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ΔΗΛΩΣΕΙΣ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 

ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Για τη μεταβίβαση ακίνητης ιδιοκτησίας θα πρέπει να υποβάλλεται στα κατά τόπους Επαρχιακά 
Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας η Δήλωση Διάθεσης Ακίνητης Περιουσίας (Έντυπο 
Τ.Φ.401) πλήρως συμπληρωμένη και συνοδευόμενη από τα ακόλουθα στοιχεία/έγγραφα.  
 

 

Α. Διάθεση Ακινήτου μεταξύ Φυσικών Προσώπων χωρίς συγγένεια μεταξύ 
τους 

1. Χαρτοσημασμένο αγοραπωλητήριο έγγραφο μεταξύ αγοραστή και πωλητή  

(πρωτότυπο ή πιστό αντίγραφο).  Εάν πρόκειται για προφορική συμφωνία 

αγοραπωλησίας, τότε πρέπει να παρουσιαστούν ο αγοραστής και ο πωλητής 

για να υπογράψουν τη δήλωση ή να είναι πιστοποιημένες οι υπογραφές τους 

από πιστοποιούντα υπάλληλο. 

1.  

2. i) Στοιχεία ή αποδείξεις για το κόστος αγοράς/κατασκευής/ανακαίνισης του 

πωληθέντος ακινήτου, π.χ. τίτλος ιδιοκτησίας ή αριθμός δήλωσης μεταβίβασης. 

  

(ii)Στην περίπτωση που το ακίνητο που πρόκειται να πωληθεί, αγοράστηκε 

μετά το 2004 και καταβλήθηκε Φ.Π.Α. και αφορά κτίριο που κτίστηκε μετά την 

1/1/1980 και που δεν συμπεριλαμβάνεται στην εκτίμηση του Κτηματολογίου για 

την αγοραία αξία κατά την 1/1/1980, να προσκομίζονται αποδείξεις, τιμολόγια, 

γραπτή συμφωνία με τον εργολάβο για το κόστος ανέγερσης, αρχιτεκτονικά 

σχέδια και άδεια οικοδομής. 

 

Στην περίπτωση που το κτίριο κτίστηκε πριν αρκετά χρόνια και δεν υπάρχουν 

αποδείξεις,  να προσκομίζεται μαζί με τα αρχιτεκτονικά σχέδια και την άδεια 

οικοδομής, και βεβαίωση από τον αρχιτέκτονα για το κόστος ανέγερσης του κτιρίου, 

καθώς και βεβαίωση από την ΑΗΚ για την πρώτη σύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος.   

 

3. Στην περίπτωση που διεκδικούνται τόκοι για την απόκτηση του ακινήτου, να 

προσκομίζεται βεβαίωση από την τράπεζα για την ημερομηνία σύναψης του 

δανείου, το ποσό και το σκοπό του δανείου, καθώς και κατάσταση των 

πληρωτέων τόκων ανά έτος.  

4.  

5. Σε περίπτωση πληρωμής προμήθειας, να υποβάλλεται η απόδειξη πληρωμής 

στον εγκεκριμένο κτηματομεσίτη.  Στην περίπτωση που υπάρχει συμφωνία για 

προμήθεια σε ποσοστό μεγαλύτερο από 3% - 5% της τιμής πώλησης, να 

προσκομίζεται η γραπτή συμφωνία.  

5.  

6. Εάν διεκδικείται η απαλλαγή για πώληση κύριας κατοικίας, να προσκομίζεται 

η κατάσταση κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος από την Α.Η.Κ. (βεβαίωση για 

ημερομηνία σύνδεσης του ηλεκτρικού ρεύματος και κατάσταση στην οποία να 

φαίνονται λεπτομερώς οι καταναλώσεις ρεύματος) και οποιεσδήποτε άλλες 

αποδείξεις που να δείχνουν τη χρήση του ακινήτου ως κύρια κατοικία. 

