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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ένα µέτρο που επέβαλλε το κράτος µε σκοπό να εκπληρώσει τις οικονοµικές 
του υποχρεώσεις, ήταν η επιβολή φόρου στα ακίνητα. Η φορολογία αυτή όµως 
διαχρονικά είχε πολλές µετατροπές, καθώς έψαχνε να βρει την δικαιότερη 
αντιµετώπιση προς τους φορολογούµενους. 

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα εισήχθη η φορολογία της ακίνητης περιουσίας 
το 1975 µε τον Ν. 11/1975. Η φορολογία αυτή καταργήθηκε το 1980 µε τον Ν. 
1078/1980, διότι κρίθηκε ότι αποτελούσε ανασχετικό παράγοντα στην οικονοµική 
δραστηριότητα, χωρίς να προσφέρει στο ∆ηµόσιο αξιόλογα έσοδα.Το 1982 
επαναφέρθηκε σε ισχύ µε τον Ν. 1249/1982, αλλά καταργείται και αυτή η φορολογία 
από το οικονοµικό έτος 1993 µε τον Ν. 2065/1992, µε την προοπτική να µην 
επαναλειτουργήσει καθώς µε τον Ν. 2130/1993 από 01/01/1993 επιβάλλεται το τέλος 
ακίνητης περιουσίας,το οποίο κατά κυριολεξία αποτελεί έσοδο των δήµων και 
κοινοτήτων. 

Ο φόρος µεγάλης ακίνητης περιουσίας είναι ο φόρος που επιβάλλεται κάθε 
χρόνο πάνω στην ακίνητη περιουσία των φορολογουµένων,µε βάση την ονοµαστική 
αξία, τον όγκο, ή άλλα χαρακτηριστικά της. Η έννοια της µεγάλης ακίνητης 
περιουσίας καθορίζεται συνήθως από το νόµο. 

Το άρθρο 948 του Αστικού Κώδικα ορίζει ότι ‘ακίνητα πράγµατα’, είναι το 
έδαφος και τα συστατικά αυτού µέρη. Κατά το αστικό δίκαιο, συστατικά είναι τα 
πράγµατα που δεν µπορούν να αποχωριστούν από το κύριο πράγµα χωρίς να 
υποστούν βλάβη τα ίδια, ή το κύριο πράγµα, ή να αλλοιωθεί η ουσία ή ο προορισµός 
τους (953 Α.Κ.). 

Η φορολογία ακίνητης περιουσίας που ισχύει εισήχθη από το οικονοµικό έτος 
1997 µε τον Ν. 2459/1997 (από το άρθρο 21 έως το άρθρο 35) ως Φόρος Μεγάλης 
Ακίνητης Περιουσίας.Αφού πρώτα προηγήθηκε απογραφή όλων των ακινήτων µε το 
έντυπο Ε9. Ο νόµος 2459/1997 τροποποιήθηκε και µεταγενέστερα συµπληρώθηκε µε 
τους Ν. 2515/1997, Ν. 2579/1998, Ν. 2648/1998, Ν. 2676/1999, Ν. 2682/1999, Ν. 
2753/1999 και Ν. 2873/2000. 

Κατά τα έτη 2008 και 2009 στα οποία εφαρµόστηκε το Ε.Τ.ΑΚ.,οµοίως µε 
τον προηγούµενο φόρο, φορολογεί την ακίνητη περιουσία µε διαφορά ένα και 
µοναδικό συντελεστή για την οικοδοµηµένη ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα. 

Όταν εφαρµόστηκε το Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε., το έτος 2011, τα κριτήρια µε τα οποία 
υπολογίζεται ο φόρος διαφοροποιήθηκαν. Ο όγκος της ακίνητης περιουσίας δεν ήταν 
ποια το µόνο κριτήριο, αλλά προστέθηκαν δύο νέοι συντελεστές που είναι µε βάση 
την τιµή ζώνης και την παλαιότητα του δοµηµένου ακινήτου. 
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ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε.Τ.ΑΚ.) 

 
 
 

Άρθρο 5 
 
 

� Αντικείµενο του τέλους 
 

Για να εφαρµοστεί ο νόµος, στην έννοια της ακίνητης περιουσίας 
περιλαµβάνονται: 

� Το δικαίωµα της πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας επί των ακινήτων. 
� Το δικαίωµα της αποκλειστικής χρήσης θέσεων στάθµευσης, βοηθητικών 

χώρων και κολυµβητικών δεξαµενών που βρίσκονται σε κοινόκτητο τµήµα 
υπογείου, πυλωτής, δώµατος ή ακάλυπτου χώρου οικοδοµής. 

Η έννοια των ακινήτων και των εµπράγµατων δικαιωµάτων, λαµβάνεται όπως 
αυτή που ορίζει ο αστικός κώδικας, του οποίου σχετικές διατάξεις (άρθρο 948) λένε 
ότι ακίνητο είναι µόνο το έδαφος και τα συστατικά µέρη αυτού. Τα συστατικά µέρη 
του εδάφους, µε βάση το άρθρο 953 του αστικό κώδικα, είναι τα πράγµατα που δεν 
µπορούν να αποχωρισθούν από το κύριο πράγµα χωρίς να υποστούν βλάβη τα ίδια ή 
το κύριο πράγµα ή να αλλοιωθεί η ουσία ή ο προορισµός τους. 

 Στην περίπτωση που η επικαρπία έχει αποχωριστεί από την κυριότητα του 
ακίνητου, θα φορολογηθεί ο επικαρπωτής όπως επίσης και ο κάτοχος της ψιλής 
κυριότητας, αλλά ο καθένας χωριστά. 
 

 
 
 

Άρθρο 6 
 
 

� Υποκείµενο ενιαίου τέλους ακινήτων 
 

Στο ενιαίο τέλος ακινήτων υπόκειται ο καθένας, ανεξάρτητα από την κατοικία 
του, την έδρα ή την ιθαγένεια του, αρκεί να έχει ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα από 
την 1η Ιανουαρίου του 2008 που είναι το έτος εφαρµογής του τέλους, ανεξάρτητα από 
τις µεταβολές που τυχόν επέλθουν και τη διάρκεια του έτους αυτού. 

Για τις ανάγκες εφαρµογής της φορολογίας αυτής θεωρείται ότι τα ακίνητα 
ανήκουν στον υπόχρεο (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο): 

� Από την ηµεροµηνία σύνταξης του οριστικού συµβολαίου, ανεξάρτητα από τη 
µεταγραφή του. 

� Από την ηµεροµηνία σύνταξης του οριστικού συµβολαίου δωρεάς από αιτία 
θανάτου. 
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� Σε περίπτωση που έχουµε επιδικία, από την ηµεροµηνία τελεσιδικίας της 
δικαστικής απόφασης µε την οποία καταδικάστηκε κάποιος σε δήλωση 
βουλήσεως ή από την ηµεροµηνία δικαστικής απόφασης µε την οποία 
αναγνωρίστηκε δικαίωµα κυριότητας ή άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επί του 
ακινήτου, ανεξάρτητα από την µεταγραφή του. 

� Σε περίπτωση πλειστηριασµού, από την ηµεροµηνία σύνταξης της 
κατακυρωτικής έκθεσης. 

� Σε περίπτωση προσύµφωνου µεταβίβασης ακινήτου µε δικαίωµα 
αυτοσύµβασης, από την ηµεροµηνία σύνταξης του προσυµφώνου. 

� Σε περίπτωση που ο δικαιούχος του διαµερίσµατος ή της κατοικίας είναι από 
τον οργανισµό εργατικής κατοικίας, από την ηµεροµηνία παραλαβής, 
ανεξάρτητα αν υπάρχουν οριστικά παραχωρητήρια. 

Επίσης, 
� Σε περίπτωση επίδικων ακινήτων, έχει τη νοµή το φυσικό πρόσωπο. 
� Σε περίπτωση που το πρόσωπο έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, τότε 

υπεύθυνος για την καταβολή του ενιαίου τέλους των ακινήτων είναι ο 
σύνδικος της πτώχευσης, για την πτωχευτική ακίνητη περιουσία. 

� Σε περίπτωση που ο υπόχρεος για την καταβολή του τέλους αποβιώσει, 
τότε υπόχρεοι για την καταβολή του τέλους είναι οι κληρονόµοι του. 

� Σε περίπτωση σχολάζουσας κληρονοµιάς, υπόχρεος για την καταβολή του 
τέλους είναι ο κηδεµόνας της. 

� Όταν ένα πρόσωπο έχει οριστεί σαν εκτελεστής διαθήκης, τότε είναι 
υπόχρεο σε καταβολή του τέλους για την ακίνητη περιουσία που αφήνεται 
σαν κληρονοµιά για όσο διάστηµα την διαχειρίζεται και τη διοικεί. 

� Όταν ένα πρόσωπο έχει οριστεί σαν µεσεγγυούχος, τότε είναι υπόχρεο σε 
καταβολή του τέλους για την συγκεκριµένη ακίνητη περιουσία. 

� Σε περίπτωση που έχει συναφθεί σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης, 
τότε υπόχρεος για την καταβολή του τέλους είναι ο µισθωτής των 
ακινήτων για όσο διάστηµα διαρκέσει η σύµβαση. 

 
 
 

Παράδειγµα  
Προσδιορισµός υπόχρεου 

 
 

Ο κύριος Α έχει στην κυριότητα του µια κατοικία την 1η Ιανουαρίου 2008 και 
στις 20 Φεβρουαρίου, του ίδιου έτους, την µεταβιβάζει στο κύριο Β. Ο κύριος Β, µε 
την σειρά του, 10 µέρες µετά, δίνει την κατοικία µε γονική παροχή στην κόρη του. 

Το 2008, ο υπόχρεος για το Ε.Τ.ΑΚ. θα είναι ο κύριος Α, ενώ για το έτος 
2009, θα είναι υπόχρεη στο φόρο η κόρη του κυρίου Β. 
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Άρθρο 7 
 
 

� Προσδιορισµός αξίας ακινήτων 
 
 

Α. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 

Με απόφαση του υπουργού οικονοµίας και οικονοµικών καθορίζονται το 
αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού αξίας, δηλαδή οι συντελεστές αυξοµείωσης 
ανά είδος ακινήτου ή κτιρίου που προκύπτουν από τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων 
του υπόχρεου. Στις περιπτώσεις που δεν εφαρµόζεται το αντικειµενικό σύστηµα, η 
αξία των οικοπέδων καθορίζεται µε απόφαση του υπουργού οικονοµίας και 
οικονοµικών, µε βάση την κατώτερη τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο οικοπέδου του 
δήµου ή της κοινότητας. ∆εδοµένου ότι ο επικαρπωτής είναι φυσικό πρόσωπο, τότε η 
αξία της επικαρπίας είναι ποσοστό της αξίας της πλήρους κυριότητας ανάλογα µε την 
ηλικία αυτού και ορίζεται: 

• Στα 8/10, αν ο επικαρπωτής δεν έχει υπερβεί το 20ο έτος της ηλικίας του. 
• Στα 7/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 20ο έτος της ηλικίας του. 

• Στα 6/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας του. 
• Στα 5/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας του. 

• Στα 4/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 50ο έτος της ηλικίας του. 
• Στα 3/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας του. 

• Στα 2/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας του. 
• Στα 1/10, αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 80ο έτος της ηλικίας του. 

 
 
Β. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 

Για τον υπολογισµό,λαµβάνεται υπόψη η συνολική αξία που έχουν τα ακίνητα 
και τα εµπράγµατα σε αυτά δικαιώµατα,κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους 
φορολογίας. 

Ο προσδιορισµός της αξίας,γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 
2 του άρθρου 3 του α.ν.1521/1950 και των άρθρων 41 και 41 Α’ του 
ν.1249/1992,όπως ισχύουν. 

Για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές που εφαρµόζεται το αντικειµενικό 
σύστηµα, η αξία τους υπολογίζεται µε βάση το σύστηµα αυτό.Για τα ακίνητα στα 
οποία υπάρχουν κτίσµατα και βρίσκονται σε περιοχές που δεν εφαρµόζεται το 
αντικειµενικό σύστηµα, η αξία των κτισµάτων υπολογίζεται µε αντικειµενικά 
κριτήρια,ενώ η αξία του οικοπέδου µε βάση τα συγκριτικά στοιχεία που υπάρχουν 
στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. 

Στα γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού εφαρµόζεται η Αντικειµενική 
Αξία Γής.Σηµαντικό είναι να διευκρινίσουµε ότι, για τον υπολογισµό τέλους σε 
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περιοχές που είναι ενταγµένες στο σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού, 
λαµβάνεται υπόψη η αξία όπως προσδιορίζεται από το αντικειµενικό σύστηµα και όχι 
το τίµηµα που αναγράφεται στο µεταβιβαστικό συµβόλαιο ή η λογιστική αξία αν 
πρόκειται για επιχείρηση, ανεξάρτητα αν αυτό είναι µικρότερο ή µεγαλύτερο της 
αντικειµενικής αξίας. 
 
 
 

Άρθρο 8 
 
 

� Απαλλαγές από το ενιαίο τέλος ακινήτων 
 

i. Τα γήπεδα που είναι εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού, στα οποία έχουν την 
πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία φυσικά πρόσωπα. 

ii.  Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις. 
iii.  Τα ακίνητα που ανήκουν σε ξένα κράτη και χρησιµοποιούνται για την 

εγκατάσταση των πρεσβειών και προξενείων, µε τον όρο της αµοιβαιότητας. 
Οι ξένοι πρεσβευτές και οποιοιδήποτε διπλωµατικοί αντιπρόσωποι και 
πράκτορες, επίσης µε τον όρο της αµοιβαιότητας. Επιπροσθέτως, οι 
προξενικοί πράκτορες οι πρόξενοι και το κατώτερο προσωπικό των ξένων 
πρεσβειών και προξενείων για τα ακίνητα τους., δεδοµένου ότι έχουν την 
ιθαγένεια του κράτους που αντιπροσωπεύουν και δεν ασκούν εµπόριο ή 
βιοµηχανία ή δεν είναι διευθυντές επιχειρήσεων στην Ελλάδα, µε την 
επιφύλαξη των όρων των διεθνών συµβάσεων. 

iv. Τα ακίνητα που έχουν δεσµευτεί από την αρχαιολογική υπηρεσία του 
υπουργείου πολιτισµού για αρχαιολογική έρευνα. 

v. Τα κτίσµατα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια ή πρωτόκολλο κατεδάφισης. 
vi. Τα επιταγµένα από το στρατό ακίνητα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

ν.4442/1929. 
vii.  Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα του Ελληνικού δηµοσίου, στο οποίο 

περιλαµβάνονται και οι αποκεντρωµένες δηµόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν 
και ως ειδικά ταµεία της τράπεζας της Ελλάδος. 

viii.  Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα που ανήκουν σε δήµους, κοινότητες, 
νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων, δηµοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων, 
τοπικών ενώσεων δήµων και κοινοτήτων (Τ.Ε.∆.Κ.), στην κεντρική ένωση 
δήµων και κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.∆.Κ.Ε.), της ένωσης νοµαρχιακών 
αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.) και σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 
δικαίου. 

ix. Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα που ανήκουν σε κάθε είδος ταµείου ή 
οργανισµό κοινωνικής ασφάλισης, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και της 
αρχαιολογικής εταιρίας. 
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x. Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα και τα ακίνητα που χρησιµοποιούν για να 
επιτελούν το λατρευτικό τους έργο, τα οποία ανήκουν στις γνωστές θρησκείες 
και δόγµατα µε βάση τη παράγραφο 2 του άρθρου 13 του συντάγµατος όπως 
επίσης και στο ιερό κοινό του Πανάγιου τάφου, την Ιερά µονή του όρους 
Σινά, στο Άγιο Όρος, στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, στο 
Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας, στο Πατριαρχείο Ιεροσολύµων και στην 
ορθόδοξη θρησκεία της Αλβανίας. 

xi. Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα των µουσείων, κοινωφελών ιδρυµάτων και 
των ιδρυµάτων για τα οποία έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 
του άρθρου 12 του ν.1610/1986. 

xii.  Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητων νοµικών προσώπων που υπάγονται στις 
διατάξεις του ν.1091/1980. 

Θα πρέπει να τονίσουµε ότι απαλλαγές που αναφέρουν άλλες διατάξεις, γενικές ή 
ειδικές, εκτός από τις παραπάνω, δεν εφαρµόζονται για το ενιαίο τέλος ακινήτων. 
 

 
 

Άρθρο 9 
 
 

� Απαλλαγή κύριας κατοικίας 
 

Η κύρια κατοικία που είναι µέχρι 200 τετραγωνικά µέτρα και µέχρι αξία 300.000 
ευρώ. Αν το εµβαδόν της κύριας κατοικίας είναι πάνω από 200 τετραγωνικά µέτρα ή 
η αξία είναι πάνω από 300.000 ευρώ, τότε το υπερβάλλον  ποσό υπόκειται σε ενιαίο 
τέλος ακινήτων. 

Η κύρια κατοικία είναι: 
� Για τον άγαµο, η κατοικία που του ανήκει κατά πλήρη κυριότητα ή το 

εµπράγµατο δικαίωµα της επικαρπίας στην οποία ιδιοκατοικεί. 
� Για τον έγγαµο, η κατοικία η οποία ανήκει στον υπόχρεο ή στην σύζυγο του ή 

στα προστατευόµενα µέλη, µε βάση τον κώδικα φορολογίας εισοδήµατος, 
στην οποία ιδιοκατοικούν. 

Ειδικότερα για το έτος 2008, τα φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα αν είναι έγγαµα ή 
άγαµα, από τη µεγαλύτερη αξίας κατοικία αφαιρείται ποσό έως 300.000 ευρώ. Από 
τον νόµο ορίζεται ότι, η απαλλαγή αυτή δεν χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που 
κατοικούν στην αλλοδαπή. 
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Άρθρο 10 
 
 

� Αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία 
 

Η αρµόδια ∆.Ο.Υ για την παραλαβή των δηλώσεων και τη βεβαίωση του τέλους, 
είναι εκείνη που δηλώνει το εισόδηµά του ο υπόχρεος. Ειδικότερα για τους 
υπόχρεους που κατοικούν στην αλλοδαπή, αρµόδιος είναι ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ 
κατοίκων εξωτερικού. Με την 1019636/233/Α0006/24-2-2000 (Φ.Ε.Κ.225Β’) 
απόφαση του υπουργού οικονοµικών «Ανακαθορισµός της κατά τόπον αρµοδιότητας 
της ∆.Ο.Υ κατοίκων εξωτερικού, καθώς και της κατά τόπον αρµοδιότητας ορισµένων 
∆.Ο.Υ. της χώρας σε θέµατα της ∆.Ο.Υ κατοίκων εξωτερικού.», που ισχύει από 10 
Μαρτίου του 2000, ορίστηκε ότι: 

� Η ∆.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού είναι αρµόδια για την φορολογία εισοδήµατος 
των κατοίκων εξωτερικού, δεδοµένου ότι οι αντιπρόσωποί τους υπάγονται ως 
προς τη φορολογία εισοδήµατος σε κάποια ∆.Ο.Υ. της περιοχής του νοµού 
Αττικής. 

� Η ∆.Ο.Υ. της έδρας της πρωτεύουσας κάθε νοµού των λοιπών περιοχών της 
χώρας είναι αρµόδια για τη φορολογία εισοδήµατος κατοίκων του 
εξωτερικού, των οποίων οι αντιπρόσωποι υπάγονται όσον αφορά την 
φορολογία εισοδήµατος σε οποιαδήποτε ∆.Ο.Υ. του συγκεκριµένου νοµού. 
Αν σε κάποιο νοµό υπάρχουν περισσότερες από µία ∆.Ο.Υ., τότε αρµόδια θα 
είναι η Α’ ∆.Ο.Υ. της πρωτεύουσας του νοµού µε εξαίρεση την Θεσσαλονίκη 
όπου αρµόδια θα είναι η Θ’ ∆.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης. 

