ΠΟΛ.1014/7.1.2014
Τύπος και περιεχόµενο της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούµενου φόρου
15% επί της υπεραξίας από µεταβίβαση ακίνητης περιουσίας του άρθρου 41 του
ν. 4172/2013 και καθορισµός του τρόπου υποβολής της δήλωσης και απόδοσης
του φόρου
ΠΟΛ 1014/2014
(ΦΕΚ Β' 48/15-01-2014)
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 61 του ν. 4172/2013.
2. Τις διατάξεις της περ. στ΄ της παρ. 1 και της παρ. 4 του άρθρου 62 του ν.
4172/2013, όπως αυτές ισχύουν µετά την τροποποίησή τους µε τις διατάξεις της
παραγράφου 4 του άρθρου 24 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ Α΄ 287) «Ενιαίος Φόρος
Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις της περ. στ΄ της παρ.1 και της παραγράφου 7 του άρθρου 64 του ν.
4172/2013 και όπως αυτές ισχύουν µετά την τροποποίησή τους µε τις διατάξεις της
παραγράφου 6 του άρθρου 24 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ Α΄ 287) «Ενιαίος Φόρος
Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4174/2013.
5. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 41 του ν. 4174/2013.
6. Την υπ’ αριθµ. ∆6Α 1196756 ΕΞ 2013/23.12.2013 (Β΄ 3317) απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών και του Υφυπουργού Οικονοµικών «Μεταβίβαση
αρµοδιοτήτων στον Γενικό Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονοµικών», η οποία συµπληρώνει την υπ’ αριθµ. ∆6Α 1015213
ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του
Υφυπουργού Οικονοµικών.
7. Την ανάγκη καθορισµού του τρόπου απόδοσης του παρακρατούµενου φόρου
υπεραξίας βάσει του άρθρου 41 του ν. 4172/2013 καθώς και του τύπου και
περιεχοµένου της δήλωσης και λοιπών σχετικών θεµάτων αναγκαίων για την
εφαρµογή του άρθρου αυτού.
8. Ότι µε την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισµού,
αποφασίζουµε:
1. Ορίζουµε ότι ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης απόδοσης του
παρακρατούµενου φόρου 15% επί της υπεραξίας από τη µεταβίβαση ακίνητης

περιουσίας του άρθρου 41 του ν. 4172/2013 έχει όπως το σχετικό υπόδειγµα που
επισυνάπτεται ως συνοδευτικό έγγραφο της παρούσας.
∆ήλωση απόδοσης παρακρατούµενου φόρου 15% επί της υπεραξίας από τη
µεταβίβαση ακίνητης περιουσίας του άρθρου 41 του ν. 4172/2013
Παρέχεται η ευχέρεια χρησιµοποίησης µηχανογραφικά προσχεδιασµένου εντύπου
εφόσον πληρεί τις προδιαγραφές του εντύπου που ορίζεται µε την παρούσα απόφαση.
2. Η υποβολή της παραπάνω δήλωσης καθώς και η απόδοση του φόρου γίνεται µε τη
χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας, µέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της
www.gsis.gr, από το συµβολαιογράφο ενώπιον του οποίου έγινε η µεταβίβαση στην
αρµόδια για τη φορολογία του ∆.Ο.Υ. Με την οριστικοποίηση της υποβολής της
δήλωσης βεβαιώνεται ο φόρος που παρακρατήθηκε και παράγεται το σηµείωµα για
πληρωµή του φόρου όπου περιέχεται η «Ταυτότητα Οφειλής», στοιχείο απαραίτητο
για να δοθεί η εντολή πληρωµής στις τράπεζες που έχουν συµβληθεί µε το Υπουργείο
Οικονοµικών για να παρέχουν την υπηρεσία αυτή. Σε περίπτωση αποδεδειγµένης
τεχνικής αδυναµίας ολοκλήρωσης της υποβολής δήλωσης και µετά από επικοινωνία
µε το αρµόδιο τµήµα της ∆.ΗΛΕ.∆., η δήλωση υποβάλλεται άµεσα στην αρµόδια
∆.Ο.Υ. ή το Γ.Ε.Φ. µαζί µε το σχετικό αποδεικτικό στοιχείο µη δυνατότητας
υποβολής ηλεκτρονικά.
