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5 · NOaíOZ ύπ 'άριθ . 1^87
της 21/22 Δεκ. 1 9 5 θ (^  A'29a)

Περί χυρώσεως, τροποποι ήσεως χα t συμπλη- 
ρώσεως του ύπ* óptQ. 1521/195^ ή· Nq·  
μου "περί φόρου μετοριβοσεως ¿κ ινητών*/

"Λρθρον πρώτον.-Χυρουτοι ¿φ*ης Γσχυσεν ύ 
Α·Ν. 1^21/ 1 950Λπερί φόρου μεταβιβόσεως Ακι
νή των", δημοσι ευθείς όιο του ύπ# ¿ρ ιθ . 2^5 
της 29, 0κτ. 195^ φύλλου της * Εφημερίδος τής 
Κυβερνησεως, rponortoι ουμενος κοι συμπλήρου-  
μενος ως κάτωθιι

ΓιΑ τΙς φορολογικές απαλλαγές τοΓΤ Νόμ. 
947/ΐ979"Περϊ oLkutcuCSv ΠεριογΒν" βλ. 
δρθρ.59 ιχΟ ίδιου Νόμου τύμ. 23 αελ. 
430,41.

Γιά τήν <$3*χλλαγέ) τοΟ φόρου μεταβι^ίΐ· 
αεως πρώτης κατοικίας βλέπε Νόμ.1078/ 
1980,ffi3C Α'238(Μχ»*.άρεθ.33).

Για την κατάργηση του φόρου μεταβί
βασης και την επιβολή φόρου προστιθέ
μενης αξίας στις μεταβιβάσεις κτιρίφν 
«ου η άδεια ανεγέρσενς τους εκόόθηκε 
μετά την I  Ιαν.Ι986 βλέπε άρθρ.6 και 
εθάφ.θ'της παρ.Ι άρθρ.15 Νόμ.ΐ64ήέ86, 
(«ΕΚ Α'Ι25)(Τόμ.28Α,σελ.358,6ΐ ) .

’’ Αρθρ. 1.-1. ’  Etp' ¿κάοττκ εξ εποχθοϋς ο ί τ ί -  
ος μεταβιβάσαιχ; ¿κινητού η προγ^οτικοί επ» 
¿κινητού δικαιώματος ώς και επι μεταβιβά
σ ε ις  πλοίου ύπο ¿λληνικην σημαίαν επιβάλ
λ ε τα ι φορος επι της ¿8ιας ούτων.

2. Ακίνητα λ ο γ ίζο ν τα ι τα κατα τα ό'ρθρ.· 
948 καί 955 του 'Αστικού Κωδικός χαραχτηρί- 
¿ομενα ώς το ιου τα .
^5· £ν τη  έννοια του ορού μεταβίβασι ς , 6ta 

την εφαρμογήν του πορόντος νόμου, ε ίν ο ι :α  )ή 
¿παλλοτρίωσις τής. πλήρους ή τής ψιλής κυ
ρ ιό τη τος , ¿διαφορως cv ούτη γ ίν ε τα ι ύπο ό -  
νοβλητικην ή δ ιαλυτιχην αΓρεσιν ή επί τω 
ορψ τής εξωνησεως, β )ή συστασις επικαρπίας, 
οίκήοεως ή άλλης δουλείας εκ των προβλεπο- 
μενων ύπο των αρθρ. 1188 εως 1191 του ’ Α σ τ ι-  
κου Κωδικός, γ )ή  κατα την διάλυσιν δμορρυ- 
θμου ή Ετερορρύθμου έτα ιρ ε ίο ς  μεταβίβασις 
τής ¿κινητού περιουσίας της ε ις  τα μέλη 
α υ τ ή ς ,δ π α ρ α ιτ η σ ι ς  ¿no τής κυριότητος ε
πί ¿κινητού ή ¿no πραγματικού δικοιώμάΐος 
επι ¿κινητού ή ¿no τής κυριότητος πλοίου, 
c )ή ¿παλλοτρίωσις ¿κινητού δια δ^μοσιΟν ω
φ έλεια ν, ς )ή  ενολλαγη προικός ε^ςουσης α ν τ ι -  
κείμ ενον ¿κ ινητόν ή Πραγματικόν δικοίωμα 
επι ¿κινητού ή πλοΓον και ¿ )ή  διανομή ¿ κ ι-  
νήτων κλπ.μεταξύ των (Χΐγχυρίων των.