� Εξαίρεση αποτελούν τα νησιά του νοµού Αττικής, ∆ωδεκανήσου, Λέσβου, 
Μαγνησίας, Καβάλας, Κέρκυρας και Σάµου, εκτός από τα νησιά στα οποία 
βρίσκεται η πρωτεύουσα των νοµών αυτών, αρµόδια είναι η ∆.Ο.Υ. του κάθε 
νησιού, όσον αφορά του κατοίκους εξωτερικού, οι οποίοι έχουν 
αντιπρόσωπους που υπάγονται στην συγκεκριµένη ∆.Ο.Υ. ως προς την 
φορολογία εισοδήµατος. 
 

 
 

Άρθρο 11 
 
 

� Υπολογισµός του τέλους 
 
 
Α. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

 
Η ακίνητη περιουσία κάθε προσώπου φορολογείται χωριστά. Από την συνολική 

αξία της ακίνητης περιουσίας αφαιρείται η αξίας της κύριας κατοικίας. Έπειτα 
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επιβάλλεται τέλος µε συντελεστή 0,1%. Το τέλος που αναλογεί στην αξία των 
κτισµάτων που υπόκεινται στη φορολογία δεν µπορεί να είναι λιγότερο του ενός 
ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο. Για αυτό τον υπολογισµό δεν λαµβάνονται υπόψη: 

� Τα ηµιτελή κτίσµατα. 
� Οι βοηθητικοί χώροι. 
� Τα κτηνοτροφικά και γεωργικά κτήρια. 
� Τα κτίσµατα που βρίσκονται σε δηµοτικά ή κοινοτικά διαµερίσµατα µε 

πληθυσµό κάτω των 1000 κατοίκων, µε βάση την τελευταία απογραφή. 
 

 
 

 
Παράδειγµα 

Υπολογισµός Ε.Τ.ΑΚ. Φυσικού Προσώπου 
 

Έστω ότι ο Ν. έχει στην κυριότητα του τα εξής ακίνητα: 
i. ∆ιαµέρισµα 250τ.µ. στο Ηράκλειο, αντικειµενικής αξίας 315.000€, το οποίο 

µισθώνει. 
ii.  ∆ιαµέρισµα 70τ.µ. στο Ρέθυµνο, αντικειµενικής αξίας 100.000€, στο οποίο 

ιδιοκατοικεί. 
iii.  Θέση στάθµευσης 20τ.µ. αξίας 5.000€. 
iv. Κατάστηµα 45τ.µ. στο Ρέθυµνο, αντικειµενικής αξίας 30.000€. 
v. Αγροτεµάχιο στη Μεσαρά αντικειµενικής αξίας 170.000€. 

vi. Μονοκατοικία 85τ.µ. σε δηµοτικό διαµέρισµα 2.000 κατοίκων µε αξία 
κτίσµατος 35.000€. 

vii.  Οικόπεδο αξίας 50.000€. 
 
Ο υπολογισµός του Ε.Τ.ΑΚ. για το 2008 είναι: 

i. Απαλλάσσεται ως η µεγαλύτερης αξίας κατοικία. 
ii.  100.000 x 0,1% = 100€ για το διαµέρισµα. 
iii.  5.000 x 0,1% = 5€ για τη θέση στάθµευσης. 
iv. 30.000 x 0,1% = 30€ για το κατάστηµα. 
v. Το αγροτεµάχιο απαλλάσσεται. 

vi. 35.000 x 0.1% = 35€ για τη µονοκατοικία. 
vii.  50.000 x 0,1% = 50€ για το οικόπεδο. 
Τ.µ. κτισµάτων (εκτός θέσης στάθµευσης) 200 
Τέλος κτισµάτων 165€. 
Εφόσον προκύπτει διαφορά, για τα κτίσµατα θα καταβληθούν 200€ 
Σύνολο Ε.Τ.ΑΚ. = 200€ (κτίσµατα) + 5 (θέση στάθµευσης) + 40 (οικόπεδο) = 245€ 
 
Ο υπολογισµός του Ε.Τ.ΑΚ. για το 2009 είναι: 

i. 316.000 x 0,1% = 315€ για το διαµέρισµα. 
ii.  Απαλλάσσεται ως κύρια κατοικία. 
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iii.  5.000 x 0,1% = 5€ για τη θέση στάθµευσης. 
iv. 30.000 x 0,1% = 30€ για το κατάστηµα. 
v. Το αγροτεµάχιο απαλλάσσεται. 

vi. 35.000 x 0.1% = 35€ για τη µονοκατοικία. 
vii.  50.000 x 0,1% = 50€ για το οικόπεδο. 
Τ.µ. κτισµάτων (εκτός θέσης στάθµευσης) 380 
Τέλος κτισµάτων 380 
∆εν προκύπτει διαφορά. 
Σύνολο Ε.Τ.Α.Κ = 315 + 5 + 30 + 35 + 50 = 435€ 
 
 
Β. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 
 Η αξία των γηπέδων (οικοπέδων ή αγροτεµαχίων) και των ακινήτων 
(µισθωµένων ή κενών) των νοµικών προσώπων υπόκειται σε τέλος µε συντελεστή 
0,6%. 
 Η αξία των κτισµάτων των ακινήτων τα οποία ιδιοχρησιµοποιούνται για την 
παραγωγή ή την άσκηση εµπορικής δραστηριότητας από επιχειρήσεις ανεξαρτήτως 
αντικειµένου εργασιών υπόκειται σε τέλος µε συντελεστή 0,1%. 
 Η αξία των γηπέδων (οικοπέδων ή αγροτεµαχίων) και των ακινήτων 
(µισθωµένων ή κενών) των νοµικών προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,που 
επιδιώκουν κοινωφελείς,θρησκευτικούς,φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς 
φορολογείται µε συντελεστή 0,3%. 
 Η αξία των κτισµάτων των ακινήτων των νοµικών προσώπων µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε συντελεστή 0,1%. 
 Η αξία των λοιπών ακινήτων των νοµικών προσώπων, τα οποία 
απαλλάσσονται για τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα τους (π.χ.Ελληνικό δηµόσιο 
κ.λ.π.) φορολογείται µε συντελεστή 0,1%. 
 Τα ακίνητα που περιλαµβάνονται στο ενεργητικό των εταιρειών επενδύσεων 

σε ακίνητη περιουσία και των αµοιβαίων κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας 

φορολογείται µε συντελεστή 0,1% 

 

 

Παράδειγµα 
Υπολογισµός Ε.Τ.ΑΚ. Νοµικού Προσώπου 

 

Έστω ότι Α.Ε. κατασκευής και εµπορίας επίπλων έχει στην κυριότητα της τα εξής 

ακίνητα: 

i. Εργοστάσιο 1.800 τ.µ. αξίας κτίσµατος 500.000 € επί αγροτεµαχίου αξίας 

200.000 € το οποίο ιδιοχρησιµοποιεί. 
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ii.  Κτίριο εκθετηρίου και πώλησης 500 τ.µ. το οποίο ιδιοχρησιµοποιεί αξίας 

600.000 € επί οικοπέδου αξίας 400.000 €. 

iii.  Αγροτεµάχιο αξίας 50.000 € επί του οποίου βρίσκεται αποθήκη 100 τ.µ. κενή, 

αξίας 10.000 €. 

iv. Επαγγελµατική στέγη 100 τ.µ. αντικειµενικής αξίας 200.000 € την οποία 

µισθώνει. 

 

Ο υπολογισµός του Ε.Τ.ΑΚ. 

i. 500.000 x 0,1% = 500 € το εργοστάσιο (ιδιοχρησιµοποιούµενο) 

200.000 x 0,6% = 1200 € το αγροτεµάχιο 

ii.  600.000 x 0,1% = 600 € το εκθετήριο (ιδιοχρησιµοποιούµενο) 

400.000 x 0,6% = 2.400 € το οικόπεδο 

iii.  50.000 x 0,6% = 300 € το αγροτεµάχιο 

10.000 x 0,6% = 60 € η αποθήκη 

iv. 200.000 x 0,6% = 1.200 € η επαγγελµατική στέγη 

Τ.µ. κτισµάτων 2.500 

Τέλος κτισµάτων 2.360 

Άρα τα κτίσµατα θα πάνε µε 1 € ήτοι 2.500 

Σύνολο τέλους: 2.500 (τα κτίσµατα) + 1.200 (το αγροτεµάχιο) + 2.400 (το 

οικόπεδο) + 300 (το αγροτεµάχιο) = 6.400 € 

 

 

 

Άρθρο 12 
 

� Υπόχρεοι σε δήλωση/Προθεσµία υποβολής 
 
 
Α. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 

Ως δήλωση για φυσικά πρόσωπα ορίζονται οι δηλώσεις Ε9 για τα έτη 2005 έως 
2008, τα οποία περιλαµβάνουν το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του την 1η 
Ιανουαρίου 2008, που είναι το έτος εφαρµογής του ενιαίου τέλους ακίνητης 
περιουσίας. Για κάθε επόµενο έτος, η δήλωση ενός φυσικού πρόσωπου ορίζεται από 
τις δηλώσεις Ε9 των ετών 2005 έως και 2008, µαζί µε τυχόν µεταβολές της 
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περιουσιακής κατάστασης που επήλθαν, για τις οποίες έχει υποβληθεί δήλωση 
στοιχείων ακινήτων στο αντίστοιχο έτος. 

 
 
 

Β. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 
Κάθε νοµικό πρόσωπο που έχει ακίνητο την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, 

υποχρεούται να υποβάλει δήλωση ενιαίου τέλους ακίνητης περιουσίας µέχρι και την 
15η Μαΐου του οικείου έτους. 
 Η δήλωση υποβάλλεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου ή 
από πρόσωπο που έχει ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηθεί από αυτόν. 
 Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών,καθορίζεται ο 
τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης νοµικών προσώπων και τα δικαιολογητικά ή 
άλλα στοιχεία που υποβάλλονται µε αυτήν. 
 

 
 

Άρθρο 13 
 
 

� Βεβαίωση του τέλους 
 

Ο προϊστάµενος της ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας βεβαιώνει το τέλος: 
i. Με βάση τις δηλώσεις που υποβάλλονται. 

ii.  Με βάση τα φύλλα ελέγχου, δεδοµένου ότι έχουν οριστικοποιηθεί µε 
διοικητική επίλυση της διαφοράς ή λόγω της µη άσκησης ή εκπρόθεσµης 
άσκησης προσφυγής. 

iii.  Με βάση τις οριστικές αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων ή πρακτικών 
δικαστικού συµβιβασµού. 

Ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. συντάσσει χρηµατικό κατάλογο το λιγότερο εντός 
τριών ηµερών από την λήξη του έτους φορολογίας, για την βεβαίωση του τέλους. 
Όταν το ποσό που οφείλεται δεν υπερβαίνει τα 27 ευρώ, µε βάση οποιονδήποτε τίτλο, 
τότε δεν βεβαιώνεται. Για την βεβαίωση του τέλους εφαρµόζονται ανάλογα οι 
παράγραφοι 4 έως και 9 του άρθρου 74 του ν.2238/1994. 
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Άρθρο 14 
 
 

� ∆ιαδικασία βεβαίωσης του τέλους Παραγραφή/Ατέλειες 
 

Για την καταχώρηση των δηλώσεων που υποβάλλονται, την έκδοση των πράξεων 
επιβολής του τέλους, την επίδοση των προσκλήσεων, των πράξεων και των 
υπολοίπων εγγράφων, την εξώδικη λύση των διαφορών, το απόρρητο των 
φορολογικών στοιχείων και γενικά τη διαδικασία βεβαίωσης του τέλους 
εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 61,62,65 έως και 72,75,85 του 
κώδικα φορολογίας εισοδήµατος. 

Αν δεν έχει υποβληθεί  δήλωση, τότε το δικαίωµα του δηµοσίου παραγράφεται 
µετά την πάροδο των 15 ετών. Σε περίπτωση επιδικίας µεταξύ του Ελληνικού 
δηµοσίου και του φορολογουµένου φυσικού προσώπου, παρατείνονται οι προθεσµίες 
παραγραφής µέχρι 6 µήνες από την δηµοσίευση της αµετάκλητης απόφασης του 
δικαστηρίου. 
 

 
 

Άρθρο 15 
 
 

� Καταβολή του τέλους 
 
 
Α. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 

Το Ε.Τ.ΑΚ καταβάλλεται σε τρεις ίσες δόσεις από τις οποίες η πρώτη 
καταβάλλεται µέχρι και την τελευταία εργάσιµη µέρα για τις δηµόσιες υπηρεσίες του 
επόµενου µήνα από την βεβαίωση του τέλους. Η κάθε επόµενη δόση καταβάλλεται 
την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα του τρίτου και πέµπτου 
µήνα, αντιστοίχως από τη βεβαίωση του τέλους. 

• Αν το τέλος βεβαιώνεται τον Αύγουστο ή Σεπτέµβριο του οικείου έτους, τότε 
καταβάλλονται δυο ισόποσες δόσεις. Η πρώτη καταβάλλεται την τελευταία 
εργάσιµη µέρα για τις δηµόσιες υπηρεσίες του επόµενου µήνα από την 
βεβαίωση του τέλους και η δεύτερη δόση καταβάλλεται την τελευταία 
εργάσιµη µέρα για τις δηµόσιες υπηρεσίες του τρίτου µήνα από την βεβαίωση 
του τέλους. 

• Αν το τέλος βεβαιώνεται τον Οκτώβριο του οικείου οικονοµικού έτους, 
καταβάλλεται εφάπαξ µέχρι και την τελευταία εργάσιµη µέρα για τις δηµόσιες 
υπηρεσίες του µεθεπόµενου µήνα από την βεβαίωση του τέλους. 
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• Αν το συνολικό ποσό που οφείλεται για το τέλος είναι έως 250 ευρώ, τότε θα 
πρέπει να καταβληθεί έως την τελευταία εργάσιµη µέρα για τις δηµόσιες 
υπηρεσίες του µεθεπόµενου µήνα από την βεβαίωση του τέλους. 

Σε περίπτωση που έχουµε εφάπαξ καταβολή του τέλους, δεν παρέχεται έκπτωση. 
Επίσης, η δήλωση που υποβάλλεται χωρίς να καταβληθεί ταυτόχρονα η πρώτη δόση 
θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει έννοµα αποτελέσµατα. Τέλος, το Ε.Τ.ΑΚ. δεν 
λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό του φορολογητέου εισοδήµατος. 
 
 
Β. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 
 Το Ε.Τ.ΑΚ. νοµικών προσώπων καταβάλλεται σε τρείς ίσες διµηνιαίες δόσεις, 
από τις οποίες η πρώτη µε την υποβολή της εµπρόθεσµης δήλωσης και οι υπόλοιπες 
την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα των διµήνων που 
ακολουθούν. 
 
 
 

Άρθρο 16 
 
 

� Πρόσθετοι φόροι 
 
 

Α. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 

1. Σε περίπτωση που προκύψει ποσό τέλους για καταβολή, τότε επιβάλλεται 
προσαύξηση ως εξής: 

• 50% για διαφορά τέλους µέχρι και 500 ευρώ. 
• 100% για διαφορά τέλους άνω των 500 ευρώ. 

Όταν υφίσταται δικαστική επίλυση της διαφοράς ή δικαστικός συµβιβασµός, 
τότε το πρόστιµο της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου περιορίζεται στα 
3/5. 

2. Σε περίπτωση που τα στοιχεία της δήλωσης είναι ανακριβή ή ο 
φορολογούµενος παρέλειψε να δηλώσει κάποια στοιχεία ή έκανε εκπρόθεσµα 
τη δήλωση, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιµο εφόσον δεν προκύπτει ποσό 
τέλους για καταβολή, το οποίο ορίζεται σε 300 ευρώ. Όταν υφίσταται 
δικαστική επίλυση της διαφοράς ή δικαστικός συµβιβασµός, τότε περιορίζεται 
στο 1/3. 
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Β. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 
 Για την επιβολή των πρόσθετων φόρων και προστίµων εφαρµόζονται 
αναλόγως οι διατάξεις του ν.2523/1997. 
 Με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ανωτέρου νόµου ορίζεται: 

• Όταν δεν υποβληθεί καθόλου δήλωση, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος, που 
ορίζεται σε ποσοστό 2,5% επί του φόρου, την πληρωµή του οποίου θα 
απέφευγε ο υπόχρεος λόγω µη υποβολής της δήλωσης για κάθε µήνα 
καθυστέρησης. 

• Όταν υποβληθεί ανακριβής δήλωση, επιβάλλεται στον υπόχρεο πρόσθετος 
φόρος, που ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του φόρου την πληρωµή του οποίου 
θα απέφευγε, για κάθε µήνα καθυστέρησης. 

• Όταν η δήλωση υποβληθεί εκπρόθεσµα, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος που 
ορίζεται σε ποσοστό 1% επί του φόρου που οφείλεται µε τη δήλωση, για κάθε 
µήνα καθυστέρησης. 
Σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ίδιου νόµου ορίζονται ως, 

ανώτατα όρια για την επιβολή πρόσθετων φόρων το ποσοστό 100% για υποβολή 
εκπρόθεσµης δήλωσης και 200% για την υποβολή ανακριβούς δήλωσης ή µη 
υποβολή δήλωσης, του φόρου την πληρωµή του οποίου θα απέφευγε ο 
φορολογούµενος. 

 
 

Άρθρο 17 
 
 

� Ευθύνες και δικαιώµατα των τελευταίων κυρίων ή επικαρπωτών 
ακίνητων από σύµβαση 
 

Οι τελευταίοι κάτοχοι, κατόπιν σύµβασης, ευθύνονται για ολόκληρο το ακίνητο, 
ως προς την πληρωµή του τέλους, µαζί µε τους υπόχρεους. ∆εδοµένου ότι το τέλος 
βεβαιώθηκε σε βάρος του υπόχρεου µε τίτλο ο οποίος ισχύει και για τον τελευταίο 
κάτοχο. 

Για να θεµελιωθεί η ευθύνη απαιτείται: 
i. Να υπάρχει τίτλος, µε βάση του οποίου βεβαιώθηκε τέλος σε βάρος του 

υπόχρεου, ο οποίος να αποτελεί και τον τίτλο για την είσπραξη του τέλους και 
του τρίτου διακατόχου. 

ii.  Να αποκτήθηκε το ακίνητο από τον κυρίως υπόχρεο σε τέλος µε σύµβαση που 
καταρτίστηκε µεταξύ αυτού ή των δικαιοδόχων του και του τρίτου 
διακατόχου. 

Όταν ο κάτοχος του ακινήτου, το απέκτησε µε αναγκαστικό πλειστηριασµό, τότε 
ο ίδιος όπως και οι µεταγενέστεροι γενικοί ή ειδικοί διάδοχοί του, δεν ευθύνονται για 
το φόρο που βεβαιώθηκε σε βάρος του υπόχρεου. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, ο 
τελευταίος κάτοχος µε σύµβαση, δεν ευθύνεται για ολόκληρο το φόρο που οφείλει ο 
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υπόχρεος, αλλά µόνο για το φόρο που του αναλογεί επιµεριστικά για το ακίνητο που 
κατέχει. Αυτόν το φόρο µπορούµε να τον υπολογίσουµε, αν µερίσουµε το φόρο που 
αναλογεί στο σύνολο της αξίας της ακίνητης περιουσίας του υπόχρεου µεταξύ της 
συνολικής αυτής αξίας του ακινήτου που κατέχεται από τον τρίτο. 

