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ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 48 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α΄/23-4-2010)
σχετικά µε τις υποχρεώσεις των συµβολαιογράφων κατά τη σύνταξη συµβολαιογραφικών
εγγράφων για τη µεταβίβαση ακινήτων µε αντάλλαγµα ή µε χαριστική αιτία ή τη δηµιουργία
εµπραγµάτων δικαιωµάτων σε ακίνητα

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 27 – 50 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α΄/23-4-2010).
Ειδικότερα, τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 3842/2010, µε τις οποίες
εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονοµικών να καθορίζει τη διαδικασία και κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια για το περιεχόµενο του πιστοποιητικού και την εφαρµογή του
άρθρου 48 του ν. 3842/2010.
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2. Την Αριθ. Υ 25 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων των
αναπληρωτών Υπουργών Οικονοµικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόµου
(ΦΕΚ Β΄ 2792/8-12-2011)».
3. Το γεγονός ότι µε την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό
Προϋπολογισµό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.

Από την 1η Ιανουαρίου 2012, οι συµβολαιογράφοι, κατά την κατάρτιση

συµβολαιογραφικού εγγράφου, µε το οποίο νοµικό πρόσωπο µεταβιβάζει µε αντάλλαγµα ή
µε χαριστική αιτία την κυριότητα ενός ακινήτου ή µεταβιβάζει ή δηµιουργεί εµπράγµατα
δικαιώµατα σε αυτό, υποχρεούνται να επισυνάψουν σε αυτό πιστοποιητικό του
προϊσταµένου της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. µε το οποίο πιστοποιείται ότι το ακίνητο έχει δηλωθεί
στη δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) και έχει καταβληθεί ο φόρος που αναλογεί
στην αξία του ακινήτου για τα δύο προηγούµενα της µεταβίβασης έτη.

2.

Το πιστοποιητικό της ανωτέρω παραγράφου χορηγείται από τον προϊστάµενο της

αρµόδιας για τη φορολογία εισοδήµατος ∆.Ο.Υ. του µεταβιβάζοντος νοµικού προσώπου,
όπου υποβάλλεται σχετική αίτηση.
Ο τύπος και το περιεχόµενο της σχετικής αίτησης καθώς και του πιστοποιητικού έχει
ως το συνηµµένο υπόδειγµα 1 που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. Η
αίτηση υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα.
Με το ανωτέρω πιστοποιητικό βεβαιώνεται ότι το νοµικό πρόσωπο έχει δηλώσει το
ακίνητο που µεταβιβάζει ή δηµιουργεί εµπράγµατα δικαιώµατα σε αυτό στη δήλωση φόρου
ακίνητης περιουσίας των δυο προηγούµενων της µεταβίβασης ετών και ότι έχει εξοφλήσει
το φόρο που αναλογεί ή ότι το έχει δηλώσει και απαλλάσσεται του φόρου. Σε περίπτωση
που οφείλεται φόρος, απαιτείται η καταβολή του οφειλόµενου ποσού που επιµεριστικά
αναλογεί στην αξία του ακινήτου πριν από τη χορήγηση του οικείου πιστοποιητικού.
Αντίγραφο του χορηγούµενου πιστοποιητικού φυλάσσεται από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.
στο φάκελο του νοµικού προσώπου.
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3.

Αν νοµικό πρόσωπο µεταβιβάζει ή δηµιουργεί εµπράγµατο δικαίωµα σε ακίνητο που

απέκτησε µετά την 1η Ιανουαρίου έτους για το οποίο απαιτείται το πιστοποιητικό της
παραγράφου 2 της παρούσας, τότε για το έτος αυτό, αντί του πιστοποιητικού, το νοµικό
πρόσωπο υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 µε την οποία δηλώνει το χρόνο
απόκτησης του ακινήτου καθώς και ότι δεν είχε υποχρέωση να το συµπεριλάβει στη
δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας του εν λόγω έτους. Στην υπεύθυνη δήλωση
επισυνάπτεται φωτοτυπία του τίτλου κτήσης του ακινήτου.
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα στην αρµόδια για τη
φορολογία εισοδήµατος ∆.Ο.Υ. του νοµικού προσώπου. Το ένα αντίγραφο επιστρέφεται
θεωρηµένο προκειµένου να επισυναφθεί στο οικείο συµβολαιογραφικό έγγραφο.
4.

