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Σε ένα εκκαθαριστικό τα τέλη κυκλοφορίας και ο φόρος πολυ-
τελείας ΙΧ μεγάλου κυβισμού 
Ένα εκκαθαριστικό σημείωμα προσανατολίζεται να αποστείλει το Υπουργείο Οικονο-

μικών για τα τέλη κυκλοφορίας και τον φόρο πολυτελείας στα ΙΧ αυτοκίνητα μεγάλου 

κυβισμού. 

Υπενθυμίζεται πως ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης επιβάλλεται σε Ι.Χ. άνω των 1.929 κυβι-

κών, σε πισίνες και αεροσκάφη και αναμένεται να φέρει στα δημόσια ταμεία 136 εκατ. ευρώ. 

Έτσι, όσοι διαθέτουν αυτοκίνητο από 1.929 μέχρι 4.700 κυβικά θα κληθούν να πληρώσουν 

φόρο από 947 έως 5.140 ευρώ. 

Από τον φόρο δεν γλιτώνουν ούτε οι ιδιοκτήτες Ι.Χ. που τα πούλη-

σαν εντός του 2013 ή κατέθεσαν πινακίδες στο τέλος του 2012, αφού 

ο φόρος ισχύει αναδρομικά από τη χρήση του 2012. Συγκεκριμένα, 

τα οχήματα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά από το 2008 έως 

και το 2012, δεν έχουν έκπτωση στο τεκμήριο, ενώ τα αυτοκίνητα 

που κυκλοφόρησαν από το 2003 έως και το 2007 έχουν έκπτωση 

30% στο τεκμήριο και κατά συνέπεια έκπτωση 30% στον φόρο πο-

λυτελούς διαβίωσης. Τα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη 

φορά πριν από το 2003, δεν επιβαρύνονται με φόρο πολυτελούς 

διαβίωσης, αλλά μόνο με τα τέλη κυκλοφορίας. 

Προϋπόθεση μεταβίβασης ο ενιαίος 
φόρος 
Το Υπουργείο Οικονομικών με διάταξη καθιστά 

συνυπεύθυνους τους συμβολαιογράφους, τους φύλα-

κες μεταγραφών και τους προϊσταμένους κτηματολο-

γικών γραφείων σε περίπτωση που προχωρήσουν σε 

υπογραφή συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων, μετα-

γράψουν τίτλους κτλ. και οι ιδιοκτήτες τους δεν 

έχουν πληρώσει τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων 2014. 

Μάλιστα οι ποινή που θα επιβάλλεται είναι πολύ 

μεγάλη καθώς ανέρχεται σε πρόστιμο 5.000 ευρώ 

για όποιον αγνοήσει το νόμο. 

Αν δεν έχει πληρωθεί ο φόρος, οι συμβολαιογράφοι 

μπορούν να κάνουν κανονικά τα συμβόλαια, μόνο αν 

καταβάλλουν οι ίδιοι, μέσα σε τρεις ημέρες από την 

υπογραφή του συμβολαίου, τον οφειλόμενο φόρο 

ακινήτων. 

Η διάταξη όπως έχει διαμορφωθεί και δημοσιεύτηκε 

στο Βήμα της Κυριακής προβλέπει τα εξής: 

«Απαγορεύεται, επί ποινή ακυρότητας του συμβολαι-

ογραφικού εγγράφου, η σύνταξη συμβολαιογραφικού 

εγγράφου με το οποίο μεταβιβάζεται ή δημιουργού-

νται εμπράγματα δικαιώματα σε αυτό ή γίνεται σύ-

σταση οριζόντιας ιδιοκτησίας ή εγγράφεται υποθήκη 

επί ακινήτου, αν δεν επισυναφθεί από το συμβολαιο-

γράφο στο συμβόλαιο που συντάσσει, πιστοποιητικό 

της Φορολογικής Διοίκησης με το οποίο να 

πιστοποιείται ότι το ίδιο ακίνητο, με τα ίδια 

στοιχεία, περιλαμβάνεται στη δήλωση του ενιαί-

ου φόρου ακινήτων, καθώς και ότι ο φορολογού-

μενος έχει καταβάλλει ή νόμιμα απαλλαγεί από 

τον ΕΝΦΑ για το συγκεκριμένο ακίνητο και 

έχει καταβάλλει, ρυθμίσει ή νόμιμα απαλλαγεί 

για τα υπόλοιπα ακίνητα για τα οποία είναι υπό-

χρεος, κατά τα προηγούμενα έτη. 

Οι συμβολαιογράφοι, φύλακες μεταγραφών και 

οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων 

που παραβαίνουν τις παραπάνω υποχρεώσεις, 

υπόκεινται σε πρόστιμο που ορίζεται σε 5.000 

ευρώ για κάθε παράβαση». 

«Παράνομος» ο φόρος Τόμπιν, σύμφωνα με 

τη νομική υπηρεσία ” 

Πόρισμα της νομικής 

υπηρεσίας της Ε.Ε. 

που περιήλθε στην 

κατοχή του ειδησεο-

γραφικού πρακτορεί-

ου Reuters εκλαμβά-

νει ως «παράνομο» 

τον σχεδιαζόμενο 

φόρο επί των χρημα-

τοοικονομικών συ-

ναλλαγών. 