Η µόνη περίπτωση να εφαρµοστούν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι όταν 
ο κύριος υπόχρεος δεν µπορεί, για οποιονδήποτε λόγο,  να εξοφλήσει τον φόρο για 
αυτό το λόγο λοιπόν, θα πρέπει οι προϊστάµενοι των ∆.Ο.Υ. να εξαντλούν κάθε 
νόµιµο µέσο για την είσπραξη του φόρου από τον κύριο υπόχρεο. Αν δεν µπορεί να 
εισπραχθεί ο φόρος, τότε θα στρέψουν κατά τον τελευταίο κάτοχο του ακινήτου. Οι 
τελευταίοι κάτοχοι, µε σύµβαση, µπορούν να ασκήσουν το δικαίωµα του κύριου 
υπόχρεου σε φόρο, αλλά µόνο εκείνα που αφορούν την ακύρωση ή την τροποποίηση 
των οριστικών πράξεων από τον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. Αυτά τα δικαιώµατα 
µπορούν να τα ασκήσουν οι τελευταίοι κάτοχοι µονάχα αν τους κοινοποιήθηκε 
πρόσκληση ή ένταλµα για πληρωµή του φόρου που επιµεριστικά αναλογεί στο 
ακίνητο που κατέχουν. 

Οι νόµιµοι αντιπρόσωποι των υπόχρεων σε τέλος ευθύνονται εξ ολοκλήρου για 
την πληρωµή των πρόσθετων φόρων που οφείλονται σε δικές τους πράξεις ή 
παραλήψεις, µαζί µε τους κύριους υπόχρεους. Εποµένως, η υποχρέωση τους 
θεµελιώνεται στην πληµµέλεια που έδειξαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που 
τους έχουν ανατεθεί. 
 

 
 

Άρθρο 18 
 
 

� Υποχρεώσεις συµβολαιογράφων και υποθηκοφυλάκων 
 

Ο συµβολαιογράφος θα πρέπει να επισυνάψει στο συµβόλαιο που συντάσσει, 
πιστοποιητικό του αρµόδιου προϊστάµενου ∆.Ο.Υ., µε το οποίο θα πιστοποιείται  ότι 
αυτός που µεταβιβάζει το ακίνητο κατέβαλε το τέλος που του αναλογεί τουλάχιστον 
για τα δύο τελευταία έτη της µεταβίβασης, από την στιγµή που είχε αυτός την 
υποχρέωση για τη δήλωση του ακινήτου. Αν δεν γίνει αυτό, τότε η σύνταξη 
συµβολαιογραφικού εγγράφου, µε το οποίο µεταβιβάζεται µε αντάλλαγµα ή µε 
χαριστικά αίτια η κυριότητα ενός ακινήτου ή µεταβιβάζονται ή δηµιουργούνται 
εµπράγµατα δικαιώµατα σε αυτό, θα απαγορεύεται να γίνει. 

Οµοίως, η ίδια απαγόρευση ισχύει και τους υποθηκοφύλακες οι οποίοι οφείλουν 
να αρνηθούν την µεταγραφή συµβολαιογραφικών εγγράφων όπως αυτά που 
αναφέρονται παραπάνω. 
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Άρθρο 19 
 
 

� Κυρώσεις 
 

Οι συµβολαιογράφοι και οι υποθηκοφύλακες που θα παραβούν τις παραπάνω 
υποχρεώσεις, υπόκεινται σε πρόστιµο ύψους 2000 για την κάθε παράβαση. Κατά την 
επίλυση της διαφοράς, το πρόστιµο που θα έχει επιβληθεί µειώνεται στο 1/3. 

Σε περίπτωση που γίνει εκπρόθεσµη δήλωση Ε.Τ.ΑΚ. και εφόσον ζητηθεί 
πιστοποιητικό εντός έξι µηνών από την υποβολή της εκπρόθεσµης δήλωσης, τότε 
επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιµο ισόποσο του αναλογούντος τέλους µε βάση τη 
δήλωση, για το ακίνητο. 
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ΦΟΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
 

 
 
 

Έννοια και χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του φόρου. 
 

Ο φόρος µεγάλης ακίνητης περιουσίας είναι ένας φόρος κατοχής περιουσίας, 
που επιβάλλεται κάθε χρόνο πάνω στην ακίνητη περιουσία των φορολογουµένων, µε 
βάση την ονοµαστική αξία, τον όγκο ή άλλα χαρακτηριστικά της. Η έννοια της 
καθορίζεται συνήθως από το νόµο. Το άρθρο 948 του Αστικού Κώδικα ορίζει ότι 
‘ακίνητα πράγµατα’ είναι το έδαφος και τα συστατικά αυτού µέρη.Κατά το αστικό 
δίκαιο, συστατικά είναι τα πράγµατα που δεν µπορούν να αποχωριστούν από το κύριο 
πράγµα, χωρίς να υποστούν βλάβη τα ίδια ή το κύριο πράγµα, ή να αλλοιωθεί η ουσία 
ή ο προορισµός τους (953 Α.Κ.). 

Εκτός από αυτά ως συστατικά θεωρούνται (άρθρο 954) και : 
1. Τα πράγµατα εκείνα που είναι συνδεδεµένα µε το έδαφος στερεά, όπως τα 

οικοδοµήµατα. 
2. Τα προϊόντα του ακινήτου, εφόσον είναι συνδεδεµένα µε το έδαφος. Οπότε, 

ουσιαστικά του εδάφους είναι οι κάθε είδους καρποί των δέντρων, πριν από 
την συγκοµιδή τους. 

3. Τα υπόγεια ύδατα και οι πηγές. 
4. Οι σπόροι µόλις γίνει η σπορά τους. 
5. Τα δέντρα µόλις φυτευτούν. 
6. Όλα τα υλικά που χρησιµοποιούνται για να ανεγερθεί µια οικοδοµή (όπως 

τούβλα, πέτρες, σίδερα, τσιµέντο κ.λπ.) ή που συναρµόσθηκαν µε την 
οικοδοµή (όπως πόρτες, παράθυρα κ.λπ.). 
Με βάση τον παραπάνω ορισµό του φόρου ακίνητης περιουσίας, προκύπτει 

ότι τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι : 
i. Ειδικός φόρος κατοχής περιουσίας και καλύπτει µόνο τα ακίνητα περιουσιακά 

στοιχεία των φορολογουµένων, όπως ορίζονται από το νόµο. 
ii.  Επιβάλλεται πάνω στην ονοµαστική αξία της ακίνητης περιουσίας όταν 

επιβάλλεται µε βάση την αξία, ή πάνω στο συνολικό όγκο, χωρίς να 
αφαιρούνται οι υποχρεώσεις του φορολογουµένου. 

iii.  Είναι περιοδικός φόρος και επιβάλλεται κάθε χρόνο. Σε αντίθεση µε άλλες 
µορφές φόρων περιουσίας. Όπως π.χ. ένας έκτακτος φόρος κεφαλαίου, που 
επιβάλλεται σε έκτακτες περιπτώσεις και χαρακτηρίζεται από µη 
περιοδικότητα. 

iv. Καλύπτει το σύνολο της ακίνητης περιουσίας, ανεξάρτητα από την πηγή 
προέλευσης της. Είτε αν προέρχεται από προσωπική δραστηριότητα του 
φορολογουµένου, ή από κληρονοµιά ή δωρεά. 

v. Η φορολογική υποχρέωση αυτών που υποβάλλονται στο φόρο γεννιέται σε 
ένα ορισµένο χρονικό σηµείο π.χ. στην αρχή του έτους. Και η αιτίατης είναι η 
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απλή κατοχή ακινήτων, ανεξάρτητα από το αν µεταβλήθηκε η αξία τους, ή ο 
όγκος τους κ.λπ. 

 
 

Η δικαιολογητική βάση του φόρου ακίνητης περιουσίας 
 

Η φορολόγηση της µεγάλης ακίνητης περιουσίας, ανεξάρτητα από τη 
φορολόγηση του εισοδήµατος που προέρχεται από αυτή επιβάλλεται για αρκετούς 
λόγους. Οι κυριότεροι λόγοι που έχουν διατυπωθεί αφορούν την κοινωνική 
δικαιοσύνη, τις οικονοµικές επιδράσεις, την αύξηση των φορολογικών εσόδων 
(δηµοσιονοµικοί λόγοι) και την αστική ανάπτυξη. 
 

� Λόγοι κοινωνικής δικαιοσύνης 
 

Η φορολογική επιβάρυνση των πολιτών πρέπει να είναι ανάλογη της φοροδοτικής 
τους ικανότητας. Συνεπώς η φορολόγηση της µεγάλης ακίνητης περιουσίας 
επιβάλλεται για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης, αφού µε τον τρόπο αυτό προάγεται 
τόσο η αρχή της οριζόντιας ισότητας, δηλαδή η ίση µεταχείριση των πολιτών που 
έχουν την ίδια φοροδοτική ικανότητα, όσο και η αρχή της κάθετης ισότητας, δηλαδή 
της άνισης µεταχείρισης των ατόµων που βρίσκονται σε ανόµοιες συνθήκες. 

Η µεγάλη ακίνητη περιουσία άλλοτε αποδίδει εισόδηµα και άλλοτε όχι. Αυτό 
όµως δε σηµαίνει ότι η περιουσία που δεν αποδίδει εισόδηµα δεν αυξάνει τη 
φοροδοτική ικανότητα του κατόχου της. Η µεγάλη ακίνητη περιουσία είτε αποφέρει 
εισόδηµα είτε όχι παρέχει οφέλη στους κατόχους της (ασφάλεια, δυνατότητα 
επικερδών αγορών κ.λπ.), τα οποία µε τη φορολογία εισοδήµατος δεν λαµβάνονται 
υπόψη. Κατά συνέπεια, ο κάτοχος ακινήτων βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη θέση από 
άλλους φορολογούµενους, που έχουν το ίδιο εισόδηµα, αλλά δεν κατέχουν ακίνητα. 

Οι φόροι ακίνητης περιουσίας έχουν και κάποια µειονεκτήµατα. Από τα 
σηµαντικότερα είναι ότι δεν λαµβάνουν υπόψη τη φοροδοτική ικανότητα που 
δηµιουργούν τα κινητά ή άυλα περιουσιακά στοιχεία. Κατά αυτόν τον τρόπο δεν 
επιβαρύνουν τους ίδιους τους φορολογούµενους που έχουν περιουσία της ίδιας 
ακριβώς συνολικής αξίας αλλά διαφορετικής διάρθρωσης, ή επιβαρύνουν 
περισσότερο τους φορολογούµενους που έχουν µικρότερη συνολική περιουσία από 
άλλους επειδή η περιουσία των πρώτων αποτελείται κυρίως από ακίνητα και των 
δεύτερων από κινητά. 

Επίσης η µεγάλη ακίνητη περιουσία δεν είναι πάντα άµεσα ρευστοποιήσιµη. 
Καθώς και σε ορισµένες περιπτώσεις η κατοχή ακινήτων αντανακλά την 
προηγούµενη οικονοµική κατάσταση των φορολογουµένων παρά την τωρινή τους 
κατάσταση. 
 

� Οικονοµικές Επιδράσεις 
 

Η φορολογία της µεγάλης ακίνητης περιουσίας συντελεί στην ορθολογικότερη 
χρησιµοποίηση των πόρων της οικονοµίας, αφού ευνοούνται οι επενδύσεις σε 
περισσότερο παραγωγικούς τοµείς ενώ πλήττονται οι επενδύσεις σε ακίνητα που 
είναι επενδύσεις χαµηλής παραγωγικότητας. Με την κατάλληλη χρήση των 
φορολογικών συντελεστών για την φορολογία της µεγάλης ακίνητης περιουσίας 
µπορούν επίσης να αποθαρρυνθούν οι επενδύσεις σε ακίνητα χαµηλής ή µηδενικής 
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απόδοσης όπως είναι για παράδειγµα τα οικόπεδα και να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις 
σε ακίνητα υψηλής απόδοσης. Επίσης µε κατάλληλα φορολογικά µέτρα µπορεί να 
ενισχυθεί η συντήρηση του υπάρχοντος κτιριακού δυναµικού σε βάρος των 
επενδύσεων σε νέα ακίνητα. Έτσι είναι δυνατό να αποφευχθεί η υπανάπτυξη των 
ακινήτων. 
 

� ∆ηµοσιονοµικοί Λόγοι 
 

Οι φόροι µεγάλης ακίνητης περιουσίας λειτουργούν ως ελεγκτικοί φόροι για τη 
φορολογία του εισοδήµατος. Τα ακίνητα αποτελούν συχνά αποδοτική µορφή 
επένδυσης και η επιβολή ενός φόρου περιουσίας διευκολύνει σηµαντικά τη 
φορολόγηση του εισοδήµατος από οικοδοµές. Επιπλέον, µε την επιβολή φόρου στην 
ακίνητη περιουσία αποκτούν οι αρχές πληροφορίες και για την εξέλιξη των 
εισοδηµάτων από άλλες πηγές, που αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τη µείωση της 
φοροδιαφυγής. 

Η φορολόγηση των ακινήτων σε σχέση µε τη φορολόγηση της περιουσίας µειώνει 
το δηµοσιονοµικό και κοινωνικό κόστος. Τα ακίνητα εντοπίζονται ποιο εύκολα από 
ότι τα άλλα περιουσιακά στοιχεία και η αποτίµησή τους είναι ευχερέστερη, διότι 
υπάρχει οργανωµένη αγορά και είναι ευκολότερο να βρει κανείς στοιχεία για την 
αποτίµησή τους. 
 

� Μέσο Αστικής Ανάπτυξης 
 

Στα πλεονεκτήµατα του φόρου µεγάλης ακίνητης περιουσίας είναι, ότι οι φόροι 
αυτοί µπορούν να χρησιµοποιηθούν και ως µέσο επηρεασµού του προτύπου αστικής 
ανάπτυξης καθώς και του τρόπου και του βαθµού αξιοποίησης της γης. 

Επίσης µε τη φορολόγηση της µεγάλης ακίνητης περιουσίας µπορεί να ασκήσει η 
κυβέρνηση κάποια στεγαστική πολιτική, πολεοδοµική πολιτική και να προωθήσει την 
περιφερειακή ανάπτυξη. Ένα παράδειγµα είναι η πολεοδοµική πολιτική η οποία 
αφορά την πολιτική σε σχέση µε το γενικότερο οικιστικό περιβάλλον. Μπορεί να 
ασκηθεί µε τη διαφοροποίηση της φορολογίας της γης από τη φορολογία των 
κτισµάτων, της φορολογίας της αστικής από την φορολογία της µη αστικής µεγάλης 
ακίνητης περιουσίας, την απαλλαγή ή ελάφρυνση από τη φορολογία ορισµένων 
χρήσεων σε κάποιες περιοχές. 
 

� Ο Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας ως φόρος της Αυτοδιοίκησης 
 

Ο φόρος µεγάλης ακίνητης περιουσίας θεωρείται διεθνώς ως ο πλέον κατάλληλος 
φόρος για την Αυτοδιοίκηση. Ικανοποιεί από τη φύση του το κριτήριο της 
τοπικότητας και εµφανίζει ελάχιστα προβλήµατα από αυτά που σχετίζονται µε την 
τοπική φορολογία. Η φορολογική βάση, δηλαδή η ακίνητη περιουσία, δεν µπορεί να 
φύγει έξω από την περιοχή και έτσι µπορούν οι ΟΤΑ να ασκήσουν µε ασφάλεια τη 
φορολογική τους εξουσία. Επίσης, η κατοχή µεγάλης ακίνητης περιουσίας είναι 
δύσκολο να αποκρυφτεί, κάτι που δεν ισχύει µε τις βάσεις άλλων φόρων. Έτσι, αν η 
διαχείριση του φόρου είναι ικανοποιητική, περιορίζονται στο ελάχιστο οι 
δυνατότητες για φοροδιαφυγή. 
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Ένα άλλο χαρακτηριστικό του φόρου που τον κάνει κατάλληλο για την 
Αυτοδιοίκηση είναι ότι τα έσοδα που αποδίδει µπορούν να προβλεφθούν εύκολα γιατί 
η αξία της φορολογητέας περιουσίας είναι γνωστή. 

Το σηµαντικότερο όµως πλεονέκτηµα του φόρου µεγάλης ακίνητης περιουσίας 
είναι ότι θεωρείται το καταλληλότερο µέσο για να χρεωθούν οι δηµότες τις υπηρεσίες 
που τους παρέχονται. ∆ηλαδή, ο φόρος µεγάλης ακίνητης περιουσίας µπορεί να 
θεωρηθεί ότι αποτελεί την τιµή που πληρώνουν οι δηµότες για τις υπηρεσίες που τους 
παρέχει η Αυτοδιοίκηση. Για το λόγο αυτό, ο φόρος στην µεγάλη ακίνητη περιουσία 
θεωρείται ότι λειτουργεί ως ένα υπερτέλος το οποίο ικανοποιεί τις αρχές της 
δικαιοσύνης και δεν έχει πολλά από τα µειονεκτήµατα των άλλων τελών. 

Επειδή πολλές από τις υπηρεσίες που παρέχει η Αυτοδιοίκηση έχουν άµεση 
σχέση µε την µεγάλη ακίνητη περιουσία (δρόµοι, πάρκα, πεζοδρόµια κλπ.) το ύψος 
του φόρου αντανακλά το επίπεδο των υπηρεσιών αυτών. Παράλληλα, η αύξηση της 
αξίας των ακινήτων οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στα έργα και στις υπηρεσίες που 
παρέχει η Αυτοδιοίκηση. Έτσι η υποδοµή που παρέχεται δηµιουργεί το δικό της 
ταµείο αυτοχρηµατοδότησης και η κοινότητα επανακτά το µέρος της αύξησης στην 
αξία των ακινήτων που έχει προκαλέσει η ίδια. 

H λειτουργία αυτή του φόρου διευκολύνει τους φορολογούµενους να 
διαπιστώσουν την άµεση σχέση που υπάρχει µεταξύ της πληρωµής του φόρου και της 
δαπάνης για τις υπηρεσίες που τους παρέχονται. 
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ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
 
 

Άρθρο 21 
 
 

� Αντικείµενο Φόρου 
 

Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η επιβολή φόρου στη µεγάλη ακίνητη περιουσία 
που βρίσκεται στην Ελλάδα, που αποτελείται από ακίνητα ή εµπράγµατα δικαιώµατα 
σε ακίνητα, εκτός από την υποθήκη.Ο φόρος είναι ετήσιος και επιβάλλεται στη 
συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας κάθε φυσικού ή νοµικού προσώπου. 

Η ακίνητη περιουσία της γυναίκας φορολογείται χωριστά.Μετά την κατάργηση 
του θεσµού της προίκας µε το ν. 1329/1983, τα προικώα ακίνητα αποδόθηκαν στη 
γυναίκα και συνεπώς περιλαµβάνονται στην ατοµική περιουσία της γυναίκας.Για τον 
υπολογισµό του φόρου στην ακίνητη περιουσία του πατέρα και της µητέρας 
προστίθεται κατά ίσα µέρη η ακίνητη περιουσία των ανηλίκων άγαµων τέκνων 
εφόσον ασκούν από κοινού τη γονική µέριµνα οι γονείς. 

Στην περίπτωση που η γονική µέριµνα ασκείται από τον ένα γονιό ( λόγω 
θανάτου, διαζυγίου κ.λπ.) η ακίνητη περιουσία των ανήλικων άγαµων τέκνων 
προστίθεται στον γονέα που ασκεί τη γονική µέριµνα.Η ακίνητη περιουσία των 
ανηλίκων άγαµων τέκνων την οποία απέκτησαν από δωρεά αιτία θανάτου, 
κληρονοµιά, κληροδοσία, δεν υπολογίζεται στην περιουσία των γονέων, αλλά 
φορολογείται αυτοτελώς και υποβάλλεται από τους γονείς για λογαριασµό των 
ανήλικων παιδιών τους.Επίσης φορολογούνται χωριστά και υποβάλουν αυτοτελή 
δήλωση τα ανήλικα έγγαµα τέκνα.Τα ενήλικα τέκνα (συµπληρωµένο το 18ο έτος) 
φορολογούνται χωριστά και υποβάλουν αυτοτελή δήλωση.Ανεξάρτητα αν στη 
φορολογία εισοδήµατος θεωρούνται προστατευόµενα µέλη των γονέων τους (π.χ. 
φοιτητές, στρατιώτες). 
 

