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ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της 270/2011 Γνωμοδότησης του Ν..Κ
αο θνηλνπνηνύκε γηα ελεκέξσζή ζαο ηελ 270/2011 Γλσκνδόηεζε ηνπ
Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, πνπ έγηλε δεθηή από ηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγό
Οηθνλνκηθώλ .
ύκθσλα κ’ απηή, ην Ν..Κ. (Σκήκα Α΄) γλσκνδόηεζε θαηά πιεηνςεθία όηη
δηθαίσκα έθπησζεο ησλ ηόθσλ από ην θόξν δύν ή πεξηζζόηεξσλ ζηεγαζηηθώλ
δαλείσλ, αλεμάξηεηα ηνπ ρξόλνπ ζύλαςήο ηνπο, όπσο νξίδεηαη πιένλ ζηελ πεξ. γ΄
ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.2238/1994, γηα ηελ απόθηεζε δύν ή πεξηζζόηεξσλ
πξώησλ θαηνηθηώλ ηαπηόρξνλα, εθόζνλ γηα ην θάζε δάλεην πιεξνύληαη νη
πξνϋπνζέζεηο ηνπ λόκνπ γηα ηελ έθπησζε ησλ ηόθσλ, ηζρύεη κόλν γηα ηελ θαηνηθία
πνπ απνθηήζεθε ρξνληθά πξώηε από ην θνξνινγνύκελν έζησ θαη αλ απηή έρεη ελ ησ
κεηαμύ εθπνηεζεί, αθνύ νη ηζρύνπζεο δηαηάμεηο (άξζξν 9 παξ.3 πεξ. γ΄ ηνπ Κ.Φ.Δ.)
δελ θαζηεξώλνπλ ξεηά έθπησζε ηόθσλ από ην θόξν θαη ζηελ πεξίπησζε
απνθηήζεσο λέαο θαηνηθίαο κε δάλεην, νύηε νξίδνπλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ππό ηηο νπνίεο
ζα ρνξεγείηαη ε απαιιαγή απηή, όπσο απαηηεί ν πληαγκαηηθόο Ννκνζέηεο θαη
έπξαμε ν θνηλόο λνκνζέηεο ζην άξζξν 1 παξ. 5 ηνπ λ.1078/1980 «Απαιιαγή εθ ηνπ
θόξνπ κεηαβηβάζεσο ηεο πξώηεο θαηνηθίαο».
Δπίζεο, κε ηελ αλσηέξσ γλσκνδόηεζε ην Ννκηθό πκβνύιην ηνπ Κξάηνπο έθξηλε
θαηά πιεηνςεθία όηη ζηελ πεξίπησζε ηεο αλεγέξζεσο ή απνπεξαηώζεσο πξώηεο
θαηνηθίαο κε ιήςε ζηεγαζηηθνύ δαλείνπ ε εμέηαζε ηεο ζπλδξνκήο ηεο σο άλσ
αξλεηηθήο πξνϋπόζεζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κόλν κηα θνξά θαηά ηνλ θξίζηκν ρξόλν.
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Ωο θξίζηκνο ρξόλνο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ζηελ πεξίπησζε απηή ν ρξόλνο
απνπεξαηώζεσο, δεδνκέλνπ όηη ν θνξνινγνύκελνο δηθαηνύηαη θαη πξν ηνπ ρξόλνπ
απηνύ λα εθπίπηεη ηνπο δεδνπιεπκέλνπο ηόθνπο ηνπ δαλείνπ ην νπνίν ζπλήζσο
εθηακηεύεηαη ζηαδηαθά ζε δόζεηο αλάινγα κε ηελ πξόνδν ησλ εξγαζηώλ. Δλόςεη
ηνύηνπ θξίζηκνο ρξόλνο εμέηαζεο ηεο ζπλδξνκήο ηεο αξλεηηθήο σο άλσ
πξνϋπνζέζεσο είλαη ν ρξόλνο ππνγξαθήο ηνπ δαλεηζηηθνύ ζπκβνιαίνπ.

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ

Π. ΔΑΚΑΛΑΚΗ

ΤΝΗΜΜΔΝΗ: Η 270/2011 γλσκνδόηεζε ηνπ Ν..Κ.
ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ:
Ι. ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1. Γεκόζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο θαη Σνπηθά Γξαθεία απηώλ
Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο – Όινπο ηνπο Δπηζεσξεηέο ζηηο έδξεο ηνπο
ΙΙ. ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Ννκηθό πκβνύιην ηνπ Κξάηνπο – Αθαδεκίαο 68 – 10678 ΑΘΗΝΑ
2. Πεξηνδηθό «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ»
3. ΠΟΔ – Γ.Ο.Τ.
4. ύιινγν Δξγαδνκέλσλ Γ.Ο.Τ. Αηηηθήο θαη Νήζσλ
5. Δηδηθό Ννκηθό Γξαθείν Φνξνινγίαο
6. Έλσζε Διιεληθώλ Σξαπεδώλ - Μαζζαιίαο 1 & όισλνο – 10680 ΑΘΗΝΑ
ΙΙΙ.ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1. Γξ.θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ
2. Γξ.θ. Γ.Γξακκαηέα
3. Γξ. θ.θ. Γ. Γ/ληώλ
4. Όιεο ηηο Φνξνινγηθέο Γ/λζεηο θαη Σκήκαηα
5. Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ
6. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ
7. Γ/λζε Φνξνι.Δηζνδήκαηνο (Γ12) – Σκήκαηα Α΄ (20), Β΄(10), Γ΄(5)
8. Γξαθείν Γ/ληε Γ12
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