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Με αφορµή ερωτήµατα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία µας, και αφορούν
πραγµατικά
περιστατικά, αναφορικά µε το θέµα, σας παρέχουµε τις ακόλουθες
οδηγίες, για την ορθή και
οµοιόµορφη εφαρµογή τους:
1.
Σύµφωνα µε το άρθρο 24 του νόµου 2459/1997 για τον υπολογισµό
του Φόρου
Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας λαµβάνεται υπόψη η αξία που έχουν τα
ακίνητα και τα
εµπράγµατα σε αυτά δικαιώµατα κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους που
φορολογούνται, για τον
προσδιορισµό της οποίας εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις της
παραγράφου 2 άρθρο 3 του
α.ν. 1521/1950 και οι διατάξεις του άρθρου 41 και 41Α του νόµου
1249/1982 όπως ισχύουν.
Με τα άρθρα 41 και 41Α του νόµου 1249/1982 όπως ισχύουν για τον
προσδιορισµό της
φορολογητέας αξίας των ακινήτων λαµβάνονται υπόψη οι τιµές εκκίνησης
που είναι
καθορισµένες από πριν κατά ζώνες ή οικοδοµικά τετράγωνα και κατ'
είδος ακινήτου, όπως
αστικό ακίνητο, µονοκατοικία, διαµέρισµα, κατάστηµα, αγρόκτηµα και
άλλα.
Οι τιµές εκκίνησης αυξάνονται ή µειώνονται ποσοστιαία ανάλογα µε τους
παράγοντες που
επηρεάζουν αυξητικά ή µειωτικά την αξία των ακινήτων, όπως θέση στο
οικοδοµικό τετράγωνο,
ή στον όροφο πολυκατοικίας, εµπορικότητα δρόµου, µέγεθος ακινήτου και
άλλα.
Με τη µεθοδολογία που αναφέρθηκε στην προηγούµενη παράγραφο
υπολογίζεται η συνολική
αξία του ακινήτου και στη συνέχεια προσδιορίζεται η αξία του µεριδίου
η οποία αντιστοιχεί στο
ποσοστό του ακινήτου που έχει στην κυριότητά του ο φορολογούµενος.
2.
Υπάρχουν όµως περιπτώσεις κατά τις οποίες φυσικά πρόσωπα
υπέβαλαν για το έτος
1997 δήλωση Φ.Μ.Α.Π. για περιουσιακά στοιχεία µε µηδέν (0) ποσοστό
ιδιοκτησίας, όπως αυτά
είχαν δηλωθεί στο Έντυπο Ε9 του έτους 1997 και για τα οποία
προσδοκούσαν µελλοντική
κατοχύρωσή τους.
3.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι για τον καταλογισµό του φόρου
µεγάλης ακίνητης
περιουσίας θα πρέπει να υπάρχει κυριότητα στα ακίνητα. Σε κάθε
περίπτωση που ακίνητο έχει

δηλωθεί µε ποσοστό κυριότητας ΜΗ∆ΕΝ τοις εκατόν (0%) δεν προκύπτει
αξία, δεδοµένου ότι
στην αριθµητική πράξη του πολλαπλασιασµού το µηδέν ως στοιχείο αυτής
δίδει πάντα
αποτέλεσµα ΜΗ∆ΕΝ.
Ως εκ τούτου, αν ακίνητο έχει δηλωθεί µε ποσοστό
κυριότητας ΜΗ∆ΕΝ τοις εκατόν
(0%) λογίζεται ως µη δηλωθέν και δεν επιδρά στην εκκαθάριση του φόρου
της οικείας
δήλωσης στη Φορολογία Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας.
4.
Είναι αυτονόητο ότι στην πιο πάνω περίπτωση θα απέχετε από τη
χορήγηση
πιστοποιητικού ότι ο δηλών στην ετήσια δήλωση Φ.Μ.Α.Π., ή στο έντυπο
Ε9 δήλωσε το υπόψη
ακίνητο, καθόσον ποσοστό κυριότητας ΜΗ∆ΕΝ (0) εξοµοιώνεται µε µη
δήλωση.
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