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ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 152, 153, 154, 155 και 157 του ν. 4808/2021 (Α’ 
101/19-6-2021).

Με τις διατάξεις των άρθρων 152, 153, 154, 155 και 157 του ν. 4808/2021 επήλθαν μεταβολές στις 
φορολογίες κεφαλαίου, οι οποίες έχουν ως ακολούθως: 

1. Άρθρο 152: 
Σύνταξη  με  αυτοσύμβαση  οριστικών  συμβολαίων  μεταβίβασης  ακινήτων  με  επαχθή  αιτία  σε 

εκτέλεση προσυμφώνων , χωρίς την προσκόμιση πιστοποιητικών.
Με το ως άνω άρθρο προστέθηκε παράγραφος 5 στο άρθρο 18 του α.ν.  1521/1950 (Α’  245),  ο 

οποίος  κυρώθηκε  με  το  ν.  1587/1950  (Α’  294),  με  την  οποία  προβλέπεται  ότι  για  τη  σύνταξη  με 
αυτοσύμβαση οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμφώνων 
που έχουν συνταχθεί μέχρι και την 31/12/2000 και εφόσον  τα οριστικά συμβόλαια συνταχθούν εντός ενός 
έτους  από  τη  δημοσίευση  του  ν.  4808/2021  στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως,  δηλαδή  από  την 
19/6/2021, επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων μόνο από τον αγοραστή ή τους 
ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους αυτού. 

Επιπλέον,   δεν απαιτείται η προσκόμιση  εκ μέρους του πωλητή, του αποδεικτικού φορολογικής 
ενημερότητας  του άρθρου 12 του ν.  4174/2013 και  του  πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Κώδικα 
Διατάξεων  Φορολογίας  Κληρονομιών,  Δωρεών,  Γονικών  Παροχών  και  Κερδών  από  τυχερά  παίγνια,  ο 
οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρου του ν. 2961/2001 (Α’ 266).

Τέλος ορίζεται ότι για τα προσύμφωνα που έχουν συνταχθεί έως και την 29/6/1999, δεν απαιτείται, 
κατά  τη  σύνταξη  των  οριστικών  συμβολαίων  μεταβίβασης,  η  αναγραφή  του  Α.Φ.Μ.  του  πωλητή. 
Αντίγραφα  των  συμβολαίων  αποστέλλονται  με  ευθύνη  συμβολαιογράφου  στην  αρμόδια  Δ.Ο.Υ. 
φορολογίας εισοδήματος του πωλητή. 

2. Άρθρο 153 
Επέκταση της απαλλαγής των αγροτεμαχίων των φυσικών προσώπων από τον συμπληρωματικό 

ΕΝ.Φ.Ι.  Α.  και  χορήγηση  μείωσης  στον  ΕΝ.Φ.Ι.Α.  φυσικών  προσώπων  και  για  το  έτος  2021  – 
Τροποποίηση άρθρων 5 και 7 ν.4223/2013

Με την πρώτη παράγραφο του ως άνω άρθρου τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του 
άρθρου 5  του  ν.  4223/2013  (Α΄  287)  με  την προσθήκη του έτους  2021,  έτσι  ώστε  να επεκτείνεται  η 
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 απαλλαγή των αγροτεμαχίων των φυσικών προσώπων από τον συμπληρωματικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. και για το έτος 
2021. 

Με τη δεύτερη παράγραφο του ως άνω άρθρου, τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 2Α του 
άρθρου 7 του ν.  4223/2013 με την προσθήκη του έτους 2021,  έτσι  ώστε να επεκτείνεται  η χορήγηση 
μείωσης στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων και για το έτος 2021. 

Η ισχύς των ανωτέρω αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2021.

3. Άρθρο 154
Απαλλαγή  ακινήτων  που  κείνται  εντός  ορισμένων  οικισμών  των  Περιφερειακών  Ενοτήτων 

Φλώρινας,  Κοζάνης  και  Γρεβενών  της  Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας  από  τον  ΕΝ.Φ.Ι.Α.  λόγω 
διακινδύνευσης της ζωής και της υγείας των κατοίκων τους - Προσθήκη παρ. 7 Α στο  άρθρο  3 του 
ν.4223/2013.

