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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ήδη από το έτος 1880 με τον Νόμο ΩΙΔ΄ που ρυθμίζει το φόρο κληρονομιάς 

γίνεται η πρώτη προσπάθεια του Ελληνικού Κράτους να επιβληθεί φόρος στην ακί-
νητη περιουσία, ενώ με το Νόμο ΑΧΚΕ’ του έτους 1887 επιβάλλεται φόρος στις 
συναλλαγές των ακινήτων. 

Στο πλαίσιο της κάθε φορά αναμόρφωσης της φορολογικής νομοθεσίας η φο-
ρολόγηση της κατοχής της ακίνητης περιουσίας έλαβε διάφορες μορφές και ονο-
μασίες, όπως φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας, ενιαίο τέλος κατοχής ακινήτων, 
φόρος ακίνητης περιουσίας και πλέον από 1.1.2014 Eνιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας 
Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).

Οι φόροι κατοχής είναι η μία πλευρά της φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας. 
Η άλλη πλευρά αφορά την φορολόγηση της μεταβίβασης της ακίνητης περιουσίας 
καθώς και του εισοδήματος που απορρέει από την αξιοποίησή της. Η φορολόγηση 
της μεταβίβασης ανακύπτει είτε στις μεταβιβάσεις από επαχθή αιτία (πωλήσεις) είτε 
στις μεταβιβάσεις λόγω δωρεάς, γονικής παροχής ή κληρονομιάς. Η φορολόγηση 
του εισοδήματος από την άλλη αφορά είτε το εισόδημα που αποκτάται σε ετήσια 
βάση από την εκμίσθωση των ακινήτων είτε το εφάπαξ όφελος του φορολογούμε-
νου που προέρχεται από την πώληση ακίνητης περιουσίας σε τιμή μεγαλύτερη από 
εκείνη με την οποία την είχε αποκτήσει (υπεραξία).

Επίσης τα ακίνητα στην Ελλάδα επιβαρύνονται και με μία σειρά από τέλη, με 
κυριότερο το τέλος ακίνητης περιουσίας, δηλαδή εισφορές που σχετίζονται με την 
αντιπαροχή που λαμβάνει από τους δημόσιους φορείς ο ιδιοκτήτης του ακινήτου 
και έχουν να κάνουν με την καθαριότητα, τον ηλεκτροφωτισμό, την πρόσβαση και 
άλλα δημόσια αγαθά που θεωρείται ότι προσαυξάνουν την αξία της ακίνητης αυτής 
περιουσίας.

Όλοι οι παραπάνω φόροι και τέλη καθιστούν την φορολόγηση των ακινήτων 
ένα εξαιρετικά περίπλοκο φορολογικό αντικείμενο, με αποτέλεσμα μάλιστα πολλές 
φορές η κριτική που ασκείται να έχει να κάνει και με το γεγονός ότι το διαχειριστικό 
κόστος της φορολόγησης αυτής, καθιστά εξαιρετικά μικρό το τελικό δημοσιονομικό 
όφελος.

Σημαντικός, επίσης, είναι ο τρόπος υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας των 
ακινήτων, βάσει των ισχυόντων συστημάτων υπολογισμού, καθόσον λαμβάνεται 
υπόψη και η αντικειμενική αξία του ακινήτου για τον υπολογισμό του φόρου στις 
μεταβιβάσεις ακινήτων είτε από επαχθή αιτία είτε από χαριστική αιτία. 



Στη διαχείριση του συστήματος της φορολόγησης των ακινήτων εμπλέκονται 
σειρά επαγγελματιών, όπως συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, μηχανικοί και φοροτε-
χνικοί. Σκοπός μας λοιπόν με βάση τα παραπάνω ήταν η συγγραφή ενός βιβλίου 
που θα περιλάβει την παρουσίαση όλων των θεμάτων που αφορούν τη φορολό-
γηση της ακίνητης περιουσίας και ειδικότερα τον υπολογισμό των αντικειμενικών 
αξιών των ακινήτων και των φόρων κατοχής (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), καθώς και των φόρων 
μεταβίβασης και εισοδήματος από ακίνητα. Η παρουσίαση αυτή δεν περιλαμβάνει 
μόνο τη σχετική νομοθεσία αλλά και την ανάπτυξη επεξηγηματικών παραδειγμά-
των έτσι ώστε το παρόν βιβλίο να αποτελέσει και έναν πρακτικό οδηγό χρήσιμο σε 
όλες τις παραπάνω επαγγελματικές ομάδες, που ασχολούνται με το ακίνητο.

Η προσπάθεια αυτή αποδείχθηκε αρκετά δύσκολη κυρίως λόγω των αλλεπάλ-
ληλων μεταβολών του νομοθετικού πλαισίου, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον φόρο 
υπεραξίας των ακινήτων, αλλά και λόγω της προσπάθειάς μας να συμπεριλάβουμε 
όλες τις τελευταίες αλλαγές, ώστε το βιβλίο αυτό να αποτελέσει εγχειρίδιο πρακτι-
κής εφαρμογής για την ακίνητη περιουσία και χρήσιμο βοήθημα για το μέλλον. Πα-
ρόλα αυτά, ειδικά όσον αφορά το φόρο υπεραξίας, μέχρι την έκδοση του βιβλίου 
δεν είχε ακόμη δημοσιευθεί η Υπουργική Απόφαση καθώς και οι εγκύκλιοι που 
ρυθμίζουν τον τρόπο και την διαδικασία υποβολής της δήλωσης φόρου υπεραξίας. 

Με την ελπίδα ότι έχουμε πετύχει στην προσπάθειά μας θέλουμε να ευχαριστή-
σουμε τη Νομική Βιβλιοθήκη καθώς και τον κ. Νίκο Σγουρινάκη και τις κ.κ. Αναστα-
σία Καραντάνα και Εύη Γαλάνη για την αμέριστη συμπαράστασή τους και βοήθεια 
στην επιμέλεια της έκδοσης του βιβλίου αυτού. 

Aθήνα, Απρίλιος 2014 

Αθανάσιος Δράγιος, Βαγγέλης Μιχελινάκης
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