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ΘΕΜΑ: «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου αυτομάτου 
υπερτιμήματος» 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
 
 Έχοντας υπόψη: 

1. Τη διάταξη του άρθρου 10 του ν. 3427/2005 (Φ.Ε.Κ. 312 Α΄). 
2. Την 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (Φ.Ε.Κ. 1432 Β΄) κοινή απόφαση του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί 
καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΑΥΟ 5733/ΔΙΟΕ 
179/9.2.2006 (Φ.Ε.Κ. 204 Β΄). 

3. Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού. 

 
Αποφασίζουμε 

1. Ορίζουμε ότι ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φόρου αυτομάτου 
υπερτιμήματος θα έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται ως 
παράρτημα της απόφασης αυτής. 

2. Η δήλωση φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος που επισυνάπτεται στην παρούσα 
υποβάλλεται για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές εντός και εκτός 
αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της αξίας αυτών.  
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3. Η δήλωση υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα, από τα οποία το πρώτο παραμένει 
στην καθ΄ ύλην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και το δεύτερο παραδίδεται θεωρημένο στο 
φορολογούμενο για τη σύνταξη του οικείου συμβολαίου. 

Στις περιπτώσεις που στη δήλωση περιλαμβάνονται ακίνητα, που βρίσκονται 
σε περιοχές όπου ισχύει το αντικειμενικό ή το μικτό σύστημα προσδιορισμού της 
αξίας τους, βάσει των άρθρων 41 και 41α του ν.1249/1982, τα οικεία φύλλα 
υπολογισμού της αξίας αυτών υποβάλλονται σε ένα (1) αντίτυπο. 

4. Η δήλωση φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος μπορεί να υποβληθεί από τον 
υπόχρεο σε έντυπα που έχουν δημιουργηθεί και εκτυπωθεί με μηχανογραφικά 
μέσα ή έχουν αναπαραχθεί με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, με την προϋπόθεση 
ότι πληρούν τις προδιαγραφές του εντύπου που ορίζεται με την παρούσα 
απόφαση. 
Τα συνυποβαλλόμενα φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτων μπορούν να 
υποβληθούν από τον υπόχρεο σε έντυπα που έχουν εκτυπωθεί ή αναπαραχθεί σε 
απλό χαρτί διαστάσεων Α3 ή Α4, με την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνονται όλα τα 
στοιχεία που περιέχονται σε αυτά. Για οποιαδήποτε ανακρίβεια ή παράλειψη των 
πιο πάνω στοιχείων, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις της 
ισχύουσας νομοθεσίας κυρώσεις. 

5. Για την καταχώρηση των δηλώσεων θα τηρείται βιβλίο μεταγραφής δηλώσεων 
φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος, ο τύπος και το περιεχόμενο του οποίου έχει 
όπως το σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται ως παράρτημα της απόφασης 
αυτής, σύμφωνα με το οποίο κάθε Δ.Ο.Υ. πρέπει να γραμμογραφήσει, 
σελιδοποιήσει και θεωρήσει σχετικό βιβλίο από τα υπάρχοντα σε αυτήν. 

6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο            Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας          ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
1. Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση της απόφασης με συνημμένα δύο (2) 

έντυπα) 
2. Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και Τοπικά Γραφεία αυτών 

3. Οικονομικές Επιθεωρήσεις 

4. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Πληροφορικών Συστημάτων (για καταχώρηση 

στο INTERNET) 

5. Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων – Δ/νση Εφαρμογών Η/Υ 

6. Περιοδικό «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» (Ομήρου 18, 106 72-ΑΘΗΝΑ) 

7. Τράπεζα Δημοσιονομικών Δεδομένων 
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