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Στην Ελλάδα ο νόμος 3091/2002 στα άρθρα 15, 16, 17 κα 18 περιέγραψε για πρώτη 

φορά την φορολογική υποχρέωση των εξωχώριων εταιριών που κατέχουν ακίνητα 

στην χώρα μας, προσδιορίζοντας τον τρόπο, την διαδικασία και τις εξαιρέσεις που 

προβλέπονται, προκειμένου να εμφανιστούν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των 

ακινήτων αυτών. 

Στην συνεχεία με τον νόμο 3842/2010 στα άρθρα 57 και 58 αντίστοιχα, επήλθαν 

τροποποιήσεις και μεταβολές στα άρθρα 15 και 18 του ν.3091/2002, με σκοπό την 

μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση των ακινήτων αυτών, που παρέμεναν σε 

εξωχώριες εταιρίες και δεν εμφανίζονταν τα φυσικά πρόσωπα, ως πραγματικοί 

ιδιοκτήτες. 

Συνδυαστικά ο ν. 3842/2010 στο άρθρο 78 εισήγαγε δύο νέα άρθρα στον ν. 

2238/1994, το 51Α και 51Β. Στο μεν 51Α διευκρινίζετε ο τρόπος με τον οποίο 

καθορίζονται από τον ΟΟΣΑ τα μη συνεργαζόμενα κράτη την 1η Ιανουαρίου κάθε 

έτους, στο δε 51Β ορίζεται ότι δεν αναγνωρίζονται ως δαπάνες οι προερχόμενες 

από εξωχώριες εταιρίες. 

Τέλος για την παραπάνω διαδικασία λαμβάνονται υπόψη  το άρθρο 10 του ν. 

2961/2001 (ορίζει την αγοραία, την αντικειμενική και την μικτή αξία ανά περίπτωση 

ακινήτου) καθώς και ο  ν. 1587/1950 (σχετικός με τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων).   

Παρακάτω θα παρουσιάσουμε τους παραπάνω νόμους οι οποίοι στην εφαρμογή 

τους προσπάθησαν να καλύψουν το σχετικό φορολογικό κενό που παρουσίαζε η 

ολοένα και συχνότερη ακολουθούμενη διαδικασία φοροαποφυγής , μέσω της 

κτήσης ακινήτων από εξωχώριες εταιρίες.      

 

 

 

 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ – ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ,                            

OFFSHORE ONTOTHTΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ  ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 
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ΝΟΜΟΣ 3091/2002(ΦΕΚ330/Α/24.12.02) 

Διάστημα Ισχύος Νόμου            

από 01-01-2002 έως 31-12-2009. 

Διάστημα Ισχύος Νόμου             

από 01-01-2010 έως σήμερα. 

 
N.3091/2002 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 15 

Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 

1. Εταιρείες οι οποίες έχουν εμπράγματα 

δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή 

επικαρπίας σε ακίνητα που βρίσκονται στην 

Ελλάδα, καταβάλλουν ειδικό ετήσιο φόρο 

τρία τοις εκατό (3%) επί της αξίας αυτών, 

όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 17 του 

νόμου αυτού. 

2. Από υποχρέωση της προηγούμενης 

παραγράφου εξαιρούνται, ανεξάρτητα από τη 

χώρα στην οποία έχουν την έδρα τους 

σύμφωνα με το καταστατικό τους: 

α) εταιρείες των οποίων οι μετοχές 

βρίσκονται σε διαπραγμάτευση σε 

οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, 

β) εταιρείες οι οποίες έχουν και άλλα 

ακαθάριστα έσοδα στην Ελλάδα τα οποία 

είναι μεγαλύτερα των ακαθάριστων εσόδων 

από ακίνητα. Στα ακαθάριστα έσοδα από 

ακίνητα δεν υπολογίζονται τα έσοδα από 

ακίνητα, τα οποία ιδιοχρησιμοποιούν οι 

εταιρείες αποκλειστικά για την άσκηση της 

επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, 

 

Το άρθρο 15 του ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330 

Α'), αντικαθίσταται με τον ν. 3842/10 αρ. 57 

(ΦΕΚ 58/Α/23.04.10) ως εξής: 

«Άρθρο 15 

Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 

 

1. Νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες της 

παρ. 3 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε., που έχουν 

εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής 

κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα τα οποία 

βρίσκονται στην Ελλάδα, καταβάλλουν ειδικό 

ετήσιο φόρο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί 

της αξίας αυτών, όπως προσδιορίζεται στο 

άρθρο 17 του νόμου αυτού. 

 

2. Από την υποχρέωση της προηγούμενης 

παραγράφου εξαιρούνται, ανεξάρτητα από τη 

χώρα στην οποία έχουν την έδρα τους 

σύμφωνα με το καταστατικό τους: 

α) Εταιρείες των οποίων οι μετοχές 

βρίσκονται σε διαπραγμάτευση σε 

οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. 

β) Εταιρείες οι οποίες ασκούν εμπορική, 

μεταποιητική, βιομηχανική, βιοτεχνική ή 

παροχής υπηρεσιών δραστηριότητα στην 

Ελλάδα, εφόσον κατά το οικείο οικονομικό 

έτος τα ακαθάριστα έσοδα από τη 

δραστηριότητά αυτή είναι μεγαλύτερα των 

ακαθάριστων εσόδων από ακίνητα. Στα 

ακαθάριστα έσοδα από ακίνητα δεν 

υπολογίζονται τα έσοδα από ακίνητα, τα 

οποία ιδιοχρησιμοποιούν οι εταιρείες 

αποκλειστικά για την άσκηση της επιχειρη-

ματικής τους δραστηριότητας. 
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Διάστημα Ισχύος Νόμου            

από 01-01-2002 έως 31-12-2009. 

Διάστημα Ισχύος Νόμου             

από 01-01-2010 έως σήμερα. 

γ) ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν 

εγκαταστήσει γραφεία στην Ελλάδα σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Α.Ν.89/1967 (ΦΕΚ 

132/Α’) όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε με τον Α.Ν.378/1968 (ΦΕΚ 

82/Α’), το Ν.27/1975 (ΦΕΚ 77/Α’), το 

Ν.814/1978 (ΦΕΚ 144/Α’) και το Ν.2234/1994 

(ΦΕΚ 142/Α’) και πλοιοκτήτριες εταιρείες 

εμπορικών πλοίων για τα ακίνητα που 

ιδιοχρησιμοποιούν στην Ελλάδα 

αποκλειστικώς ως γραφεία ή αποθήκες για την 

κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών. 

Επίσης εταιρείες για τα ακίνητα που 

εκμισθώνουν σε ναυτιλιακές εταιρείες του 

α.ν.89/1967 όπως ισχύει, αποκλειστικά για την 

εγκατάσταση των γραφείων ή των αποθηκών 

τους, 

δ) εταιρείες οι οποίες ανήκουν στο Ελληνικό 

Δημόσιο ή σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου 

όπως αυτοί νοούνται σύμφωνα με την 

παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Π.Δ.346/1998 

(ΦΕΚ 230/Α’), όπως ισχύει. 

3. Εξαιρούνται από τις διατάξεις της 

παραγράφου 1 οι εξής κατηγορίες 

επιχειρήσεων, εφόσον έχουν την έδρα τους 

σύμφωνα με το καταστατικό τους στην Ελλάδα 

ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

α) ανώνυμες εταιρείες που έχουν ονομαστικές 

μετοχές μέχρι φυσικού προσώπου ή που 

δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα που τις 

κατέχουν, 

β) εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, εφόσον τα 

εταιρικά μερίδια ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα 

ή εφόσον δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα στα 

οποία ανήκουν οι εταιρείες οι οποίες 

συμμετέχουν, 

γ) προσωπικές εταιρείες, εφόσον οι εταιρικές 

μερίδες ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή 

εφόσον δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα στα 

οποία ανήκουν οι εταιρείες οι οποίες 

συμμετέχουν. 