 

mailto:hq@tax.mof.gov.cy
http://www.mof.gov.cy/tax
https://www.mof.gov.cy/mof/TAX/taxdep.nsf/All/4AAD51715B20768DC22582470036BA8D/$file/%CE%A4%CE%A6%20401_2016.pdf?OpenElement
https://www.mof.gov.cy/mof/TAX/taxdep.nsf/All/4AAD51715B20768DC22582470036BA8D/$file/%CE%A4%CE%A6%20401_2016.pdf?OpenElement
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7. Σε περίπτωση που ενοικιαζόταν το ακίνητο που πρόκειται να πωληθεί, να 

προσκομίζεται το ενοικιαστήριο έγγραφο, αν υπάρχει.  Αν όχι, να 

προσκομίζεται κατάσταση ενοικίων που εισπράχθηκαν ανά έτος και απόδειξη 

πληρωμής προς το Τμήμα Φορολογίας της έκτακτης αμυντικής εισφοράς. Στην 

περίπτωση που ο πωλητής διεκδικούσε κεφαλαιουχικές εκπτώσεις 

(αποσβέσεις) στο ενοικιαζόμενο ακίνητο, να προσκομίζεται κατάσταση των 

κεφαλαιουχικών εκπτώσεων ανά έτος.  

8.  

9. Σε περίπτωση πώλησης οικοπέδου που προήλθε από διαχωρισμό γης, να 

προσκομίζεται κατάσταση των σχετικών εξόδων ανά έτος μαζί με τις 

αποδείξεις/τιμολόγια. 

10.  

11. Σε όλες τις περιπτώσεις μεταβίβασης κατοικίας ή διαμερίσματος να 

προσκομίζεται κατάσταση κατανάλωσης ρεύματος από την ΑΗΚ για να 

διαφανεί η χρήση του ακινήτου. 

12.  

13. Σε περίπτωση που το ακίνητο που πρόκειται να πωληθεί, αφορά πρώτη 

κατοικία που αγοράστηκε/αποκτήθηκε με μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ ή χορηγία, 

να προσκομίζεται η επιστολή έγκρισης του ΦΠΑ για διευθέτηση των οφειλών. 

14.  

 

 

 

Β) ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ή ΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΡΟΣ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ 

 

1. Πιστοποιητικά μετόχων από τον Έφορο Εταιρειών για τους μετόχους των 

εταιρειών (Εάν οι μέτοχοι είναι πάλι εταιρείες να προσκομίζονται εκ νέου οι 

μέτοχοι). 

 

 

2. Σε περίπτωση μη συνδεδεμένων προσώπων, θα πρέπει να 

προσκομίζονται τα στοιχεία που αναφέρονται στην περίπτωση διάθεσης 

ακινήτου μεταξύ φυσικών προσώπων. 

 

 

3. Σε περίπτωση διάθεσης ακινήτου από Εταιρεία, για το οποίο 

διεκδικήθηκαν κεφαλαιουχικές εκπτώσεις για σκοπούς φόρου εισοδήματος, 

να προσκομίζονται οι πιο πρόσφατοι εξελεγμένοι λογαριασμοί, 

συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης των κεφαλαιουχικών εκπτώσεων. 

 

 

4. Σε περίπτωση πώλησης σε συγγενικό/συνδεδεμένο πρόσωπο, να 

προσκομίζονται επιπλέον και τα αρχιτεκτονικά σχέδια του ακινήτου για 

σκοπούς εκτίμησης και ετοιμασίας εξισωτικής κατάστασης. 

  

 

5. Σε περίπτωση διάθεσης του τελευταίου ακινήτου από εταιρεία, να 

προσκομίζονται οι οικονομικές καταστάσεις όλων των φορολογικών ετών 

μέχρι την ημερομηνία πώλησης, για να γίνει εξέταση και από τον Κλάδο 

Εταιρειών. 
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Γ) ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ   ΜΕΧΡΙ 
ΤΟΥ 3ΟΥ ΒΑΘΜΟΥ 

 

1. Έγγραφα/στοιχεία που αναφέρονται στην πώληση φυσικών προσώπων χωρίς 
συγγένεια. 

 

2. Εκτίμηση, εάν υπάρχει, από ιδιώτη εκτιμητή που να υποστηρίζει το Προϊόν 
διάθεσης/Τιμή πώλησης.  

 

 
 

Δ) ΔΩΡΕΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ   ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 
3ΟΥ ΒΑΘΜΟΥ 

1. Έντυπο Ν.303.  

2. Έντυπο Ν.313.  

3. Κατάσταση κατανάλωσης ρεύματος από την ΑΗΚ για να διαφανεί η χρήση 
του ακινήτου. 