 
 

Άρθρο 22 
 
 

� Υποκείµενο φόρου 
 

Με το άρθρο αυτό ορίζεται,ότι υπόχρεο σε φόρο είναι κάθε φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο,ανεξάρτητα από την ιθαγένεια ή την κατοικία του.Για την περιουσία του 
που αποτελείται από ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα την 1η Ιανουαρίου κάθε 
έτους ή από εµπράγµατα δικαιώµατα σ’αυτά,εκτός της υποθήκης. 

Σηµειώνεται ότι,αν µετά την 1η Ιανουαρίου µεταβιβασθεί το ακίνητο σε άλλο 
πρόσωπο η υποχρέωση για φόρο βαρύνει εκείνον που ήταν κύριος ή είχε εµπράγµατο 
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δικαίωµα στο ακίνητο την 1η Ιανουαρίου..Καθώς και όταν τα ακίνητα είναι 
επίδικα,υπόχρεος σε φόρο είναι ο νοµέας τους.Ακόµη και όταν νέµεται το ακίνητο 
χωρίς νόµιµο τίτλο. 

 
o Υπόχρεος σε φόρο είναι : 
1) Ο άνδρας για την ακίνητη περιουσία του. 
2) Η γυναίκα για την ακίνητη περιουσία της. 
3) Οι γονείς για την ακίνητη περιουσία των ανηλίκων άγαµων τέκνων.Όταν 

ασκούν από κοινού τη γονική µέριµνα.Όταν η γονική µέριµνα ασκείται από 
τον ένα γονέα,προστίθεται στη περιουσία του γονέα αυτού. 

4) Τα ανήλικα παιδιά.Εφόσον είναι έγγαµα,για την ακίνητη περιουσία τους. 
5) Ο κηδεµόνας,για την ακίνητη περιουσία σχολάζουσας κληρονοµιάς. 
6) Ο εκτελεστής διαθήκης,για το διάστηµα που διαχειρίζεται την κληρονοµιαία 

περιουσία. 
7) Κατ’εξαίρεση ,σε περίπτωση ακινήτων για τα οποία έχει συναφθεί σύµβαση 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης,ο µισθωτής τους,για όσο χρόνο διαρκεί η σύµβαση. 
8) Σε περίπτωση ανέγερσης πολυκατοικίας µε αντιπαροχή,υπόχρεος σε φόρο 

είναι: 
1. Ο οικοπεδούχος: 

i. Για την αξία του οικοπέδου για µια επταετία από τη χορήγηση της 
οικοδοµικής άδειας ή µέχρι να µεταβιβαστούν τα διαµερίσµατα της 
πολυκατοικίας σε τρίτα πρόσωπα ή στον εργολάβο ή µεχρι να 
εκµισθωθούν ή κατά οποιοδήποτε τρόπο χρησιµοποιηθούν πριν από 
την πάροδο της επταετίας. 

ii.  Για την αξία των διαµερισµάτων τα οποία συµφωνήθηκε να πάρει ο 
οικοπεδούχος,µετά την πάροδο της επταετίας από τη χορήγηση της 
οικοδοµικής άδειας ή πριν από αυτήν αν χρησιµοποιηθούν κατά 
οποιοδήποτε τρόπο. 

2. Ο εργολάβος: 
Για την αξία των διαµερισµάτων,που συµφωνήθηκε να µεταβιβαστούν 
σ’αυτόν ή σε τρίτα πρόσωπα µε υπόδειξη του και δεν πουλήθηκαν.Μαζί µε 
το ποσοστό του οικοπέδου που αναλογεί σ’αυτά.Με την πάροδο της 
επταετίας ή αφότου εκµισθωθούν ή κατά οποιοδήποτε τρόπο 
χρησιµοποιηθούν πριν την πάροδο της επταετίας. 

3. Ο αγοραστής: 
Αν ο εργολάβος υποσχέθηκε µε συµβολαιογραφικό προσύµφωνο τη 
µεταβίβαση διαµερίσµατος σε τρίτο,υπόχρεος σε φόρο είναι ο 
αγοραστής.Αφότου του παραδόθηκε το διαµέρισµα και εφόσον η παράδοση 
αποδεικνύεται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο που καταρτίστηκε µέσα σε ένα 
δίµηνο από την παράδοση. 

∆εν είναι απαραίτητη η σύνταξη ιδιαίτερου συµβολαιογραφικού 
εγγράφου παράδοσης σε περίπτωση που αυτή προκύπτει από το 
συµβολαιογραφικό προσύµφωνο. 
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Άρθρο 23 
 
 

� Απαλλαγές από το φόρο 
 
Απαλλάσσονται από το φόρο: 

i. Η αξία των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκτάσεων,εφόσον ο κύριος 
υπόχρεος σε φόρο (µόνο φυσικό πρόσωπο) γεωργός ή κτηνοτρόφος τις 
αυτοκαλλιεργεί ή τις εκµεταλλεύεται κατά κύριο επάγγελµα. 
Η ιδιότητα του κατά κύριο επάγγελµα αγρότη βεβαιώνονται από τη ∆/νση 
Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης (αρ.2 
337410/10.7.1998 Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης,Οικονοµικών και Γεωργίας ΦΕΚ 712/14.7.1998 Β’).Αγροτικά 
ακίνητα είναι εκείνα που από τη φύση τους προορίζονται για γεωργική ή 
κτηνοτροφική εκµετάλλευση και βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού. 
Ως αγροτικά ακίνητα θεωρούνται τα κτίσµατα ή οι οικοδοµές εκείνες που 
χρησιµεύουν για αποθήκευση σπόρων,λιπασµάτων,µηχανηµάτων ή για 
σταβλισµό ζώων κ.τ.λ. .Και όχι για οτιδήποτε άλλο όπως π.χ κατοικία του 
αγρότη,διότι θα φορολογούνται. 

ii.  Η αξία των δασικών εκτάσεων,ανεξάρτητα αν ανήκει σε φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα και ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά τις εκµεταλλεύονται ή όχι. 

iii.  Τα δικαιώµατα µεταλλειοκτησίας και εξόρυξης ορυκτών ή λίθων.Ενώ ο 
κύριος του εδάφους υπόκειται σε φόρο για την αξία του εδάφους. 

iv. Τα κτίσµατα των ακινήτων και τα άλλα συστατικά του εδάφους, στα οποία 
συµπεριλαµβάνονται και τα µηχανήµατα και γενικά οι κατασκευές που είναι 
στερεά συνδεδεµένες µε το έδαφος. Απαλλαγή θα υπάρξει µόνο αν τα 
κτίσµατα και τα άλλα συστατικά του εδάφους ιδιοχρησιµοποιούνται για την 
παραγωγή ή την άσκηση της εµπορικής δραστηριότητας από βιοµηχανικές, 
µεταλλευτικές, λατοµικές, βιοτεχνικές, εµπορικές, γεωργικές ή 
κτηνοτροφικές, ξενοδοχειακές και γενικά επαγγελµατικές επιχειρήσεις, καθώς 
και τα κτίσµατα των ακινήτων που ιδιοχρησιµοποιούνται από νοµικά 
πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και κοινωφελή ιδρύµατα.
 ∆ιευκρινίζεται ότι, και επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται 
ενοικιαζόµενα δωµάτια ή διαµερίσµατα και αποκτούν εισόδηµα ∆΄ πηγής 
(από εµπορικές επιχειρήσεις), απαλλάσσονται από το Φ.Μ.Α.Π. για την αξία 
των κτισµάτων (δωµατίων και διαµερισµάτων). 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα κτίσµατα των πιο πάνω επιχειρήσεων, 
που έχουν αγοραστεί µε οριστικά συµβόλαια από τραπεζικά – πιστωτικά 
ιδρύµατα, αλλά µε παρακράτηση της κυριότητας µέχρι της αποπληρωµής του 
τιµήµατος, εφόσον χρησιµοποιούνται για τη λειτουργία της αγοράστριας 
επιχείρησης.  

Απαλλάσσονται επίσης και τα κτίσµατα των ακινήτων που 
ιδιοχρησιµοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση της εµπορικής 
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δραστηριότητας από τις πιο πάνω επιχειρήσεις και έχουν εισφερθεί σ’ αυτές 
κατά χρήση.  

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαλλάσσονται τα κτίσµατα, σε 
φόρο θα υποβάλλεται µόνο η αξία του γηπέδου.Θα φορολογηθούν όµως τα 
κτίρια και τα άλλα συστατικά του εδάφους, τα οποία ιδιοχρησιµοποιούνται 
από όσους ασκούν ελευθέριο επάγγελµα. Ως ασκούντα ελευθέριο επάγγελµα 
θεωρούνται τα πρόσωπα εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 48 του ν. 
2238/1994 «κύρωση του κώδικα φορολογίας εισοδήµατος». ∆ηλαδή, σε 
περιπτώσεις ακινήτων που ανήκουν σε ελεύθερους επαγγελµατίες, θα 
φορολογείται και η αξία των κτιρίων και του γηπέδου.  

Τονίζεται ότι δεν απαλλάσσονται από το φόρο τα κτίσµατα των 
επιχειρήσεων των οποίων το αντικείµενο των εργασιών τους είναι η 
εκµετάλλευση των ακινήτων τους. 

v. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, µε οποιαδήποτε µορφή και αν λειτουργούν 
(π.χ. ξενοδοχεία κ.λπ.), και για το 50% της αξίας των γηπέδων που τους 
ανήκουν κατά κυριότητα, τα οποία χρησιµοποιούνται απ’ αυτές για 
τουριστική εκµετάλλευση και σ’ αυτά έχουν κατασκευαστεί έργα που 
εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες των επιχειρήσεων αυτών. Τέτοια 
γήπεδα είναι εκείνα στα οποία έχει ανεγερθεί το κτίριο του ξενοδοχείου, 
έχουν διαµορφωθεί χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων, χώροι αθλοπαιδιών κ.λπ. 
Η απαλλαγή αυτή ισχύει και για τα γήπεδα των ακινήτων που είναι µισθωµένα 
σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και το µίσθωµά τους υπολογίζεται σε ποσοστό 
στις εισπράξεις τους. Επισηµαίνεται ότι η ανωτέρω απαλλαγή δεν 
περιλαµβάνει τις επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται ενοικιαζόµενα δωµάτια ή 
διαµερίσµατα. Αντίθετα σύµφωνα µε την 18/2003 γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ. 
που έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Οικονοµικών, η απαλλαγή αυτή 
χορηγείται και για το 50% της αξίας του γηπέδου των κάµπινγκ, που τους 
ανήκει κατά κυριότητα και χρησιµοποιείται για τουριστική εκµετάλλευση, µε 
την προϋπόθεση ότι σ’ αυτό έχουν κατασκευασθεί έργα που εξυπηρετούν τις 
λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης. 

Επίσης, τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια οποιασδήποτε βαθµίδας 
εκπαίδευσης και κατάρτισης για το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας των 
γηπέδων τους, στα οποία έχουν κατασκευασθεί έργα που εξυπηρετούν τις 
λειτουργικές ανάγκες του εκπαιδευτηρίου, όπως το κυρίως κτίριο, χώροι 
αθλοπαιδιών, στάθµευσης αυτοκινήτων και λοιποί χώροι.Τα ανωτέρω ισχύουν 
και για τα γήπεδα των πιο πάνω επιχειρήσεων, που έχουν πωληθεί µε οριστικά 
συµβόλαια από τραπεζικά – πιστωτικά ιδρύµατα αλλά µε παρακράτηση της 
κυριότητας µέχρι της αποπληρωµής του τιµήµατος, εφόσον χρησιµοποιούνται 
για τη λειτουργία της αγοράστριας επιχείρησης. 

vi. Τα κτίσµατα οικοδοµής που ανεγείρεται, για µια επταετία από τότε που 
εκδόθηκε η αρχική οικοδοµική άδεια, εφόσον δεν εκµισθωθούν ή 
χρησιµοποιηθούν µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την πάροδο της επταετίας. 
Στην περίπτωση αυτή θα φορολογηθεί µόνο η αξία του εδάφους. Μετά την 
πάροδο της επταετίας ή µετά την εκµίσθωση ή κατά οποιοδήποτε τρόπο 
χρησιµοποίηση των κτισµάτων της οικοδοµής πριν από την πάροδο της 
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επταετίας, θα φορολογηθεί η αξία τους (κτισµάτων) µαζί µε την αξία του 
οικοπέδου (εδάφους). Η ανωτέρω απαλλαγή αναφέρεται σε όλα γενικά τα υπό 
ανέγερση κτίσµατα και όχι µόνο στα ανεγειρόµενα µε το σύστηµα της 
αντιπαροχής που φέρουν το χαρακτηρισµό της πολυκατοικίας (σχετ. η αριθ. 
356/97 γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ. ΠΟΛ. 1241/97). 

vii.  Για µια διετία τα ακίνητα που φορολογούνται ως κληρονοµιαία, µε την 
προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί δήλωση κληρονοµιάς και έχει προκύψει 
φόρος για καταβολή, πάνω από 300 Ευρώ. Η διετία αρχίζει από τον επόµενο 
του χρόνου που γεννήθηκε η φορολογική υποχρέωση. Κατά κανόνα, στις 
κληρονοµιές ο χρόνος που γεννιέται η φορολογική υποχρέωση είναι ο χρόνος 
θανάτου του κληρονοµουµένου.Υπάρχουν όµως περιπτώσεις που η 
φορολογική υποχρέωση γεννιέται σε χρόνο µεταγενέστερο εκείνου του 
θανάτου του κληρονοµουµένου. Οι περιπτώσεις αυτές απαριθµούνται στα 
άρθρα 7 και 8 του ν. 2961/2001. Συνεπώς, σε κάθε περίπτωση µετάθεσης του 
χρόνου γένεσης φορολογικής υποχρέωσης θα πρέπει το αρµόδιο τµήµα 
κληρονοµιών να χορηγεί βεβαίωση που να αναγράφει το χρόνο γένεσης της 
φορολογικής υποχρέωσης, προκειµένου να δοθεί η απαλλαγή. 

viii.  Τα γήπεδα, κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ανάδοχους φορείς 
προγραµµάτων ενεργού πολεοδοµίας και βρίσκονται σε περιοχές που έχουν 
χαρακτηρισθεί ή θα χαρακτηρισθούν κατά τις κείµενες διατάξεις σαν ζώνες 
ενεργού πολεοδοµίας, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των προγραµµάτων, 
σύµφωνα µε τις σχετικές συµβάσεις ανάθεσης, εκτός αν προηγουµένως 
εκµισθωθούν ή χρησιµοποιηθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο. 

ix. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο, στην έννοια του οποίου περιλαµβάνονται και οι 
αποκεντρωµένες δηµόσιες υπηρεσίες, οι οποίες λειτουργούν ως Ταµεία. 
Ακόµη, απαλλάσσονται οι ∆ήµοι, οι Κοινότητες, η Νοµαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση, οι δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις καθώς και οι Τοπικές 
Ενώσεις ∆ήµων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.∆.Κ.) και η Κεντρική Ένωση ∆ήµων 
και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.∆.Κ.Ε). 

x. Τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και οι Γεωργικές Σχολές. 
xi. Οι δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµοί στο µετοχικό κεφάλαιο των οποίων 

συµµετέχει άµεσα ή έµµεσα το ∆ηµόσιο µε ποσοστό 50% και άνω. 
xii.  Το Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου, η Ιερή Μονή του όρους Σινά και το Άγιο 

Όρος. 
xiii.  Τα ακίνητα των κατά την παράγ. 2 του άρθρου 13 του Συντάγµατος γνωστών 

θρησκειών και δογµάτων µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 35 του 
ν. 2459/97. Με την 337/2002 γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ., που έγινε δεκτή από 
τον Υφυπουργό Οικονοµικών, σωµατεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που 
επιδιώκουν θρησκευτικούς σκοπούς και δικαιοπρακτούν για λογαριασµό των 
αντίστοιχων εκκλησιών – ευκτήριων οίκων γνωστής θρησκείας ή δόγµατος µε 
τους οποίους συνδέονται άµεσα, επειδή αυτοί στερούνται νοµικής 
προσωπικότητας, δικαιούνται αυτά την απαλλαγή από το φόρο, εφόσον 
συνυποβάλλουν µε την οικεία δήλωση και τα εξής: 

1) Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ευκτήριου οίκου – ναού – µονής από το 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
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2) Βεβαίωση από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ότι ο 
ευκτήριος οίκος εκφράζει γνωστή θρησκεία ή δόγµα. 

3) Καταστατικό του συναφούς σωµατείου ή ιδρύµατος, από το οποίο προκύπτει 
η σύνδεση αυτού µε το γνωστό δόγµα ή θρησκεία και τον ευκτήριο οίκο.  
Τονίζεται ότι οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά 
κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης (1η Ιανουαρίου έτους 
φορολογίας). 

xiv. Τα σωµατεία, οι ενώσεις ή οµοσπονδίες που έχουν νόµιµα συσταθεί και 
αναγνωριστεί από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, καθώς και οι ανώνυµες 
εταιρείες ποδοσφαίρου, απαλλάσσονται από το φόρο για τα ακίνητα και τις 
εγκαταστάσεις, εφόσον τους ανήκουν και χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για 
την πραγµατοποίηση των αθλητικών τους δραστηριοτήτων. 

xv. Τα κάθε είδους ταµεία και οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης. 
xvi. Τα γήπεδα και τα κτίρια που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στην Ε.Τ.Β.Α. ή 

στην ΒΙ.Π.Ε.Τ.Β.Α., και βρίσκονται µέσα σε βιοµηχανικές περιοχές. Κατ’ 
ακολουθία, για κάθε άλλο ακίνητό τους, που βρίσκεται έξω από βιοµηχανική 
περιοχή, η Ε.Τ.Β.Α. ή ΒΙ.Π.Ε.Τ.Β.Α. θα φορολογηθούν. 

xvii.  Τα ξένα κράτη για τα ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα, τα οποία τους 
ανήκουν και τα χρησιµοποιούν για την εγκατάσταση των Πρεσβειών και 
Προξενείων τους, µε τον όρο της αµοιβαιότητας. 

xviii.  Οι ξένοι πρεσβευτές και λοιποί διπλωµατικοί αντιπρόσωποι και πράκτορες, µε 
τον όρο της αµοιβαιότητας. 

xix. Οι πρόξενοι, προξενικοί πράκτορες, καθώς και το κατώτερο προσωπικό των 
ξένων Πρεσβειών και Προξενείων, µε τον όρο της αµοιβαιότητας και εφόσον 
έχουν την ιθαγένεια του κράτους που αντιπροσωπεύουν και δεν ασκούν 
εµπόριο ή βιοµηχανία ή δεν είναι διευθυντές επιχειρήσεων στην Ελλάδα, 
εκτός φυσικά, αν διαφορετικά ορίζεται από διεθνείς συµβάσεις. 

xx. Οι κάθε µορφής συνδικαλιστικές οργανώσεις, για τα ακίνητα που 
ιδιοχρησιµοποιούν. 

xxi. Η Τράπεζα της Ελλάδος, η Αρχαιολογική Εταιρεία και το Εθνικό ίδρυµα 
Υποδοχής και Αποκατάστασης Παλιννοστούντων Οµογενών Ελλήνων. 

xxii.  Οι τουριστικές επιχειρήσεις Ελλάδος ΞΕΝΙΑ Α.Ε., για όσο χρονικό διάστηµα 
οι µετοχές της εταιρείας θα βρίσκονται εξ ολοκλήρου στα χέρια του 
Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού. 

xxiii.  Το 50% της αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε αδόµητη αρχαιολογική 
ζώνη και έχουν δεσµευθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία του Υπουργείου 
Πολιτισµού. 

xxiv. Κτίσµατα τα οποία έχουν κηρυχθεί απαλλοτριωτέα. καθώς και κτίσµατα για 
τα οποία έχει εκδοθεί άδεια ή πρωτόκολλο κατεδάφισης. Επίσης το πενήντα 
τοις εκατόν (50%) της αξίας των γηπέδων που τελούν υπό αναγκαστική 
απαλλοτρίωση. 

xxv. Τα ακίνητα που παραχωρούνται κατά χρήση χωρίς αντάλλαγµα στο Ελληνικό 
∆ηµόσιο. 
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xxvi. Οι επιχειρήσεις που έχουν τεθεί υπό το καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης του 
ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α΄) όπως ισχύει. 

xxvii.  Τα νοµικά πρόσωπα ως δικαιούχοι κάθε µορφής δουλείας ή ασκούντα τα 
παραπάνω δικαιώµατα σε ακίνητα κυριότητας του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή του 
Ε.Ο.Τ., που έχουν αποκτήσει είτε κατόπιν µεταβίβασης είτε κατόπιν 
οποιουδήποτε τύπου παραχώρησης µε σύµβαση οποιασδήποτε µορφής ή µε 
ειδικές διατάξεις νόµων. 

xxviii.  Τα γήπεδα, κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε τράπεζες και 
θυγατρικές τους εταιρίες είτε αυτά ιδιοχρησιµοποιούνται είτε είναι µισθωµένα 
και για τα οποία έχει αρχίσει η διαδικασία ένταξής τους σε ζώνες ενεργού 
πολεοδοµίας µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου κατά τις διατάξεις των 
νόµων 1337/1983 (ΦΕΚ 33 Α΄) και 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄). 

