ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ
Ο υποψήφιος αγοραστής πρέπει να απαντήσει στις παρακάτω ερωτήσεις
πριν ξεκινήσει να ψάχνει το σπίτι που επιθυμεί να αγοράσει. O αγοραστής
που γνωρίζει τι θέλει, έχει και τις περισσότερες πιθανότητες να βρει την
κατοικία που ψάχνει σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Είναι αποφασισμένος να προβεί στην αγορά ακινήτου;
Πολλοί επιλέγουν απλά να βλέπουν σπίτια, χωρίς να έχουν αποφασίσει
πραγματικά να αγοράσουν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χάνουν το χρόνο
τους, αλλά και, λόγω κούρασης και κακής πληροφόρησης, να
απομακρύνονται από την απόφαση της αγοράς.
Σε ποια περιοχή/ες θα ήθελε να αγοράσει;
Η επιλογή των περιοχών μπορεί να γίνει είτε λόγω ανάγκης είτε λόγω
επιθυμίας είτε λόγω και των δύο. Πολλές φορές προτιμώνται περιοχές κοντά
στην εργασία του αγοραστή ή της οικογένειας του. Άλλες φορές το κριτήριο
επιλογής αποτελεί η εγγύτητα σε περιοχές στο κέντρο της πόλης ή στην
ύπαιθρο ή σε κάποια συγκεκριμένη γειτονιά.
Πόσα χρήματα είναι διατεθειμένος να διαθέσει; Θα χρειαστεί δάνειο;
Πολύ σημαντικό είναι ο αγοραστής να αποφασίσει ή να γνωρίζει πόσα
χρήματα θα διαθέσει ώστε να αναζητεί σπίτια που μπορεί να αγοράσει. Με
τη χρήση δανείου μπορεί να διευρύνει τις επιλογές του (είναι μία καλή λύση
σε περίπτωση που δεν είναι αποδεκτές οι επιλογές κατοικιών που υπάρχουν
στην αγορά).

Ποια χαρακτηριστικά θέλει να έχει;
Τα χαρακτηριστικά του επιθυμητού σπιτιού διαφέρουν από άνθρωπο σε
άνθρωπο, ακόμα και στην ίδια οικογένεια. Όποιοι αγοράζουν ένα σπίτι μαζί
με κάποιον άλλο, όπως τα ζευγάρια, καλό είναι να έχουν συναποφασίσει τα
βασικά - σημαντικά χαρακτηριστικά (ηλικία του ακινήτου, αριθμός
υπνοδωματίων, όροφος, ύπαρξη θέσης στάθμευσης, ύπαρξη τζακιού,
πρόσβαση σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, θέα, μεγάλες βεράντες, ύπαρξη
αποθήκης, εγγύτητα σε κάποιο πάρκο κ.λπ.) .
Να ιεραρχήσει τις προτεραιότητες του. Τι είναι πιο σημαντικό από τα
παραπάνω;
Είναι βασικό ο αγοραστής να ιεραρχήσει τις προτεραιότητες του. Είναι πιο
σημαντική η περιοχή, η τιμή, ή τα βασικά χαρακτηριστικά των ακινήτων, και
εν συνεχεία ποια χαρακτηριστικά είναι πιο σημαντικά για την επιλογή του.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Ανάθεση εντολής σε σύμβουλο ακινήτων
Το να απευθυνθείτε σε έναν ειδικό θα σας εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα,
ενώ θα σας οδηγήσει στη βέλτιστη επιλογή. Παρακάτω θα αναφερθούμε
στους βασικούς λόγους ανάθεσης της αγοράς κατοικία σας, σε ένα
σύμβουλο ακινήτων.
Προέγκριση δανείου και υπολογισμός δόσεων
Θα πρέπει η διαδικασία της προέγκρισης δανείου να προηγείται, ώστε να
γνωρίζει ο αγοραστής μέχρι ποιο ποσό μπορεί να δαπανήσει, αλλά και να
είναι έτοιμος να αγοράσει. Πολλές φορές ο πωλητής προτιμάει την
ταχύτητα, από ένα λίγο μεγαλύτερο τίμημα. Κρίσιμος είναι και ο
υπολογισμός των δόσεων των δανείων, ώστε ο αγοραστής να γνωρίζει ότι
μπορεί να ανταποκριθεί.
Αξιολόγηση προτεραιοτήτων αγοραστών
Σε μια συνάντηση με τον σύμβουλο ακινήτων θα πρέπει να γίνει η
αξιολόγηση και η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων των υποψήφιων
αγοραστών. Ο σύμβουλος ακινήτων παίζει κομβικό ρόλο, ώστε οι
απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα να ανταποκρίνονται στις πραγματικές
επιθυμίες των αγοραστών. Καθοδηγεί και βοηθά στη λήψη αποφάσεων.
Παρουσίαση αγοράς ακινήτων και προτεινόμενων ακινήτων
Σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις προτεραιότητες των υποψήφιων
αγοραστών, ο σύμβουλος ακινήτων παρουσιάζει την αντίστοιχη αγορά
ακινήτων. Διακύμανση τιμών, διαθεσιμότητα επιθυμητών ακινήτων,
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και εναλλακτικές επιλογές. Ο σύμβουλος
ακινήτων προτείνει συγκεκριμένα σπίτια - όχι δεκάδες - που
ανταποκρίνονται στα θέλω και τις δυνατότητες των υποψήφιων
αγοραστών. Σπίτια που πληρούν τις προϋποθέσεις να γίνουν το σπίτι των
ονείρων τους.
Υπόδειξη επιλεγμένων ακινήτων
Μετά την επιλογή των επιθυμητών ακινήτων, οι υποψήφιοι αγοραστές και
ο σύμβουλος ακινήτων τα επισκέπτονται, γνωρίζοντας όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες, πριν ακόμα φτάσουν σε αυτά. Ακόμα και τη διεύθυνση τους.
Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι αγοραστές, έχουν έλλειψη χρόνου, ο