 

 

Ε) ΔΩΡΕΑΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή ΑΠΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΟ ΤΗΣ 

1.  Έντυπο Ε.Πρ.117 για απαλλαγή από το Φόρο Κεφαλαιουχικών Κερδών 
2. Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της Εταιρείας από τον Έφορο 

Εταιρειών και το πιστοποιητικό µετόχων από τον Έφορο Εταιρειών κατά 
την ηµεροµηνία µεταβίβασης. 

 

 

ΣΤ) ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΠΟ  ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ 

  

1. Έντυπο της αίτησης (Τ.Φ. 314).  

2. Αντίγραφο τίτλου εγγραφής ακινήτου.  

3. Αντίγραφο πωλητηρίου εγγράφου.  

4. Απόδειξη πληρωμής του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας προς τον πωλητή, όπως 

προνοούσε η συμφωνία. 

1.  

5. Δήλωση ακίνητης ιδιοκτησίας (Τ.Φ.303).  

6. Βεβαίωση από το Κτηματολόγιο ότι με τη μεταβίβαση υλοποιήθηκε 

κατατεθειμένο πωλητήριο έγγραφο (έντυπο Δ.Ε. 246). 

2.  

7. Βεβαίωση από τον πωλητή για την ημερομηνία παράδοσης του ακινήτου.  

 

Ζ) ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ   

  

1. Αντίγραφο επιστολής Κτηματολογίου (Έντυπο Δ.Ε. 234).  

2. Αντίγραφο πωλητηρίου εγγράφου.  

3. Δήλωση περιουσίας για ακίνητα που είναι στην κατοχή του αγοραστή και δεν 

έχουν μεταβιβαστεί στο όνομα του (Έντυπο Τ.Φ. 318). 

1)  

 
 
 

https://www.mof.gov.cy/mof/tax/taxdep.nsf/All/D9806C392D95DA2BC22581FA00497F04/$file/%CE%A4%CE%A6%20303_%202014.pdf?OpenElement
https://www.mof.gov.cy/mof/tax/taxdep.nsf/All/ABFE7080E362D1B5C22582280039A040/$file/%CE%9D%20313_2000.pdf?OpenElement
https://www.mof.gov.cy/mof/tax/taxdep.nsf/All/CF0F06C7F1D183B6C22582280039A042/$file/%CE%95%CE%A0%CF%81117_2008.pdf?OpenElement
https://www.mof.gov.cy/mof/tax/taxdep.nsf/All/508DC880619E97FCC2258228003782C0/$file/%CE%A4%CE%A6314_2015.pdf?OpenElement
https://www.mof.gov.cy/mof/tax/taxdep.nsf/All/D9806C392D95DA2BC22581FA00497F04/$file/%CE%A4%CE%A6%20303_%202014.pdf?OpenElement
https://www.mof.gov.cy/mof/tax/taxdep.nsf/All/527C9A22F5559FA4C22581FA00497F07/$file/%CE%A4%CE%A6_318_(2015).pdf?OpenElement
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Η) ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΓΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΦΟΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ 

1. Δήλωση διάθεσης ακίνητης ιδιοκτησίας λόγω αναδιάρθρωσης δανείων 

(Τ.Φ.415) (Έντυπη και ηλεκτρονική μορφή). 

1)  

2. Συμπληρωματική βεβαίωση για μη συνδεδεμένα πρόσωπα, όταν το 

ακίνητο πωλείται σε τρίτο πρόσωπο (Τ.Φ.415Β) (Έντυπη και ηλεκτρονική 

μορφή).  

 
 

3. Συμφωνία αναδιάρθρωσης δανείου με την τράπεζα ή αγοραπωλητήριο 

έγγραφο. 

2)  

4. Σύμβαση δανείου.  

5. (α) Πώληση προς τρίτο μη συνδεδεμένο πρόσωπο: 

 T.Φ. 401 

 Έγκριση/Συμφωνία από την Τράπεζα 

 Πιστοποιητικό σύστασης Εταιρείας / Πιστοποιητικό 

Διευθυντών και μετόχων από Έφορο Εταιρειών, σε 

περίπτωση που στην πώληση εμπλέκεται εταιρεία 

               (β) Αν υπάρχει εγγυητής:Εγγυητήριο Έγγραφο 

               (γ) Αν υπάρχει ενυπόθηκος εγγυητής: Υποθήκη. 

