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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
7 Απριλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1029288 ΕΞ 2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805
ΕΞ 2017/31-07-2017 απόφασης του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση
υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της
Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 2743).
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της
περ. ββ’ της υποπαρ. θ’ της παρ. 4, των υποπαρ. β’ και
γ’ της παρ. 6 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, των
άρθρων 2, 7, 37 και των παρ. 2 έως και 5 του άρθρου
41 αυτού.
β) Του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και
άλλες διατάξεις» (Α’ 170) και ειδικότερα του άρθρου 4
αυτού.
γ) Του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 90) και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου
2 αυτού, σε συνδυασμό με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 8
του ν. 4224/2013 «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες
διατάξεις» (Α’ 288).
δ) Του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’ 101).
ε) Της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-102020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).
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2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση
υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 2743).
3. Το από 07/04/2021 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Προϊσταμένης της Γ.Δ.Φ.Δ.
4. Την υπ’ αρ. 1/20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’
αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου
Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/
17-1-2020 του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:
I. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ2017/31-7-2017 απόφαση, του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και
εξουσιοδότηση υπογραφής “Με Εντολή Διοικητή” σε
όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 2743) και ειδικότερα στον Πίνακα του άρθρου 1 αυτής, προσθέτουμε
νέο εδάφιο, το οποίο έπεται του πέμπτου εδαφίου της
υποπερ. Α της στήλης 5 της περ. 151 και διαμορφώνουμε
την υποπερ. Α της στήλης 5 αυτής, ως εξής:
«Για τις δηλώσεις φόρου μεταβίβασης που υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του
ν. 2515/1997, είναι δυνατή η παραλαβή μίας δήλωσης ανά Δ.Ο.Υ., συνολικά, για όλα τα ακίνητα, τα οποία
βρίσκονται στη χωρική αρμοδιότητά της και χωρίς τη
διενέργεια προεκτίμησης για τα ακίνητα για τα οποία
δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 41 του
ν. 1249/1982, από οποιοσδήποτε υπάλληλο της Δ.Ο.Υ.
της έδρας του συμβολαιογράφου».

-ΣΤΗΛΗ 1α/α
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-ΣΤΗΛΗ 4-ΣΤΗΛΗ 5-ΣΤΗΛΗ 6-ΣΤΗΛΗ 3-ΣΤΗΛΗ 2Διατάξεις από
Όργανα στα οποία μεταβιβάζεται η Δυνατότητα
Μεταβίβαση
Αρμοδιότητες
τις οποίες
αρμοδιότητα ή τα οποία
περαιτέρω
αρμοδιότητας
και πράξεις ή
προβλέπονται οι εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν εξουσιοδότηή
έγγραφα προς
αρμοδιότητες ή οι
πράξεις ή
σης από
Εξουσιοδότηση
υπογραφή
πράξεις ή τα άλλα
άλλα έγγραφα «Με εντολή
όργανα της
υπογραφής
έγγραφα
Διοικητή».
στήλης 5
Την παραλαβή Εξουσιοδότηση -ν. 4174/2013
δηλώσεων
υπογραφής
άρθρα 2, 18,19
φόρου
και 20,
μεταβίβασης
-άρθρο 7 του
ακινήτων,
α.ν. 1521/1950
κληρονομιών,
(Α΄245), ο οποίος
δωρεών,
κυρώθηκε με τον
γονικών
ν. 1587/1950
παροχών
(Α΄ 294) και
και κερδών
-Κώδικας
από τυχερά
Διατάξεων
παίγνια και
Φορολογίας
τον
Κληρονομιών,
προσδιορισμό
Δωρεών, Γονικών
του φόρου.
Παροχών και
Κερδών από
τυχερά παίγνια
(στο εξής
Κ.Φ.Κ.Δ.), ο οποίος
κυρώθηκε με το
πρώτο άρθρο του
ν. 2961/2001
(Α΄ 266).

«151.
