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Φορολογικά Νέα
Υποβολή δήλωσης ακίνητης περιουσίας
σε περίπτωση πώλησης χωρίς έκδοση
τίτλου ή/και μη μεταβίβασης
Σας υπενθυμίζουμε όπως, όσοι ιδιοκτήτες έχουν αναπτύξει ακίνητα στα
οποία έχουν ανεγερθεί και πωληθεί οικοδομές, για τις οποίες δεν έχουν
εκδοθεί τίτλοι ή στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί τίτλοι αλλά δεν
έχουν μεταβιβαστεί στον αγοραστή, έχουν δικαίωμα μέχρι τις 30
Απριλίου 2015 να υποβάλουν κατάσταση των ακινήτων που είναι στην
κατοχή του αγοραστή (και για τα οποία υφίσταται σύμβαση πώλησης
κατά την 1 Ιανουαρίου 2015), σε εγκεκριμένο έντυπο (Έντυπο Τ.Φ.
317 2015), με σκοπό τα εν λόγω ακίνητα να μην φορολογηθούν επ’
ονόματι τους, αλλά επ’ ονόματι του αγοραστή.
Το Έντυπο Τ.Φ. 317 2015 υποβάλλεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά,
χρησιμοποιώντας το εργαλείο Τ.Φ. 317(2015).xlsm το οποίο είναι
επισυνημμένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας.
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Όσοι έχουν υποβάλει το Έντυπο Τ.Φ. 317 2014 για το έτος 2014, για τα ακίνητα που δεν έχει ακόμη
διεκπεραιωθεί η μεταβίβαση τους, θα πρέπει να υποβάλουν ξανά τα στοιχεία των αγοραστών με την
υποβολή του Εντύπου Τ.Φ.317 2015.
Σημειώνεται επίσης ότι οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στους αγοραστές το
Έντυπο Τ.Φ. 318 2015 με σκοπό να τους ενημερώσουν για τις αξίες επί των οποίων θα βασιστούν οι
φορολογικές τους υποχρεώσεις. Σε περίπτωση που κάποιοι αγοραστές δεν παραλάβουν το εν λόγω έντυπο
από τους πωλητές/ιδιοκτήτες ανάπτυξης γης, είναι υπόχρεοι να μεριμνήσουν οι ίδιοι για τη δήλωση τέτοιων
ακινήτων με την συμπλήρωση και την υποβολή του Εντύπου Τ.Φ. 318 2015 στο Τμήμα Φορολογίας.
Είμαστε στη διάθεση σας, να σας συμβουλεύσουμε σχετικά με την ετοιμασία και την υποβολή των σχετικών
εντύπων.
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