 
 
 

Άρθρο 24 
 
 

� Προσδιορισµός αξίας ακίνητης περιουσίας 
 

Προκειµένου να υπολογιστεί ο φόρος λαµβάνεται υπόψη η συνολική αξία που 
έχουν τα ακίνητα και τα εµπράγµατα σ’ αυτά δικαιώµατα κατά την 1η Ιανουαρίου 
του έτους της φορολογίας. 

Ο προσδιορισµός της αξίας γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 3 του Ν. 1521/1950 «περί φόρου µεταβίβασης ακινήτων» (συγκριτικά 
στοιχεία) και του άρθρου 41 και 41A΄ του ν. 1249/82 (αντικειµενικός 
προσδιορισµός), όπως ισχύουν. 

Συνεπώς, για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές που εφαρµόζεται το 
αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού αξίας ακινήτων, η αξία τους προσδιορίζεται 
µε βάση το σύστηµα αυτό.  

Για τα ακίνητα στα οποία υπάρχουν κτίσµατα εντός οικοπέδου και βρίσκονται σε 
περιοχές που δεν εφαρµόζεται το αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού αξίας 
ακινήτων, η αξία των κτισµάτων υπολογίζεται µε αντικειµενικά κριτήρια, ενώ η αξία 
του οικοπέδου µε βάση τα συγκριτικά στοιχεία. 

Για γήπεδα (αγροτεµάχια – οικόπεδα) χωρίς κτίσµατα, που βρίσκονται σε 
περιοχές στις οποίες δεν ισχύει το αντικειµενικό σύστηµα ο προσδιορισµός αυτός 
γίνεται µε βάση την αγοραία αξία όπως αυτή διαµορφώνεται µε τα συγκριτικά 
στοιχεία. 

Αν η επικαρπία έχει διαχωριστεί από την κυριότητα, ο προσδιορισµός της αξίας 
της γίνεται σύµφωνα µε όσα ισχύουν στη φορολογία κληρονοµιών, δωρεών και 
γονικών παροχών (άρθρο 15 ν. 2961/2001).  

Η αξία της ψιλής κυριότητας βρίσκεται, αν από την αξία της πλήρους κυριότητας 
αφαιρέσουµε την αξία της επικαρπίας.  

Επίσης, από πλευράς φορολογίας µεγάλης ακίνητης περιουσίας, µε επικαρπία 
εξοµοιώνεται η οίκηση και κάθε άλλη δουλεία, η οποία παρέχει εξουσία χρήσης στο 
ακίνητο. 
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Άρθρο 25 
 
 

� Εκπτώσεις – Αφορολόγητο όριο – Υπολογισµός φόρου 
 

Από τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, που  προσδιορίστηκε µε τη 
διαδικασία του άρθρου 24,αφαιρούνται τα χρέη που είναι εξασφαλισµένα µε υποθήκη 
ή προσηµείωση υποθήκης σε ακίνητα του φορολογουµένου, αρκεί αυτά: 

i. Να υπάρχουν κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους της φορολογίας. 
Εξυπακούεται πως αφαιρείται µόνο το ποσό του χρέους που οφείλεται κατά 
την ηµεροµηνία αυτή. 

ii.  Να προέρχονται από δάνεια που χορηγήθηκαν από το Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο ή το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή από Τράπεζες.Ο 
νόµος δεν κάνει καµία διάκριση όσον αφορά τις Τράπεζες και συνεπώς τα 
χρέη µπορεί να προέρχονται από δάνεια που χορηγήθηκαν από οποιαδήποτε 
Τράπεζα είτε ηµεδαπή είτε αλλοδαπη.Αν τα χρέη προέρχονται από δάνεια που 
χορηγήθηκαν από οποιονδήποτε άλλο νοµικό πρόσωπο ή ιδιώτη δεν 
αφαιρούνται,έστω και αν αυτά είναι ασφαλισµένα µε υποθήκη ή 
προσηµείωση υποθήκης. 

iii.  Να χρησιµοποιήθηκαν αποδειγµένα για την ανέγερση ή την επέκταση ή 
επισκευή των κτισµάτων που ανήκουν στον υπόχρεο και υπόκεινται σε φόρο 
ακίνητης περιουσίας . Αν δεν χρησιµοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό (π.χ. για 
αγορά ακινήτου) δεν αφαιρούνται. 

Για τα φυσικά πρόσωπα η δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας δηµιουργείται από 
το Υπουργείο Οικονοµικών σύµφωνα µε όσα αναγράφονται στις δηλώσεις Ε9 του 
φορολογουµένου. Ο προσδιορισµός του φόρου γίνεται µε κλιµακωτούς συντελεστές 
που κυµαίνονται από 0,1% έως 1,0%, ενώ για τα έτη 2010, 2011 και 2012 
φορολογητέα αξία περιουσίας µεγαλύτερη των 5.000.000,00 € φορολογείται µε 
συντελεστή 2%. Φορολογητέα αξίας περιουσίας µέχρι 400.000 € ανά ιδιοκτήτη δεν 
φορολογείται. Ποσό φόρου µέχρι είκοσι επτά ευρώ δεν καταβάλλεται.  
 

� Για τα φυσικά πρόσωπα, σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα: 
 

Φ.Α.Π. 2010 (Ακίνητα που υπήρχαν την 1/1/2011) 
 

Αξία ακίνητης  
περιουσίας  

Φορολογικός 
Συντελεστής 

Έως 400.000 € 0% 
400.001-500.000 € 0,10% 
500.001-600.000 € 0,30% 
600.001-700.000 € 0,60% 
700.001-800.000 € 0,90% 
800.001-5.000.000 € 1% 
Άνω των 5.000.000 € 2% για 3 έτη 
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Φ.Α.Π. 2011 (Ακίνητα που υπήρχαν την 1/1/2012) 

 
 

Αξία ακίνητης  
περιουσίας  

Φορολογικός 
Συντελεστής 

Έως 200.000 ευρώ  0% 
200.001-500.000  0,20% 
500.001-600.000  0,30% 
600.001-700.000  0,60% 
700.001-800.000  0,90% 
800.001-5.000.000  1% 
Άνω των 5.000.000  2% για 3 έτη 
 
 
 
Κλίµακα φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων για ακίνητα που υπήρχαν 

την 1/1/2011 & 1/1/2012 
 
 

Κλιµάκια  Φόρος 
       

κλιµακίου

  

Σύνολο 
Ακίνητης περιουσίας Φόρου 

200.000  0  200.000  0 
300.000  600  500.000  600 
100.000  300  600.000  900 
100.000  600  700.000  1.500 
100.000  900  800.000  2.400 

4.200.000 42.000  5.000.000  44.400 
 
 
 

� Για τα νοµικά πρόσωπα επιβάλλεται φόρος επί της συνολικής αξίας της 
ακίνητης περιουσίας µε συντελεστές 1‰, 3‰ και 6‰ αναλόγως της 
κατηγορίας του νοµικού προσώπου και της χρήσης του ακινήτου. Η αξία των 
ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τα 
έτη 2010 έως 2012, φορολογείται µε συντελεστή 0,33‰. Ο φόρος που 
αναλογεί στη συνολική αξία των κτισµάτων δεν µπορεί να είναι µικρότερος 
από ένα (1) ευρώ το τετραγωνικό µέτρο µε εξαίρεση τα γεωργικά, 
κτηνοτροφικά, ηµιτελή κτίσµατα και τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα των 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. 
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Άρθρο 26 
 
 

� Υπόχρεοι σε δήλωση 
 

i. Κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει ακίνητη περιουσία, η αξία της οποίας 
υπερβαίνει το ποσό των 400.000 €. 

ii.  Ο νόµιµος αντιπρόσωπος του φορολογουµένου, σε περίπτωση ανικανότητας 
τούτου. 

iii.  Όσα πρόσωπα κληθούν από τον αρµόδιο Προϊστάµενο ∆.Ο.Υ. 
iv. Οι κληρονόµοι του φορολογουµένου,για λογαριασµό του αποβιώσαντος. 
v. Ο κηδεµόνας ή ο µεσεγγυούχος ή ο διαχειριστής, στις περιπτώσεις 

σχολάζουσας κληρονοµιάς, µεσεγγύησης ή περιουσίας που βρίσκεται κάτω 
από αναγκαστική διαχείριση, αντίστοιχα. 

vi. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα υποβολής δήλωσης και σε πρόσωπα που δεν 
έχουν υποχρέωση.Ακόµη,αναγνωρίζεται η δυνατότητα υποβολής δήλωσης µε 
επιφύλαξη. 

 
 
 

Άρθρο 27 
 
 

� Αρµόδιος Προϊστάµενος ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας - Προθεσµία 
Υποβολής - Περιεχόµενο ∆ήλωσης 

 
 

1. Για την παραλαβή των δηλώσεων και τη βεβαίωση του φόρου αρµόδιος είναι 
ο προϊστάµενος δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, που είναι αρµόδιος για τη 
φορολογία εισοδήµατος. 

2. Η δήλωση υποβάλλεται σε ένα αντίτυπο αυτοπροσώπως από τον υπόχρεο ή 
από πρόσωπο που έχει ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηθεί από αυτόν, στον 
προϊστάµενο της αρµόδιας για τη φορολογία εισοδήµατος δηµόσιας 
οικονοµικής υπηρεσίας και µέσα στις πιο κάτω προθεσµίες : 

i. Για τα φυσικά πρόσωπα µέχρι και τις 2 Ιουνίου του οικείου 
οικονοµικού έτους. Η υποβολή της δήλωσης πραγµατοποιείται 
ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. του φορολογουµένου, µε 
αρχή το ψηφίο 1 και ολοκληρώνεται µέσα σε 11 εργάσιµες ηµέρες. 

ii.  Για τα νοµικά πρόσωπα µέχρι και τις 3 Μαρτίου του οικείου 
οικονοµικού έτους. Η υποβολή της δήλωσης πραγµατοποιείται 
ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. του φορολογουµένου, µε 
αρχή το ψηφίο 1 και ολοκληρώνεται µέσα σε 11 εργάσιµες ηµέρες. 
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� Ειδικά για τους υπόχρεους που κατοικούν στην αλλοδαπή,αρµόδιος είναι ο 
προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού.Με την 
1019636/233/Α006,Α.Υ.Ο.,από τις 10/03/2000 επαναπροσδιορίζεται η κατά 
τόπον αρµοδιότητα των παρακάτω ∆.Ο.Υ. της χώρας ως εξής: 
 

i. Για τους κατοίκους εξωτερικού,των οποίων οι αντιπρόσωποι 
υπάγονται ως προς τη φορολογία εισοδήµατος σε οποιαδήποτε ∆ΟΥ 
του Νοµού Αττικής,αρµόδια είναι η ∆.Ο.Υ. Κατοίκων 
Εξωτερικού.Επίσης είναι και κατά τόπον αρµόδια σε όλη την 
επικράτεια,για τα θέµατα της καθ’ύλην αρµοδιότητας της και για τις 
περιπτώσεις κατοίκων εξωτερικού που δεν έχουν ορίσει αντιπρόσωπο 
τους ή δεν έχουν υποβάλει καθόλου δήλωση φορολογίας εισοδήµατος 
ή άλλων φορολογικών αντικειµένων. 
 

ii.  Η ∆ΟΥ της έδρας της πρωτεύουσας κάθε νοµού των λοιπών περιοχών 
της χώρας,είναι αρµόδια για όλα τα θέµατα αρµοδιότητας της ∆.Ο.Υ. 
Κατοίκων Εξωτερικού,για τους κατοίκους εξωτερικού,των οποίων οι 
αντιπρόσωποι υπάγονται ως προς τη φορολογία εισοδήµατος,σε 
οποιαδήποτε ∆.Ο.Υ. του νοµού αυτού. 
 

3. Σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου η προθεσµία για υποβολή της δήλωσης 
ορίζεται εξάµηνη και αρχίζει από το θάνατο του υπόχρεου, για τους εξ 
αδιαθέτου κληρονόµους.Και από τη δηµοσίευση της διαθήκης για τους 
κληρονόµους από διαθήκη. 

4. Η προθεσµία για υποβολή της δήλωσης για τους νόµιµους αντιπροσώπους 
τους κηδεµόνες σχολάζουσας κληρονοµιάς τους µεσεγγυούχους, τους 
προσωρινούς διαχειριστές και τους συνδίκους πτωχεύσεων είναι εξάµηνη, 
από τότε που έλαβαν γνώση του διορισµού τους. 

5. Οι πιο πάνω προθεσµίες υπολογίζονται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα. 

6. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν.2961/2001,η δήλωση 
υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον υπόχρεο ή από τον νόµιµο πληρεξούσιο 
του και υπογράφεται µπροστά στον αρµόδιο οικονοµικό υπάλληλο. 

7. Η δήλωση συντάσσεται σε έντυπο που χορηγείται δωρεάν από την υπηρεσία. 
Ο τύπος, το περιεχόµενο, καθώς και τα έγγραφα που επισυνάπτονται σε αυτό 
καθορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, οι οποίες 
δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
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Άρθρο 28 
 
 

� ∆ιαδικασία βεβαίωσης του φόρου - Παραγραφή – Ατέλειες 
 

Οι διατάξεις που ισχύουν στη φορολογία εισοδήµατος για την καταχώρηση των 
δηλώσεων που υποβάλλονται, την έκδοση των πράξεων επιβολής του φόρου την 
επίδοση των προσκλήσεων, των πράξεων και των υπόλοιπων εγγράφων, την εξώδικη 
λύση των διαφορών. το απόρρητο των φορολογικών στοιχείων και γενικά τη 
διαδικασία βεβαίωσης του φόρου εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις για την επιβολή 
του φόρου εισοδήµατος φυσικών, όπως ισχύουν, εκτός από τις περιπτώσεις που µε τα 
άρθρα 21 έως 35 του παρόντος ορίζεται διαφορετικά. 

Για την έκπτωση του ∆ηµοσίου από το δικαίωµα του να κοινοποιήσει πράξη 
επιβολής φόρου και προστίµου εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Άρθρου 102 
του ν.2961/2001 που προβλέπουν την παραγραφή του δικαιώµατος του ∆ηµοσίου για 
την επιβολή φόρου κληρονοµιών, δωρεών, προικών.  

Συνεπώς, το δικαίωµα του ∆ηµοσίου για την επιβολή φόρου ακίνητης περιουσίας 
και προστίµου παραγράφεται: 

i. Στην περίπτωση που η δήλωση είναι ανακριβής, µετά πάροδο δεκαετίας 
από το τέλος του έτους µέσα στο οποίο υποβλήθηκε η δήλωση. 

ii.  Στην περίπτωση που δεν υποβλήθηκε δήλωση είτε για ολόκληρη είτε για 
µέρος της ακίνητης περιουσίας, µετά πάροδο δεκαπενταετίας, από το τέλος 
του έτους, µέσα στο οποίο έληξε η προθεσµία υποβολής της δήλωσης. 

iii.  Στην περίπτωση επιβολής προστίµου, µετά πάροδο δεκαετίας από το τέλος 
του έτους, µέσα στο οποίο συντελέστηκε η παράβαση. 

Αλλά,για περιουσιακά στοιχεία που δε δηλώθηκαν και µετά την πάροδο της πιο 
πάνω προθεσµίας (δεκαπενταετίας ) και µέσα στην επόµενη από αυτή δεκαπενταετία 
ο προϊστάµενος ∆.Ο.Υ. δεν µπορεί να χορηγήσει πιστοποιητικό, αν δεν του 
υποβληθεί δήλωση και δεν καταβληθεί ο φόρος που αναλογεί. 

Επίσης, εφαρµόζονται ανάλογα και όλες οι άλλες περιπτώσεις του άρθρου 102 
του ν.2961/2001, σύµφωνα µε τις οποίες επιτρέπεται η κοινοποίηση πράξεων του 
προϊσταµένου ∆ΟΥ και µετά την πάροδο των πιο πάνω προθεσµιών και οι οποίες 
είναι οι πιο κάτω : 

i. Αν ακυρώθηκε από το ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο, για οποιοδήποτε µη 
ουσιαστικό λόγο, η πράξη του προϊσταµένου ∆ΟΥ που έχει κοινοποιηθεί 
εµπρόθεσµα. 

ii.  Αν µε δικαστική απόφαση ακυρωθεί η βεβαίωση των φόρων και προστίµων, 
για τυπικά ελαττώµατα του τίτλου βεβαίωσης. 

iii.  Αν η δήλωση υποβλήθηκε στο τελευταίο έτος της δεκαετούς ή 
δεκαπενταετούς παραγραφής ή αν η φορολογική υποχρέωση προκύπτει από 
απόφαση ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου, που εκδόθηκε το τελευταίο αυτό έτος. 

iv. Αν ο υπάλληλος ή προϊστάµενος ∆ΟΥ, µε βάση την έκθεση ελέγχου του 
οποίου εκδόθηκε η αρχική πράξη, τιµωρήθηκε πειθαρχικά µε αµετάκλητη 
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απόφαση του αρµόδιου οργάνου για βαρεία αµέλεια ή δόλο, κατά τον έλεγχο 
που έκανε. 

 
� Στις περιπτώσεις i.,ii.,iii., η κοινοποίηση της πράξης του προϊσταµένου 

∆.Ο.Υ. µπορεί να γίνει µέσα σε ένα έτος από την ακύρωση της προγενέστερης 
πράξης ή από την έκδοση της απόφασης του ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου ή από 
της υποβολής της δήλωσης του υπόχρεου,ενώ την περίπτωση iv. Μέσα σε ένα 
έτος από την αµετάκλητη σχετική απόφαση. 

 
 
 

Άρθρο 29 
 
 

� Καταβολή του φόρου 
 

Το ποσό του φόρου που θα προκύψει από την εκκαθάριση της δήλωσης πρέπει να 
καταβληθεί σε τρεις ίσες διµηνιαίες άτοκες δόσεις από τις οποίες η πρώτη 
καταβάλλεται µε την υποβολή της εµπρόθεσµης δήλωσης, οι δε υπόλοιπες την 
τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα των διµήνων που ακολουθούν. 

Ο κύριος φόρος που οφείλεται µε βάση οποιονδήποτε άλλο τίτλο, ο πρόσθετος 
φόρος και το πρόστιµο καταβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της φορολογίας 
εισοδήµατος. 