3. Η δήλωση υποβάλλεται και ο φόρος αποδίδεται το αργότερο µέχρι το τέλος του
δεύτερου µήνα από αυτόν µέσα στον οποίο έγινε η µεταβίβαση της ακίνητης
περιουσίας σύµφωνα µε το άρθρο 41 και την παρ. 4 του άρθρου 62 του ν. 4172/2013.
4. Ιδιαίτερα για το φορολογικό έτος 2014 η δήλωση υποβάλλεται στην καθ’ ύλην
αρµόδια ∆.Ο.Υ. ή το Γ.Ε.Φ. σε δύο αντίτυπα. Από αυτά το πρώτο παραµένει στη
∆.Ο.Υ. (ή το Γ.Ε.Φ.) και το άλλο επιστρέφεται θεωρηµένο, µε σχετική επισηµείωση
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας βεβαίωσης του φόρου και αποτελεί και
απόδειξη υποβολής της δήλωσης. Μετά τη βεβαίωση του φόρου εκδίδεται ταυτότητα
οφειλής σύµφωνα µε τα οριζόµενα.
Για την καταχώρηση των δηλώσεων θα τηρείται βιβλίο µεταγραφής δηλώσεων
απόδοσης παρακρατούµενου φόρου κερδών υπεραξίας κεφαλαίου από τη µεταβίβαση
ακινήτων. Ο τύπος και το περιεχόµενο του βιβλίου έχει όπως το σχετικό υπόδειγµα
που επισυνάπτεται ως συνοδευτικό έγγραφο της απόφασης αυτής, σύµφωνα µε το
οποίο κάθε ∆.Ο.Υ. ή ΓΕΦ πρέπει να γραµµογραφήσει, σελιδοποιήσει και θεωρήσει
σχετικό βιβλίο από τα υπάρχοντα σε αυτήν.
5. Η δήλωση περιλαµβάνει τα στοιχεία του συµβολαιογράφου που διενεργεί την
παρακράτηση του φόρου (Α.Φ.Μ.), ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, αρµόδια ∆.Ο.Υ.),
τον αριθµό και την ηµεροµηνία σύνταξης του συµβολαίου, τα στοιχεία του
δικαιούχου (πωλητής), τα στοιχεία του / των αγοραστή/ών, την ηµεροµηνία κτήσης
του ακινήτου, τον χρόνο πώλησης, τον τρόπο απόκτησης, τα έτη διακράτησης, την
τιµή κτήσης, το ποσοστό συνιδιοκτησίας και την τιµή πώλησης του ακινήτου.
6. Η δήλωση υποβάλλεται και όταν δεν προκύπτει υπεραξία (µηδενική) ή όταν ο
προσδιορισµός της υπεραξίας καταλήγει σε αρνητικό ποσό.

7. Η αρµόδια ∆.Ο.Υ. ενηµερώνεται από τη ∆.ΗΛΕ.∆. αµέσως µετά την υποβολή της
δήλωσης του παρακρατούµενου φόρου 15% επί της υπεραξίας από µεταβίβαση
ακίνητης περιουσίας, ανά υπόχρεο, µε ταυτόχρονη καταχώρηση των βασικών
στοιχείων παραλαβής και πληρωµής στο TAXIS. Η αρµόδια ∆.Ο.Υ. έχει την
δυνατότητα εµφάνισης και εκτύπωσης των δηλώσεων αυτών.
8. Το ποσό του φόρου που βεβαιώνεται καταχωρείται στον ΚΑΕ 1218 µε είδος φόρου
2213.
9. Η παρούσα απόφαση ισχύει από το φορολογικό έτος 2014 για µεταβιβάσεις
ακίνητης περιουσίας που πραγµατοποιούνται από 1.1.2014 και µετά.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2014
Ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων
Θ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