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------Α. Για τις δηλώσεις Φόρου
Μεταβίβασης Ακινήτων, με
την επιφύλαξη της παρ. Α.1.,
οποιοσδήποτε υπάλληλος Δ.Ο.Υ.,
στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας
ανήκει το ακίνητο. Αν στην περιοχή,
στην οποία βρίσκεται το ακίνητο,
εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43)
και μόνο αν η παραλαβή της
δήλωσης κατά το προηγούμενο
εδάφιο είναι προδήλως δυσχερής,
μπορεί να παραληφθεί η δήλωση
του φόρου μεταβίβασης από
υπάλληλο, που παραλαμβάνει τη
δήλωση φορολογίας εισοδήματος
του αγοραστή και, σε περίπτωση
που η Δ.Ο.Υ. δεν έχει αρμοδιότητα
για θέματα φορολογίας
μεταβίβασης ακινήτων, η δήλωση
παραλαμβάνεται από υπάλληλο
οποιασδήποτε άλλης Δ.Ο.Υ., η
οποία έχει την αρμοδιότητα αυτή.
Στην περίπτωση Δ.Ο.Υ., στην οποία
υπάγεται Γραφείο Εξυπηρέτησης
Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.), η δήλωση
φόρου μεταβίβασης ακινήτων
μπορεί να παραλαμβάνεται και
από τον υπάλληλο του Γ.Ε.Φ. Για
τις δηλώσεις φόρου μεταβίβασης
που υποβάλλονται σε περιπτώσεις
διανομής και ανταλλαγής ακινήτων
στα οποία εφαρμόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 41 του ν.
1249/1982, τα οποία ανήκουν σε
χωρική αρμοδιότητα διαφορετικών
Δ.Ο.Υ., οποιοσδήποτε υπάλληλος
Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα
της οποίας ανήκει ένα τουλάχιστον
ακίνητο. Για τις δηλώσεις φόρου
μεταβίβασης που υποβάλλονται
ενόψει σύνταξης μίας
συμβολαιογραφικής
πράξης μεταξύ των ιδίων
συμβαλλομένων για περισσότερα
από δέκα (10) ακίνητα, στα οποία
εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 41 του ν. 1249/1982,
οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ.
της έδρας του συμβολαιογράφου.
Για τις δηλώσεις φόρου
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μεταβίβασης που
υποβάλλονται, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 16 του
ν. 2515/1997, είναι δυνατή η
παραλαβή μίας δήλωσης ανά Δ.Ο.Υ.,
συνολικά, για όλα τα ακίνητα, τα
οποία βρίσκονται στη χωρική
αρμοδιότητά της και χωρίς τη
διενέργεια προεκτίμησης για
τα ακίνητα για τα οποία δεν
εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 41 του ν. 1249/1982, από
οποιοσδήποτε υπάλληλο της Δ.Ο.Υ.
της έδρας του
συμβολαιογράφου.
Σε όλες τις ανωτέρω
περιπτώσεις, μετά από την
παραλαβή των δηλώσεων, την
έκδοση πράξης διοικητικού
προσδιορισμού του φόρου και τη
χορήγηση των αντιγράφων, αυτές
αποστέλλονται στις Δ.Ο.Υ. στη
χωρική αρμοδιότητα των οποίων
ανήκουν τα ακίνητα.
Κατά τη μεταβίβαση ακινήτων ή
εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί
ακινήτων, που βρίσκονται στην
Ελλάδα ή πλοίων, η οποία
συντελείται στην αλλοδαπή ενώπιον
Ελληνικής Προξενικής Αρχής, η
παραλαβή της δήλωσης γίνεται από
την Αρχή, η οποία τη διαβιβάζει
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., κατά τα
οριζόμενα στα προηγούμενα
εδάφια για τον προσδιορισμό του
φόρου και τις λοιπές διαδικασίες.
………………………………………
»
ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ2017/31-7-2017 (Β’ 2743) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
ΙΙΙ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Απριλίου 2021
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02013780704210004*