Αν ο φορολογούµενος καταβάλει όλο το ποσό του φόρου εφάπαξ, µέχρι την 
προθεσµία καταβολής της πρώτης δόσης, του παρέχεται έκπτωση 2,5%. 

Η δήλωση Φ.Μ.Α.Π. θεωρείται απαράδεκτη και συνεπώς µη υποβληθείσα και δεν 
παράγει κανένα έννοµο αποτέλεσµα, εφ’ όσον µε την υποβολή της δεν καταβλήθηκε 
η πρώτη δόση, δηλαδή το1/3 του προκύπτοντος φόρου(παρ. 11, άρθρου 1 
ν.2873/28.12.2000). 

Σε περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται εκπρόθεσµα,θα καταβάλλονται µε την 
υποβολή της οι ληξιπρόθεσµες κατά την ηµεροµηνία αυτή δόσεις. 

Σε περίπτωση που θα ασκηθεί προσφυγή κατά πράξης επιβολής φόρου, που 
προβλέπεται από τα άρθρα του παρόντος. βεβαιώνεται αµέσως ποσοστό εικοσιπέντε 
τοις εκατό (25%) του αµφισβητούµενου µε την πράξη κύριου και πρόσθετου φόρου.  

Το ποσό που βεβαιώνεται εισπράττεται εφάπαξ µέσα στον επόµενο από τη 
βεβαίωση µήνα και συµψηφίζεται µε το φόρο και τον πρόσθετο που θα καθοριστούν 
µε βάση την απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου και το ποσό που τυχόν 
βεβαιώθηκε επιπλέον εκπίπτεται ή επιστρέφεται κατά περίπτωση. 
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Άρθρο 30 
 
 

� Πρόσθετοι φόροι 
 

Από 01/01/1998 και στη φορολογία µεγάλης ακίνητης περιουσίας,οι διατάξεις του 
άρθρου 30 του ν.2459/97 παύουν να ισχύουν και εφαρµόζονται οι πρόσθετοι φόροι 
που προβλέπονται από το ν.2523/97,όπως αυτοί ισχύουν µετά τη µείωση που επέφερε 
η παράγραφος 1 του άρθρου 24 του ν.3296/2004. 

i. Όταν δεν υποβληθεί καθόλου δήλωση, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος που 
ορίζεται σε ποσοστό (2,5%) επί του φόρου, την πληρωµή του οποίου θα 
απέφευγε ο υπόχρεος λόγω µη υποβολής της δήλωσης, για κάθε µήνα 
καθυστέρησης. 

ii.  Σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς δήλωσης επιβάλλεται στον υπόχρεο 
πρόσθετος φόρος, που ορίζεται σε ποσοστό (2%) επί του φόρου, την πληρωµή 
του οποίου θα απέφευγε, για κάθε µήνα καθυστέρησης. 

iii.  Όταν η δήλωση υποβληθεί εκπρόθεσµα, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος που 
ορίζεται σε ποσοστό 1% επί του φόρου που οφείλεται µε τη δήλωση, για κάθε 
µήνα καθυστέρησης. 
Ανώτατα όρια για την επιβολή πρόσθετων φόρων το ποσοστό 100% για 
υποβολή εκπρόθεσµης δήλωσης και 200% για την  υποβολή ανακριβούς 
δήλωσης ή µη υποβολής δήλωσης, του φόρου την πληρωµή του οποίου θα 
απέφευγε ο υπόχρεος φορολογούµενος. 

iv. Από 117 ευρώ µέχρι 1170 ευρώ στους υπόχρεους σε υποβολής δήλωσης, σε 
περιπτώσεις που δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή. 

 
 
 

Άρθρο 31 
 
 

� Ευθύνες και δικαιώµατα των τελευταίων κατόχων ακινήτων από 
σύµβαση  -  Ευθύνες των αντιπροσώπων των υπόχρεων σε φόρο 

 
Οι κατόπιν σύµβασης τελευταίοι κάτοχοι των ακινήτων ευθύνονται σε ολόκληρο 

µαζί µε τους υπόχρεους, για την πληρωµή του φόρου που τα βαρύνει, που 
βεβαιώθηκε µε βάση τον τίτλο που αποκτήθηκε για τον υπόχρεο και ο οποίος ισχύει 
και για τον τελευταίο κάτοχο, όσον αφορά τη δίωξη του για την είσπραξη του φόρου. 

Στην περίπτωση αυτή, οι τελευταίοι κάτοχοι έχουν δικαίωµα να ασκήσουν τα 
δικαιώµατα του υπόχρεου µόνο ως προς την ακύρωση ή τροποποίηση των οριστικών 
πράξεων του προϊσταµένου της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, ακόµη και µετά 
την πάροδο της νόµιµης προθεσµίας, οπωσδήποτε όµως µέσα σε ένα έτος από την 
έγγραφη ειδοποίηση τους για πληρωµή, από τη δηµόσια οικονοµική υπηρεσία. 
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Ο φόρος που βαρύνει το κατεχόµενο ακίνητο υπολογίζεται µε επιµερισµό του 
ολικού φόρου που αναλογεί στο σύνολο της ακίνητης περιουσίας προς την αξία του 
ακινήτου αυτού. Ο επιµερισµός αυτός γίνεται από τον προϊστάµενο της δηµόσιας 
οικονοµικής υπηρεσίας.  

Οι νόµιµοι αντιπρόσωποι των υπόχρεων σε φόρο, καθώς και οι κηδεµόνες 
σχολάζουσας κληρονοµιάς, ευθύνονται σε ολόκληρο. µαζί µε τους υπόχρεους, για την 
πληρωµή των πρόσθετων φόρων, που γεννήθηκαν και οφείλονται από δικές τους 
πράξεις ή παραλείψεις. 

 
 

Άρθρο 32 
 
 

� Υποχρεώσεις συµβολαιογράφων 
 

i. Οι συµβολαιογράφοι, κατά την κατάρτιση συµβολαιογραφικού εγγράφου µε 
το οποίο µεταβιβάζεται µε αντάλλαγµα ή µε χαριστική αιτία η κυριότητα ενός 
ακινήτου ή µεταβιβάζονται ή δηµιουργούνται εµπράγµατα δικαιώµατα σ’ 
αυτό, υποχρεούνται να επισυνάψουν στο συµβόλαιο πιστοποιητικό του 
προϊσταµένου της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. στο οποίο να βεβαιώνεται ότι, αυτός που 
µεταβιβάζει το ακίνητο ή δηµιουργεί το εµπράγµατο δικαίωµα σ’ αυτό, 
υπέβαλε δήλωση για την ακίνητη περιουσία του που βρίσκεται στην Ελλάδα 
την 1η Ιανουαρίου του έτους που γίνεται η µεταβίβαση του ακινήτου και ότι 
κατέβαλε ολόκληρο το ποσό του φόρου το οποίο αναλογεί επιµεριστικά στην 
αξία του ακινήτου που µεταβιβάζεται ή ότι δεν οφείλει φόρο. 

ii.  Το πιστοποιητικό της ανωτέρω παραγράφου µπορεί να χορηγηθεί και από τον 
προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. παραλαβής της δήλωσης φόρου µεταβίβασης του 
ακινήτου, στον οποίο υποβάλλεται και η σχετική αίτηση. Στη συνέχεια θα 
αποστέλλεται µε τηλεοµοιοτυπία από τη ∆.Ο.Υ. υποδοχής της αίτησης στην 
αρµόδια ∆.Ο.Υ. φορολογίας µεγάλης ακίνητης περιουσίας, η οποία θα την 
επαναφέρει εντός δύο (2) ηµερών µε τη βεβαίωση ότι ο φορολογούµενος έχει 
δηλώσει το ακίνητο που µεταβιβάζει και έχει εξοφληθεί ο φόρος ή ότι το έχει 
δηλώσει και υπολείπεται ποσό για την εξόφληση του φόρου που αναλογεί. 
Σε περίπτωση που οφείλεται φόρος, θα αναγράφεται το ποσό που πρέπει να 
καταβληθεί. Το οφειλόµενο ποσό θα καταβάλλεται στη ∆.Ο.Υ. µεταβίβασης 
του ακινήτου, η οποία θα χορηγεί και το οικείο πιστοποιητικό. 

iii.  Αν η µεταβίβαση γίνεται από φυσικό πρόσωπο, το οποίο δεν έχει υποχρέωση 
να υποβάλει δήλωση Φ.Μ.Α.Π., τότε αντί του πιστοποιητικού της 
προηγούµενης παραγράφου, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα 
βεβαιώνεται ότι το φυσικό πρόσωπο αυτό δεν έχει υποχρέωση να υποβάλει 
δήλωση Φ.Μ.Α.Π. 

Η δήλωση αυτή επέχει θέση δήλωσης φόρου µεγάλης ακίνητης 
περιουσίας, υποβάλλεται στο συµβολαιογράφο, ο οποίος θα τη διαβιβάσει, 
µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα από αυτόν εντός του 
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οποίου πραγµατοποιήθηκε η σύνταξη του σχετικού συµβολαιογραφικού 
εγγράφου, στη ∆.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήµατος του υπόχρεου φυσικού 
προσώπου και θα τηρεί στο αρχείο του ως δικαιολογητικό την επιβεβαίωση 
αποστολής της τηλεοµοιοτυπίας, συνηµµένη στην υπεύθυνη δήλωση. 

iv. Για την κατάρτιση οριστικού συµβολαίου µε αυτοσύµβαση, σε εκτέλεση 
προσυµφώνου που έχει συνταχθεί πριν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του 
νόµου (18–2–1997) και δεν περιείχε εξουσιοδότηση στον αγοραστή να 
υποβάλει δήλωση Φ.Μ.Α.Π., αρκεί η προσκόµιση στο συµβολαιογράφο 
κυρωµένου αντιγράφου του προσυµφώνου. 

v. Αυτός που αποδέχεται αγοραπωλησία ακινήτου µετά από τελεσίδικη 
δικαστική απόφαση, µε την οποία καταδικάστηκε κάποιος σε δήλωση 
βουλήσεως, πρέπει, πριν από την αποδοχή, να υποβάλει κυρωµένο αντίγραφο 
της απόφασης αυτής στον προϊστάµενο της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. για τη 
φορολογία της ακίνητης περιουσίας αυτού που καταδικάστηκε και αν δεν τον 
γνωρίζει στον προϊστάµενο ∆.Ο.Υ. της κατοικίας του η οποία αναγράφεται 
στην αγωγή του. 
Η δικαστική απόφαση αυτή υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα, από τα οποία το 
ένα επιστρέφεται θεωρηµένο στο µεταβιβάζοντα για να επισυναφθεί στο 
οικείο συµβόλαιο. 

vi. Τα πιο πάνω εφαρµόζονται ανάλογα και στην περίπτωση που καταρτίζεται 
περίληψη έκθεσης πλειστηριασµού, οπότε ο υπερθεµατιστής υποβάλλει 
κυρωµένο αντίγραφο της κατακυρωτικής έκθεσης. 

vii.  Σε περίπτωση που κάποιος αποκτήσει ακίνητο µετά την 1η Ιανουαρίου του 
έτους φορολογίας και µεταβιβάσει αυτό µέσα στον ίδιο χρόνο, τότε, αντί του 
πιστοποιητικού της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν. 2459/1997, θα 
προσκοµίσει στον συµβολαιογράφο υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην 
οποία θα αναγράφει ότι το ακίνητο το απέκτησε µετά την 1η Ιανουαρίου του 
έτους µεταβίβασής του και συνεπώς δεν είχε υποχρέωση να το συµπεριλάβει 
στη δήλωση φόρου µεγάλης ακίνητης περιουσίας του έτους αυτού. 
Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις θα διαβιβάζονται από το συµβολαιογράφο, 
µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα που 
πραγµατοποιήθηκε η σύνταξη του σχετικού συµβολαιογραφικού εγγράφου, 
στη ∆.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήµατος του υπόχρεου φυσικού προσώπου και θα 
τηρεί στο αρχείο του ως δικαιολογητικό την επιβεβαίωση αποστολής της 
τηλεοµοιοτυπίας συνηµµένη στην υπεύθυνη δήλωση. 

viii.  ∆ικαίωµα υποβολής της αίτησης και λήψης του πιστοποιητικού της παρ. 1 ή 
της υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 2 του άρθρου 32, έχουν όλοι οι υπόχρεοι εκ 
του νόµου σε δήλωση Φ.Μ.Α.Π. και οι νόµιµοι εκπρόσωποι των εταιρειών, 
καθώς και οι κύριοι ή όσοι έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα σε ακίνητα και δεν 
έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φ.Μ.Α.Π. ή κάθε άλλο φυσικό 
πρόσωπο που ειδικά εξουσιοδοτήθηκε γι’ αυτό και, συγκεκριµένα στην 
περίπτωση που δικαιούχος για την υποβολή της αίτησης – υπεύθυνης 
δήλωσης και τη λήψη των ανωτέρω δικαιολογητικών είναι: 
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1) Ανήλικο τέκνο, ο πατέρας και η µητέρα αυτού εφόσον ασκούν από 
κοινού τη γονική µέριµνα ή µόνο ο γονέας που ασκεί τη γονική 
µέριµνα. 

2) Σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου, οι κληρονόµοι αυτού. 
3) Σε περίπτωση ανέγερσης οικοδοµής µε το σύστηµα της αντιπαροχής: 

1. Ο εργολάβος για το εργολαβικό αντάλλαγµα αν 
χρησιµοποιήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα ακίνητα αυτά, πριν 
από τη παρέλευση της επταετίας από την έκδοση της 
οικοδοµικής άδειας (π.χ. εκµισθώσει, µεταβιβάσει µε 
προσύµφωνο εφόσον δεν εµπίπτει στην κατωτέρω 
υποπερίπτωση 3 ιδιοχρησιµοποιήσει ως αποθηκευτικό χώρο ή 
κατοικία ή επαγγελµατική στέγη κ.λ.π.). 

2. Ο εργολάβος για το εργολαβικό αντάλλαγµα µετά από την 
παρέλευση επταετίας από την έκδοση της αρχικής οικοδοµικής 
άδειας (εφόσον αυτά δεν έχουν χρησιµοποιηθεί ή δεν έχει 
ολοκληρωθεί η ανέγερση). 

3. Ο εκ προσυµφώνου αγοραστής από την ηµεροµηνία 
παράδοσης, εφόσον αυτή έχει οριστεί στο προσύµφωνο ή 
εφόσον η παράδοση έγινε σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία µε 
άλλο συµβολαιογραφικό έγγραφο. 

4. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο οικοπεδούχος. 
v. Όλα όσα αναφέρονται ανωτέρω εφαρµόζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις 

που το µεταβιβαστικό συµβόλαιο συντάσσεται στην αλλοδαπή ενώπιον της 
Ελληνικής Προξενικής Αρχής. 

 
 
  
 Άρθρο 33 
 

� Κυρώσεις 
 

Με την παράγραφο 11 του άρθρου 13 του ν.2753/17.11.1999, καταργείται το 
άρθρο 33 του ν.2459/1997 και συνεπώς µετά την 17.11.1999, δεν επιβάλλεται το 
πρόστιµο του άρθρου 33 για οποιαδήποτε πράξη εκδίδεται, ανεξάρτητα από το χρόνο 
γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης. 
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Άρθρο 34 
 
 

� Μη επιβολή φόρου και δικαιωµάτων για λογαριασµό τρίτων  -  
Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

 
1. Κανένας άλλος φόρος, τέλος, δικαίωµα ή εισφορά για λογαριασµό του 

∆ηµοσίου ή τρίτου δεν βεβαιώνεται µαζί µε το φόρο που επιβάλλεται µε τα 
άρθρα του παρόντος. 

2. Ο φόρος που επιβάλλεται µε τα άρθρα του παρόντος δεν εκπίπτεται, όταν 
γίνεται υπολογισµός του φορολογητέου εισοδήµατος των φυσικών προσώπων. 

3. Ο Υπουργός Οικονοµικών µε αποφάσεις του, που δηµοσιεύονται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως: 

i. Προσδιορίζει, εγκρίνει και δίνει εντολές για κάθε δαπάνη που είναι 
αναγκαία για την εκτέλεση και εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 
21 έως 35 του κοινοποιούµενου νόµου. 

ii.  ∆ιατάζει τη διενέργεια γενικής απογραφής των ακινήτων που 
υπόκεινται στη φορολογία της ακίνητης περιουσίας. 

iii.  Καθορίζει όσα αφορούν την εκτέλεση των διατάξεων των άρθρων του 
παρόντος και γενικά κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή 
τους. 

 
 
 

Άρθρο 35 
 
 

� Φορολογία µεγάλης ακίνητης περιουσίας µειονοτικών νοµικών 
προσώπων 

 
Με το άρθρο 7 του ν.3554/2007 καταργήθηκε αυτό το άρθρο. 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ 
 

 

Τρόπος συµπλήρωσης της δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) 
νοµικών προσώπων. 

 
 

Α. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 
∆ΗΛΩΣΗΣ Φ.Α.Π. 

 
- Προς τον Προϊστάµενο της ∆ΟΥ: Αναγράφεται η αρµόδια ∆ΟΥ στην οποία 
υποβάλλεται η δήλωση ΦΑΠ. 
- Η δήλωση του προηγούµενου έτους υποβλήθηκε στον Προϊστάµενο της ∆ΟΥ: 
Αναγράφεται η ∆ΟΥ που υπεβλήθη η δήλωση το προηγούµενο έτος. Ειδικά για το 
έτος 2010 αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΗ». 
- Είδος ∆ήλωσης: Σηµειώνεται (Χ) στην ένδειξη ΑΡΧΙΚΗ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ – 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ, ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗ, ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ, ανάλογα µε το είδος της 
δήλωσης. Σηµειώνεται (Χ) στην ένδειξη ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ όταν συµπεριλαµβάνεται 
στη δήλωση ρητή και αιτιολογηµένη η επιφύλαξη του φορολογούµενου. Τονίζεται ότι 
κάθε γενική και αόριστη επιφύλαξη θεωρείται ανύπαρκτη και δεν επιφέρει κανένα 
αποτέλεσµα. 
- Πίνακας Α. Στοιχεία Υπόχρεου: Συµπληρώνονται µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ όλα τα στοιχεία 
του φορολογούµενου νοµικού προσώπου. 
- Πίνακας Β. Στοιχεία νοµίµου εκπροσώπου ή αντικλήτου: Συµπληρώνονται µε 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ όλα τα στοιχεία του νοµίµου εκπροσώπου, αντικλήτου, προσωρινού 
διαχειριστή κ.λπ. 
- Πίνακας Γ. Υπολογισµός Φόρου Ακίνητης Περιουσίας: Στον πίνακα αυτό 
προσδιορίζεται το συνολικό ποσό του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, όπως προκύπτει 
από τις διατάξεις των άρθρων 27 έως και 50 του Ν.3842/2010. Ειδικότερα: 
1. Υπολογισµός φόρου που αντιστοιχεί στα γήπεδα: 

Στον πίνακα αυτό υπολογίζεται ο φόρος που αντιστοιχεί στην αξία των 
γηπέδων (οικόπεδα – αγροτεµάχια).Συγκεκριµένα στους κωδικούς 101, 102, 103 και 
105 αναγράφεται η φορολογητέα αξία των γηπέδων ή των εµπραγµάτων δικαιωµάτων 
σε αυτά, την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας. 

