
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 1110 
Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου μεταβί-

βασης ακινήτων- «Δήλωση Φ.Μ.Α. ».

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 56 του ν. 4758/2020 «Περιστολή του 

λαθρεμπορίου  - Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την 
εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις 
περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρο-
νομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη 
ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών 
κατοίκων και άλλες διατάξεις» (Α’ 242),

β) του α.ν. 1521/1950 «Περί φόρου μεταβιβάσεως ακι-
νήτων» (Α’ 245), ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 1587/1950 
(Α’ 294), και ειδικότερα της παρ. 12 του άρθρου 7 αυτού,

γ) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/ 
2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμ-
φωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα 
της παρ. 1 του άρθρου 7, του άρθρου 14 και του άρθρου 
41 αυτού,

δ) του ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικα-
σίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 170),

ε) του ν. 1599/1986 «Σχέσεις κράτους - πολίτη, καθιέ-
ρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 75), και ειδικότερα τα άρθρα 8 και 22 αυτού σε 
συνδυασμό με τον ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45),

στ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1065199 ΕΞ2022/22-7-2022 
απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Μεταβίβαση αρμοδιο-
τήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή Διοι-
κητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 3886).

3. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμμα-
τέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 

Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό 
με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) 
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και 
την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Την υπό στοιχεία Α. 1031/2021 απόφαση του Διοι-
κητή Α.Α.Δ.Ε. «Ηλεκτρονική δήλωση φορολογίας μετα-
βίβασης ακινήτων - «Δήλωση Φ.Μ.Α.» (Β’ 839).

5. Την υπό στοιχεία Α. 1149/2021 απόφαση του Διοι-
κητή Α.Α.Δ.Ε. «Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της 
Α. 1031/19-2-2021 (Β’ 839) απόφασης του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε.» (Β’ 2825).

6. Την ανάγκη καθορισμού του τρόπου, του περιεχο-
μένου, του χρόνου και κάθε άλλου θέματος σχετικού με 
την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβί-
βασης ακινήτου.

7. Το γεγονός ότι, από την παρούσα απόφαση, δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 
αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ
1. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής 

«myPROPERTY» της Α.Α.Δ.Ε.: 
Α. Οι αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις φόρου μεταβί-

βασης ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες 
ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της 
αξίας και αφορούν:

α) Τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου για τη 
μεταβίβαση ακινήτου ή τη σύσταση εμπραγμάτου δι-
καιώματος σε ακίνητο με επαχθή αιτία, για την οποία 
υποβάλλεται κοινή δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινή-
των από τους συμβαλλόμενους και ο φόρος υπολογίζε-
ται δυνάμει της της περ. Γ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του 
α.ν. 1521/1950 (Α’ 245), πλην των συμβολαιογραφικών 
εγγράφων σύστασης ή τροποποίησης σύστασης οριζο-
ντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών, εξώνησης, διόρθωσης, 
επανάληψης ή ακύρωσης συμβολαίου.

β) Την επίκληση από τον μεταβιβάζοντα της κτήσης 
του ακινήτου με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία, σε συμ-
βόλαιο μεταβίβασης της κυριότητας αυτού ή σύστασης 
άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος σε αυτό με οποιαδή-
ποτε αιτία.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

16 Αυγούστου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4334

44025



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ44026 Τεύχος B’ 4334/16.08.2022

γ) Τη διαφορά της έκτασης, εφόσον αυτή είναι μεγα-
λύτερη της αναγραφόμενης στον με επαχθή αιτία τίτλο 
κτήσης του ακινήτου, σε περίπτωση που αυτό μεταβι-
βάζεται ή συστήνεται εμπράγματο δικαίωμα σ’ αυτό με 
οποιαδήποτε αιτία. 

δ) Την πλασματική μεταβίβαση σε εκτέλεση προσυμ-
φώνου πώλησης και εργολαβικού προσυμφώνου.

ε) Τη μεταβίβαση στον εργολάβο από τον οικοπεδού-
χο, λόγω εκτέλεσης εργολαβικού προσυμφώνου, ιδανι-
κού μεριδίου οικοπέδου.

Οι υπό στοιχεία β), γ) και δ) δηλώσεις υποβάλλονται, 
εφόσον έχει προηγηθεί η υποβολή της δήλωσης μετα-
βίβασης την οποία αφορούν.

Β. Οι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις 
φόρου μεταβίβασης ακινήτων σε περίπτωση αναγκα-
στικού πλειστηριασμού που αφορούν ακίνητα τα οποία 
βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες ισχύει το σύστημα 
αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων.

Γ. Οι δηλώσεις για τη ματαίωση σύνταξης του συμ-
βολαιογραφικού εγγράφου, εφόσον οι αρχικές έχουν 
υποβληθεί με τον ίδιο τρόπο.

2. Συντάσσεται μία δήλωση ανά αγοραστή, ανεξαρ-
τήτως του αριθμού των πωλητών και των μεταβιβαζο-
μένων ακινήτων.

3. Δηλώσεις που αφορούν οποιαδήποτε άλλη περί-
πτωση επιβολής φόρου μεταβίβασης ακινήτων, υποβάλ-
λονται σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Α.1137/2020 (Β’ 2423) απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., όπως 
ισχύει μετά την υπό στοιχεία Α. 1054/2022 (Β’ 2154) από-
φαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. καθώς και μέσω της εφαρμογής 
«Τα αιτήματά μου».