 

Στην εξαίρεση αυτή υπάγονται, ανεξάρτητα από 

το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους στην 

Ελλάδα και για διάστημα επτά (7) ετών από την 

έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας, και 

εταιρείες οι οποίες ανεγείρουν κτήρια ή άλλες 

εγκαταστάσεις που πρόκειται να 

ιδιοχρησιμοποιήσουν για την άσκηση 

βιομηχανικής, τουριστικής ή εμπορικής γενικώς 

επιχείρησης. Η εξαίρεση του προηγούμενου 

εδαφίου αφορά τα ακίνητα στα οποία πρόκειται 

να λειτουργήσει η βιομηχανική, τουριστική ή 

εμπορική επιχείρηση και αίρεται αναδρομικά, 

αν η εταιρεία δεν προβεί στην έναρξη 

λειτουργίας της επιχείρησης στα ακίνητα αυτά, 

μέσα σε επτά (7) έτη από την έκδοση της 

αρχικής οικοδομικής άδειας ή αν τα ακίνητα 

μεταβιβασθούν, εκμισθωθούν, εισφερθούν κατά 

χρήση, παραχωρηθούν δωρεάν, 

χρησιμοποιηθούν προς εκμετάλλευση από την 

εταιρεία ή τρίτο κατά οποιονδήποτε άλλον τρό-

πο, πριν τη συμπλήρωση δεκαετίας από την 

έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας. 

 

γ) Ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν 

εγκαταστήσει γραφεία στην Ελλάδα σύμφωνα 

με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132 

Α'), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 

με τον α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α'), το ν. 

27/1975 (ΦΕΚ 77 Α'), το ν. 814/1978 (ΦΕΚ 

144 Α') και το ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142 Α') και 

πλοιοκτήτριες εταιρείες εμπορικών πλοίων για 

τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν στην 

Ελλάδα αποκλειστικώς ως γραφεία ή αποθήκες 

για την κάλυψη των λειτουργικών τους 

αναγκών. 

 

δ) Εταιρείες των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο 

ανήκει κατά πλειοψηφία στο Ελληνικό Δημόσιο 
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Διάστημα Ισχύος Νόμου            

από 01-01-2002 έως 31-12-2009. 

Διάστημα Ισχύος Νόμου             

από 01-01-2010 έως σήμερα. 

4. Εξαιρούνται από την υποχρέωση της 

παραγράφου 1 εταιρείες που έχουν την έδρα 

τους σύμφωνα με το καταστατικό τους σε τρίτη 

χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

συντρέχουν οι αναφερόμενες στην παράγραφο 3 

υπό στοιχεία α’, β’ και γ’ περιπτώσεις, εφόσον 

υπάρχει σύμβαση διοικητικής συνδρομής για 

την καταπολέμηση της απάτης και της 

φοροδιαφυγής με τη χώρα της έδρας τους. 

5. Η απόδειξη των νόμιμων προϋποθέσεων για 

την υπαγωγή του στις εξαιρέσεις των 

παραγράφων 2, 3 και 4 βαρύνει το πρόσωπο που 

τις επικαλείται. 

6. Για την εφαρμογή των διατάξεων του 

παρόντος τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1 θεωρούνται κύριοι ή 

επικαρπωτές από το χρόνο σύνταξης των 

οριστικών συμβολαίων ανεξάρτητα από τη 

μεταγραφή τους. 

Άρθρο 16(ισχύει ως έχει από 01-01-2002)3 

Ευθύνη παρένθετων προσώπων 

1. Παρένθετα πρόσωπα ευθύνονται σε 

ολόκληρο με τον υπόχρεο για την καταβολή του 

φόρου που προβλέπεται στο προηγούμενο 

άρθρο. Για τους σκοπούς του νόμου αυτού 

παρένθετο πρόσωπο είναι κάθε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο που συμμετέχει με οποιαδήποτε 

μορφή ή ποσοστό σε νομικό πρόσωπο, της 

παραγράφου 1 του άρθρου 15, που έχει 

κυριότητα ή επικαρπία σε ακίνητο ή συμμετέχει 

σε τρίτο νομικό πρόσωπο που έχει κυριότητα ή 

άλλα εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητο ή 

παρεμβάλλεται με οποιονδήποτε τρόπο στη 

σειρά των συμμετοχών στο κεφάλαιο ενός 

νομικού προσώπου. 

2. Αν η κυριότητα ή η επικαρπία σε ακίνητο 

μεταβιβασθούν, για την καταβολή του 

επιμεριστικά αναλογούντος οφειλόμενου φόρου, 

που προβλέπεται στο προηγούμενο άρθρο, και 

των προσαυξήσεων ευθύνεται σε ολόκληρο με 

τον υπόχρεο και ο νέος κύριος ή επικαρπωτής. 

 

ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή 

εταιρείες των οποίων η πλειοψηφία των μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζεται από το 

Ελληνικό Δημόσιο ή από νομικά πρόσωπα 

δημοσίου δικαίου. 

 

ε) Το Ελληνικό Δημόσιο στο οποίο 

περιλαμβάνονται και οι αποκεντρωμένες 

δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν ως ειδικά 

ταμεία, αλλοδαπά κράτη με τον όρο της 

αμοιβαιότητας, οι γνωστές θρησκείες και δόγματα 

κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του 

Συντάγματος, το Ιερό Κοινό του Πανάγιου 

Τάφου, η Ιερά Μονή του Όρους Σινά, το Άγιο 

Όρος, το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, το 

Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, το Πατριαρχείο 

Ιεροσολύμων και η Ορθόδοξη Εκκλησία της 

Αλβανίας.  

 

στ) Νομικά πρόσωπα τα οποία αποδεδειγμένα 

επιδιώκουν στην Ελλάδα σκοπούς κοινωφελείς, 

πολιτιστικούς, θρησκευτικούς, εκπαιδευτικούς για 

τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν για τον 

κοινωφελή, πολιτιστικό, θρησκευτικό, 

εκπαιδευτικό σκοπό, για τα ακίνητα που εκμε-

ταλλεύονται εφόσον το προϊόν της εκμετάλλευσης 

διατίθεται αποδεδειγμένα για την εκπλήρωση 

αυτών των σκοπών, καθώς και για τα ακίνητα 

που αποδεδειγμένα είναι κενά ή δεν αποφέρουν 

κανένα εισόδημα.» 

3. Εξαιρούνται από τις διατάξεις της 

παραγράφου 1, εφόσον έχουν την έδρα τους 

σύμφωνα με το καταστατικό τους στην Ελλάδα 

ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

 

α) Ανώνυμες εταιρείες που έχουν ονομαστικές 

μετοχές μέχρι φυσικού προσώπου ή που 

δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα που τις κατέχουν 

και με την προϋπόθεση ότι τα φυσικά πρόσωπα 

έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου στην 

Ελλάδα. 
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Διάστημα Ισχύος Νόμου            

από 01-01-2002 έως 31-12-2009. 

Διάστημα Ισχύος Νόμου             

από 01-01-2010 έως σήμερα. 

 

Άρθρο 17 (ισχύει ως έχει από 01-01-2002) 

Διαδικασία επιβολής του ειδικού φόρου 

1. Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης 

είναι η 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. 

2. Για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται 

υπόψη η αξία που έχουν τα ακίνητα και τα 

εμπράγματα σε αυτά δικαιώματα κατά την 1η 

Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, για τον 

προσδιορισμό της οποίας εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.2961/2001. 

3. Για την παραλαβή των δηλώσεων και τη 

βεβαίωση του φόρου αρμόδιος είναι ο 

προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής 

υπηρεσίας, που είναι αρμόδια για τη φορολογία 

εισοδήματος. Με απόφαση του Υπουργού 

Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί κάθε φορά 

να τροποποιείται η αρμοδιότητα που ορίζεται 

από το προηγούμενο εδάφιο. 

4. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την 20ή Μαΐου 

του έτους φορολογίας. Για τον τρόπο υποβολής 

της δήλωσης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις 

του άρθρου 68 του Ν.2961/2001. Ο φόρος που 

αναλογεί καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή 

της δήλωσης. Η δήλωση που υποβάλλεται χωρίς 

την καταβολή του φόρου θεωρείται απαράδεκτη 

και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. 

5. Για την καταχώριση των δηλώσεων που 

υποβάλλονται, την έκδοση των πράξεων 

επιβολής του φόρου, την επίδοση των 

προσκλήσεων, των πράξεων και των υπόλοιπων 

εγγράφων, την εξώδικη λύση των διαφορών, την 

έκπτωση του δικαιώματος του Δημοσίου για την 

κοινοποίηση πράξης επιβολής φόρου και 

προστίμου, το απόρρητο των φορολογικών 

στοιχείων και γενικά τη διαδικασία βεβαίωσης 

του φόρου εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις 

για την επιβολή του φόρου εισοδήματος φυσικών 

και νομικών προσώπων, όπως ισχύουν. 

 

6. Για την επιβολή των πρόσθετων φόρων και 

προστίμων εφαρμόζονται οι διατάξεις των 

παραγράφων 1, 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 1, 

β) Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, εφόσον τα 

εταιρικά μερίδια ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή 

εφόσον δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα στα οποία 

ανήκουν οι εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν και 

με την προϋπόθεση ότι τα φυσικά πρόσωπα 

έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου στην 

Ελλάδα. 

γ) Προσωπικές εταιρείες, εφόσον οι εταιρικές 

μερίδες ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή εφόσον 

δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα στα οποία 

ανήκουν οι εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν και 

με την προϋπόθεση ότι τα φυσικά πρόσωπα 

έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου στην 

Ελλάδα. 

δ) Εταιρείες, των οποίων το σύνολο των 

ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων 

ανήκουν σε ίδρυμα ημεδαπό ή αλλοδαπό, εφόσον 

αποδεδειγμένα επιδιώκει στην Ελλάδα 

κοινωφελείς σκοπούς, για τα ακίνητα που χρησι-

μοποιούνται για το σκοπό αυτόν. 

ε) Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα κάθε 

είδους ημεδαπά ταμεία ή ημεδαποί οργανισμοί 

κοινωνικής ασφάλισης, οι ημεδαπές 

συνδικαλιστικές οργανώσεις, η Αρχαιολογική 

Εταιρεία, τα ημεδαπά μουσεία, το Ευρωπαϊκό 

Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, οι Ξένες 

Αρχαιολογικές Σχολές, οι ημεδαποί συνεταιρισμοί 

που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους, οι 

ημεδαπές δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, 

τα νομικά πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις 

του ν. 3647/2008 (ΦΕΚ 37 Α'), καθώς και τα 

ημεδαπά κληροδοτήματα με κοινωφελή σκοπό, τα 

ημεδαπά κοινωφελή ιδρύματα που εποπτεύονται 

από δημόσια αρχή και τα ημεδαπά σωματεία. 

Αν το σύνολο ή μέρος των ονομαστικών μετοχών, 

μεριδίων ή μερίδων των εταιρειών των ανωτέρω 

περιπτώσεων α', β', γ' ανήκει σε εταιρεία, οι 

μετοχές της οποίας βρίσκονται σε διαπραγμάτευση 

σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, δεν 

απαιτείται περαιτέρω δήλωση φυσικών 

προσώπων για την εταιρεία αυτή, κατά το πο-

σοστό συμμετοχής της. 
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Διάστημα Ισχύος Νόμου            

από 01-01-2002 έως 31-12-2009. 

Διάστημα Ισχύος Νόμου             

από 01-01-2010 έως σήμερα. 

 

καθώς και των άρθρων 2, 4, 9, 15, 22, 23 και 24 

του Ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α’), όπως ισχύουν. 

7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 

Οικονομικών καθορίζεται ο τύπος και το 

περιεχόμενο της δήλωσης, καθώς και κάθε άλλο 

θέμα που αφορά την εφαρμογή του άρθρου 

αυτού. 

Άρθρο 18 

Μεταβατική διάταξη 

1. Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, η 

δήλωση του άρθρου 17 θα υποβληθεί μέχρι την 

20ή Ιουλίου 2003. 

2. Μεταβιβάσεις ακινήτων από επαχθή ή 

χαριστική αιτία εταιρειών που υπόκεινται στον 

ειδικό φόρο που προβλέπεται στο άρθρο 15 του 

παρόντος, εφόσον πραγματοποιηθούν σε φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα που εξαιρούνται από την 

υποχρέωση καταβολής του πιο πάνω φόρου μέσα 

σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου 

αυτού, απαλλάσσονται από την υποχρέωση 

καταβολής του φόρου υπεραξίας, που 

προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης ζ’ 

της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος, του πιο πάνω ειδικού 

φόρου, καθώς και από το ήμισυ του φόρου 

δωρεάς ή μεταβίβασης, που αναλογεί κατά 

περίπτωση. Εάν η μεταβίβαση του ακινήτου 

γίνεται προς φυσικό πρόσωπο το οποίο 

αποδεικνύει ότι είναι ο πραγματικός κύριος του 

ακινήτου ή σύζυγος αυτού ή έχει σχέση 

συγγενείας κατευθείαν γραμμή μέχρι δευτέρου 

βαθμού με αυτόν, δεν έχουν εφαρμογή οι 

διατάξεις της περίπτωσης γ’ του άρθρου 17 του 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, υπό την 

προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο κτήσης του 

ακινήτου από την εταιρεία δεν θα είχαν εφαρμογή 

για τον πραγματικό κύριο οι διατάξεις της 

παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος. Με απόφαση του 

Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 

καθορίζονται τα απαιτούμενα αποδεικτικά 

στοιχεία και λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής της 

διάταξης αυτής. 

 

 

Αν το σύνολο ή μέρος των ονομαστικών μετοχών, 

μεριδίων ή μερίδων των εταιρειών των ανωτέρω 

περιπτώσεων α', β', γ' κατέχουν πιστωτικά 

ιδρύματα, περιλαμβανομένων και των 

ταμιευτηρίων ή ταμείων παρακαταθηκών και 

δανείων, ασφαλιστικά ταμεία, ασφαλιστικές ε-

ταιρείες, αμοιβαία κεφάλαια, περιλαμβανομένων 

και των αμοιβαίων κεφαλαίων επενδύσεων σε 

ακίνητη περιουσία κλειστού τύπου, εταιρείες 

διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, εταιρείες 

συλλογικών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία 

κλειστού τύπου, εφόσον όλα τα ανωτέρω 

λειτουργούν σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και εποπτεύονται από αρχή κράτους - μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και «θεσμικοί 

επενδυτές» που λειτουργούν σε οργανωμένη 

αγορά χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως 

αυτή νοείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 

άρθρου 23 του ν.2778/1999 (ΦΕΚ 295 Α'), δεν 

απαιτείται περαιτέρω δήλωση των φυσικών 

προσώπων κατά το ποσοστό συμμετοχής τους. 

 

Αν το σύνολο ή μέρος των ονομαστικών μετοχών, 

μεριδίων ή μερίδων των εταιρειών των ανωτέρω 

περιπτώσεων α', β', γ' ανήκει σε νομικό πρόσωπο 

ή νομική οντότητα που έχει την έδρα του 

σύμφωνα με το καταστατικό του σε άλλη εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρα, απαιτείται, για να 

χορηγηθεί απαλλαγή, να συντρέχουν για το νομικό 

πρόσωπο ή τη νομική οντότητα οι προϋποθέσεις 

της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου. 