σύμβουλος ακινήτων μπορεί να παρευρεθεί και μόνος του στην πρώτη
υπόδειξη του ακινήτου.
Υπολογισμός συνολικού κόστους αγοράς / Κατάθεση Προσφοράς
Μετά την επίσκεψη στα επιλεγμένα ακίνητα και την επιλογή του
επιθυμητού σπιτιού, με την υποστήριξη του συμβούλου ακινήτων,
υπολογίζονται τα υπόλοιπα έξοδα της αγοράς του ακινήτου, όπως τα έξοδα
μηχανικού, συμβολαιογράφου, εφορίας κλπ., αλλά και δύναται να γίνει μια
πρώτη εκτίμηση του κόστους ανακαίνισης, αν απαιτείται. Αφού ο
αγοραστής γνωρίζει το συνολικό κόστος αγοράς, καταθέτει την προσφορά
του.
Απόφαση για αγορά
Μετά τις απαιτούμενες διαπραγματεύσεις, που αναλαμβάνει ο σύμβουλος
ακινήτων, κλείνει η συμφωνία για την αγοραπωλησία του ακινήτου.

Ο σύμβουλος ακινήτων θα σας βοηθήσει να βρείτε το σπίτι των
ονείρων σας….
Αλλά και αν δε βρείτε ένα σπίτι ακριβώς όπως το έχετε ονειρευτεί,
σκεφτείτε πως μπορείτε να αποκτήσετε και να διαμορφώσετε
οποιοδήποτε σπίτι στο σπίτι των ονείρων σας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Νομικός έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας του ακινήτου
Είναι απαραίτητος, αλλά όχι υποχρεωτικός. Ποιος όμως θα αγόραζε χωρίς
να ελέγξει τι αγοράζει? Ο νομικός έλεγχος συνίσταται ώστε ο αγοραστής να
αποφύγει δυσάρεστες εκπλήξεις στο μέλλον. Ο αγοραστής απευθύνεται
στο δικηγόρο του ή στον συνεργαζόμενο δικηγόρο του γραφείου των
συμβούλων ακινήτων για να προβεί στον έλεγχο. Το κόστος το αναλαμβάνει
ο αγοραστής.
Τεχνικός έλεγχος ακινήτου
Ο έλεγχος περί μη αυθαιρεσιών είναι υποχρεωτικός για να μεταβιβαστεί το
ακίνητο. Προϋπόθεση για τον έλεγχο είναι η ύπαρξη των σχεδίων της
πολεοδομίας. Σε περίπτωση αυθαιρεσιών, αυτές ρυθμίζονται και εκδίδεται
η αντίστοιχη βεβαίωση. Η διαδικασία ένταξης στη ρύθμιση των αυθαιρέτων
μπορεί να ξεκινήσει μετά την κατάθεση προκαταβολής. Το τεχνικό τμήμα
του γραφείου μας αναλαμβάνει όλη την διαδικασία ρύθμισης αυθαιρεσιών
αλλά και την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού, όπου δεν υπάρχει, και
μπορείτε να μείνετε ήσυχος. Το κόστος των παραπάνω βαραίνει τους
ιδιοκτήτες του ακινήτου, εκτός και αν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό.
Σε περίπτωση που εντοπιστούν κατασκευαστικά προβλήματα, μηχανικός
του γραφείου μας μπορεί να διεξάγει ταχύ οπτικό έλεγχο και να σας
ενημερώσει για την σοβαρότητα τους και το κόστος επιδιόρθωσης τους. Ο
αγοραστής μπορεί και ο ίδιος να διεξάγει με τον μηχανικό του, έλεγχο περί
μη αυθαιρεσιών. Το κόστος βαρύνει τον αγοραστή.
Υπογραφή προσύμφωνου και προκαταβολή
Αφού διεξαχθούν οι παραπάνω έλεγχοι, υπογράφεται προσύμφωνο μεταξύ
των πωλητών, των αγοραστών και των συμβούλων ακινήτων και
κατατίθεται η προκαταβολή. Προτείνεται το ύψος της να αντιστοιχεί στο 5%
της αξίας πώλησης του ακινήτου.
Απόσυρση προωθητικών ενεργειών του ακινήτου
Με την υπογραφή του προσυμφώνου και την κατάθεση της προκαταβολής,
αποσύρονται άμεσα όλες οι προωθητικές ενέργειες για το ακίνητο, όπως
αναρτήσεις σε ιστοσελίδες.

Συλλογή δικαιολογητικών αγοραστή και πωλητή.
Η συλλογή των δικαιολογητικών του αγοραστή και του πωλητή, ίσως είναι
ένα από τα πιο κουραστικά και χρονοβόρα στάδια της διαδικασίας. Το πόσο
γρήγορα μπορεί να γίνει ένα συμβόλαιο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από
αυτό. Ένας σύμβουλος ακινήτων μπορεί να βοηθήσει, να καθοδηγήσει ή
ακόμα και να αναλάβει όλη τη διαδικασία από το μέρος του αγοραστή,
αλλά και του πωλητή.

Υπογραφή συμβολαίων και παράδοση κλειδιών.
Αυτό που μένει είναι οι υπογραφές των συμβολαίων στο γραφείου του
συμβολαιογράφου και η συνολική εξόφληση των εξόδων των πωλητών, του
συμβολαιογράφου και του συμβούλου ακινήτων.

Τώρα το σπίτι είναι δικό σας και μπορείτε να το διαμορφώσετε όπως
θέλετε! Καλορίζικο!

ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Η αγορά σπιτιού είναι συνήθως η πιο σημαντική αγορά που έχετε κάνει ή θα κάνετε ποτέ.
Για αυτό είναι λογικό να απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό, που θα είναι δίπλα σας σε κάθε
στάδιο της διαδικασίας και θα σας βοηθήσει να πάρετε τη σωστή απόφαση. Κάποιον που θα
ασχοληθεί αποκλειστικά μαζί σας.
Το δικό σας σύμβουλο ακινήτων.
Καλή γνώση της περιοχής και των συνθηκών που
επικρατούν.
Ο σύμβουλος ακινήτων γνωρίζει πολύ καλά την
περιοχή δραστηριοποίησης του, τις συνθήκες που
επικρατούν και τις αλλαγές που μπορεί να γίνουν στο
άμεσο μέλλον στην περιοχή.
Παγκόσμιο και πανελλαδικό δίκτυο συνεργασίας.
Ένας σύμβουλος ακινήτων που είναι συνεργάτης ενός
μεγάλου δικτύου - όπως η RE/MAX - έχει επίσης το
πλεονέκτημα της παγκόσμιας και πανελλαδικής
δικτύωσης. Το γραφείο μας RE/MAX Estate
στελεχώνεται με πάνω από 20 συμβούλους,
πανελλαδικά οι συνεργάτες μας φτάνουν τους 800 στο
δίκτυο της RE/MAX. Όλοι αυτοί οι συνεργάτες
συνεργάζονται μεταξύ τους για να φέρουν το
αποτέλεσμα που επιθυμούν οι πελάτες τους.
Εμπειρία όλης της διαδικασίας αγοραπωλησίας
Οι περισσότεροι σύμβουλοι ακινήτων αγοράζουν και
πωλούν κάθε χρόνο περισσότερα ακίνητα απ’ όσα
ένας μέσος πελάτης θα επισκεφθεί σε όλη του τη ζωή,
και έτσι διασφαλίζουμε ότι θα αποφύγετε τις παγίδες
στις οποίες κινδυνεύετε να πέσετε σαν αρχάριοι
αγοραστές. Οι σύμβουλοι ακινήτων χειρίζονται
συμβόλαια κάθε μέρα, και έτσι μπορούν να σας
βοηθήσουν με τα έγγραφα που χρειάζεστε εύκολα και
αποτελεσματικά.
Γνωρίζει την αγορά ακινήτων
Οι σύμβουλοι ακινήτων μελετούν συνεχώς και
διαχρονικά την αγορά και αναλύουν τα δεδομένα της.
Γνωρίζοντας τις συνθήκες που επικρατούν, μπορούν
να βοηθήσουν τους αγοραστές να πάρουν τη σωστή
απόφαση τη δεδομένη στιγμή.
Ταχύτητα πληροφόρησης
Ένας σύμβουλος ακινήτων θα είναι ο πρώτος που θα
μάθει πότε ένα σπίτι που ταιριάζει στα κριτήριά σας
βγαίνει προς πώληση. Και αυτό θα σας βοηθήσει να
ενεργήσετε γρήγορα. Δεν θα θέλατε να χάσετε το σπίτι

των ονείρων σας επειδή κάποιος που ήξερε καλύτερα