Με το ως άνω άρθρο, μετά την παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α’ 287) προστίθεται παρ. 7  Α, 
σύμφωνα με την οποία, ειδικά για το έτος 2021 απαλλάσσονται τα ακίνητα, τα οποία βρίσκονται εντός του 
οικισμού Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου της  Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας,  όπως αυτός  έχει 
οριοθετηθεί με την 4012/86/25-09-1986 απόφαση του Νομάρχη Φλώρινας (Δ΄ 1109) και ο οποίος έχει 
κηρυχθεί σε αναγκαστική απαλλοτρίωση με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/19831/338/15-4-2019 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,  Οικονομίας και  Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας (Δ΄ 
190). Τα ακίνητα αυτά απεικονίζονται και περιγράφονται στον από Ιούλιο 2018 κτηματολογικό πίνακα του 
εν λόγω οικισμού και στο από Φεβρουάριο 2018 Κτηματολογικό Διάγραμμα, όπως αυτά εξειδικεύονται 
στην ανωτέρω απόφαση απαλλοτρίωσης. Η ίδια απαλλαγή ισχύει και για τα ακίνητα που βρίσκονται εντός 
των ακόλουθων οικισμών, οι οποίοι είναι πολεοδομικά ανενεργοί βάσει του από 5.12.2002 π.δ. (Δ΄1075): 
Κοινότητας  Πεπονιάς,  κοινότητας  Πολύλακκου,  οικισμού  Αξιοκάστρου  και  οικισμού  Κλήματος  της 
κοινότητας Αξιοκάστρου, οικισμού Τραπεζίτσας και οικισμού Πανάρετης της κοινότητας Τραπεζίτσας και 
κοινότητας Πυλωρίου του Δήμου Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, καθώς και βάσει της υπ’ αρ. 
9439/3335/6.4.2000 απόφασης μεταφοράς των ακόλουθων κοινοτήτων  και οικισμών (Δ΄238): Kοινότητας 
Καλαμιτσίου, οικισμού Καλοχίου και οικισμού Μεσόλακκου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

4. Άρθρο 155 
Παράταση  του  χρόνου  έναρξης  ισχύος  της  φορολόγησης  ανά  δελτίο  παιχνιδιού  στα  τυχερά 

παίγνια – Τροποποίηση του άρθρου 79 του ν. 4764/2020.
Με το ως άνω άρθρο αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 79 του ν. 4764/2020 (Α΄256) 

και  αναβάλλεται  εκ  νέου  για  την  12η.7.2021  ο  χρόνος  έναρξης  ισχύος  της  φορολόγησης  ανά  δελτίο 
παιχνιδιού στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με στήλες. Έτσι από την 12η Ιουλίου 2021 και εφεξής, τα 
κέρδη από όσα από  τα τυχερά παίγνια που μνημονεύονται στις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 
1 άρθρου 58 του Κώδικα  διεξάγονται σε στήλες (και μόνο αυτά), θα υποβάλλονται σε φόρο ανά δελτίο 
παιχνιδιού (και όχι πλέον ανά στήλη).

5. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο με αριθμ. Ε. 2102/14-5-2021 (ως προς την 
κοινοποίηση του άρθρου δέκατου έκτου  του ν. 4787/2021).  Διευκρινίζεται όμως ότι στη συγκεκριμένη 
εγκύκλιο  και  ειδικότερα  στο  σημείο  5  αυτής  είχαν  αναφερθεί,  ως  εμπίπτοντα  στο  νέο  τρόπο 
φορολόγησης ανά δελτίο,  και παίγνια που δεν διεξάγονται σε στήλες,  αλλά με παικτικές συνεδρίες 
(όπως π.χ. αυτά που διεξάγονται μέσω των παιγνιομηχανημάτων του άρθρου 39 του ν. 4002/2011), ενώ εκ 
του  νόμου  είναι  σαφές  ότι  ο  νέος  τρόπος  φορολόγησης  (ανά  δελτίο)  αφορά  μόνο  τα  παίγνια  (των 
περιπτώσεων β΄, γ΄και δ΄ της παραγράφου 1 άρθρου 58 του Κώδικα) που διεξάγονται με στήλες. 

6. Άρθρο 157
Παράταση  χορήγησης  αποδεικτικών  φορολογικής  και  ασφαλιστικής  ενημερότητας  και 

Πιστοποιητικών Φόρου Ακίνητης Περιουσίας και Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) στην 
ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» - Τροποποίηση του 
άρθρου 125 του ν. 4446/2016
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 Με  το  ως  άνω  άρθρο,  τροποποιούνται  εκτός  των  άλλων  και  το  πρώτο  και  τρίτο  εδάφιο  της 
παραγράφου 2  του άρθρου 125 του ν. 4446/2016 (Α’ 240) ως προς τη διάρκεια ισχύος (66 αντί 54  μηνών 
από  την  22η Δεκεμβρίου  του  έτους  2016)  των  ειδικών  διατάξεων  που  εφαρμόζονται  στην  εταιρεία 
«Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε.» 