Τα αριθµητικά ποσά µεταφέρονται από τους αντίστοιχους κωδικούς του 
εσωτερικού του εντύπου στους ίδιους κωδικούς της πρώτης σελίδας του εντύπου και 
στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται µε τον αντίστοιχο συντελεστή (6‰, 3‰, 1‰ και 
0,33‰).Στους κωδικούς 111, 112, 113 και 115 αναγράφεται το αποτέλεσµα του 
γινοµένου αυτών.Στον κωδικό 114 αναγράφεται το συνολικό αριθµητικό αποτέλεσµα 
που προκύπτει από το άθροισµα των κωδικών 111, 112, 113 και 115. 
2. Υπολογισµός φόρου που αντιστοιχεί στα ηµιτελή κτίσµατα, στα γεωργικά & 
κτηνοτροφικά κτίσµατα όλων των νοµικών προσώπων καθώς και στα 
ιδιοχρησιµοποιούµενα κτίσµατα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων: 

Στον πίνακα αυτό υπολογίζεται ο φόρος που αντιστοιχεί στην αξία των 
ηµιτελών κτισµάτων, των γεωργικών και κτηνοτροφικών κτισµάτων καθώς και των 
ιδιοχρησιµοποιούµενων κτισµάτων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Συγκεκριµένα 
στους κωδικούς 201, 202, 203 και 305 αναγράφεται η φορολογητέα αξία των 
κτισµάτων της κατηγορίας αυτής κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας. Τα 
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αριθµητικά ποσά µεταφέρονται από τους αντίστοιχους κωδικούς του εσωτερικού του 
εντύπου στους ίδιους κωδικούς της πρώτης σελίδας του εντύπου και στη συνέχεια 
πολλαπλασιάζονται µε τον αντίστοιχο συντελεστή (6‰, 3‰, 1‰ και 0,33‰). 

Στους κωδικούς 211, 212, 213 και 315 αναγράφεται το αποτέλεσµα του 
γινοµένου αυτών.Στον κωδικό 214 αναγράφεται το συνολικό αριθµητικό αποτέλεσµα 
που προκύπτει από το άθροισµα των κωδικών 211, 212, 213 και 315. 
3. Υπολογισµός φόρου που αντιστοιχεί στα λοιπά κτίσµατα του νοµικού προσώπου. 

Στον πίνακα αυτό υπολογίζεται ο φόρος που αντιστοιχεί στα λοιπά κτίσµατα 
(πλην των κτισµάτων που αναφέρονται στην ανωτέρω περίπτωση 2).Συγκεκριµένα 
στους κωδικούς 301, 302, και 303 αναγράφεται η φορολογητέα αξία των κτισµάτων 
της κατηγορίας αυτής, κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας.Τα αριθµητικά 
ποσά µεταφέρονται από τους αντίστοιχους κωδικούς του εσωτερικού του εντύπου 
στους ίδιους κωδικούς της πρώτης σελίδας του εντύπου και στη συνέχεια 
πολλαπλασιάζονται µε τον αντίστοιχο συντελεστή (6‰, 3‰ και 1‰). 

Στους κωδικούς 311, 312 και 313 αναγράφεται το αποτέλεσµα του γινοµένου 
αυτών.Στον κωδικό 314 αναγράφεται το αριθµητικό αποτέλεσµα που προκύπτει από 
το άθροισµα των κωδικών 311, 312 & 313. 
4. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας που αντιστοιχεί στα κτίσµατα βάσει της επιφανείας 
τους (επιφάνεια σε τετραγωνικά µέτρα x 1 ευρώ): 

Στον κωδικό 404 αναγράφεται το άθροισµα των τετραγωνικών µέτρων κυρίων 
και βοηθητικών χώρων των κτισµάτων που εντάσσονται στον υπολογισµό του 1 
€/τ.µ.. Ο αριθµός µεταφέρεται από τον αντίστοιχο κωδικό (404) του εσωτερικού του 
εντύπου στον οποίο αναγράφεται το άθροισµα της επιφανείας των τετραγωνικών 
µέτρων των κτισµάτων τόσο των κυρίων χώρων (στήλη 10) όσο και των βοηθητικών 
χώρων (στήλη 11).Στον κωδικό 414 αναγράφεται ο φόρος που αντιστοιχεί στα 
κτίσµατα αυτά, δηλαδή το γινόµενο της συνολικής επιφανείας των κτισµάτων 
(κωδικός 404) επί ένα (1) ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο κτισµάτων. 
- Αναγράψτε το µεγαλύτερο ποσό φόρου µεταξύ των κωδικών 314 & 414. 

Στον κωδικό 514 αναγράφεται το µεγαλύτερο αριθµητικό ποσό µεταξύ των 
κωδικών 314 (περίπτωση 3 Πίνακας Γ) και 414 (περίπτωση 4 Πίνακας Γ). 
Τονίζεται ότι για την υπαγωγή των ακινήτων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στο 
συντελεστή φορολόγησης 0,33‰ πρέπει: 
α) να υπάρχει άδεια λειτουργίας ξενοδοχειακής επιχείρησης και 
β) τα ακίνητα να ιδιοχρησιµοποιούνται από την ξενοδοχειακή επιχείρηση. 
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα είναι εκείνα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα ή 
επικαρπία στην επιχείρηση και χρησιµοποιούνται για την εκπλήρωση των 
λειτουργικών αναγκών της ξενοδοχειακής επιχείρησης.Επισηµαίνεται πως γεωργικά 
θεωρούνται τα κτήρια στα οποία φυλάσσονται ζωοτροφές, σπόροι, γεωργικά 
εργαλεία και µηχανήµατα. Κτηνοτροφικά θεωρούνται τα κτήρια που στεγάζουν ζώα, 
στα οποία εκτελούνται απλές εργασίες εκτροφής και γενικά φροντίδα ζώων. 

∆εν εντάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες κτήρια µαζικής διαλογής, 
συσκευασίας ή µεταποίησης αγροτικών ή κτηνοτροφικών προϊόντων, τα σφαγεία, τα 
εργαστήρια κατασκευής ή επισκευής αγροτικών µηχανηµάτων και οι χώροι στους 
οποίους ψύχονται τα αποθηκευµένα προϊόντα.Η αξία των ανωτέρω κτισµάτων 
προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του αντικειµενικού προσδιορισµού αξίας 
ακινήτων. 
Πίνακας ∆. Εκκαθάριση Φόρου: 

Στον πίνακα αυτό αναγράφεται το συνολικό ποσό του προς βεβαίωση Φόρου 
Ακίνητης Περιουσίας. 
Συγκεκριµένα: 
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- στον κωδικό 614 αναγράφεται το άθροισµα των αριθµητικών ποσών των κωδικών 
114, 214 και 514 της πρώτης σελίδας του εντύπου. 
- στον κωδικό 624 αναγράφεται το ποσό του πρόσθετου φόρου σε περίπτωση 
εκπρόθεσµης υποβολής της αρχικής δήλωσης. Στο κενό διάστηµα που µεσολαβεί 
µεταξύ των λέξεων «Πρόσθετος Φόρος» και «% λόγω εκπροθέσµου» αναγράφεται 
αριθµητικώς το ποσοστό επί τοις εκατό, λόγω της εκπρόθεσµης υποβολής της 
δήλωσης. 
- Στον κωδικό 634 αναγράφεται το άθροισµα των αριθµητικών ποσών των κωδικών 
614 και 624. 
 
Επιπρόσθετα διαγραµµίζεται:  
- η ένδειξη ΝΑΙ στον κωδικό 955, όταν στη δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας 
αναγράφονται µόνο απαλλασσόµενα ακίνητα, 
- η ένδειξη ΝΑΙ στον κωδικό 617, όταν υπεβλήθη στη ∆ΟΥ δήλωση στοιχείων 
ακινήτων (Ε9) το αντίστοιχο έτος.Η δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας 
υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου και από τον 
προϊστάµενο του λογιστηρίου του νοµικού προσώπου, ο οποίος αναγράφει τα πλήρη 
στοιχεία του όπως αναφέρονται στην πρώτη σελίδα του εντύπου της δήλωσης. 
 
Τρόπος συµπλήρωσης των πινάκων Γ και ∆ της δήλωσης στις περιπτώσεις 
υποβολής συµπληρωµατικών – τροποποιητικών ή ανακλητικών δηλώσεων 

Στην περίπτωση τροποποιητικής – συµπληρωµατικής ή ανακλητικής δήλωσης 
στους κωδικούς 101, 102, 103, 105, 201, 202, 203, 305, 301, 302, 303 και 404 
αναγράφεται η συνολική αξία όλων των ακινήτων του νοµικού προσώπου όπως αυτή 
διαµορφώνεται τελικά µε βάση όλες τις υποβληθείσες δηλώσεις (αρχικές, 
συµπληρωµατικές κ.λπ.).Με βάση τις νέες αξίες της ακίνητης περιουσίας γίνεται 
επανυπολογισµός του φόρου και το τελικό ποσό αναγράφεται στην ένδειξη 
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ή ΑΝΑΚΛΗΤΙΚΗ» του Πίνακα ∆ του εντύπου. 

Ο κωδικός 614 συµπληρώνεται µε το ποσό του φόρου που προέκυψε από την 
αρχική ή την προηγούµενη δήλωση.Οι κωδικοί 624 & 634 δεν συµπληρώνονται.Στη 
συνέχεια και στη στήλη µε την ένδειξη «∆ΙΑΦΟΡΑ (ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ Ή 
ΕΚΠΤΩΣΗ)» προσδιορίζεται το τελικό ποσό φόρου που προκύπτει ως διαφορά 
µεταξύ της συµπληρωµατικής – τροποποιητικής ή ανακλητικής δήλωσης και της 
τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης για βεβαίωση ή έκπτωση, το οποίο αναγράφεται 
στον κωδικό 714.Σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής συµπληρώνεται ο κωδικός 
724 µε το ποσό του εκπρόθεσµού φόρου και στον κωδικό 734 το ποσό του φόρου για 
βεβαίωση ή επιστροφή κατά περίπτωση.Σε περίπτωση που καταχωρείται αρνητικός 
αριθµός τότε σηµειώνεται το πρόσηµο «µείον» (-) µπροστά από τον αρνητικό αριθµό. 
 
Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ 
(ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ) 

Το εσωτερικό του εντύπου της δήλωσης χωρίζεται σε δύο πίνακες. Στον 
πρώτο πίνακα αναγράφονται τα ακίνητα που φορολογούνται και στον δεύτερο πίνακα 
αναγράφονται τα απαλλασσόµενα ακίνητα. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:  
1. Σε περιπτώσεις που η αξία µιας οριζόντιας ιδιοκτησίας ή ενός κτίσµατος 
υπολογίζεται µε τα έντυπα 1 έως 5 του συστήµατος αντικειµενικού προσδιορισµού 
αξίας ακινήτων και απαιτείται διαχωρισµός της αξίας του κτίσµατος από την 
ενσωµατωµένη στο έντυπο αξία του οικοπέδου λόγω ιδιοχρησιµοποίησης, 
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χρησιµοποιούνται αντίστοιχα τα έντυπα προσδιορισµού αξίας των ακινήτων 1, 2, 4 
και 5 καθώς και το έντυπο 3 αξία οικοπέδου. Για τον προσδιορισµό της αξίας του 
οικοπέδου στο έντυπο 3 συµπληρώνεται η περίπτωση 1 του ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 
ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΞΙΑΣ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ (Η).Η αξία του κτίσµατος είναι η διαφορά της 
συνολικής αξίας του ακινήτου µείον την αξία του οικοπέδου όπως αυτή 
προσδιορίστηκε σύµφωνα µε τα προηγούµενα.Στην περίπτωση που προκύπτει 
αρνητική αξία για το ιδιοχρησιµοποιούµενο κτίσµα, µετά την αφαίρεση της αξίας του 
αναλογούντος οικοπέδου, το εν λόγω κτίσµα θα αναγραφεί ενδεικτικά µε αξία 1€ και 
το οικόπεδο θα φορολογηθεί στην αξία που υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα Η1 του 
εντύπου του οικοπέδου, µε συντελεστή 6‰. 
Επισηµαίνεται ότι ο διαχωρισµός της αξίας ενός ακινήτου σε κτίσµα και γήπεδο 
γίνεται µόνο σε περιπτώσεις ιδιοχρησιµοποιούµενων κτισµάτων, η αξία των οποίων 
προσδιορίζεται µε τα έντυπα 1 έως 5 του συστήµατος αντικειµενικού προσδιορισµού 
αξίας ακινήτων. 
2. Περαιτέρω στις περιπτώσεις όπου κατά τον προσδιορισµό της αξίας ενός ακινήτου 
χρησιµοποιούνται τα έντυπα Κ1 έως Κ9 για τον υπολογισµό του κτίσµατος, θα 
αναγράφεται σε χωριστή σειρά η αξία του κτίσµατος και σε χωριστή σειρά η αξία του 
γηπέδου. Παράλληλα θα χρησιµοποιείται η στήλη Αριθµός Σύνδεσης. 
3. Στις περιπτώσεις υποβολής δήλωσης µε περισσότερες από µία σελίδες: 
α. αναγράφεται το λεκτικό «ΣΕΛΙ∆Α ….. ΑΠΟ …..» σε κάθε σελίδα της δήλωσης. 
β. η αρίθµηση των ακινήτων (Α/Α) είναι συνεχόµενη και στις επόµενες σελίδες, 
ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο προεκτυπωµένος 
αριθµός 
γ. στην τελευταία γραµµή του εσωτερικού του εντύπου κάθε σελίδας 
πραγµατοποιείται άθροιση των ποσών των κωδικών 404, 101, 102, 103, 105, 201, 
202, 203, 305, 301, 302, και 303 και µεταφορά του αθροίσµατος στην πρώτη γραµµή 
της επόµενης σελίδας. 
δ. Στην περίπτωση αυτή θα συµπληρώνονται τα συνολικά ποσά µόνο στη πρώτη 
σελίδα. 
4. Στην περίπτωση που νοµικό πρόσωπο έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας ή το 
εµπράγµατο δικαίωµα της επικαρπίας ή της ψιλής κυριότητας επί κτίσµατος, τότε 
στις στήλες ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ Τ.Μ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ – 
ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΜΗ ΗΜΙΤΕΛΩΝ Κύριοι Χώροι (στήλη 10) και Βοηθητικοί Χώροι 
(στήλη 11) αναγράφονται τα τετραγωνικά µέτρα που υπάγονται σε φόρο, όπως αυτά 
προκύπτουν από το γινόµενο της επιφάνειας είτε επί του ποσοστού συνιδιοκτησίας 
είτε επί του ποσοστού της αξίας του εµπραγµάτου δικαιώµατος. Τα υπόλοιπα 
τετραγωνικά µέτρα µέχρι την συµπλήρωση της συνολικής επιφάνειας αναγράφονται 
στις στήλες 12 ή 13 κατά περίπτωση. Στις σηµειώσεις του φορολογούµενου 
περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος υπολογισµού των τετραγωνικών µέτρων των 
κτισµάτων αυτών. 
5. Στις περιπτώσεις που στη δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας αναγράφονται 
απαλλασσόµενα ακίνητα απαιτείται η συνυποβολή των παραστατικών που ορίζονται 
στην ΠΟΛ.1095/2010 απόφαση υπουργού Οικονοµικών. Τα παραστατικά απαλλαγής 
αναγράφονται αναλυτικά στην τέταρτη σελίδα του εντύπου. 
6. Όταν αναγράφονται λωρίδες γης, στις οποίες βρίσκονται σιδηροτροχιές που 
κινούνται µέσα µαζικής µεταφοράς και λειτουργούν χάριν κοινής ωφελείας, ή 
εδαφοτεµάχια έδρασης πύργων και γραµµών µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 
συµπληρώνεται η συνολική επιφάνεια που κατέχει το νοµικό πρόσωπο. 
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Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. (ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙ∆ΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΜΕΝΩΝ 
∆ΟΜΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ) 

 

 
Επιβολή Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. 

 
Το περίφηµο «χαράτσι», για το οποίο όλοι ακούµε τον τελευταίο καιρό, µετά 

από άµεση ανάγκη του ελληνικού κράτους για µείωση του δηµοσιονοµικού 
ελλείµµατος, επιβάλλεται µε µορφή ειδικού τέλους στις ηλεκτροδοτούµενες, για 
οικιστική ή εµπορική χρήση, δοµηµένες επιφάνειες των ακινήτων. 

 
 

Υποκείµενο Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. 
 
Το τέλος επιβάλλεται στον κύριο του ακινήτου ή στον επικαρπωτή. Σε 

περίπτωση συνιδιοκτησίας βαρυνόµενοι είναι οι συνιδιοκτήτες κατά το λόγο της 
συµµετοχής καθενός από αυτούς. Αρχικός υπόχρεος για την καταβολή είναι ο 
χρήστης του ακινήτου, ο οποίος καταβάλει κάθε ποσό τέλους που 
συµπεριλαµβάνεται στο λογαριασµό κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύµατος, σε 
οποιουδήποτε το όνοµα και αν εκδίδεται αυτός. 

Αν χρήστης του ηλεκτροδοτούµενου ακινήτου είναι ο ενοικιαστής του, τότε ο 
ίδιος εξοφλά εµπρόθεσµα κάθε λογαριασµό της ∆ΕΗ που συµπεριλαµβάνει ποσά του 
ειδικού τέλους, και κάθε ποσό που καταβάλει συµψηφίζεται αυτόµατα µε ήδη 
οφειλόµενα ή επόµενα ενοίκια. 
 
 

 
Υπολογισµός Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. 

 
Το ειδικό αυτό τέλος υπολογίζεται ανάλογα:1) Με τα τετραγωνικά µέτρα της 

δοµηµένης επιφάνειας, 2) Το ύψος της τιµής ζώνης, 3) Με την παλαιότητα του 
ακινήτου, όπως αυτά αναφέρονται στον υπολογισµό του ΤΑΠ που υπάρχει στο φύλλο 
"Ανάλυσης λογαριασµών ∆ήµου-ΕΡΤ" κάθε διµηνιαίου λογαριασµού της ∆ΕΗ. 

Τα παραπάνω στοιχεία πολλαπλασιάζονται επί τον συντελεστή του ειδικού 
"τέλους", η κλίµακα του οποίου, ανάλογα µε την τιµή ζώνης της περιοχής όπου 
βρίσκεται το κάθε ακίνητο έχει ως εξής: 
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Τιµή Ζώνης Συντελεστής (Ευρώ / τ.µ.) 

για ευπαθείς οµάδες 0,5 

έως 500 ευρώ 3 

501-1.000 ευρώ 4 

1.001-1.500 ευρώ 5 

1.501-2.000 ευρώ 6 

2.001-2.500 ευρώ 8 

2.501-3.000 ευρώ 10 

3.001-4.000 ευρώ 12 

4.001-5.000 ευρώ 14 

5.001 και άνω 16 

 
 
 
 
 

Επιπλέον στο ειδικό αυτό τέλος η ηλικία του ακινήτου λαµβάνεται υπόψη 
αντίστροφα σε σχέση µε όλους τους άλλους φόρους, ήτοι όχι ως "µειωτικός 
συντελεστής παλαιότητας", αλλά ως "αυξητικός συντελεστής νεότητας"! Αυτό 
σηµαίνει ότι τα νεότερα ακίνητα οφείλουν µεγαλύτερο τέλος από το παραπάνω σε 
σχέση µε τα παλαιότερα, σύµφωνα µε την παρακάτω κλίµακα! 

 
Παλαιότητα Αυξητικός Συντελεστής 

Άνω των 26 ετών 1 

25-20 έτη 1,05 

19-15 έτη 1,10 

14-10 έτη 1,15 

9-5 έτη 1,20 

4-0 έτη 1,25 
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Ειδικότερα για ηλεκτροδοτούµενα ακίνητα, για τα οποία δεν έχει καθοριστεί 
κάποια τιµή ζώνης, το ειδικό τέλος υπολογίζεται µε πολλαπλασιασµό των 
τετραγωνικών µέτρων του ακινήτου επί συντελεστή τρία(3).  

Αν πάλι δεν υπάρχει το εµβαδόν του ακινήτου το ειδικό τέλος υπολογίζεται µε 
βάση τα τετραγωνικά µέτρα που ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισµό των 
δηµοτικών τελών.    