Μη)Η σύσταση,απόσβεση ή η μεταβίβαση μα
ζ ί  ιιε το δεσπόζον ακίνητο πραγματικής δου
λειάς από τ ις  προθλεπδμενες από τα άρθρ. 
Ι Ι Ι 8  επ.τοχι Αστικού Κώδικα” .

Η περίπτ.η'προστεθηκε'απδ την τοαρ.*+ 
άρθρ.14 Νδμ.I882/IQ90,ΦΕΚ Α 'ή3,(διδρ&  
σφαλμ.στο ΦΕΚ Α'51/6-^-1990) , (κάτωτ. 
σελ. I 96v<t2f ) .

« ./ Ο ς ^ ξ ία  λ ο γ ίζε τα ι  ή αγοραία ¿ ξ ία  την 
δποιαν^εχει το  ¿κ ίνη τον ή το  πραγματικόν 
επι του ¿κινητού δικαίωμα ή το  πλοΓον κατα 
την ήμερον τής μετοβιβοσεώς των.

"5 · πλοία λο γ ίζο ν τα ι τα κατα τον  εμ
πορικόν νόμον χαρακτηριζόμενο ώς το ιου τα

'Η παρ. 5 προσετεθη δια τής πορ. 1 
ά ρθρ. 2 Νομ. 310^/195^ (κατωτέρω σελ · 
297,02 (0 ).

”6 .Η επανάληψη συμβολαίου μεταξύ των αυ
τών προσώπων ή των ειδικών ή καθολικών δια
δόχων τους,για  το αυτδ ακίνητά,για οποιο- 
δήποτε λόγο,καθώς και η διόρθωση σύμβολαί
ου, εφ*δσον δεν αναφέρεται στο όνομα του α
γοραστή και πωλητή,στο τίμημα,στην έκταση ή 
στη θέση και στην περιγραφή του ακινήτου, 
δεν δημιουργεί υποχρέωση καταβολής φόρου·

Αν με μεταγενέστερο συμβόλαιο δ ιευκρινί
ζε τα ι μόνο ό τ ι ή έκταση που αγοράστηκε ε ί 
ναι μεγαλύτερη από αυτή που περίγράφεται 
στο αρχικό συμβόλαιο,φόρος οφείλεται μόνο 
για  την αξία της επί πλέον έκτασής.

Αντίθετα αν με μεταγενέστερο συμβόλαιο 
δ ιευκρ ιν ίζετα ι μόνο ό τ ι η έκταση που αγορά
στηκε ε ίνα ι μικρότερη από αυτήν που περι- 
γράφεται στο αρχικό συμβόλαιο,δεν οφείλε
τα ι φόρος” .

Η παρ.6 προστέθηκε από την παρ. 4 
άρθρ.2^ Νομ.ΐδ28/Ι989(ΦΕΚ Α '2 )(κ α τω τ .  
α ρ ιθ .72) ·

Σελ.48 (ι)
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Φορολογία Μεταβιβάσεως'Ακινήτων κ α ί Πλοίων 27.Α6.5

'.'α,θρ. 9. - "1. ’ !’τ ί  άνακρ ιβο€Γς όηλώστως τ^ς ά
ξιος ή τοΟ ολρου έπιβάλλπτοι πράσθπτος φάρος 
οριζάμενος τις  ποσοστάν 50  /ο επί τί5ς διαφο
ράς μεταξύ καταβληθίντος καί κοππλογιξομύνου 
ποσοΟ φΑρου.

Λί’ ν ύπιβάλλεται ϊτράσθττος ψάρος ανακρίβειας 
εάν τύ έπί Ελαττον δτγχ> >έν ποσΛν φύρου δέν υ- 
περβαίνη τΑ 1/5 τοΟ ποσοΟ τοΟ οριστικΩς προα 
διορισθεντος φΑρου.

2. ’Επί ποραλείφεως υποβολή δηλώσεως επι
βάλλεται πράσθετος φΛρος οριζΑμενος εις ποσο- 
στύν 1(Χ) /ο  επί τοΟ καταλογιζομένου φΑρου.