Σε έντυπη μορφή υποβάλλονται και οι δηλώσεις μετα-
βίβασης επικαρπίας, η οποία περιέρχεται στον ψιλό κύ-
ριο που έχει ήδη υπαχθεί σε φόρο για την ψιλή κυριότητα 
και αποκτά και την επικαρπία, για την οποία υπόκειται 
σε φόρο για τα υπόλοιπα δέκατα της αξίας της πλήρους 
κυριότητας (παρ. 4 του άρθρου 3 του α.ν. 1521/1950 και 
δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 15 του Κώδικα 
Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών 
Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ο οποίος κυ-
ρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001).

4. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλε-
κτρονικής υποβολής της δήλωσης Φ.Μ.Α. λόγω αποδε-
δειγμένης τεχνικής αδυναμίας, η δήλωση υποβάλλεται 
σε έντυπη μορφή στη αρμόδια Δ.Ο.Υ..

5. Η δήλωση Φ.Μ.Α. συμπληρώνεται από τον πι-
στοποιημένο συμβολαιογράφο που θα καταρτίσει τη 
συμβολαιογραφική πράξη και υποβάλλεται από τους 
συμβαλλόμενους με τη χρήση των προσωπικών τους 
κωδικών TAXISnet. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η 
δήλωση συμπληρώνεται από τον συμβολαιογράφο, η 
υποβολή αυτής από τους συμβαλλομένους συνεπάγεται 
την αποδοχή του περιεχομένου της και την ακρίβεια των 
δηλουμένων από αυτούς. Εφόσον ζητείται απαλλαγή 
πρώτης κατοικίας, η υποβολή της δήλωσης Φ.Μ.Α. έχει 
για τον αγοραστή τις συνέπειες της υποβολής υπεύθυνης 
δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, ως προς τη 
συνδρομή των προϋποθέσεων της απαλλαγής.

6. Κατά την υποβολή της δήλωσης Φ.Μ.Α. συμπληρώνο-
νται όλα τα πεδία του συνημμένου υποδείγματος 1, που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Με τη δή-
λωση υπολογίζονται από τον συμβολαιογράφο η αξία των 
ακινήτων, με τη συμπλήρωση των φύλλων υπολογισμού, 
των απαλλαγών και του οφειλόμενου φόρου και συνυ-
ποβάλλονται τα κατά περίπτωση νόμιμα δικαιολογητικά.

7. Με την υποβολή της δήλωσης Φ.Μ.Α. εκδίδονται η 
πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, που έχει 
ως το συνημμένο υπόδειγμα 2, το οποίο αποτελεί ανα-
πόσπαστο μέρος της παρούσας και κοινοποιείται στον 
υπόχρεο σύμφωνα με την περ. α’ των παρ. 2 και 3 του 
άρθρου 5 του ν. 4174/2013, καθώς και η ταυτότητα οφει-
λής. Μετά τη σύνταξη του μεταβιβαστικού συμβολαίου 
ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να καταχωρήσει τα 
στοιχεία αυτού και να το επισυνάψει στην ως άνω εφαρ-
μογή εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών (παρ. 2 
του άρθρου 13 του ν. 1521/1950).

Με την υποβολή δήλωσης για τη ματαίωση συμβολαί-
ου εντός έτους από την υποβολή της αρχικής εκδίδεται 
άμεσα ατομικό φύλλο έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.).

8. Δηλώσεις φόρου μεταβίβασης οι οποίες τροποποι-
ούν αρχικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέσω της 
εφαρμογής «myPROPERTY» υποβάλλονται στην αρμόδια 
για την ηλεκτρονική δήλωση Δ.Ο.Υ. σε έντυπη μορφή.

9. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται ηλεκτρονικά αμέ-
σως μετά την υποβολή της δήλωσης Φ.Μ.Α. και διενερ-
γεί επαλήθευση της συμφωνίας του περιεχομένου της 
δήλωσης με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία, 
της ακρίβειας των δηλούμενων και της συνδρομής των 
προϋποθέσεων απαλλαγής, μέσα σε 60 ημέρες από την 
υποβολή αυτής. Σε περίπτωση που απαιτούνται πρόσθε-
τα δικαιολογητικά, ο φορολογούμενος καλείται από το 
αρμόδιο τμήμα για την υποβολή τους εντός πέντε (5) ερ-
γασίμων ημερών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 
του ν. 4174/2013, μέσω της εφαρμογής «myPROPERTY» 
ή με τη διαδικασία που προβλέπεται στην υπό στοιχεία 
Α. 1137/2020 (Β’ 2423) απόφαση.

10. Η συνημμένη πράξη διοικητικού προσδιορισμού 
του φόρου εκδίδεται σε κάθε περίπτωση υποβολής 
δήλωσης φόρου μεταβίβασης είτε αυτή υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή.

11. Οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων που 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά καταχωρούνται αυτόματα 
στο ηλεκτρονικό βιβλίο μεταγραφής δηλώσεων Φ.Μ.Α.

12. Από 1/10/2022, οι δηλώσεις των υποπερ. β, γ, δ, 
ε της περ. Α και της περ. Β της παρ. 1 της παρούσας, 
υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής 
«myPROPERTY» της Α.Α.Δ.Ε.. Οι δηλώσεις του πρώτου 
εδάφιου της υποπερ. α) της περ. Α και της περ. Γ εξακο-
λουθούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

13. Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργούνται 
η υπό στοιχεία Α. 1031/2021 (Β’ 839) απόφαση και η υπό 
στοιχεία Α. 1149/2021 (Β’ 2825) απόφαση και οποιαδή-
ποτε προηγούμενη απόφαση προβλέπει διαφορετικά 
από τα οριζόμενα στην παρούσα.

14. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Αυγούστου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02043341608220008*
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