
 

 

 ΠΟΛ.1171/4.8.2011  
Καθορισµός της υπηρεσίας και των αναγκαίων λεπτοµερειών για την παραλαβή 
των συµβολαίων µεταβίβασης ακινήτων στα οποία συµβαλλόµενος είναι 
αλλοδαπή εταιρεία ή άλλο νοµικό πρόσωπο ή οντότητα ή ηµεδαπή εταιρεία στην 
οποία µετέχει αλλοδαπή εταιρεία ή νοµικό πρόσωπο ή οντότητα, σύµφωνα µε τη 
διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3091/2002, όπως έχει αναριθµηθεί µε 
την παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 3842/2010 και ισχύει  
 
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 17 του ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330Α΄/24−12−2002), 
όπως αντικαταστάθηκαν, τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε το άρθρο 57 του ν. 
3842/2010 (ΦΕΚ 58Α΄/23−04−2010) και το άρθρο 24 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 
66Α΄/31−03−2011). 
 
2. Τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3091/2002, όπως 
ισχύει. 
 
3. Τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3091/2002, 
όπως ισχύει, µε την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονοµικών να καθορίζει 
την Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών στην οποία θα διαβιβάζονται από τις 
αρµόδιες ∆.Ο.Υ. τα αντίγραφα των συµβολαίων όπου συµβαλλόµενος είναι 
αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο ή ηµεδαπή εταιρεία στην οποία µετέχει αλλοδαπό νοµικό 
πρόσωπο και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της διάταξης αυτής. 
 
4. Την αριθµ. Υ 350/08−07−2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός 
αρµοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονοµικών Φίλιππου Σαχινίδη και 
Παντελή Οικονόµου» (ΦΕΚ Β΄ 1603/11−07−2011). 
 
5. Το γεγονός ότι µε την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισµού,  
 
αποφασίζουµε: 
 
Για την εφαρµογή της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3091/2002, οι ∆.Ο.Υ 
οφείλουν να διαβιβάζουν εντός προθεσµίας 10 ηµερών το δεύτερο αντίγραφο των 
συµβολαίων µεταβίβασης ακινήτων που αποστέλλεται σε αυτές από τους 
συµβολαιογράφους, όταν συµβαλλόµενος είναι αλλοδαπή εταιρεία ή άλλο νοµικό 
πρόσωπο ή οντότητα ή ηµεδαπή εταιρεία στην οποία µετέχει αλλοδαπή εταιρεία ή 
νοµικό πρόσωπο ή οντότητα, στο τµήµα Ελέγχου της ∆.Ο.Υ. που είναι αρµόδια για 
τη φορολογία εισοδήµατος του συµβαλλόµενου αλλοδαπού νοµικού προσώπου ή 
ηµεδαπής εταιρείας στην οποία µετέχει αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο, συνοδευόµενο 
από ειδικό διαβιβαστικό στο οποίο πρέπει να αναγράφεται ότι πρόκειται για 
συµβόλαιο που συµβάλλεται νοµικό πρόσωπο, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 17 
του ν. 3091/2002, όπως ισχύει. 
 
Αν αµφότεροι οι συµβαλλόµενοι αποτελούν αλλοδαπές εταιρείες ή άλλα νοµικά 



 

 

 πρόσωπα ή οντότητες ή ηµεδαπές εταιρείες στις οποίες µετέχουν αλλοδαπές εταιρείες 
ή νοµικά πρόσωπα ή οντότητες, οι ∆.Ο.Υ. οφείλουν να διαβιβάζουν το δεύτερο 
αντίγραφο στο τµήµα Ελέγχου της ∆.Ο.Υ. που είναι αρµόδια για τη φορολογία 
εισοδήµατος του πωλητή και φωτοτυπία αυτού στο τµήµα Ελέγχου της ∆.Ο.Υ. που 
είναι αρµόδια για τη φορολογία εισοδήµατος του αγοραστή. 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 4 Αυγούστου 2011 
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  