3. ’Επί εκπροθέσμου Αποβολές δηλώσεως επι
βάλλεται πρΛσθετος φάρος οριζΑμενος εις  3 /ο 
τοΟ ποσοΟ τοΟ βάσει δηλώσεως όφειλομένου φά
ρου Οι’ έκαστον μΐηνα καθυστερήσεος,|ΐή δυνάμε- 
νο^ νά ύπερβζ τά 1/4 τοΟ ποσοΟ τούτου.

0 πράσθετος ουτος φάρος συμβεβαιοΟται καί 
συνε ισπράττεται μετά τοΟ φάρου τΐ(ς δηλώσεως, 
μή άπριτουμένης τΤ)ς έκδάσεως πράξεως τΤ)ς φο- 
ρολοτ'Μί)ς’Αρχής.

4. Ήπί ανακρίβειας τβν έν τφ δηλώσει προ— 
βλεπομένων στοίχε ίων,βάσει τΟν οποίων ή μετα- 
βίβασις ¿«εραιώθη οριστικΠς ώς ειλικρινής ε ί
τε διάτι έκρίθη Ατι ή βάσει δηλώσεως άξια 
συμπίπτει πράς τήν άγοραίαν τοιαύτην κατά τάς 
διατάζεις Τΐ)ς παρ.2 τοΟ 5ρθρ.8,εΐτε δ ιά τι υ
πεβλήθη συμπληρωματική δήλωσις κατά τάς δια
τάζεις τΤ)ς πάρ.3 τοΟ αύτοΟ άρθρου,έπιβάλλεται 
πέραν τοΟ άψειλομένου φάρου καί πράσθετος 
τοιοΟτος οριζΛμενος εις ποσοστάν 200°/ο έπί 
τ1)ς διαφορδς μεταξύ χοταβληθέντος καί καταλο- 
νιζομένου ποσοΟ φάρου.

5. Οι πράσθετοι φάροι επιβάλλονται Ανεξαρτή
τως τΤ!ς ΰπάρξεως ή μή δάλου ή άμελείας τοΟ ύ- 
πηχρέου“,

ΤΑ δρθρ.9 τροποποιηθέν διά τ1)ς παρ.7 
τοΟ δρθρ.20 Νόμ. 2246/1952(τάμ. 28 σελ. 
100), διά τ7?ς παρ.2 τοΟ δρθρ.8 Ν.Δ.2561/ 
1953(τάμ.27Α σελ. 370,01), διά τΤ)ς παρ.2 
τοΟ 8ρθρ.11 Ν.Δ.4242/1962 (κατωτ. σελ. 
194,05)καί διά τΤ)ς παρ.2 τοΟ Κρθρ.1 Ν.Δ. 
1084/1971 (κατωτ.άριθ.16), άντικατεστάθη 
ώς ίίνο> διά τϊ|ς παρ.5,το(Τ βρθρ.1 Ν.Λ.329/ 
1974(κατωτ.άριθ.20).

Αρθρ. 10^-1 ■ 0̂ Οίκον."Εφορος ενεργεί έ
λεγχον τής.δηλώσεως τοΰ φορου ̂ μεταβιβάσεως 
αναθετων την έκτιμησιν τής άξίας τοΰ μετα- 
βιβασθεντος .ακίνητου τ) τοΰ πραγματικού δι
καιώματος επι ^τοΰ ακίνητου ή τοΰ πλοίου 
ε ις  τους κατα την ^κρισιυ του# καταλλήλους, 
οικονομικούς ή ετέρους δημοσίους-, υπαλλή
λους η ε ις  υ'παλληλους της'Εθνικής Κτηματι
κής Τραπεζης ή ε ί^  μηχανικούς κλπ .,ο ίτιυ ες  
ϋπο^ρεοΰνται, εντο^ χ£ονικοΰ διαστήματος 
ουχι πέραν των 10 ήμερων,νά ϋποβάλωσιν ε ίς  
τον Οικον.'Εφορον το πόρισμά των. ‘ϊπο τοΰ 
0 ί"~ '.  Εφορου δυνατοί να διαταχθή καί ή

άνεργεια πραγματογνωμοσύνης,.εφαρμοζόμενων 
άναλογως των σχετικών διατάξεων τοΰ Νομ·
1641/1919 περί φορολογίας των κληρονομιών 
κλπ.