Ως  εκ  τούτου  για  τις  ανάγκες  σύνταξης  συμβολαιογραφικής  πράξης  πώλησης  και  μεταβίβασης 
κυριότητας ή προσυμφώνου των δύο γηπέδων, που βρίσκονται στη θέση «Βλύχα» ή «Στενά» ή «Φαρδιά 
Βλύχα»  του  Δήμου  Ελευσίνας  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Δυτικής  Αττικής  της  Περιφέρειας  Αττικής, 
συνολικής  έκτασης,  κατά  μεν  τον  τίτλο  κτήσεως,  μέτρων  τετραγωνικών  τετρακοσίων  ενενήντα  οκτώ 
χιλιάδων  τριακοσίων  δύο  (498.302,00),  κατά  δε  το  κτηματολόγιο,  μέτρων  τετραγωνικών  τετρακοσίων 
πενήντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα εννέα (451.589,00), τεμνόμενης, της συνολικής εκτάσεως, 
από την παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, και ειδικότερα εκτάσεως, κατά τον άνω τίτλο κτήσης, του 
μεν Α γηπέδου μέτρων τετραγωνικών εκατόν σαράντα μίας χιλιάδων εκατόν ενενήντα έξι (141.196,00), 
κατά  δε  το  κτηματολόγιο  μέτρων  τετραγωνικών  εκατόν  είκοσι  τεσσάρων  χιλιάδων  τετρακοσίων 
(124.400,00), του δε Β γηπέδου, κατά τον άνω τίτλο κτήσης, μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων πενήντα 
επτά χιλιάδων εκατόν έξι (357.106,00), κατά δε το κτηματολόγιο μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων είκοσι 
επτά χιλιάδων εκατόν ογδόντα εννέα (327.189,00), ή της όποιας έκτασης αυτών προκύψει από τη νεώτερη 
καταμέτρησή τους, τα οποία ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην ανώνυμη εταιρεία με 
την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.»,  χορηγούνται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής 
και  ειδικής  διάταξης, αποδεικτικά φορολογικής  και  ασφαλιστικής  ενημερότητας για χρονικό διάστημα 
εξήντα έξι (66) μηνών από την 22η Δεκεμβρίου του έτους 2016, υπό τον όρο παρακράτησης υπέρ του 
Ελληνικού  Δημοσίου  ποσοστού  επτά  τοις  εκατό  (7%)  επί  του  συμφωνημένου  τιμήματος  κατά  την 
καταβολή αυτού. Το ποσό της παρακράτησης αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο από τον συμβολαιογράφο 
εντός τριών (3) ημερών από την καταβολή του συμφωνημένου τιμήματος. Επίσης, κατά παρέκκλιση κάθε 
γενικής  και  ειδικής  διάταξης,  χορηγούνται,  για  χρονικό  διάστημα εξήντα έξι  (66)  μηνών από την 22η 
Δεκεμβρίου του έτους  2016,  στην ως άνω εταιρεία,  πιστοποιητικά της  Φορολογικής  Διοίκησης,  με τα 
οποία βεβαιώνεται ότι η όλη ως άνω αναφερόμενη έκταση, ήτοι αμφότερα τα γήπεδα, περιλαμβάνονται 
στις  δηλώσεις  Φόρου  Ακίνητης  Περιουσίας,  καθώς  και  του  Ενιαίου  Φόρου  Ιδιοκτησίας  Ακινήτων 
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.).Τα  δύο  ως  άνω  αναφερόμενα  γήπεδα  μπορούν  να  μεταβιβαστούν  ή  να  επιβαρυνθούν  με 
εμπράγματα βάρη και εξασφαλίσεις, αποκλειστικά υπέρ του προς όντα η μεταβίβαση των άνω ακινήτων ή 
υπέρ του εκ προσυμφώνου αγοραστή σύμφωνα με την περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 126, είτε ενιαίως ως 
ένα  ακίνητο,  είτε  τμηματικά  ως  πλείονα  ακίνητα.  Από  το  ποσοστό  επτά  τοις  εκατό  (7%)  του 
συμφωνημένου τιμήματος,  που παρακρατείται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του 
άρθρου 125 ν. 4446/2016, εξοφλούνται κατά προτεραιότητα οι αναλογούντες στα αναφερόμενα στο ίδιο 
εδάφιο ακίνητα, Φόρος Ακίνητης Περιουσίας και Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).

                 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Συν: Απόσπασμα του ΦΕΚ Α΄101: διατάξεις των άρθρων 152, 153, 154, 155 και 157  του ν. 4808/2021.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. Δ.Ο.Υ. 
2.  Διεύθυνση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ.)  – Τμήμα Ε΄  (με την παράκληση να 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. και στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη) 

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
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 1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών κ. Βεσυρόπουλου
3. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας 
4. Αποδέκτες με α/α 3 του Πίνακα Β΄ 
5. Αποδέκτες με α/α 1-5 του Πίνακα Γ΄ 
6. Αποδέκτες με α/α 1 και 7 του Πίνακα Ζ΄ 

IΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. Γραφείο Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
2. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης 
3. Όλες οι Δ/νσεις της Γ.Δ.Φ.Δ.
4. Δ/νση Νομικής Υποστήριξης της Α.Α.Δ.Ε. 
5. Δ/νση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου – Τμήματα Α΄& Β΄
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