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ΠΡΟ: 1) Υπουργό Οικονομικϊν  
                 κ. ταϊκοφρα Χριςτο 
             2) Υπουργό Ψθφιακισ   
                  Διακυβζρνθςθσ  
                  κ. Πιερρακάκθ Κυριάκο 
             3) Υφυπουργό Οικονομικϊν  
                 κ. Βεςυρόπουλο Απόςτολο 
             4) Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε.  
                  κ. Πιτςιλι Γεϊργιο 
 
 ΚΟΙΝ:   Πρόεδρο ΠΟΕ-ΔΟΥ  
                κα Υφαντι Ειρινθ  

 
 
Θζμα: «Προβλιματα και δυςχζρειεσ – Προτάςεισ για τθν εφρυκμθ και 
αποτελεςματικι λειτουργία των τμθμάτων Κεφαλαίου των Δ.Ο.Υ.»  
 

 Αξιότιμε κ. Υπουργζ, 

 Με τθν υπ’ πρωτ. 74/16-11-2020 επιςτολι μασ, ςασ επιςθμάναμε τθ 

δυςλειτουργία τθσ Α. 1137/2020 απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ ςχετικά με τθν 

υποβολι των δθλϊςεων Κεφαλαίου. Ταυτόχρονα, ςασ επιςθμάναμε τθν 

διαχρονικι ζλλειψθ ψθφιοποίθςθσ του τμιματοσ κεφαλαίου των Δ.Ο.Υ., κακϊσ 

και τθ μθ εφαρμογι των διατάξεων των άρκρων 47, 48 και 49 του ν. 4646/ΦΕΚ Α' 

201/12-12-2019 «Φορολογική μεταρρφθμιςη με αναπτυξιακή διάςταςη για την 

Ελλάδα του αφριο» ςχετικά με τθν υποχρζωςθ των ςυμβολαιογράφων για 

θλεκτρονικι υποβολι δθλϊςεων, που ζχει εξαγγελκεί από το 2018 και ζχει 

αναςταλεί εκ νζου και για τρίτθ φορά ζωσ τθν 30.06.2021. Συγκεκριμζνα αρχικϊσ 

ανεςτάλθ θ εφαρμογι ζωσ τθν 30.06.2020 (αρ. 14 παρ. 2 v. 4652/23-01-2020), 

μετζπειτα ζωσ τθν 31.12.2020 (αρ. 46 ν. 4701/30-06-2020) και τελευταία ζωσ τθν 

30.06.2021 (αρ. 56 ν. 4758/04-12-2020). 

 Στθ ςυνζχεια εκδόκθκε θ υπ’ αρ. Α. 1031/ ΦΕΚ Β' 839/03-03-2021 απόφαςθ 

του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ για τθν Ηλεκτρονικι διλωςθ φορολογίασ μεταβίβαςθσ 

ακινιτων - «Διλωςθ Φ.Μ.Α.» με τθν οποία δόκθκε θ δυνατότθτα τθσ προαιρετικισ 

ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ    ΕΕΦΦΟΟΡΡΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  

ΝΝ..  ΘΘΕΕΣΣ//ΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  --  ΚΚΙΙΛΛΚΚΙΙΣΣ  --  ΧΧΑΑΛΛΚΚΙΙΔΔΙΙΚΚΗΗΣΣ  



θλεκτρονικισ υποβολισ δθλϊςεων Φ.Μ.Α. ζωσ τθν υποχρεωτικι θλεκτρονικι 

υποβολι τουσ από 01/06/2021. Η παραπάνω απόφαςθ εκ νζου αποδοκιμάςτθκε 

από τουσ ςυμβολαιογράφουσ με επιςτολι διαμαρτυρίασ προσ τθν πολιτικι θγεςία  

και τθν διοίκθςθ τθσ ΑΑΔΕ, καταδεικνφοντασ τθν απροκυμία τουσ ςτθν 

χρθςιμοποίθςθ τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ. 

 Επιπλζον, θ Α. 1031/2021 δθμιοφργθςε εκ νζου δυςχζρειεσ ςτα τμιματα 

κεφαλαίου των Δ.Ο.Υ.  επειδι: 

 Αφορά μόνο τθν θλεκτρονικι υποβολι των δθλϊςεων Φ.Μ.Α., 

εξαιρϊντασ τισ δθλϊςεισ φόρου κλθρονομιάσ και δωρεϊν, οι οποίεσ 

ςυνεχίηονται να παραλαμβάνονται μθ θλεκτρονικά και με τθν 

δυςλειτουργικι διαδικαςία που ορίηεται ςτθν Α. 1137/2020. 

 Η θλεκτρονικι πλατφόρμα υποςτθρίηει ζνα μικρό τμιμα του ςυνόλου 

των περιπτϊςεων που υπόκεινται ςε ΦΜΑ. Συγκεκριμζνα, υποςτθρίηει 

απλζσ περιπτϊςεισ αγοροπωλθςιϊν και απαλλαγϊν αϋ κατοικίασ, ενϊ 

δεν υποςτθρίηει περιπτϊςεισ όπωσ ενδεικτικά διανομζσ, κάκετθσ και 

οριηόντιασ ιδιοκτθςίασ, ανταλλαγζσ, διανομζσ προσ πάςθ ανζγερςθσ, 

ειςφορζσ, απορροφιςεισ, τροποποιθτικζσ και εκπρόκεςμεσ δθλϊςεισ, 

δθλϊςεισ με ςυγκριτικά ςτοιχεία, πϊλθςθ ακινιτου ςε εκτζλεςθ 

προςυμφϊνου, επανάλθψθ ι διόρκωςθ ςυμβολαίου, οι οποίεσ και πάλι 

ςυνεχίηονται να παραλαμβάνονται μθ θλεκτρονικά και με τθν 

δυςλειτουργικι διαδικαςία που ορίηεται ςτθν Α. 1137/2020. 

