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Αθήνα, 6-10-2011 
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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
ΠΟΛ 1209 
 
Θέµα: Οδηγίες για την αντιµετώπιση των τακτοποιούµενων χώρων του ν. 
3843/2010 στα πλαίσια της Φορολογίας Κεφαλαίου. 
 
Με τη µε αριθ. ΠΟΛ.1126/31.5.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών 
δόθηκαν οδηγίες για τον τρόπο αντιµετώπισης των τακτοποιούµενων χώρων του ν. 
3843/2010, µετά την εφαρµογή του ν. 3897/2010, στα πλαίσια της Φορολογίας 
Κεφαλαίου και της Φορολογίας Εισοδήµατος. 
 
Με την ανωτέρω εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι οι διατάξεις για την απαλλαγή από το 
φόρο µεταβίβασης λόγω αγοράς α΄ κατοικίας εφαρµόζονται και για την επιφάνεια 
των χώρων αυτών, εφόσον κατά το χρόνο της αγοράς έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 
ρύθµισής τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3843/2010. Επίσης, ο φόρος 
µεταβίβασης, ο οποίος καταβλήθηκε για την αξία ρυθµισθέντων χώρων κατά την 
αγορά ακινήτων που υπήχθησαν στις διατάξεις της απαλλαγής α΄ κατοικίας, µπορεί 
να επιστραφεί ως αχρεωστήτως καταβληθείς εντός τριετίας από την ηµεροµηνία 
καταβολής του. 
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω και µε αφορµή ερωτήµατα που υποβλήθηκαν στην 
Υπηρεσία µας, σχετικά µε το παραπάνω θέµα, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 
 
1. Τα ως άνω αναφερόµενα στην εγκύκλιο µε αριθ. ΠΟΛ.1126/31.5.2011 σχετικά µε 
τη χορήγηση απαλλαγής α΄ κατοικίας σε τακτοποιούµενους χώρους του ν. 3843/2010 
και τη δυνατότητα επιστροφής του ήδη καταβληθέντος φόρου µεταβίβασης ισχύουν 
και για τους χώρους που έχουν ρυθµισθεί µε το ν. 3775/2009. Απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι να είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία ρύθµισής τους κατά το χρόνο 
της αγοράς. 
 
2. Στις περιπτώσεις που υποβάλλεται αίτηµα επιστροφής του καταβληθέντος φόρου 
µεταβίβασης για την αξία των χώρων που είχαν ήδη ρυθµισθεί µε το ν. 3843/2010 ή 
το ν. 3775/2009, δεν απαιτείται η σύνταξη συµπληρωµατικής πράξης του σχετικού 
µεταβιβαστικού συµβολαίου, εφόσον αναγράφεται σε αυτό ότι ο αγοραστής έτυχε 
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του ευεργετήµατος της απαλλαγής α΄ κατοικίας για την αγορά του ακινήτου (π.χ. 
ηµιυπαίθριοι χώροι που προσαυξάνουν την επιφάνεια του διαµερίσµατος για την 
αγορά του οποίου είχε χορηγηθεί απαλλαγή α΄ κατοικίας). Αντίθετα απαιτείται η 
σύνταξη και η µεταγραφή της συµπληρωµατικής πράξης του συµβολαίου -σύµφωνα 
µε τη διάταξη της περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 13 του α.ν. 1521/1950 και κατά τα 
οριζόµενα στη µε αριθ. πρωτ. 1094552/416ΠΕ/Β0013/ΠΟΛ.1005/31.12.2001 
εγκύκλιο του Υπ.Οικ.- για τα ακίνητα για τα οποία δεν έχει αναγραφεί στο 
µεταβιβαστικό συµβόλαιο η χορήγηση απαλλαγής α΄ κατοικίας (π.χ. αγορά 
αυτοτελούς υπόγειου αποθηκευτικού χώρου που είχε µετατραπεί σε χώρο κατοικίας 
και για το οποίο δεν είχε χορηγηθεί απαλλαγή). 
 
3. Η απαλλαγή χορηγείται σε ρυθµισθέντες ηµιυπαίθριους χώρους, έστω και αν το 
εµβαδόν τους που αναγράφεται στη βεβαίωση της πολεοδοµίας παρουσιάζει µικρή 
απόκλιση σε σχέση µε το αναγραφόµενο στο µεταβιβαστικό συµβόλαιο (ή στη 
σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας) εµβαδόν τους (λόγω διαφορετικού τρόπου 
υπολογισµού της επιφάνειας του ηµιυπαίθριου χώρου για την τακτοποίησή του). 
 
Τα προαναφερθέντα εφαρµόζονται ανάλογα και στη φορολογία κληρονοµιών και 
γονικών παροχών. 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο  
Ο Προϊστάµενος της Γραµµατείας  
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
Ι. ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ  