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο, ο οποίος 

πραγματοποιείται σε εταιρεία, διαπιστωθεί ότι τα 

δηλωθέντα φυσικά πρόσωπα δεν είναι οι 

πραγματικοί φορείς της επιχείρησης των ανωτέρω 

περιπτώσεων υπό στοιχεία α', β', γ', τότε, από την 

ημερομηνία διαπίστωσης της παράβασης μέχρι 

και την ολοκλήρωση των διαδικασιών του ε-

λέγχου, δεν παρέχονται από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., 

για το συγκεκριμένο ακίνητο, τα προβλεπόμενα 

φορολογικά πιστοποιητικά τα οποία απαιτούνται 

κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων 

που αφορούν το ακίνητο αυτό. 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 

καθορίζεται η διαδικασία και κάθε αναγκαία 

λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του 

προηγούμενου εδαφίου. 
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Διάστημα Ισχύος Ν.3091/2002       

από 01-01-2010 έως σήμερα. 

4. Εξαιρούνται από την υποχρέωση της παραγράφου 1 εταιρείες που έχουν την έδρα τους σύμφωνα με 

το καταστατικό τους σε τρίτη χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συντρέχουν οι αναφερόμενες 

στην παράγραφο 3 υπό στοιχεία α', β' και γ' περιπτώσεις, εφόσον υπάρχει σύμβαση διοικητικής 

συνδρομής για την καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής με τη χώρα της έδρας τους.  

   

5. Η απόδειξη των νόμιμων προϋποθέσεων για την υπαγωγή του στις εξαιρέσεις των παραγράφων 2, 3 

και 4 βαρύνει το πρόσωπο που τις επικαλείται. 

 

6. Στις περιπτώσεις γ' και στ' της παραγράφου 2, καθώς και στην περίπτωση δ' της παραγράφου 3, η 

απαλλαγή χορηγείται κατόπιν αίτησης των νομικών προσώπων προς το Υπουργείο Οικονομικών. Με 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, ο χρόνος, η 

διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη χορήγηση των απαλλαγών αυτών. 

7. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου θεωρούνται κύριοι ή επικαρπωτές από το χρόνο σύνταξης των 

οριστικών συμβολαίων ανεξάρτητα από τη μεταγραφή τους. 

8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται τα απαιτούμενα κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού και κάθε άλλο σχετικό 

θέμα.» 2. Στο άρθρο 17 του ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α'), όπως ισχύει, προστίθενται μετά την 

παράγραφο 2 νέες παράγραφοι 3 και 4 ως εξής, και οι παράγραφοι 3, 4, 5, 6 και 7 του ίδιου άρθρου 

αναριθμούνται σε 5, 6, 7, 8 και 9 αντίστοιχα: «3. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης ειδικού φόρου επί 

των ακινήτων έχουν: α) Οι νομικές οντότητες και τα νομικά πρόσωπα που είναι υπόχρεα στο φόρο 

σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου αυτού. β) Ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευ-

θύνης οι οποίες έχουν ως σκοπό, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την αγορά, διαχείριση, επένδυση 

και εκμετάλλευση ακινήτων. γ) Οι νομικές οντότητες και τα νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων γ' και 

στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του νόμου αυτού, καθώς και αυτά της περίπτωσης δ' της 

παραγράφου 3 του ίδιου νόμου. 

4. Οι συμβολαιογράφοι οι οποίοι, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 116 του Κώδικα Φορολογίας 

Κληρονομιών, Δωρεών και Γονικών Παροχών και του άρθρου 14 του α.ν. 1521/1950, αποστέλλουν 

στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αντίγραφα των συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με οποιαδήποτε αιτία, 

οφείλουν, κατά την αποστολή των συμβολαίων 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, να αποστέλλουν δεύτερο αντίγραφο των συμβολαίων αυτών συνοδευόμενο από 

ειδικό διαβιβαστικό. 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, 

στην οποία θα διαβιβάζονται από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. τα αντίγραφα των πιο πάνω συμβολαίων, και 

κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.» 

Αρ. 18 ν. 3091/2002 όπως τροποποιήθηκε με το αρ.58 ν.3842/10 

1. 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, 

όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το προηγούμενο άρθρο, εφόσον πραγματοποιηθούν σε 

φυσικά πρόσωπα μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, 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. 
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ΝΟΜΟΣ 3842/10 (ΦΕΚ 58/Α/23-04-12) Άρθρο 78 

Άρθρο 51Α  του ν.2238/1994 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΠΟΥ 

ΣΥΝΔΕΕ− 

ΤΑΙ ΜΕ ΚΡΑΤΗ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΑ ΣΤΟ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ 

ΤΟΜΕΑ Ή ΜΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ 

Άρθρο 78 

1. Πριν το Μέρος Τρίτο και το άρθρο 52 του 

Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994) 

προστίθεται 

Κεφάλαιο Ζ΄ και άρθρα 51Α και 51Β, ως εξής: 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΝΟΜΙΚΑ 

ΠΡΟΣΩΠΑ Ή 

ΝΟΜΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΩΝ 

ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Ή ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ 

ΠΡΟΝΟΜΙ− 

ΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

 

Άρθρο 51Α 

Ορισμοί 

 

1. Κράτος για την εφαρμογή του παρόντος 

κεφαλαίου νοείται το κράτος ή η περιοχή 

δικαιοδοσίας ή η υπερπόντια χώρα ή το έδαφος που 

τελεί υπό οιοδήποτε ειδικό καθεστώς σύνδεσης ή 

εξάρτησης κατά την έννοια του διεθνούς δικαίου. 

 

2. Σύμβαση διοικητικής συνδρομής, για την 

εφαρμογή του παρόντος Κώδικα νοείται η διεθνής 

σύμβαση που επιτρέπει την ανταλλαγή όλων των 

πληροφοριών, που είναι απαραίτητες για την 

εφαρμογή της φορολογικής 

νομοθεσίας των Συμβαλλόμενων Μερών.  

3. Nομική οντότητα για την εφαρμογή των 

διατάξεων του παρόντος Κώδικα, θεωρείται κάθε 

νομικό πρόσωπο, οργανισμός, υπεράκτια ή 

εξωχώρια εταιρεία (offshore κ.λπ.), κάθε 

μορφήςεταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων (private 

investment company κ.λπ.), κάθε μορφής 

καταπίστευμα (trust, Anstalt κ.λπ.) ή οποιοδήποτε 

μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε μορφής ίδρυμα 

(foundation, Stiftung κ.λπ.) ή οποιοδήποτε 

μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε μορφή 

προσωπικής επιχείρησης ή  ποιαδήποτε οντότητα 

προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μορφής 

κοινή επιχείρηση, κάθε μορφής εταιρεία 

διαχείρισης κεφαλαίου ή περιουσίας ή διαθήκης ή 

κληρονομίας ή κληροδοσίας ή δωρεάς, κάθε φύσης 

κοινοπραξία, κάθε μορφής εταιρεία αστικού 

δικαίου και κάθε άλλο πιθανό μόρφωμα εταιρικής 

οργάνωσης, ανεξαρτήτως νομικής προσωπικότητας 

και κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα. 

 

4. Μη συνεργάσιμα κράτη είναι εκείνα που κατά 

την 1η Ιανουαρίου 2010 και εφεξής δεν είναι κράτη 

– μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κατάστασή τους 

σχετικά με τη διαφάνεια και την ανταλλαγή των 

πληροφοριών σε φορολογικά θέματα έχει εξεταστεί 

από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και τα οποία μέχρι την 1η 

Ιανουαρίου 2010: 

α) δεν έχουν συνάψει με την Ελλάδα σύμβαση 

διοικητικής συνδρομής στο φορολογικό τομέα και 

β) δεν έχουν υπογράψει τέτοια σύμβαση 

διοικητικής 

συνδρομής με τουλάχιστον δώδεκα άλλα κράτη. 

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν 

αθροιστικά. 