 

 

6. Κατάσταση λογαριασμού δανείου 01/01/2015 – 31/12/2015 και υπόλοιπο 

κατά την ημερομηνία της Αναδιάρθρωσης δανείου 

 

7. Αν πωλείται το τελευταίο ακίνητο εταιρείας: 

 Εξελεγμένους Λογαριασμούς 

 Δήλωση Εισοδήματος Τ.Φ.4. 

 

8. Πιστοποιητικό έρευνας από το Κτηματολόγιο.  

9. Αν υπάρχει τοποθετημένη επιβάρυνση για οφειλόμενους φόρους (memo) 

από το Τμήμα Φορολογίας, πρέπει να προηγηθεί η διευθέτηση της 

αποπληρωμής των οφειλόμενων φόρων. 

10.  

11. Ειδικό πληρεξούσιο Έγγραφο / Εξουσιοδότηση.  

12. Σε περίπτωση που εφαρμόζεται η αντίστροφη χρέωση για ΦΠΑ με βάση το 

άρθρο 11Δ του Ν.95(Ι)/2000 και η πώληση του ακίνητου υπάγεται σε ΦΠΑ, 

να προσκομίζεται το τιμολόγιο.  

13.  

14. Ερωτηματολόγιο για παράδοση τεμαχίου Μ.Α.Ο.Γ., για εξέταση.  

15. Βεβαίωση επιβολής Φ.Π.Α. (έντυπο Τ.Φ. 1221/2018), όπου χρειάζεται.   

16. Αντίγραφο της ένορκης δήλωσης που παρουσιάζεται στο Κτηματολόγιο.  

 

https://www.mof.gov.cy/mof/TAX/taxdep.nsf/All/C026545EA609625EC2258307002642DB/$file/%CE%A4%CE%A6415%20%CE%94%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%91%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%99%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CF%89%20%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%94%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD.pdf?OpenElement
https://www.mof.gov.cy/mof/tax/taxdep.nsf/page53_gr/page53_gr?opendocument
https://www.mof.gov.cy/mof/tax/taxdep.nsf/All/598A122A12B24B15C225830700269A02/$file/2018_%CE%A4_%CE%A6_415%CE%92_2%20%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD.pdf?OpenElement
https://www.mof.gov.cy/mof/TAX/taxdep.nsf/page53_gr/page53_gr?opendocument
https://www.mof.gov.cy/mof/tax/taxdep.nsf/All/4AAD51715B20768DC22582470036BA8D/$file/%CE%A4%CE%A6%20401_2016.pdf?OpenElement
https://www.mof.gov.cy/mof/tax/taxdep.nsf/All/910F0CEA4BDD9941C22586B1001EF943/$file/%CE%9C%CE%B7%20%CE%91%CE%BD%CE%B5%CF%80%CF%84%CF%85%CE%B3%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%20%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B7%20%CE%93%CE%B7_%CE%95%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF.pdf?OpenElement
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Θ) ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΦΥΣΙΚΩΝ /ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

1. Χαρτοσημασμένο αγοραπωλητήριο έγγραφο αντιπαροχής 
(πρωτότυπο ή πιστό αντίγραφο).   

 

2. (i) Στοιχεία ή αποδείξεις για το κόστος αγοράς  του ακινήτου, π.χ. 
           αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας ή αριθμός δήλωσης μεταβίβασης. 

      (ii)  Αγορά ακινήτου μετά το 2018 με ΦΠΑ (αποδείξεις) 

(iii) Στην περίπτωση που το κτίριο κτίστηκε πριν αρκετά χρόνια 
και δεν υπάρχουν αποδείξεις. 

 

3. Διεκδικούνται τόκοι; ΝΑΙ / ΟΧΙ (να προσκομιστούν αποδείξεις)  

4. Πληρώθηκε προμήθεια σε εγκεκριμένο Κτηματομεσίτη;        
(να προσκομιστούν αποδείξεις) 

 

5. Ενοικιάζετο το ακίνητο ΝΑΙ / ΟΧΙ  

6. Κατάσταση λογαριασμού ΑΗΚ  

7. Το οικόπεδο προήλθε από διαχωρισμό γης; ΝΑΙ /ΟΧΙ  

8. Αγοράστηκε το ακίνητο με μειωμένο ΦΠΑ 5%;  ΝΑΙ / ΟΧΙ  

9. Έντυπο ΤΦ 408  

 

 
 
 

 
 


