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Θέμα:  Οδηγίες για ηην ανηιμεηώπιζη ηων ρσθμιζθένηων τώρων με ηο ν. 4014/2011. 

 

Με αθνξκή εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ Υπεξεζία καο, ζρεηηθά κε ην αλσηέξσ 

ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:  

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1078/1980, όπσο ηζρύεη, παξέρεηαη απαιιαγή από 

ην θόξν κεηαβίβαζεο θαηά ηελ αγνξά θαηνηθίαο ή νηθνπέδνπ, εθόζνλ ν αγνξαζηήο είλαη 

δηθαηνύρνο πξώηεο θαηνηθίαο. 

Μεηαμύ ησλ αλαγθαίσλ πξνϋπνζέζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο απαιιαγήο είλαη ε ύπαξμε 

λόκηκνπ θηίζκαηνο θαη, ζπλεπώο, δελ είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε ηεο απαιιαγήο γηα απζαίξεηα 

θηίζκαηα (ΣΦΔΤ. ε κε αξηζ. ΠΟΛ. 1101/2010 εγθύθιηνο ηνπ ΥπΟηθ). 

Δπίζεο, κε ηηο κε αξηζ. ΠΟΛ. 1126/31-5-2011 θαη ΠΟΛ. 1209/6-10-2011 εγθπθιίνπο έγηλε 

δεθηό όηη νη αλσηέξσ δηαηάμεηο γηα ηελ απαιιαγή α΄ θαηνηθίαο εθαξκόδνληαη θαη γηα ηελ επηθάλεηα 

ησλ ηαθηνπνηνύκελσλ ρώξσλ ηνπ λ. 3843/2010 θαη ηνπ λ. 3775/2009, εθόζνλ θαηά ην ρξόλν ηεο 

αγνξάο έρεη νινθιεξσζεί ε πξνβιεπόκελε δηαδηθαζία ξύζκηζήο ηνπο. Δπηπιένλ, ν θόξνο 

κεηαβίβαζεο, ν νπνίνο θαηαβιήζεθε γηα ηελ αμία ξπζκηζζέλησλ ρώξσλ θαηά ηελ αγνξά αθηλήησλ 

πνπ ππήρζεζαλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο απαιιαγήο α΄ θαηνηθίαο, κπνξεί λα επηζηξαθεί σο αρξεσζηήησο 

θαηαβιεζείο εληόο ηξηεηίαο από ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπ, κεηά από ππνβνιή ζρεηηθήο 

αίηεζεο από ηνλ ππόρξεν. 

Τα αλσηέξσ εθαξκόδνληαη αλάινγα θαη ζηε θνξνινγία θιεξνλνκηώλ θαη γνληθώλ παξνρώλ. 
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2. Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4014/2011 απαγνξεύεηαη θαη είλαη απνιύησο άθπξε ε 

κεηαβίβαζε ή ζύζηαζε εκπξάγκαηνπ δηθαηώκαηνο ζε αθίλεην ρσξίο ππεύζπλε δήισζε ηνπ 

ηδηνθηήηε θαη βεβαίσζε κεραληθνύ όηη δελ ππάξρεη απζαίξεηε θαηαζθεπή ζην αθίλεην ή όηη ε 

πθηζηάκελε απζαίξεηε θαηαζθεπή ή ε εγθαηεζηεκέλε απζαίξεηε ρξήζε έρεη, κεηαμύ άιισλ, 

ππαρζεί ζηε δηαδηθαζία ξύζκηζεο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ αλσηέξσ λόκνπ (άξζξν 23 παξ. 4 λ. 

4014/2011). 

Όζνλ αθνξά ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία ξύζκηζεο, κε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4014/2011 θαη ηε κε αξηζ. 41498/2011 ΚΥΑ (ΦΔΚ 2167 Β΄/27-9-2011) ζρεηηθή 

απόθαζε νξίδεηαη όηη ε δηαδηθαζία ξύζκηζεο ησλ ππαγόκελσλ ζην λόκν απζαίξεησλ θαηαζθεπώλ ή 

ρξήζεσλ γίλεηαη ειεθηξνληθά θαη εθδίδεηαη βεβαίσζε από ην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα κεηά ηνλ 

έιεγρν ηεο πιεξόηεηαο ηνπ θαθέινπ θαη ηελ εμόθιεζε ηνπ εληαίνπ εηδηθνύ πξνζηίκνπ, κε ηελ 

νπνία πηζηνπνηείηαη ε πεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ππαγσγήο απζαίξεηνπ αθηλήηνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

αλσηέξσ λόκνπ (βεβαίωζη ολοκλήρωζης ηης διαδικαζίας σπαγωγής ζηο άρθρο 24 ηοσ ν. 

4014/2011). Μέρξη ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο δπλαηόηεηαο ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο λα 

ππνδερζεί ην ζύλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη κειεηώλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζηνηρείν β΄ ηεο παξ. 