Αν η µεταβίβαση γίνεται από νοµικό πρόσωπο που δεν έχει υποχρέωση υποβολής

δήλωσης ΦΑΠ τότε, αντί του πιστοποιητικού της παραγράφου 2 της παρούσας, το νοµικό
πρόσωπο υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν έχει υποχρέωση
υποβολής δήλωσης ΦΑΠ. Σε αυτήν επισυνάπτονται παραστατικά τα οποία αποδεικνύουν
ότι απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΑΠ και ότι έχει εµπράγµατο
δικαίωµα επί του ακινήτου.
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα στην αρµόδια για τη
φορολογία εισοδήµατος ∆.Ο.Υ. του νοµικού προσώπου. Το ένα αντίγραφο επιστρέφεται
θεωρηµένο προκειµένου να επισυναφθεί στο οικείο συµβολαιογραφικό έγγραφο.
5.

Αυτός που αποδέχεται αγοραπωλησία ακινήτου µετά από τελεσίδικη δικαστική

απόφαση, µε την οποία καταδικάστηκε νοµικό πρόσωπο σε δήλωση βουλήσεως, πρέπει,
πριν από την αποδοχή, να υποβάλει κυρωµένο αντίγραφο της απόφασης αυτής στον
προϊστάµενο της αρµόδιας για τη φορολογία εισοδήµατος ∆.Ο.Υ. του νοµικού προσώπου
που καταδικάστηκε.
Η δικαστική απόφαση υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα από τα οποία το ένα
επιστρέφεται θεωρηµένο για να επισυναφθεί, αντί του πιστοποιητικού της παραγράφου 2
της παρούσας, στο οικείο συµβόλαιο.
6.

∆ικαίωµα υποβολής της αίτησης και λήψης του πιστοποιητικού της παραγράφου 2

της παρούσας ή των υπεύθυνων δηλώσεων των παραγράφων 3 και 4 της παρούσας
έχουν οι νόµιµοι εκπρόσωποι των νοµικών προσώπων ή πρόσωπα που έχουν ειδικά
προς τούτο εξουσιοδοτηθεί απ’ αυτούς.
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Σε περίπτωση κληρονοµιαίας περιουσίας που τελεί υπό εκκαθάριση, η οποία έχει
καταληφθεί υπέρ νοµικού προσώπου µε τον όρο της εκτέλεσης κοινωφελών ή
φιλανθρωπικών έργων, το πιστοποιητικό χορηγείται στον εκτελεστή διαθήκης, για το
διάστηµα που τη διαχειρίζεται και τη διοικεί, ή σε πρόσωπα που έχουν ειδικά προς τούτο
εξουσιοδοτηθεί απ’ αυτόν.
Σε περίπτωση που νοµικό πρόσωπο έχει τεθεί σε εκκαθάριση ή βρίσκεται κάτω από
αναγκαστική διαχείριση, το πιστοποιητικό χορηγείται στον εκκαθαριστή ή στον προσωρινό
διαχειριστή του νοµικού προσώπου, ανάλογα, ή σε πρόσωπα που έχουν ειδικά προς
τούτο εξουσιοδοτηθεί απ’ αυτούς.
Σε περίπτωση που νοµικό πρόσωπο έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, το
πιστοποιητικό χορηγείται στο σύνδικο της πτώχευσης ή πρόσωπα που έχουν ειδικά προς
τούτο εξουσιοδοτηθεί απ’ αυτόν.
7.