την αγορά το είδε πρώτος!
Είναι παρόν κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας
Ο σύμβουλος ακινήτων βοηθά στην αγοραπωλησία
και με την εμπειρία του, προστατεύει τα συμφέροντα
του αγοραστή και τον στηρίζει σε αυτή την διαδικασία.
Βοηθά στην διαπραγμάτευση
Οι σύμβουλοι ακινήτων είναι επίσης διαπραγματευτές
με δεξιότητες, εκπαιδευμένοι να εκπροσωπούν τα
συμφέροντα του αγοραστή. Όταν έρθει η ώρα της
συμφωνίας, ο σύμβουλός αναλαμβάνει τις δύσκολες
συζητήσεις και δέχεται τα πυρά, ώστε να μην
χρειάζεται να το κάνει ο αγοραστής. Στο τέλος γίνεται
μια καλή συμφωνία χωρίς να χρειαστεί ο αγοραστής
να διαπραγματευτεί ο ίδιος.
Ο αγοραστής δε σπαταλάει το χρόνο του
Για όσους δουλεύουν σχεδόν όλη τη μέρα είναι
δύσκολο να ασχοληθούν με την αναζήτηση, τη
διαπραγμάτευση και την αγορά του σπιτιού. Δεν
μπορούν να περνούν τη μέρα τους στο τηλέφωνο
κλείνοντας ραντεβού για να επισκεφθούν τα σπίτια
και να διαπραγματευτούν την αγορά τους. Ο
σύμβουλος ακινήτων μπορεί να οργανώσει έτσι το
πρόγραμμα ώστε ο αγοραστής να δει τα επιλεγμένα
σπίτια διαδοχικά. Επιπλέον ο σύμβουλος ακινήτων,
αξιολογεί και επιλέγει μόνον τα ακίνητα που
ανταποκρίνονται στις επιθυμίες του αγοραστή (και όχι
δεκάδες, κατασπαταλώντας χρόνο και χρήμα).
Ο αγοραστής εξοικονομεί χρήματα
Ο σύμβουλος ακινήτων δεν εξοικονομεί μόνο χρόνο
και ενέργεια στον αγοραστή, αλλά στο τέλος
γλυτώνει περισσότερα χρήματα. Από μια επικερδής
συμφωνία, όλοι κερδίζουν.
Αυξημένες πιθανότητες ανεύρεσης του κατάλληλου
σπιτιού
Χάρη στην εμπειρία και τη γνώση της αγοράς, ο
σύμβουλος ακινήτων είναι σε θέση να συμβουλέψει
τον αγοραστή, ώστε να καταλήξει στη βέλτιστη
επιλογή. Σε αυτό είναι ειδικός!
Επομένως, καλό είναι να απευθυνθείτε σε ένα σύμβουλο ακινήτων για να σας καθοδηγήσει
και να μη χάσετε τον χρόνο σας, αλλά και να σας ενημερώσει για τις ευκαιρίες που θα
παρουσιαστούν ώστε να αποφασίσετε σωστά. Ο σύμβουλος ακινήτων θα είναι διπλά σας σε
όλη την διαδικασία μέχρι να αγοράσετε το νέο σας ακίνητο.
Αγοράστε το σπίτι των ονείρων σας,
χωρίς άγχος, κούραση και σπατάλη χρόνου και χρημάτων.