 Η υποχρζωςθ για χειρόγραφθ ζκδοςθ των πράξεων διοικθτικοφ 

προςδιοριςμοφ φόρου για τισ περιπτϊςεισ των δθλϊςεων ΦΜΑ που 

δεν υποβάλλονται θλεκτρονικά, οι οποίεσ και αποτελοφν τθν 

πλειοψθφία, δθμιοφργθςε πρόςκετθ γραφειοκρατικι διαδικαςία. 
 

 Κατόπιν όλων των παραπάνω, για τθν εφρυκμθ και αποτελεςματικότερθ 

λειτουργία του τμιματοσ κεφαλαίου των Δ.Ο.Υ., με γνϊμονα τθν διαςφάλιςθ των 

δθμοςίων εςόδων και τθν εξυπθρζτθςθ των φορολογοφμενων ηθτάμε: 

 

 α) Άμεςθ εφαρμογι χωρίσ άλλθ αναςτολι των διατάξεων του ν. 4646/2019 

για τθν θλεκτρονικι υποβολι των όλων των δθλϊςεων κεφαλαίου 

(μεταβιβάςεισ, δωρεζσ, κλθρονομιζσ), όπου οι δθλϊςεισ και τα δικαιολογθτικά κα 

υποβάλλονται θλεκτρονικά και κα εκδίδονται αυτόματα από τθν εφαρμογι οι 

πράξεισ διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου, όπωσ ακριβϊσ ςυμβαίνει με τθν 

υποβολι των δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ. Με αυτό τον τρόπο, τα 

τμιματα κεφαλαίου απαλλάςςονται από γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ και οι 

ςυνάδελφοι επικεντρϊνεται αποκλειςτικά ςτον εισ βάκοσ ζλεγχο των δθλϊςεων, 

πάντα με κριτιρια ανάλυςθσ κινδφνου, με ςκοπό τον εντοπιςμό αποκρυφκείςασ 

φορολογθτζασ φλθσ και τθν αφξθςθ τθσ φορολογικισ ςυμμόρφωςθσ. 

 



 β) Εγκατάςταςθ θλεκτρονικισ εφαρμογισ ςτα τμιματα κεφαλαίου για τον 

υπολογιςμό τθσ αντικειμενικισ αξία των ακινιτων, που κα αντικαταςτιςει τθν 

αναχρονιςτικι, χειρόγραφθ και χρονοβόρα διαδικαςία εξεφρεςθσ τθσ αξίασ μζςω 

χειρόγραφων ζντυπων υπολογιςμοφ αντικειμενικισ αξίασ, εντφπων χαρτϊν και 

πολυςζλιδων βιβλίων και πινάκων.   
 

 γ) Πλιρθσ εφαρμογι του ςυςτιματοσ των αντικειμενικϊν αξιϊν ςε όλεσ τισ 

περιοχζσ τθσ χϊρασ για τθν ομοιόμορφθ εφαρμογι του προςδιοριςμοφ τθσ αξίασ 

των ακινιτων, 

 

εναλλακτικά ςε περίπτωςθ εκ νζου αναςτολισ των αρ. 47,48,49 του ν. 4646/2019 
 
 δ) Άμεςθ δθμιουργία θλεκτρονικισ εφαρμογισ για τισ άτυπεσ δωρεζσ, που 

κα απαλλάξει τα τμιματα κεφαλαίου από πρόςκετο γραφειοκρατικό φόρτο, 

 ε) Επαναφορά τθσ ζκδοςθσ πράξθσ άμεςου προςδιοριςμοφ φόρου για τισ 

δθλϊςεισ ΦΜΑ, που δεν υποβάλλονται θλεκτρονικά, ζωσ τθν πλιρθ ψθφιοποίθςθ 

όλων των δθλϊςεων, 

 ςτ) Αξιοποίθςθ του θλεκτρονικοφ υπολογιςμοφ τθσ αξίασ των ακίνθτων με 

βάςθ τον ΕΝΦΙΑ, που υπολογίηει τθν αξία, αυτόματα και θλεκτρονικά, για κάκε 

ακίνθτο ξεχωριςτά (ΑΤΑΚ) και αποτελεί τθν βάςθ για τθν επιβολι του 

ςυμπλθρωματικοφ φόρου του ΕΝΦΙΑ, που κα ςυμβάλλει ςτον αυτόματο 

υπολογιςμό τθσ αξίασ όλων των ακινιτων και ςτθν αυτόματθ ζκδοςθ όλων των 

πράξεων διοικθτικοφ φόρου.  

 Κφριε Υπουργζ, 

 

  Η άμεςθ ψθφιοποίθςθ τθσ υποβολισ των δθλϊςεων του κεφαλαίου είναι 

μονόδρομοσ για τθν εφρυκμθ και αποτελεςματικι λειτουργία του. Οι εφοριακοί 

υπάλλθλοι, παρόλα τα διαχρονικά προβλιματα, με υψθλι αίςκθςθ κακικοντοσ 

καταβάλλουν κάκε δυνατι προςπάκεια για τθν ολοκλιρωςθ των υποκζςεων ςτα 

πλαίςια των δυνατοτιτων τουσ, με γνϊμονα τα δθμόςια ζςοδα αλλά και τθ 

δθμόςια υγεία, χωρίσ να ευκφνονται για πράξεισ ι διαχρονικζσ παραλείψεισ τθσ 

Φορολογικισ Διοίκθςθσ, οι οποίεσ άλλωςτε δεν άπτονται των αρμοδιοτιτων τουσ. 
 

 


