηώκαηα ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 4172/2013, θαζόζνλ 

θέξεη όια ηα ελλνηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθαηώκαηνο θαη θνξνινγείηαη ζύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ. 4172/2013 κε πνζνζηό είθνζη ηνηο εθαηό 

(20%). 

8. Μεηά από όια όζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ πξνθύπηεη όηη νη ΟΣΑ Α΄ βαζκνύ 

θαζνξίδνπλ θαη παξαρσξνύλ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ Σ2 ηνπ άξζξνπ 

πξώηνπ ηνπ λ. 4093/2012, ζέζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή, ηνπνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία 

πεξηπηέξσλ. Πνζνζηό 30% ησλ ζέζεσλ απηώλ παξαρσξείηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο 

πξνζώπσλ, βάζεη δεκόζηαο θιήξσζεο θαη κε ηελ είζπξαμε ηέινπο αλάινγνπ ηνπ εηήζηνπ 

νηθνγελεηαθνύ εηζνδήκαηόο ηνπο, ελώ νη ινηπέο ζέζεηο παξαρσξνύληαη κε δεκνπξαζία, 
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ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο πεξί δεκνπξαζηώλ πξνο εθκίζζσζε δεκνηηθώλ 

αθηλήησλ θαη κε ηελ είζπξαμε ζρεηηθνύ κηζζώκαηνο. 

9. Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ δηεπθξηλίδνληαη ηα αθόινπζα, ζρεηηθά κε ηε θνξνινγηθή 

κεηαρείξηζε ηνπ κηζζώκαηνο θαη ηνπ ηέινπο πνπ πξνθύπηεη από ηελ παξαρώξεζε ηνπ 

δηθαηώκαηνο ρξήζεο ησλ ζέζεσλ πεξηπηέξσλ, θαζώο θαη ηνπ ηέινπο παξαρώξεζεο 

δηθαηώκαηνο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ πνπ εηζπξάηηνπλ νη ΟΣΑ Α΄ βαζκνύ: 

Σν πνζό πνπ εηζπξάηηνπλ νη ΟΣΑ Α΄ βαζκνύ από ηελ παξαρώξεζε ηνπ 

δηθαηώκαηνο ρξήζεο ησλ ζέζεσλ ησλ πεξηπηέξσλ, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ πεξ. 

5 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Σ2 ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηνπ λ. 4093/2013, όπσο ηζρύεη, σο 

κίζζσκα από ηελ παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο ησλ ελ ιόγσ ζέζεσλ, απνηειεί 

εηζόδεκα από αθίλεηε πεξηνπζία ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 

4172/2013, ιακβαλνκέλσλ ππόςε όζσλ έρνπλ γίλεη δεθηά κε ην αξηζ. ΓΔΑΦ Β 1083083 ΔΞ 

2015/17.6.2015 έγγξαθό καο γηα ην κίζζσκα από ηελ παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο 

απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, θ.ιπ.. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηα πνζά πνπ εηζπξάηηνπλ νη 

ΟΣΑ Α΄ βαζκνύ από ηνλ κηζζσηή ζηνλ νπνίν έρεη πεξηέιζεη ην δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο ηεο 

ρξήζεο ησλ ζέζεσλ ηνπ πεξηπηέξνπ, ιόγσ ζαλάηνπ ηνπ αξρηθνύ δηθαηνύρνπ, ζύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. 7 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Σ2 ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηνπ λ. 4093/2012, 

θαζώο ζηελ πεξίπησζε απηή  ην κίζζσκα θαηαβάιιεηαη πιένλ απεπζείαο από ηνλ ηξίην 

δηθαηνύρν ζηνλ ΟΣΑ.  

Σν ηέινο γηα ηελ παξαρώξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ 

(πεδνδξόκηα, νδνί, πιαηείεο θαη ελ γέλεη θνηλόρξεζηνη ρώξνη) πνπ επηβάιιεηαη ζύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ από 24.9/20.10.1958 βαζηιηθνύ δηαηάγκαηνο δελ ππόθεηηαη 

ζε θόξν εηζνδήκαηνο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4172/2013, γηα ηνπο ΟΣΑ Α΄ Βαζκνύ πνπ 

ην εηζπξάηηνπλ, δεδνκέλνπ όηη έρεη θξηζεί λνκνινγηαθά όηη απνηειεί ηέινο αληαπνδνηηθνύ 

ραξαθηήξα, κε ηελ έλλνηα όηη είλαη αλάινγν ηνπ νθέινπο πνπ απνθνκίδεη απηόο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ηνλ παξαρσξνύκελν δεκνηηθό ρώξν (Δηδηθή Έθζεζε ηνπ πλεγόξνπ ηνπ 

Πνιίηε, ηΔ 4001/1986, θ.ά). Με ηνλ ίδην ηξόπν αληηκεησπίδεηαη θνξνινγηθά θαη ην ηέινο 

πνπ εηζπξάηηνπλ νη ΟΣΑ Α΄ βαζκνύ από ηνπο θαηά ηελ πεξ. 4 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Σ2 

ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηνπ λ. 4093/2012 δηθαηνύρνπο ησλ ζέζεσλ πεξηπηέξσλ.  

 

        Αθξηβέο  Αληίγξαθν                  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ  

Η Πξντζηακέλε ηνπ Απηνηεινύο      ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

       Σκήκαηνο Γηνίθεζεο                          ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΑΚΑ  
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Β΄  

2. Κεληξηθή Τπεξεζία ΓΟΔ θαη Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηεο 

3. Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθώλ Τπεξεζηώλ – Σκήκα Β΄ 

4. Γ/λζε Τπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ (e-ππεξεζίεο) 

(κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.) 

 

ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο, Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ ΟΣΑ, 

ηαδίνπ 27 & Γξαγαηζαλίνπ, 101 83 Αζήλα 

2. Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδαο (Κ.Δ.Γ.Δ.), Αθαδεκίαο 65 & Γελλαδίνπ 8, 106 78 Αζήλα 

3. Γήκνο Λπθόβξπζεο Πεύθεο, Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθώλ, Δι. Βεληδέινπ 15 Α θαη Ρ. 

Φεξαίνπ 9, 151 21 Πεύθε 

4. Γήκνο Θεξκατθνύ, Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ, Μ. Αιεμάλδξνπ 2, Σ.Κ. 570 19 

Πεξαία  

 

ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 

2. Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ 

3. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζόδσλ  

4. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο - Σκήκαηα Α΄ (1) - Β΄ (4) 

5. Απηνηειέο Σκήκα Ννκηθήο Τπνζηήξημεο Γ.Γ.Γ.Δ. 

ΑΔΑ: 7163Η-4ΤΒ
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