Συμβουλές για την αγορά – Τι να προσέξετε
Δείτε αν δικαιούστε την απαλλαγή φόρου λόγω απόκτησης Α΄ κατοικίας
Για να δικαιούστε την απαλλαγή φόρου, πρέπει με την αγορά της κατοικίας
να καλύπτονται οι στεγαστικές σας ανάγκες, εφόσον δεν καλύπτονταν πριν.
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
✓ Έντυπα Ε1 και Ε9 των 5 τελευταίων ετών του αγοραστή (ή των
αγοραστών, απαραίτητη προϋπόθεση: να είναι σύζυγοι).
✓ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
✓ Υπεύθυνη δήλωση «ότι ο αγοραστής δεν έχει άλλο ακίνητο στο όνομά
του» (αν είναι έγγαμος, ούτε η σύζυγός του ούτε τα παιδιά του).
Απαλλαγή ΦΠΑ για νεόδμητα.
Δείτε, εφόσον θέλετε να αγοράσετε κάποιο νεόδμητο ακίνητο, αν
απαλλάσσεται από την καταβολή του ΦΠΑ. Για να γίνει αυτό θα πρέπει ο
κατασκευαστής να το έχει δηλώσει την περίοδο που είχε αυτό το δικαίωμα.
Μεγάλη διαφορά αντικειμενικής και εμπορικής αξίας.
Αν το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή με σημαντικά χαμηλότερη
αντικειμενική αξία από την εμπορική, αυτό αμέσως σημαίνει ότι οι φόροι
που θα πληρώσετε μετά την μεταβίβαση θα είναι χαμηλότεροι (ΕΝΦΙΑ,
τεκμήρια,κλπ).
Ενεργειακό πιστοποιητικό.
Ακίνητο το οποίο κατατάσσεται σε υψηλότερη ενεργειακή κλάση, από
κάποιο άλλο με τα ίδια σχεδόν χαρακτηριστικά, σημαίνει ότι διασφαλίζει
καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και μεγαλύτερη οικονομία.
Εξόφληση λογαριασμών.
Πριν την υπογραφή των συμβολαίων, ελέγξτε και διασφαλίστε ότι έχουν
πληρωθεί όλοι οι προηγούμενοι λογαριασμοί του ακινήτου, όπως ΔΕΗ,
ΕΥΔΑΠ και κοινόχρηστα.
Ενοικιασμένα ακίνητα.
Αν το ακίνητο που θα αγοραστεί, είναι μισθωμένο , ο ενοικιαστής μπορεί
να μείνει στο σπίτι, έως και 3 χρόνια από την έναρξη του μισθωτηρίου, με
τους ίδιους όρους που ισχύουν σε αυτό από τη σύναψη της μίσθωσης.
Επομένως, καλό είναι να γνωρίζεται πότε λήγει το μισθωτήριο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου αγοραστή. Για αλλοδαπούς εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά περίπτωση (ανάλογα τη χώρα) θα χρειαστεί άδεια
παραμονής εν ισχύ ή πρόσφατη θεώρηση εισόδου.