5. Τα μη συνεργάσιμα κράτη καθορίζονται με 

απόφαση 

του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από τη 

διαπίστωση 

των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου 

και τα οποία μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2010: 

 

Εάν το φυσικό πρόσωπο προς το οποίο πραγματοποιείται η μεταβίβαση του προηγούμενου εδαφίου 

αποδεικνύει ότι είναι πραγματικός κύριος του ακινήτου, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της 

περίπτωσης γ' του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε., υπό την προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο κτήσης του ακινήτου 

από το νομικό πρόσωπο δεν θα είχαν εφαρμογή για τον πραγματικό κύριο οι διατάξεις της παραγράφου 

1 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε.. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, λοιπές 

λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης αυτής και παρατείνεται η προθεσμία της παραγράφου 1 του 

άρθρου αυτού. 
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Άρθρο 51Α  του ν.2238/1994 

 α) δεν έχουν συνάψει με την Ελλάδα σύμβαση 

διοικητικής συνδρομής στο φορολογικό τομέα και 

 

β) δεν έχουν υπογράψει τέτοια σύμβαση διοικητικής 

συνδρομής με τουλάχιστον δώδεκα άλλα κράτη. 

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν 

αθροιστικά. 

 

5. Τα μη συνεργάσιμα κράτη καθορίζονται με 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από 

τη διαπίστωση των προϋποθέσεων της 

προηγούμενης παραγράφου και περιλαμβάνονται σε 

κατάλογο που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. Ο κατάλογος δημοσιεύεται τον 

Ιανουάριο κάθε έτους ως εξής: 

 

α) Αφαιρούνται τα κράτη που μέχρι την ημερομηνία 

δημοσίευσης έχουν συνάψει με την Ελλάδα 

σύμβαση διοικητικής συνδρομής. 

 

β) Προστίθενται τα κράτη που: 

αα) ενώ έχουν συνάψει με την Ελλάδα σύμβαση 

διοικητικής συνδρομής, οι διατάξεις της εν λόγω 

σύμβασης ή η εφαρμογή τους δεν επέτρεψαν στην 

ελληνική φορολογική διοίκηση να λάβει τις 

πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την 

εφαρμογή των διατάξεων της φορολογικής 

νομοθεσίας, 

 

ββ) δεν έχουν συνάψει με την Ελλάδα σύμβαση 

διοικητικής συνδρομής, αν και η Ελλάδα είχε 

προτείνει, πριν την 1η Ιανουαρίου του 

προηγούμενου έτους, τη σύναψη τέτοιας σύμβασης. 

 

γ) Αφαιρούνται ή προστίθενται τα κράτη που δεν 

έχουν συνάψει με την Ελλάδα σύμβαση διοικητικής 

συνδρομής, στα οποία η Ελλάδα δεν είχε προτείνει 

τη σύναψη τέτοιας σύμβασης πριν την 1η  

Ιανουαρίου του προηγούμενου έτους και για τα 

οποία το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Διαφάνεια και 

την Ανταλλαγή των πληροφοριών σε φορολογικά 

θέματα που συστήθηκε με απόφαση του Ο.Ο.Σ.Α. 

της 17ης Σεπτεμβρίου 2009, θεωρεί ότι αντίστοιχα 

προβαίνουν ή όχι στην ανταλλαγή όλων των 

πληροφοριών που είναι απαραίτητες 

για την εφαρμογή των φορολογικών νομοθεσιών 

των 

Συμβαλλόμενων Μερών. 

 

6. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου σχετικά με 

τα μη συνεργάσιμα κράτη εφαρμόζονται για αυτά 

που προστίθενται στον κατάλογο της προηγούμενης 

παραγράφου, από την 1η Ιανουαρίου του επομένου 

της δημοσίευσης έτους. Γι’ αυτά που αφαιρούνται 

από τον κατάλογο, η εφαρμογή των διατάξεων παύει 

από τη δημοσίευσή του. 

 

7. Για την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου 

αυτού, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική 

οντότητα θεωρείται ότι υπόκειται σε προνομιακό 

φορολογικό καθεστώς στο κράτος εκτός της 

Ελλάδας, ακόμη και αν η κατοικία ή η καταστατική 

ή η πραγματική έδρα του ή εγκατάσταση ευρίσκεται 

σε κράτος−μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν σε 

αυτό το κράτος: 

 

α) δεν υπόκειται σε φορολογία ή, εάν υπόκειται, δεν 

φορολογείται εν τοις πράγμασι, ή  

 

β) υπόκειται σε φόρο επί των κερδών ή των 

εισοδημάτων ή του κεφαλαίου, ο οποίος είναι 

κατώτερος σε ποσοστό πάνω από το ήμισυ του 

φόρου που θα οφειλόταν  σύμφωνα με τις διατάξεις 

της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, εάν ήταν 

κάτοικος ή είχε την έδρα του ή 

διατηρούσε μόνιμη εγκατάσταση κατά την έννοια 

του άρθρου 100 του παρόντος Κώδικα στην Ελλάδα. 
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Άρθρο 51Β  του ν.2238/1994 

 

Άρθρο 51Β 

Πληρωμές σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές 

οντότητες μη συνεργάσιμων κρατών 

ή κρατών με προνομιακό φορολογικό καθεστώς 

 

1. Οι δαπάνες για την αγορά αγαθών ή τη λήψη 

υπηρεσιών ή οι πάσης φύσεως τόκοι από απαιτήσεις 

οποιασδήποτε φύσης ή οι πρόσοδοι και άλλα 

προϊόντα ομολογιών, απαιτήσεων, καταθέσεων και 

εγγυήσεων ή τα δικαιώματα που εισπράττονται ως 

αντάλλαγμα για τη χρήση ή το δικαίωμα χρήσης 

οποιουδήποτε δικαιώματος αναπαραγωγής 

φιλολογικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής 

εργασίας (περιλαμβανομένων κινηματογραφικών 

ταινιών και ταινιών και μαγνητοταινιών για 

ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές), 

οποιασδήποτε ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, 

μυστικών βιομηχανικών μεθόδων ή τύπων 

κατασκευής ή διαδικασίας παραγωγής ή για τη 

χρήση ή το δικαίωμα χρήσης βιομηχανικού, 

εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού ή για 

πληροφορίες που αφορούν σε βιομηχανική, εμπορική 

ή επιστημονική εμπειρία και κάθε παρόμοιας φύσης 

δικαιώματα, τα μισθώματα, τα μισθώματα 

χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι πάσης φύσεως 

αποζημιώσεις, οι αμοιβές διευθυντών και μελών 

διοικητικών συμβουλίων εταιρείας και κάθε άλλη 

παρόμοιας φύσης πληρωμή, καθώς και κάθε άλλη 

κατηγορία δαπάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 17 και 31 του παρόντος Κώδικα, που 

καταβάλλονται ή  οφείλονται από πρόσωπο που είναι 

σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 101 του παρόντος 

Κώδικα υποκείμενο φόρου και το οποίο είναι 

κάτοικος ή έχει την έδρα του ή διατηρεί μόνιμη 

εγκατάσταση κατά την έννοια του άρθρου 100 στην 

Ελλάδα, προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική 

οντότητα, που είναι κάτοικος ή έχει την καταστατική 

ή πραγματική έδρα ή είναι εγκατεστημένος σε 

κράτος μη συνεργάσιμο, δεν αναγνωρίζονται ως 

δαπάνες που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά 

του ή από το φορολογητέο εισόδημά τους. 

 

Οι δαπάνες του προηγούμενου εδαφίου δεν 

αναγνωρίζονται και όταν η πληρωμή διενεργείται 

άμεσα ή έμμεσα σε οποιασδήποτε μορφής 

χρηματοπιστωτικό οργανισμό που είναι  

εγκατεστημένος σε ένα από τα κράτη που 

περιλαμβάνονται στον κατάλογο της παραγράφου 5 

του προηγούμενου άρθρου. 

 

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 

εφαρμόζονται και όταν καταβάλλονται ή οφείλονται 

ποσά προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική 

οντότητα, που είναι κάτοικος ή έχει την καταστατική 

ή πραγματική έδρα ή είναι εγκατεστημένος σε κράτος 

που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, 

εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αποδείξει ότι οι δαπάνες 

αυτές αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές 

και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή 

εισοδημάτων ή κεφαλαίου με σκοπό τη φοροαποφυγή 

ή φοροδιαφυγή. 

