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ΠΟΛ 1158 
 
ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσµιών που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 
58 του ν. 3842/2010 και στην παράγραφο 6 του άρθρου 17 του ν. 3091/2002» 
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τη µεταβατική διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του ν. 3842/2010 
(Φ.Ε.Κ. 58 Α’), σύµφωνα µε την οποία µεταβιβάσεις ακινήτων από επαχθή ή 
χαριστική αιτία νοµικών προσώπων ή νοµικών οντοτήτων που υπόκεινται στον ειδικό 
φόρο επί των ακινήτων που προβλέπεται στο άρθρο 15 του ν. 3091/2002 (Φ.Ε.Κ. 330 
Α΄), όπως ισχύει, απαλλάσσονται από το φόρο υπεραξίας, που προβλέπεται από τις 
διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του Κ.Φ.Ε., τον ειδικό 
φόρο επί των ακινήτων, καθώς και από το ήµισυ του φόρου δωρεάς ή µεταβίβασης, 
που αναλογεί κατά περίπτωση, εφόσον η µεταβίβαση γίνεται σε φυσικά πρόσωπα 
µέσα σε έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού. 
 
2. Τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του ν. 3842/2010 µε την οποία 
εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονοµικών να παρατείνει την προθεσµία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 58. 
 
3. Τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 3091/2002, όπως αναριθµήθηκε µε την 
παράγραφο 2 του άρθρου 57 του ν. 3842/2010, σύµφωνα µε την οποία η δήλωση 
ειδικού φόρου επί των ακινήτων υποβάλλεται µέχρι την 20η Μαΐου του έτους 
φορολογίας. 
 
4. Τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (Φ.Ε.Κ. 34 Α’), σύµφωνα 



 

 

 µε την οποία προθεσµίες που ορίζονται από τις κείµενες φορολογικές διατάξεις προς 
υποβολή φορολογικών δηλώσεων δύνανται να παρατείνονται είτε για ολόκληρη τη 
χώρα είτε για τµήµατα αυτής, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, όταν 
συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας. 
 
5. Την ΠΟΛ.1062/18.5.2010 (Φ.Ε.Κ. 724 Β΄) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών 
µε την οποία παρατάθηκε η προθεσµία υποβολής της δήλωσης ειδικού φόρου επί 
ακινήτων µέχρι την 30η Νοεµβρίου 2010. 
 
6. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογουµένων κατά την υποβολή των δηλώσεων 
φόρου µεταβίβασης ακινήτων, δωρεών και ειδικού φόρου επί των ακινήτων. . 
 
7. Την ∆6Α1142500 ΕΞ 2010 26-10-2010 (Φ.Ε.Κ. 1725 Β΄) Κοινή Απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών περί ανάθεσης αρµοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Οικονοµικών. 
 
8. Το γεγονός ότι µε την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισµού 
 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 
1. Η προθεσµία της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του ν. 3842/2010 παρατείνεται 
µέχρι και την 29/12/2010. 
 
2. Η προθεσµία υποβολής της δήλωσης ειδικού φόρου επί ακινήτων παρατείνεται 
µέχρι και την 30/12/2010, ανεξαρτήτως ψηφίου Α.Φ.Μ. 
 
3. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο  
Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας  
 
Ο Υφυπουργός Οικονοµικών 
∆ηµήτρης Κουσελάς 