'θ Οίκον.'Εφορος δικαιούται να προσ
διορίσω αξίαν μειζονα ή ελασσόνα τής καθορι- 
σθεισης ΰπο των εκτιμητών,αναγράςων λεπτο
μερώς ε ις  το τέλος τής έκθεσεως άκτιμησεως 
τα στοιχεία, έφ'ών βασίζει την κρισιν του 
ταυτην.

2 . 'Επί τή βασει τοΰ πορίσματος τής προη
γούμενης παραγράφου καταρτίζεται ψύλλον 
έλεγχου, το όποιον κοινοποιείται ε ίς  τον 
υπόχρεων ή ε ίς  τον πληρεξούσιον του,άν πε- 
ριπτωσει δε θανατου τοΰ υπόχρεου κοινο
ποιείτα ι ε ίς  τους κληρονόμους αυτοΰ.

3. "Ο Οίκον.'Εφορος δέν δικαιούται δια 
νεωτερου φυλλου ελεγ^ου να^αυζησι^ την καθο- 
ρισθεισαν, δια του πρώτου φυλλου ελεγχου ά- 
^ιαν,του ακίνητου η^του πραγματικού δικαι- 
ω}ΐατος επι του ακίνητου η του πλοίου.

’Εζαιρετικω^ δυναται ο Οικον."Εφοδος να 
κοινοποίησή νεον (ρυλλον έλεγχου με ηυξημε- 
νην αξίαν οσάκις έ εκτιμητής η ο* Οικον·* Ε
φορος, έπι τ ξ  βάσει της έκθεσεως του οποίου 
κατι^ρτισθη το άρχικον%ψύλλον^έλεγχου, έ τ ι-  
μωρηθη πειθαρχικώς^δια βαρειαν αμέλειαν η 
δολον κατα την έκτιμησιν ταυτην.

Αρθρ.11.-1 «Κατά του φυλλου έλεγχου, έφ’ 
ον δι αυτσυ προσδιορίζεται ώς ά^ια του 

μεταβιβασθεντός ακίνητου κλπ.η ως^φορος επ 
αυτής ποσον μεγαλυτερον του δηλωθεντός κλπ.
μ , / · > « ·» '  η €εχει δικαίωμα ενστασεως ο υποχρεως η οι 
κληρονόμοι του.

2·Διαρκουσης^της προθεσμίας προς^άσκησιν 
ένστασεως ο υποχρεως δικαιούται να ζητησρ 
παρα του αρμοδίου Οικον.'Εφορου την συμβι
βαστικήν έπιλυσιν της διαφοράς.

*Επιτευχθεισης της συμβιβαστικής έπιλυ- 
σεως της διαφοράς συντασαεται σχετική πρά- 
ξ ι ς  έπι του φυλλου έλεγχου, ^ τις  υπογράφε
τα ι ύπο του Οίκον.^Εφο^ου^και^του υπόχρεου 
ο ¿ποιος μέχρι .και ^της επομενης^της υ'πο- 
γραφης της πραξεως υποχρεουται να υποβολή 
συμπληβιοτικήν δηλωσιν και  ̂ να καταβολή 
την έπι πλέον διαφοράν του Φορου μετά της 
προσαυζησεως ^της προβλεπομενης υπο του 
δευτέρου έδαφιου της παρ·1 του άρθρ.9 του 
παρόντος. , ,

*Εν περιπτωσει |ΐη καταβολής της επι πλέ
ον διαφοράς του φορου κλπ.ματαιουται ή συμ
βιβαστική έπιλυσις της υποθεσεως και συνε
χ ίζετα ι περαιτέρω ή τακτική διαδικασία.

3·Αι* δ ια τάζεις του παρόντος άρθρου έφαρ^ 
μοζονται άναλογως και επι της περίπτωσεως 
διανομής ακίνητων μεταξύ των συγκυριών των 
κλπ.

( ’Αντί γιά τή αελ.51(η) Σελ.51(θ)