 

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 

εφαρμόζονται και όταν οι σχετικές δαπάνες 

οφείλονται ή καταβάλλονται σε αντιπρόσωπο ή 

υπεργολάβο και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η 

νομική οντότητα που αντιπροσωπεύεται ή για 

λογαριασμό της οποίας ασκείται η υπεργολαβία αν 

συναλλασσόταν απευθείας θα υπαγόταν στις 

διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων.» 

 

2. Τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης στ΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. 

καταργούνται. 

3. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ι΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 31 αντί των λέξεων: «με 

εξαίρεση αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 14 

του άρθρου αυτού» τίθενται οι λέξεις: «με την 

επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 51Β του 

παρόντος Κώδικα». 

 

4. Η παράγραφος 14 του άρθρου 31 καταργείται και 

οι επόμενες παράγραφοι αναριθμούνται. 

5. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει 

από 1.1.2010. 

 

 



73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρ. 10 ν.2961/2001 (ΦΕΚ Α΄266) Αξία ακινήτων 

Άρθρο 10 Αξία 

ακινήτων 

Α. Αγοραία αξία 

Για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων λαμβάνονται υπόψη 

και συνεκτιμώνται ιδίως τα στοιχεία εκτίμησης των ίδιων ή άλλων 

πλησιόχωρων ομοειδών ακινήτων, που προκύπτουν από μεταβιβάσεις 

με αντάλλαγμα ή κτήσεις αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής ή 

προίκας ή από απαλλοτριώσεις ή δικαστικές διανομές, η καθαρή 

πρόσοδος αυτών καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο, το οποίο 

ασκεί ουσιώδη επίδραση στη διαμόρφωση της αγοραίας αξίας τους. 

Σε περίπτωση έλλειψης οποιουδήποτε από τα ανωτέρω στοιχεία ή 

εφόσον αυτά που υπάρχουν κρίνονται απρόσφορα ή ανεπαρκή, ο 

προσδιορισμός της αξίας αυτών γίνεται με βάση κάθε αποδεικτικό 

μέσο. 

Β. Αντικειμενική αξία 

1. Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που 

μεταβιβάζονται αιτία θανάτου, λαμβάνονται υπόψη οι τιμές 

εκκίνησης, που είναι καθορισμένες από πριν κατά ζώνες ή οικοδομικά 

τετράγωνα και κατ' είδος ακινήτου, όπως αστικό ακίνητο, 

μονοκατοικία, διαμέρισμα, κατάστημα, αγρόκτημα και άλλα. 

Οι τιμές εκκίνησης αυξάνονται ή μειώνονται ποσοστιαία ανάλογα 

με τους παράγοντες που επηρεάζουν αυξητικά ή μειωτικά την αξία 

των ακινήτων, όπως για τα διαμερίσματα η παλαιότητα, η θέση στο 

οικοδομικό τετράγωνο ή στον όροφο της πολυκατοικίας, για τα 

καταστήματα η εμπορικότητα δρόμου, το πατάρι, το υπόγειο, για τα 

αγροκτήματα η καλλιεργητική αξία, η τουριστική ή παραθεριστική 

σημασία και άλλα. 

Οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσής τους θα 

καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών, μετά 

από εισήγηση επιτροπών που θα αποτελούνται από οικονομικούς 

υπαλλήλους, μηχανικούς του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, εκπροσώπους της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 

και άλλα πρόσωπα που διαθέτουν ειδικές γνώσεις ή ιδιάζουσα 

εμπειρία και θα συγκροτούνται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών. 

Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο τιμές αναπροσαρμόζονται το 

βραδύτερο ανά διετία, με τις κατά την παράγραφο 2 αποφάσεις του 

Υπουργού Οικονομικών. 

 

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται: 

α) Η καταχώρηση των τιμών εκκίνησης και των συντελεστών 

αυξομείωσής τους σε πίνακες και η συσχέτισή τους με διαγράμματα 

που καταρτίζονται με βάση χάρτες, 

β) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με την εφαρμογή των 

διατάξεων αυτής της ενότητας, 

γ) η εφαρμογή των διατάξεων αυτής της ενότητας και για τον 

προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζόμενων εκτός 

σχεδίου ακινήτων, 

δ) ο χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων αυτής της ενότητας σε 

ολόκληρη τη χώρα ή ορισμένες περιοχές αυτής ή πόλεις και για όλα 

τα ακίνητα ή για ορισμένη κατηγορία αυτών. 

3. Κάθε άλλη διάταξη, η οποία ρυθμίζει διαφορετικά τη 

φορολογητέα αξία των ακινήτων που μεταβιβάζονται αιτία θανάτου 

και τον τρόπο προσδιορισμού της, εξακολουθεί να εφαρμόζεται και 

μετά την έναρξη ισχύος των υπουργικών αποφάσεων της 

προηγούμενης παραγράφου μόνο στις περιπτώσεις που ο 

φορολογούμενος αμφισβητήσει τις προκαθορισμένες τιμές με 

προσφυγή του ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. 

4. Σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτων αιτία θανάτου, ο 

φορολογούμενος αναγράφει στην οικεία φορολογική δήλωση την 

κατά τις παραγράφους 1 και 2 αυτής της ενότητας οριζόμενη αξία 

τους, με βάση την οποία βεβαιώνεται ο φόρος που αναλογεί. Αν ο 

υπόχρεος σε φόρο θεωρεί την προκαθορισμένη αξία μεγαλύτερη από 

την αγοραία, έχει το δικαίωμα, μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) 

ημερών από την υποβολή της δήλωσής του, να ζητήσει με προσφυγή 

τον προσδιορισμό της αξίας από το αρμόδιο διοικητικό πρωτοδικείο. 

Αν ασκηθεί προσφυγή, ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής 

υπηρεσίας διενεργεί έλεγχο για τον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας 

του ακινήτου και συντάσσει σχετική έκθεση, αντίγραφο της οποίας 

κοινοποιεί στον φορολογούμενο είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν 

από τη δικάσιμο. Η έκθεση αυτή επισυνάπτεται στην έκθεση του άρ-

θρου 129 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, στην οποία 

περιλαμβάνεται και αίτημα προς το διοικητικό δικαστήριο για 

προσδιορισμό της αγοραίας αξίας του ακινήτου.  
Εφόσον το διοικητικό δικαστήριο προσδιορίσει αξία του ακινήτου 

μεγαλύτερη από την προκαθορισμένη, επιβάλλεται εκτός από τον 

κύριο φόρο, την πληρωμή του οποίου θα διέφευγε ο υπόχρεος και ο 

πρόσθετος φόρος του άρθρου 75. 
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β) Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας 

του οικοπέδου ή γηπέδου, έχουν εφαρμογή οι 

διατάξεις του άρθρου 9 και της ενότητας Α' του 

άρθρου αυτού. 
2. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών 

καθορίζονται σταδιακά, για τις περιοχές της 
προηγούμενης παραγράφου, ζώνες με αξία γης και 
συντελεστές αυξομείωσής τους, οι οποίοι 
προσδιορίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
οικοπέδου ή γηπέδου, όπως σχήμα, δυνατότητα 
εκμετάλλευσης και άλλα, ώστε να υπολογίζεται 
αντικειμενικά και η αξία γης. Στις περιπτώσεις αυτές 
δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 και της 
ενότητας Α' του άρθρου αυτού. 

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών 
καθορίζονται: 

α. Η καταχώρηση των τιμών αφετηρίας κόστους 
κατά είδος οικοδομής και περιοχή, των τιμών γης 
κατά ζώνες και των συντελεστών αυξομείωσής τους 
σε πίνακες, καθώς και οι χάρτες και τα έντυπα που θα 
αποτελούν την απαραίτητη υποδομή για τον 
αντικειμενικό προσδιορισμό της αξίας των κτισμάτων 
και του οικοπέδου ή γηπέδου. 

β. Ο χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων της 
ενότητας αυτής σε ολόκληρη τη χώρα ή κατά 
περιοχές, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική 
με την εφαρμογή τους. 

