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ΘΔΜΑ : Πεπαίωζη εκκπεμών ςποθέζεων θοπολογίαρ κεθαλαίος, πος
αθοπούν ακίνηηα πος ενηάσθηκαν ζηο ανηικειμενικό ζύζηημα, ζύμθωνα με ηιρ
διαηάξειρ ηος άπθπος 45 ενόη. Γ ηος ν.3763/2009
Με ηε δηάηαμε ηεο ελόηεηαο Γ΄ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.3763/2009 (ΦΔΚ 80Α΄/27-52009), ε νπνία είλαη δηαξθνύο ηζρύνο θαη εθαξκόδεηαη ζε εθθξεκείο ππνζέζεηο
θνξνινγίαο θεθαιαίνπ πνπ αθνξνύλ αθίλεηα, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο,
όπνπ εθαξκόδεηαη γηα πξώηε θνξά ην αληηθεηκεληθό ζύζηεκα πξνζδηνξηζκνύ ηεο
αμίαο απηώλ κεηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ηνπ λόκνπ απηνύ, νξίδεηαη όηη:
«Γ. Οη δηαηάμεηο ηεο ελόηεηαο Α ηνπ παξόληνο άξζξνπ εθαξκόδνληαη αλάινγα
ζηηο ππνζέζεηο θνξνινγίαο θεθαιαίνπ γηα ηα αθίλεηα ηα νπνία βξίζθνληαη ζε
πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ζηαδηαθά επεθηείλεηαη ην ζύζηεκα αληηθεηκεληθνύ πξνζδηνξηζκνύ
ηεο αμίαο ηνπο θαη εθθξεκνύλ θαηά ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ ζηηο πεξηνρέο απηέο. Η
πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο δήιωζεο απνδνρήο ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο ηωλ αθηλήηωλ
νξίδεηαη ζε ηέζζεξηο (4) κήλεο από ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο αληηθεηκεληθνύ
πξνζδηνξηζκνύ ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο. Η πξνζεζκία απηή, εάλ ππεξβαίλεη ην ρξόλν
παξαγξαθήο ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπ Δεκνζίνπ γηα ηελ επηβνιή ηνπ νηθείνπ θόξνπ,
πεξηνξίδεηαη κέρξη έλα κήλα πξηλ από ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ απηνύ.»
Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.3763/2009 ζαο
είραλ δνζεί κε ηελ εγθύθιηό καο 1057490/194/Β0013/10-6-2009 ΠΟΛ. 1076.
Όπωο έρεηε ήδε ελεκεξωζεί, κε ηελ απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ
1175023/3752/00ΣΤ/Γ΄/28-12-2010,ΠΟΛ 1200 εληάρζεθαλ, από 1 Ιανοςαπίος
2011, ζην αληηθεηκεληθό ζύζηεκα πξνζδηνξηζκνύ ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο ηωλ
αθηλήηωλ ηα αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη εληόο 4.489 νηθηζκώλ ζηνπο λνκνύο Γξάκαο,
Καβάιαο, Ξάλζεο, Ρνδόπεο, Πέιιαο, Πηεξίαο, Υαιθηδηθήο, Κνδάλεο, Ιωαλλίλωλ,
Λάξηζαο, Μαγλεζίαο, Βνηωηίαο, Δπξπηαλίαο, Φζηώηηδαο, Φωθίδαο, Αξγνιίδαο,
Αξθαδίαο, Λαθωλίαο, Μεζζελίαο, Λέζβνπ, Κπθιάδωλ, Ηξαθιείνπ, Λαζηζίνπ,
Ρεζύκλνπ θαη Υαλίωλ.
πλεπώο για ηιρ εκκπεμείρ ςποθέζειρ θόπος μεηαβίβαζηρ ακινήηων με
επασθή αιηία, κληπονομιών, δωπεών, γονικών παποσών, πποικών, θόπος
αςηομάηος ςπεπηιμήμαηορ και ηέλοςρ ζςναλλαγήρ ακινήηων πνπ αθνξνύλ
αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ζηηο πην πάλω πεξηνρέο, νη ππόρξενη κπνξνύλ, μέζα ζε
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αποκλειζηική πποθεζμία ηεζζάπων (4) μηνών, λα απνδερζνύλ ωο θνξνινγεηέα
αμία ηελ αληηθεηκεληθή αμία ηεο πξώηεο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ πεξηνρή,
εθόζνλ ε θνξνινγηθή ππνρξέωζε γελλήζεθε πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο πξώηεο
εθαξκνγήο (1/1/2011).
Όζνλ αθνξά ηηο ππαγόκελεο ζηε ξύζκηζε ππνζέζεηο (εθθξεκείο θαηά ηελ
1/1/2011), ηνλ ηξόπν πεξαίωζεο απηώλ θαζώο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ππαγωγήο ηνπο
ζηε ξύζκηζε, ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζηελ ελόηεηα Α΄ ηνπ άξζξνπ 45 (πεξαίωζε γηα
έλα ή πεξηζζόηεξα αθίλεηα, θαηαβνιή ηνπ θόξνπ ζηηο δόζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ
ελόηεηα Α΄, θ.ιπ.), όπωο ζαο έρνπλ θνηλνπνηεζεί κε ηελ πξναλαθεξζείζα εγθύθιηό
καο (ΠΟΛ.1076/2009).
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