2 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ αλσηέξσ λόκνπ, είλαη δπλαηή ε πεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο (νπόηε θαη ε 

έθδνζε ηεο πξναλαθεξζείζαο βεβαίσζεο), εθόζνλ εμνθιεζεί ην εληαίν εηδηθό πξόζηηκν θαη 

ππνβιεζεί ειεθηξνληθά δήισζε ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ κεραληθνύ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 

αλσηέξσ ΚΥΑ όηη έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηηο κειέηεο θαη ζα ηα ππνβάιεη 

ειεθηξνληθά έσο θαη ηηο 31 Μαξηίνπ 2012.  

Πεξαηηέξσ, κε βάζε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4014/2011, κεηά 

ηελ πεξαίσζε ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε ηνπ απζαίξεηνπ αθηλήηνπ ή ε 

ζύζηαζε εκπξάγκαηνπ δηθαηώκαηνο επ’ απηνύ, αθνύ εθδνζεί ε ζρεηηθή βεβαίωζη μητανικού όηη 

«…. οι εκηελεζμένερ αςθαίπεηερ καηαζκεςέρ ή οι εγκαηεζηημένερ αςθαίπεηερ σπήζειρ εμπίπηοςν ζε μία 

από ηιρ εξαιπέζειρ ηηρ παπαγπάθος 2 και δεν ςπάγονηαι ζε καμία από ηιρ πεπιπηώζειρ ηηρ 

παπαγπάθος 3 ηος ν. 4014/2011» (άξζξν 23 παξ. 4 λ. 4014/2011). Η βεβαίσζε απηή ππνβάιιεηαη 

ειεθηξνληθά ζην Τερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο, όπνπ ιακβάλεη κνλαδηθό αξηζκό πνπ αθνξά ην 

αθίλεην, πξηλ από ηε ζύληαμε ησλ ζπκβνιαίσλ. Σηα ζπκβόιαηα κεηαβίβαζεο πξνζαξηάηαη ε 

βεβαίσζε θαη αλαγξάθεηαη ν κνλαδηθόο αξηζκόο ηνπ αθηλήηνπ (ΣΦΔΤ. νη κε αξηζ. πξση. 5758/2-2-

2012 θαη 9417/22-2-2012 απαληήζεηο ηνπ ΥΠΔΚΑ πξνο ην Υπ. Οηθνλνκηθώλ).   

 

3. Δλόςεη ησλ αλσηέξσ ζπλάγεηαη όηη ε απαιιαγή α΄ θαηνηθίαο ρνξεγείηαη θαη γηα ηελ 

επηθάλεηα ησλ σο άλσ ξπζκηζζέλησλ ρώξσλ, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα ρώξνπο θύξηαο ρξήζεο, κε βάζε 

ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1078/1980 θαη ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη πξνθύπηεη από ηελ 
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πην πάλσ βεβαίσζε ηνπ κεραληθνύ όηη επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζή ηνπο, δεδνκέλνπ όηη θαηά ην 

ρξόλν ηεο αγνξάο έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4014/2011. 

Δπίζεο, ν θόξνο κεηαβίβαζεο, ν νπνίνο θαηαβιήζεθε γηα ηελ αμία ήδε ξπζκηζζέλησλ 

ρώξσλ θαηά ηελ αγνξά αθηλήησλ πνπ ππήρζεζαλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο απαιιαγήο α΄ θαηνηθίαο, 

κπνξεί λα επηζηξαθεί σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζείο εληόο ηξηεηίαο από ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο 

ηνπ, κεηά από ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο από ην δηθαηνύρν, εθόζνλ θαηά ην ρξόλν ηεο αγνξάο είρε 

ήδε νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ξύζκηζήο ηνπο θαηά ηα αλσηέξσ. 

Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο απαιιαγήο α΄ θαηνηθίαο ή ηελ επηζηξνθή ηνπ θαηαβιεζέληνο θόξνπ 

κεηαβίβαζεο γηα ηνπο ρώξνπο απηνύο απαηηείηαη από ην δηθαηνύρν ε πξνζθόκηζε ζηελ αξκόδηα 

Γ.Ο.Υ. ησλ εμήο δηθαηνινγεηηθώλ: 

α) αληίγξαθν ηεο βεβαίσζεο νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ππαγσγήο ζην άξζξν 24 ηνπ λ. 

4014/2011, ε νπνία εθδίδεηαη από ην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα σο αλσηέξσ, θαη 

β) αληίγξαθν ηεο πξναλαθεξζείζαο βεβαίσζεο κεραληθνύ. 

  

4. Καηά ηα ινηπά εθαξκόδνληαη αλάινγα ηα νξηδόκελα ζηηο κε αξηζ. ΠΟΛ. 1126/2011 θαη 

ΠΟΛ. 1209/2011 εγθπθιίνπο καο. 

Δπίζεο, ηα πξναλαθεξζέληα εθαξκόδνληαη αλάινγα θαη ζηε θνξνινγία θιεξνλνκηώλ θαη 

γνληθώλ παξνρώλ.   
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