4. Κατά τη μεταβίβαση ακινήτων σε περιοχές που 
δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού 
της αξίας των ακινήτων, η φορολογητέα αξία 
προσδιορίζεται από την αξία των κτισμάτων και του 
οικοπέδου, όπως αυτές καθορίζονται κατά το χρόνο 
της μεταβίβασης από τις περί αντικειμενικού 
προσδιορισμού διατάξεις της ενότητας αυτής. 

5. Οι δηλώσεις φόρου κληρονομιών, υποβάλλονται 
με τα οικεία φύλλα υπολογισμού της αξίας των 
κτισμάτων από τους υπόχρεους σε δήλωση, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. 

6. Ο οικείος φόρος που βεβαιώνεται ή 
καταβάλλεται, κατά περίπτωση, με την υποβολή της 
δήλωσης, υπολογίζεται επί της αντικειμενικής αξίας 
των κτισμάτων και επί της αξίας του οικοπέδου. 

7. Αν ο υπόχρεος δεν αποδεχθεί την αξία του 
ακινήτου, όπως προκύπτει με την εφαρμογή των 
διατάξεων της ενότητας αυτής, μπορεί μέσα σε 
προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση 
του φύλλου ελέγχου ή της πράξης, που αφορά την 
αγοραία αξία του οικοπέδου, να ασκήσει προσφυγή 
ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου για τη 
φορολογητέα αξία του κτίσματος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της ενότητας Β' αυτού του άρθρου, και για 
την αγοραία αξία του οικοπέδου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 80. 
   8.Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις των παραγράφων 

4 έως και 7 της ενότητας αυτής εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του 
παρόντος νόμου καθώς και οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής 

Δικονομίας. 

Σε περίπτωση που δεν αμφισβητηθεί η 
προκαθορισμένη αξία, ο προϊστάμενος της 
δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας ελέγχει την 
ακρίβεια των δηλώσεων μόνο όσον αφορά τα 
προσδιοριστικά στοιχεία των ακινήτων σύμφωνα 
με τα οποία διαμορφώνεται η αξία τους. Αν 
διαπιστωθεί ανακρίβεια των στοιχείων αυτών, 
εκδίδεται πράξη με την οποία καταλογίζεται ο 
φόρος την πληρωμή του οποίου θα διέφευγε ο 
υπόχρεος με την ανακρίβεια καθώς και ο πρό-
σθετος φόρος του άρθρου 75. 

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από τις 
διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται οι 
οικείες διατάξεις του παρόντος νόμου, καθώς και οι 
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. 

5. Μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
την υποβολή της δήλωσης ο υπόχρεος σε φόρο 
δύναται, χωρίς φορολογική επιβάρυνση, εφόσον 
διαπιστώσει ότι έγινε οποιοδήποτε λογιστικό λάθος 
κατά τη σύνταξη του φύλλου υπολογισμού της 
αξίας των ακινήτων ή εσφαλμένη επιλογή των 
προκαθορισμένων τιμών εκκίνησης ή των συντε-
λεστών αυξομείωσής τους, να υποβάλει νέα 
δήλωση και να ζητήσει επαναπροσδιορισμό του 
φόρου, εφόσον δεν καταρτίστηκε οριστικό 
συμβόλαιο με βάση την αρχική δήλωση. Στην 
περίπτωση αυτή, αν ο φόρος που προκύπτει με τη 
νέα δήλωση είναι μεγαλύτερος, συμψηφίζεται με 
αυτόν που καταβλήθηκε, αν είναι μικρότερος, η 
επιπλέον διαφορά επιστρέφεται. Αν ο 
προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας 
μέσα στην προθεσμία του 20ημέ-ρου από την 
υποβολή της δήλωσης διαπιστώσει εσφαλμένο 
υπολογισμό του φόρου από υπαιτιότητα της υπηρε-
σίας, δύναται να καλέσει το φορολογούμενο για 
την υποβολή, μέσα στην ίδια 20ήμερη προθεσμία, 
συμπληρωματικής δήλωσης και 
επαναπροσδιορισμό του φόρου. 
Γ. Μικτό σύστημα 

1. Η φορολογητέα αξία των μεταβιβαζόμενων 
αιτία θανάτου ακινήτων, που βρίσκονται σε 
περιοχές στις οποίες δεν έχει εφαρμοστεί το 
αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας 
τους, είτε αυτές είναι εντός είτε εκτός σχεδίου 
πόλης, υπολογίζεται χωριστά για τα επί του οικο-
πέδου ή γηπέδου τυχόν υφιστάμενα κτίσματα και 
χωριστά για το οικόπεδο ή το γήπεδο, ως εξής: 

α) Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας 

αξίας των κτισμάτων εφαρμόζεται αντικειμενικό 

σύστημα, κατά το οποίο λαμβάνονται υπόψη τιμές 

αφετηρίας κόστους ανά είδος κτιρίου, οι οποίες 

καθορίζονται και αναπροσαρμόζονται με 

αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. Οι τιμές αυτές 

αφετηρίας αυξάνονται ή μειώνονται με την εφαρμογή συντελεστών 

που προσδιορίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του υπό εκτίμηση 

κτιρίου, όπως το μέγεθος, την ποιότητα κατασκευής, την παλαιότητα 
και άλλα. 

 

Αρ. 10 ν.2961/2001 (ΦΕΚ Α΄266) Αξία ακινήτων 
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ν.1587/1950 (ΦΕΚ Α 294)                                                            

Περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων 

Άρθρον 8. 

1.Ο φόρος μεταβιβάσεως καταβάλλεται εξ 

ολοκλήρου συν τη δηλώσει. 

2.Κατά την υποβολήν της δηλώσεως φόρου 
μεταβιβάσεως ακινήτων και εντός προθεσμίας 
δύο εργασίμων ημερών, ο Οικον. 'Εφορος είτε 
αποδέχεται το δηλούμενον τίμημα ως 
συμπίπτον προς την αγοραίαν αξίαν του 
μεταβιβαζομένου ακινήτου, ότε η μεταβίβασις 
περαιούται οριστικώς ως ειλικρινής, είτε 
προσδιορίζει προσωρινώς την αγοραίαν αξίαν 
αυτού και αναγράφει ταύτην εις το 
παραδιδόμενον εις τους συμβαλλομένους 
αντίτυπον της δηλώσεως. Εξαιρετικώς, οσάκις 
συντρέχουν σοβαροί λόγοι, ο προσδιορισμός 
της προσωρινής αξίας δύναται να 
πραγματοποιηθή, τη εγκρίσει του εποπτεύοντος 
Επιθεωρητού, το βραδύτερον εντός 15 ημερών 
από της υποβολής της δηλώσεως. 

3.Ο βαρυνόμενος κατά τας διατάξεις του 

παρόντος δια του φόρου επί της τυχόν 

υπαρχούσης διαφοράς μεταξύ αγοραίας αξίας 

και τιμήματος του μεταβιβαζομένου ακινήτου, 
δύναται, εντός διμήνου ανατρεπτικής 
προθεσμίας από της ημερομηνίας παραλαβής 
της δηλώσεως, να επιδώση συμπληρωματικήν 
δήλωσιν φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων, 
σύμφωνον προς την υπό του Οικον. Εφόρου 
προσδιορισθείσαν αξίαν και να καταβάλη 
ταυτοχρόνως το ήμισυ του αναλογούντος επ' 
αυτής φόρου, άνευ προσθέτου τοιούτου ή 
προστίμου. Το υπόλοιπο ήμισυ του φόρου 
τούτου βεβαιούται αμέσως και εισπράττεται 
εντός του επομένου από της βεβαιώσεως 
μηνός. 
 
Εις την περίπτωσιν ταύτην και υπό τον όρον ότι 
άπαντα τα εν τη δηλώσει προβλεπόμενα 
στοιχεία τυγχάνουν ειλικρινή, η μεταβίβασις 
περαιούται οριστικώς ως ειλικρινής". 