Αποδεικτικά Επαγγελματικής δραστηριότητας, διεύθυνσης κατοικίας, Δ.Ο.Υ. και
Α.Φ.Μ. αγοραστή.

Αν ο συμβαλλόμενος είναι νομικό πρόσωπο, τότε θα χρειαστεί το καταστατικό της
εταιρείας, οι τυχόν τροποποιήσεις του, αποδεικτικό ορισμού του νομίμου
εκπρόσωπου και γενικό πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
Μισθωτοί
Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.
Φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού φόρου εισοδήματος.
Φωτοτυπία 3 τελευταίων αποδείξεων μισθοδοσίας.
Επιστολή εργοδότη που δηλώνει σημερινή θέση εργασίας, χρόνια
υπηρεσίας και αποδοχές.

Ελεύθεροι επαγγελματίες / Επιχειρηματίες
Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας.
Φωτοτυπία τριών τελευταίων εκκαθαριστικών φόρου εισοδήματος και
αναλυτικών στοιχείων φορολογίας.
Φωτοτυπία τελευταίων δημοσιευμένων ισολογισμών (αν υπάρχει).
Φωτοτυπία των τελευταίων εισοδημάτων από ακίνητα (αν υπάρχουν).
Επιχειρήσεις
Βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
Φωτοτυπία τριών τελευταίων
αποτελεσμάτων χρήσεως.

δημοσιευμένων

ισολογισμών

και

Φωτοτυπία τριών τελευταίων δηλώσεων φόρου εισοδήματος, αναλυτικών
στοιχείων φορολογίας και τριών τελευταίων εκκαθαριστικών Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας Φ.Π.Α. (αν υπάρχουν).

ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ
Φορολογία Μεταβίβασης. Μπορεί να είναι είτε:
Φ.Μ.Α. : 3% επί της αναγραφόμενης στο συμβόλαιο αξίας (της υψηλότερης από
την αντικειμενική ή εμπορική αξία).
είτε Φ.Π.Α. : 24% επί της αξίας πώλησης του ακινήτου, και αφορά νεόδμητα
ακίνητα που δεν έχουν απαλλαγεί από την απόδοση Φ.Π.Α.
Αμοιβή Δικηγόρου. Ο νομικός έλεγχος είναι πλέον προαιρετικός, αλλά εξηγήσαμε
παραπάνω γιατί πρέπει να γίνεται απαραιτήτως. Η αμοιβή του δικηγόρου είναι
θέμα συμφωνίας και διαφέρει κατά περίπτωση.
Αμοιβή Συμβολαιογράφου. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη αμοιβή και διαφέρει
ανάλογα την πολυπλοκότητα της περίπτωσης.
Αμοιβή συμβούλου ακινήτων. Είναι αυτή που έχει συμφωνηθεί με το σύμβουλο
ακινήτων και αναγράφεται στην εντολή που έχει υπογράψει ο αγοραστής.
Φόρος υπέρ Ο.Τ.Α.. Υπολογίζεται έως 3% επί του ποσού του Φόρου Μεταβίβασης.
Κτηματολόγιο. Τα τέλη περιλαμβάνουν τα δικαιώματα εγγραφής, τα
πιστοποιητικά και το τέλος χαρτοσήμου. Υπολογίζονται σε 0,475-0,575% της αξίας
του ακινήτου που αναγράφεται στη σύμβαση, πλέον 24% φόρου προστιθέμενης
αξίας. Υπολογίζονται από την ιστοσελίδα :
http://cloudservices.ktimanet.gr/TameioWebCalculator/WebCalc.aspx