Το ακίνητο, για το οποίο ζητείται η χορήγηση του πιστοποιητικού της παραγράφου 2

της παρούσας, περιγράφεται στην αίτηση όπως θα αποτυπωθεί στο συµβολαιογραφικό
έγγραφο και το πιστοποιητικό χορηγείται εφόσον τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου,
βάσει των δηλώσεων ΦΑΠ, ταυτίζονται µε αυτά της αίτησης, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις
που το νοµικό πρόσωπο ακολούθησε εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονοµικών που
όριζαν άλλως.
Στην περίπτωση που στις δηλώσεις ΦΑΠ υπάρχει απόκλιση προς τα πάνω ως
προς την επιφάνεια του περιγραφόµενου ακινήτου, το νοµικό πρόσωπο υποβάλλει
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 µε την οποία εξηγεί τους λόγους απόκλισης. Η
αρµόδια ∆.Ο.Υ., εφόσον επιβεβαιώσει ότι το ακίνητο αποτυπώνεται ορθώς στις δηλώσεις
ΦΑΠ, χορηγεί το πιστοποιητικό.
Στις περιπτώσεις που στις δηλώσεις ΦΑΠ υπάρχει απόκλιση προς τα κάτω ως προς
την επιφάνεια του περιγραφόµενου ακινήτου ή δεν έχει δηλωθεί µέρος του ακινήτου, ενώ
υπήρχε σχετική υποχρέωση, το πιστοποιητικό χορηγείται µόνο εφόσον υποβληθούν οι
απαιτούµενες δηλώσεις ΦΑΠ για την ορθή απεικόνιση του ακινήτου και καταβληθεί ο
αναλογών κύριος και πρόσθετος φόρος, επιφυλασσοµένης της διάταξης της παραγράφου
2 του άρθρου 49 του ν. 3842/2010. Αν η απόκλιση δικαιολογείται από ρητή και σαφή
οδηγία του Υπουργείου Οικονοµικών, το νοµικό πρόσωπο υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση
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του ν. 1599/1986 µε την οποία εξηγεί τους λόγους απόκλισης, συνοδευόµενη από τα
απαραίτητα παραστατικά.
8.

Το πιστοποιητικό της παραγράφου 2 της παρούσας χορηγείται άπαξ, αφορά ένα

µόνο ακίνητο, χρησιµοποιείται στη σύνταξη συµβολαιογραφικού εγγράφου για τη
µεταβίβαση ή δηµιουργία εµπράγµατου δικαιώµατος επί του ακινήτου που αφορά και δεν
επικυρώνεται.
9.

Σε περίπτωση απώλειας του πιστοποιητικού της παραγράφου 2 της παρούσας, η

∆.Ο.Υ. εκδίδει νέο πιστοποιητικό, µε την επισήµανση «Χορηγείται σε αντικατάσταση του µε
αριθ. πρωτ.: πιστοποιητικού».
Στη συνέχεια, η ∆.Ο.Υ. ενηµερώνει τη Συντονιστική Επιτροπή Συµβολαιογραφικών
Συλλόγων Ελλάδος για την ακύρωση του απολεσθέντος πιστοποιητικού ώστε να µη
χρησιµοποιηθεί σε συµβολαιογραφικό έγγραφο.
10.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών
Παντελής Οικονόµου
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αριθ. Πρωτ.:__________________
Αίτηση Χορήγησης Πιστοποιητικού
άρθρου 48 ν. 3842/2010

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Προς τη ∆.Ο.Υ.:___________________

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:_________________________________________________

ΑΦΜ:__________________

∆/ΝΣΗ Ε∆ΡΑΣ:_________________________________________________________________________
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:________________________________

ΑΦΜ:___________

Α∆Τ:__________

∆/ΝΣΗ:_______________________________________________________________________________
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΝΟΜΙΜΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ – ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ
_____________________________________________________________________________________
Παρακαλώ να µου χορηγήσετε πιστοποιητικό του άρθρου 48 του ν. 3842/2010, προκειµένου να το
χρησιµοποιήσω για τη σύνταξη συµβολαιογραφικού εγγράφου, για το κατωτέρω ακίνητο όπως εµφανίζεται
στη δήλωση ΦΑΠ έτους / ετών ____________ µε αύξοντα/αύξοντες αριθµό/αριθµούς _________, ως εξής
(περιγραφικά στοιχεία ακινήτου):___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________
Ηµεροµηνία:

Ο/Η αιτών:
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Αρ. 48 ν. 3842/2010

Ο Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. _________________ πιστοποιεί ότι το νοµικό πρόσωπο _________________
____________________ µε Α.Φ.Μ. ______________ απαλλάσσεται της υποχρέωσης υποβολής δήλωσης
ΦΑΠ* / συµπεριέλαβε το πιο πάνω αναφερόµενο ακίνητο στη δήλωση ΦΑΠ* έτους / ετών_____________
και κατέβαλε το βάσει δήλωσης φόρο που αναλογεί επιµεριστικά στην αξία του.
* ∆ιαγραµµίζεται κατά περίπτωση
** Το Ελληνικό ∆ηµόσιο επιφυλάσσεται για τον τυχόν µετ’ έλεγχο φόρο

Ηµεροµηνία

Ο Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. _________
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