 

 

Άρθρον 1 

 
1.Εφ'εκάστης εξ'επαχθούς αιτίας 

μεταβιβάσεως ακινήτου ή πραγματικού επί 
ακινήτου ή πραγματικού επί ακινήτου 
δικαιώματος ως και επί μεταβιβάσεως πλοίου 
υπό ελληνικήν σημαίαν επιβάλλεται φόρος επί 
αξίας αυτών. 

2. Ακίνητα λογίζονται τα κατά τα 

άρθρα 948 και 953 του Αστικού 

κώδικος χαρακτηριζόμενα ως 

τοιούτο. 

3.Εν την έννοια του όρου μεταβιβάσεως δια 
την εφαρμογή του παρόντος νόμου είναι: α) η 
απαλλοτρίωσις της πλήρους ή της ψιλής 
κυριότητας αδιαφόρως εν αύτη γίνεται υπό 
αναβλητική αίρεσιν ή επί τω όρω της 
εξωνήσεως, 

β) η σύστασις επικαρπίας οικήσεως ή άλλης 

δουλείας εκ των προβλεπομένων υπό των 
άρθρων 1188 εώς 1191 του Αστικού Κώδικος, 
γ) κατά την διάλυσιν ομορύθμου ή 
ετερορύθμου εταιρείας μεταβίβασης της 
ακινήτου περιουσίας της εις τα μέλη αυτής, 

δ) η παραίτησις από της κυριότητας επί 
ακινήτου ή από πραγματικού δικαιώματος επί 
ακινήτου ή από της κυριότητας πλοίου, 

ε) η απαλλοτρίωσις ακινήτου δια δημόσιαν 
ωφέλειαν 

στ) η εναλλαγή προικός έχουσης αντικείμενον 
ακινήτου ή πραγματικόν δικαίωμα επί 
ακινήτου ή πλοίον και 

ζ) η διανομή ακινήτων κλπ. μεταξύ των 
συγκυριών των. 

η) Η σύσταση, απόσβεση ή η μεταβίβαση μαζί 
με το δεσπόζον ακίνητο πραγματικής δουλείας 
από τις προβλεπόμενες από τα άρθρα ΙΙΙ8 επ. 
του Αστικού Κώδικα. 
 
4. Ως μεταβίβαση λογίζονται: 
α) η περαιτέρω, πλην της πρώτης, μεταβίβαση 
του τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης 
και β) η παραχώρηση του δικαιώματος 
αποκλειστικής χρήσης επί κοινόκτητων 
κύριων, βοηθητικών ή ειδικών χώρων 
κτισμάτων ή επί κοινόκτητου τμήματος 
οικοπέδου. 

 

Άρθρο 1 παρ. 1 έως 4 Άρθρο 8 παρ. 1, 2 & 3 
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1. Κράτος για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου νοείται το κράτος ή η 
περιοχή δικαιοδοσίας ή η υπερπόντια χώρα ή το έδαφος που τελεί υπό 
οποιοδήποτε ειδικό καθεστώς σύνδεσης ή εξάρτησης κατά την έννοια του 
διεθνούς δικαίου. 

2. Σύμβαση διοικητικής συνδρομής, για την εφαρμογή Κ.Φ.Ε. νοείται η διεθνής 
σύμβαση που επιτρέπει την ανταλλαγή όλων των πληροφοριών, που είναι 
απαραίτητες για την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας των 
συμβαλλόμενων μερών. 

3. Μη συνεργάσιμα κράτη είναι εκείνα που δεν είναι κράτη - μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κατάστασή τους σχετικά με τη διαφάνεια και την 
ανταλλαγή των πληροφοριών σε φορολογικά θέματα έχει εξεταστεί από τον 
Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και τα οποία: 

α) δεν έχουν συνάψει και δεν εφαρμόζουν με την Ελλάδα σύμβαση διοικητικής 
συνδρομής στο φορολογικό τομέα και 

β) δεν έχουν υπογράψει τέτοια σύμβαση διοικητικής συνδρομής με τουλάχιστον 
δώδεκα άλλα κράτη. 

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά. 

4. Τα μη συνεργάσιμα κράτη καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών ύστερα από τη διαπίστωση των προϋποθέσεων της προηγούμενης 
παραγράφου και περιλαμβάνονται σε κατάλογο που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο κατάλογος δημοσιεύεται τον Ιανουάριο κάθε 
έτους ως εξής:  
α) Αφαιρούνται τα κράτη που μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης έχουν συνάψει 
και εφαρμόζουν με την Ελλάδα σύμβαση διοικητικής συνδρομής.  
β) Προστίθενται τα κράτη που:  
αα) ενώ έχουν συνάψει με την Ελλάδα σύμβαση διοικητικής συνδρομής, οι 
διατάξεις της εν λόγω σύμβασης ή η εφαρμογή τους δεν επέτρεψαν στην 
ελληνική φορολογική διοίκηση να λάβει τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες 
για την εφαρμογή των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας,  
ββ) δεν έχουν συνάψει με την Ελλάδα σύμβαση διοικητικής συνδρομής, αν και η 
Ελλάδα είχε προτείνει, πριν την 1η Ιανουαρίου του προηγούμενου έτους, τη 
σύναψη τέτοιας σύμβασης. 

γ) Αφαιρούνται ή προστίθενται τα κράτη που δεν έχουν συνάψει με την Ελλάδα 
σύμβαση διοικητικής συνδρομής, στα οποία η Ελλάδα δεν είχε προτείνει τη 
σύναψη τέτοιας σύμβασης πριν την 1η Ιανουαρίου του προηγούμενου έτους και 
για τα οποία το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Διαφάνεια και την Ανταλλαγή των 
πληροφοριών σε φορολογικά θέματα που συστήθηκε με απόφαση του Ο.Ο.Σ.Α. 
της 17ης Σεπτεμβρίου 2009, θεωρεί ότι αντίστοιχα προβαίνουν ή όχι στην 
ανταλλαγή όλων των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή 
των φορολογικών νομοθεσιών των συμβαλλόμενων μερών. 

 Άρθρο 65 του νόμου 4172/2013 
Κράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα και κράτη με 
προνομιακό φορολογικό καθεστώς 

                                            Περί φόρου μεταβιβάσεως 

ακινήτων 
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5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου σχετικά με τα μη συνεργάσιμα κράτη 
εφαρμόζονται για αυτά που προστίθενται στον κατάλογο της προηγούμενης 
παραγράφου, από την 1η Ιανουαρίου του επομένου της δημοσίευσης έτους. Γι’ 
αυτά που αφαιρούνται από τον κατάλογο, η εφαρμογή των διατάξεων παύει 
από τη δημοσίευσή του. 

6. Για την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου αυτού, το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο ή νομική οντότητα θεωρείται ότι υπόκειται σε προνομιακό 
φορολογικό καθεστώς σε κράτος εκτός της Ελλάδας, όταν η φορολογική 
κατοικία τους βρίσκεται σε οποιοδήποτε κράτος, ακόμη και σε κράτος - μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν σε αυτό το κράτος: 

α) δεν υπόκειται σε φορολογία ή, εάν υπόκειται, δεν φορολογείται εν τοις 
πράγμασι, ή β) υπόκειται σε φόρο επί των κερδών ή των εισοδημάτων ή του 
κεφαλαίου, ο οποίος είναι ίσος ή κατώτερος από το πενήντα τοις εκατό (50%) 
του συντελεστή φορολογίας νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που 
θα οφειλόταν σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, 
εάν ήταν φορολογικός κάτοικος ή διατηρούσε μόνιμη εγκατάσταση κατά την 
έννοια του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε. στην Ελλάδα. 

7. Τα κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς καθορίζονται με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από τη διαπίστωση των 
προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου και περιλαμβάνονται σε 
κατάλογο που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο κατάλογος 
δημοσιεύεται τον Ιανουάριο κάθε έτους. 
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Με την συνεργασία των  

Γιανναγά Νικολάου Αντωνίου, Μεϊδάνη Δημητρίου, Ντίνου Αντωνίου   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