 
 
 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΕΕΤΗ∆Ε 
 
 

ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ 
 

Για όποια ακίνητα δεν χρησιµοποιούνται για οικιακή χρήση και έχουν 
εµβαδόν δοµηµένης ηλεκτροδοτούµενης επιφάνειας άνω των χιλίων(1000) 
τετραγωνικών, ο συντελεστής προσδιορισµού του ειδικού τέλους µειώνεται κατά 
τριάντα τοις εκατό(30%). Επίσης για το τµήµα των άνω δύο χιλιάδων τετραγωνικών 
µέτρων(2000) υπολογίζεται µειωµένος κατά εξήντα τοις εκατό (60%). 

Το ειδικό τέλος ισούται µε 0,5 ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο, ανεξαρτήτως 
τιµής ζώνης και παλαιότητας του ακινήτου που ιδιοκατοικείται και ανήκει κατά 
κυριότητα ή επικαρπία: 

� Σε πολύτεκνο, εφόσον: 
� Το οικογενειακό του εισόδηµα δεν υπερβαίνει τις τριάντα 

χιλιάδες(30000) ευρώ 
� Η ακίνητη περιουσία να µην υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ 

το έτος 2008, προσαυξανόµενη κατά 10.000 ευρώ για κάθε 
προστατευόµενο µέλος και το ιδιοκατοικούµενο ακίνητο να 
είναι έως 120 τετραγωνικά µέτρα προσαυξανόµενο κατά 20 
τετραγωνικά µέτρα για κάθε προστατευόµενο µέλος. 

� Τα προστατευόµενα µέλη να είναι τουλάχιστον τέσσερα.  
 

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 1)Φωτοτυπία της φορολογικής δήλωσης 
οικονοµικού έτους 2011,  2) εκκαθαριστικό 2011, 3) εκκαθαριστικό ΕΤΑΚ 2008 ή 
συµβόλαιο αν το ακίνητο αποκτήθηκε µετά το2008 από το οποίο να προκύπτει ότι το 
ακίνητο ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία στο δικαιούχο του µειωµένου τέλους, 
4)λογαριασµός ∆ΕΗ. 

� Σε ανάπηρο, εφόσον: 
� Ο ίδιος ή πρόσωπο που τον βαρύνει φορολογικά έχει 

αναπηρία µε ποσοστό 80% και άνω 
� Η ακίνητη περιουσία να µην υπερβαίνει τις 150000 ευρώ 

το έτος 2008, προσαυξανόµενη κατά 10.000 ευρώ για 
κάθε προστατευόµενο µέλος και το ιδιοκατοικούµενο 
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ακίνητο να είναι έως 120 τετραγωνικά µέτρα 
προσαυξανόµενο κατά 20 τετραγωνικά µέτρα για κάθε 
προστατευόµενο µέλος. 
 
  

Απαραίτητα δικαιολογητικά:1) Βεβαίωση αναπηρίας από αρµόδια επιτροπή, 
2) φωτοτυπία της φορολογικής δήλωσης οικονοµικού έτους 2011, 3) εκκαθαριστικό 
2011, 4) εκκαθαριστικό ΕΤΑΚ 2008 ή συµβόλαιο αν το ακίνητο αποκτήθηκε µετά 
το2008 από το οποίο να προκύπτει ότι το ακίνητο ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία 
στο δικαιούχο του µειωµένου τέλους, 5)λογαριασµός ∆ΕΗ. 

 
 
 
 

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΕΕΤΗ∆Ε 
  
 

Στο ειδικό τέλος δεν υπάγονται τα ακίνητα που ανήκουν:  
1)Στο ελληνικό δηµόσιο, στα Ν.Π.∆.∆., στους Ο.Τ.Α. και στις δηµοτικές 

επιχειρήσεις 
2)Στα θρησκευτικά πρόσωπα που χρησιµοποιούν αποκλειστικά τα ακίνητα για 

να επιτελούν λατρευτικό, εκπαιδευτικό, θρησκευτικό και κοινωφελές έργο τους. 
3)Σε αθλητικά σωµατεία, για ακίνητα που χρησιµοποιούνται ως γήπεδα και 

γενικότερα ως χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων 
4)Σε πρεσβείες προξενεία  
5)Κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών  
6)Κοινόχρηστοι χώροι ξενοδοχείων, όπως είναι χώροι προσέλευσης, 

υποδοχής και χώροι υγιεινής σε ποσοστό 35% της συνολικής επιφάνειας. 
7)Κοινόχρηστοι χώροι ενοικιαζόµενων δωµατίων, σε ποσοστό 17% της 

συνολικής επιφάνειας. 
8)∆ιατηρητέα ακίνητα 
9)Ιστορικά- αρχαιολογικά µνηµεία  
10)Ακίνητα που έχουν γεωργική, κτηνοτροφική, βιοτεχνική ή βιοµηχανική 

χρήση. 
11)Σε ανέργους 
Για ένα ακίνητο που ιδιοκατοικείται και ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία 

σε µακροχρόνια άνεργο και είναι εγγεγραµµένος σε καταλόγους ευρέσεως εργασίας ή 
επιδοτήθηκε λόγω τακτικής επιδότησης από κάποιο φορέα κατά τους έξι τουλάχιστον 
µήνες από τους δώδεκα που προηγούνται κάθε φορά της ηµερολογιακής βάσης 
υπολογισµού του τέλους, δεν οφείλεται ειδικό τέλος. 
Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει εφόσον: 
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� το οικογενειακό εισόδηµα του προηγούµενου έτους υπερβαίνει το 
ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 
τέσσερις χιλιάδες ευρώ, για κάθε προστατευόµενο τέκνο. 

�  Η αξία της ακίνητης περιουσίας µε βάση τα στοιχεία των ακινήτων 
του έτους 2008, υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, η οποία προσαυξάνεται 
κατά 10.000 ευρώ για κάθε προστατευόµενο τέκνο. 

� Το ιδιοκατοικούµενο ακίνητο βρίσκεται σε ζώνη µε τιµή άνω των 
3.000 ευρώ 

 
 

 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

 

1) ∆ιαµέρισµα: 90 τ.µ., µε παλαιότητα 16 ετών σε περιοχή µε τιµή ζώνης 1.080 ευρώ 
Ειδικό τέλος ακινήτου: 90 τ.µ. Χ 1,1 (συντελεστής παλαιότητας) Χ 5 ευρώ (ειδικό 
τέλος) =495ευρώ 
 
2) ∆ιαµέρισµα 70 τ.µ., µε παλαιότητα 8 ετών σε περιοχή µε τιµή ζώνης 2.100 ευρώ 
Ειδικό τέλος ακινήτου: 70 τ.µ. Χ 1,2 (συντελεστής παλαιότητας) Χ 8 ευρώ (ειδικό 
τέλος)  = 672 ευρώ 
 
3) Μεζονέτα: 150 τ.µ., µε παλαιότητα 8 ετών σε περιοχή µε τιµή ζώνης 1.850 ευρώ 
Ειδικό τέλος ακινήτου: 150 τ.µ. Χ 1,20 (συντελεστής παλαιότητας) Χ 6 ευρώ (ειδικό 
τέλος) =1.080ευρώ 
 
4) Μεζονέτα: 240 τ.µ., µε παλαιότητα 3 ετών µε τιµή ζώνης 2.600 ευρώ 
Ειδικό τέλος ακινήτου: 240 τ.µ. Χ 1,25 (συντελεστής παλαιότητας) Χ 10 ευρώ (ειδικό 
τέλος) =3000ευρώ 
 
5) Μονοκατοικία: 120 τ.µ., µε παλαιότητα 13 ετών , σε περιοχή µε τιµή ζώνης 
2.000ευρώ 
Ειδικό τέλος ακινήτου:120 τ.µ. Χ 1,15 (συντελεστής παλαιότητας) Χ 6 ευρώ (ειδικό 
τέλος) =828ευρώ 
 
6) Μακροχρόνια άνεργος εγγεγραµµένος στον Ο.Α.Ε.∆., που το οικογενειακό του 
εισόδηµα κατά το προηγούµενο έτος, του έτους επιβολής του τέλους, υπερβαίνει το 
ποσό των 12.000 ευρώ µε διαµέρισµα 90 τµ και παλαιότητα 15 ετών σε περιοχή 
µε τιµή ζώνης 1020ευρώ 
Ειδικό τέλος ακινήτου: 90 τ.µ. Χ 1.10 (συντελεστής παλαιότητας) Χ 5 ευρώ (ειδικό 
τέλος) =495ευρώ 
 
7) Πολύτεκνος., µε µονοκατοικία 240 τµ και παλαιότητα 20 ετών σε περιοχή µε τιµή 
ζώνης 2200 ευρώ 
α) Ειδικό τέλος ακινήτου: 200 τ.µ. Χ 1 (συντελεστής παλαιότητας) Χ 0,5 
ευρώ (ειδικό τέλος) =100ευρώ 



59 

 

 

β) Ειδικό τέλος ακινήτου (για τα άνω των 200 τ.µ.): 40 τ.µ. Χ 1,05 (συντελεστής 
παλαιότητας) Χ 8 ευρώ (ειδικό τέλος)  = 336 ευρώ 
Σύνολο: 100 +336 = 436 ευρώ. 
 
8) Πρόσωπο ολικά τυφλό µε διαµέρισµα 100 τ.µ.µε  παλαιότητα 15 ετών και τιµή 
ζώνης 1500 ευρώ.  
Ειδικό τέλος ακινήτου: 100 τ.µ. Χ 1 (συντελεστής παλαιότητας) Χ 0,5 ευρώ (ειδικό 
τέλος)  = 50 ευρώ 
 
9) Πρόσωπο που βαρύνεται σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ν. 2238/1994 µε άτοµο που 
έχει αναπηρία 80% και έχει διαµέρισµα 120 τ.µ. µε παλαιότητα 5 ετών και τιµή ζώνης 
1800ευρώ. 
Ειδικό τέλος ακινήτου: 120 τ.µ. Χ 1 (συντελεστής παλαιότητας) Χ 0,5 ευρώ (ειδικό 
τέλος)  = 60 ευρώ 
 
 

 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ 
 
 
Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί λογαριασµός ηλεκτρικού ρεύµατος από την 

∆ΕΗ ή εναλλακτικούς προµηθευτές ρεύµατος, συµπεριλαµβανοµένου ΕΕΤΗ∆Ε, ενώ 
το ακίνητο έχει απαλλαγή από αυτό, τότε ο κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου 
καταβάλλει το ΕΕΤΗ∆Ε µαζί µε τον λογαριασµό ρεύµατος. Έπειτα κάνει αίτηση 
στην αρµόδια ∆ΟΥ, για επιστροφή αυτού. Η αίτηση έχει την µορφή του 
υποδείγµατος 1 παρακάτω. 

Μετά την παραλαβή της αίτησης, η αρµόδια ∆ΟΥ, σε περίπτωση που δεχτεί 
το αίτηµα, µετά από απόφαση του προϊσταµένου, συντάσσει ατοµικό φύλλο 
έκπτωσης (ΑΦΕΚ). Αν από την εκκαθάριση προκύψει ποσό προς διαγραφή, τότε 
διαγράφεται. Αν προκύψει ποσό για επιστροφή, αυτό επιστρέφεται στον δικαιούχο. Η 
απόφαση απαλλαγής από το ΕΕΤΗ∆Ε έχει την µορφή του υποδείγµατος 2 παρακάτω. 
Σε περίπτωση που δεν γίνει δεχτό το αίτηµα, η ∆ΟΥ ενηµερώνει τον υπόχρεο.  
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∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. 
 

  
Η αίτηση για επιστροφή ΕΕΤΗ∆Ε, που µιλήσαµε παραπάνω, πρέπει να 

συνοδεύεται µε φωτοτυπία του λογαριασµού ηλεκτρικού ρεύµατος και µε δήλωση 
φόρου  ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ), έτους 2011 ή 2012 ή µε εκκαθαριστικό ΕΤΑΚ 
έτους 2008 ή συµβόλαιο για απόκτηση ακινήτου µετά την 1η Ιανουαρίου 2008. 
 Αν το ακίνητο για το οποίο ζητείται η απαλλαγή αποκτήθηκε µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2008, τότε: 

� Για την απαλλαγή ακινήτων δηµοσίων επιχειρήσεων, συνοδεύονται από το 
συστατικό τους έγγραφο ή το οικείο Φ.Ε.Κ. 

� Για την απαλλαγή γνωστών θρησκειών και δογµάτων, συνοδεύονται από το 
συστατικό τους έγγραφο ή το οικείο Φ.Ε.Κ. και φωτοτυπίες εγγράφων που 
αποδεικνύουν την ιδιοχρησιµοποίηση των ακινήτων. Οµοίως για την 
απαλλαγή των αθλητικών σωµατίων. 

� Για τις πρεσβείες και  τα προξενεία ξένων κρατών, απαιτείται βεβαίωση του 
υπουργείου εξωτερικών. 

� Για τα διατηρητέα ακίνητα, εφόσον είναι κενά, το οικείο ΦΕΚ χαρακτηρισµού 
τους. Οµοίως και για τους χώρους που έχουν χαρακτηριστεί ως χώροι 
ιστορικών ή αρχαιολογικών µνηµείων. 

� Για ακίνητα που έχουν αποκλειστικά γεωργική ή κτηνοτροφική ή βιοτεχνική ή 
βιοτεχνική χρήση, βεβαίωση από την ∆ΕΗ ή τον εναλλακτικό προµηθευτή 
ηλεκτρικού ρεύµατος, ότι η συγκεκριµένη παροχή,  κατά την 17/9/2011 ή την 
31/3/2012 αφορούσε τιµολόγιο βιοµηχανικής ή γεωργικής χρήσης. 

� Για ακίνητα που έχουν αποκλειστικά γεωργική ή κτηνοτροφική χρήση, αλλά 
δεν υπάρχει τιµολόγιο γεωργικής χρήσης κατά τη 17/9/2011 ή τη 31/3/2012, 
απαιτείται πολεοδοµική άδεια. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια, µπορεί 
να προσκοµιστεί κάθε πρόσφορο δηµόσιο έγγραφο καθώς και φορολογικά 
έγγραφα, όπου να προκύπτει ότι το ακίνητο δεν ασκείται για άλλη 
δραστηριότητα. 

� Για ακίνητα που έχουν αποκλειστικά βιοτεχνική ή βιοµηχανική χρήση, αλλά 
δεν υπάρχει τιµολόγιο βιοµηχανικής χρήσης κατά την 17/9/2011 ή την 
31/3/2012, απαιτείται άδεια λειτουργίας εν ισχύ κατά αυτήν την ηµεροµηνία 
και φορολογικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ότι στο ακίνητο δεν 
ασκείται και άλλη δραστηριότητα. 

� Για κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών, βεβαίωση από την ∆ΕΗ ή τον 
εναλλακτικό προµηθευτή, ότι κατά την 17/9/2011 ή την 31/3/2012, στην βάση 
πληροφοριών  του διαχειριστή δικτύου της ∆ΕΗ είχε καταχωρηθεί ο ειδικός 
κωδικός οικονοµικής δραστηριότητας για τα κοινόχρηστα. Αν δεν υπάρχει 
καταχώρηση στη βάση πληροφοριών , απαιτείται βεβαίωση του οικείου 
δήµου, ότι ο λογαριασµός αυτός  αφορούσε, κατά την πιο πάνω ηµεροµηνία 
κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικίας. 
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� Για κοινόχρηστους χώρους τουριστικών καταλυµάτων, βεβαίωση του 
ξενοδοχειακού επιµελητηρίου. 

� Τέλος για την απαλλαγή κοινόχρηστων χώρων ενοικιαζόµενων δωµατίων, 
φωτοτυπία του ειδικού σήµατος λειτουργίας του ΕΟΤ. 
 

 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ 
Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. Ή ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΥΤΟΥ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 
 

 Μετά από επεξεργασία των στοιχείων, για απαλλαγές ή µειώσεις του 
ΕΕΤΗ∆Ε, η ΓΓΠΣ (Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων) 
παραδίδει ηλεκτρονικό αρχείο στο διαχειριστή δικτύου της ∆ΕΗ. Εκεί 
αναγράφονται τα πρόσωπα που απαλλάσσονται από το ΕΕΤΗ∆Ε ή 
δικαιούνται µειωµένο συντελεστή, µε τον αντίστοιχο αριθµό παροχής. 
 Μετά η ∆ΕΗ και οι εναλλακτικοί προµηθευτές  εκδίδουν για αυτά τα 
πρόσωπα λογαριασµούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος χωρίς χρέωση ή 
µε µειωµένη χρέωση ΕΕΤΗ∆Ε. 

 
 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ∆ΕΗ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

 
 Η ∆ΕΗ ή οι εναλλακτικοί προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος, 
αποστέλλουν άµεσα στην ΓΓΠΣ µηχανογραφηµένες καταστάσεις µε τα 
ονόµατα και όλα τα στοιχεία των καταναλωτών (ΑΦΜ, ονοµατεπώνυµο, 
αριθµός παροχής, διεύθυνση), για τους οποίους έχει επιβληθεί το ΕΕΤΗ∆Ε. 
 Σε περίπτωση που το ειδικό τέλος δεν καταβληθεί ή καταβληθεί εν 
µέρει, η ∆ΕΗ και οι εναλλακτικοί προµηθευτές µετά από τέσσερις µήνες από 
την ηµεροµηνία λήξης πληρωµής της πρώτης δόσης του ΕΕΤΗ∆Ε του οικείου 
έτους, διαγράφουν το οφειλόµενο τέλος από τους λογαριασµούς ηλεκτρικού 
ρεύµατος και στέλνουν καταστάσεις στην ΓΓΠΣ συµπεριλαµβανοµένων των 
στοιχείων των καταναλωτών που αναφέραµε παραπάνω µε επιπλέον το ποσό 
που έχει καταβληθεί και το υπόλοιπο οφειλόµενο ποσό. Ο κύριος ή 
επικαρπωτής του ακινήτου, οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο (αλλαγή 
προµηθευτή κ.τ.λ.), µπορεί µε αίτηση στην αρµόδια ∆ΟΥ, να καταβάλλει τις 
τυχόν ληξιπρόθεσµες δόσεις και να λάβει βεβαίωση σύµφωνα µε το 
υπόδειγµα 5, εφόσον βεβαιωθούν οι υπόλοιπες δόσεις. Με την προσκόµιση 
της βεβαίωσης η ∆ΕΗ και οι εναλλακτικοί προµηθευτές ηλεκτρικού 
ρεύµατος, διαγράφουν το ΕΕΤΗ∆Ε. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 5  

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Αρ. Πρωτ.: 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ          Ηµεροµηνία:  
∆.Ο.Υ. : 
 

 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ 
 
 

 
 Ο Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. βεβαιώνει ότι για την παροχή ΑΠ 
_________________________________που αφορά ακίνητο που βρίσκεται στη 
διεύθυνση ____________________________________________________________  
έχουν καταβληθεί ________ δόσεις ποσού _________ ευρώ για το Έκτακτο Ειδικό 
Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων ∆οµηµένων Επιφανειών έτους 2012 και οι υπόλοιπες 
δόσεις θα καταβληθούν στην Υπηρεσία µας, από τον κύριο ή επικαρπωτή του 
ακινήτου__________________________________________________ 

                                (ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία) 
 
Η παρούσα βεβαίωση χορηγείται: 
α) για τη διαγραφή του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε.  
β) για την αλλαγή προµηθευτή ηλεκτρικού ρεύµατος. 
 
 
       Ο Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. 
 

 Σε περίπτωση που διακοπεί το συµβόλαιο παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος 
µεταξύ της ∆ΕΗ και του καταναλωτή µεταξύ της 17/9/2011 ή 31/3/2012 και της 
ηµεροµηνίας έκδοσης των πρώτων λογαριασµών που θα περιέχουν το ΕΕΤΗ∆Ε, ο 
διαχειριστής δικτύου θα υπολογίσει το ΕΕΤΗ∆Ε και θα αποστείλει σε κάθε 
προµηθευτή χρεώσεις που αφορούν τον ενεργό κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του 
πρώτου λογαριασµού πελάτη, ώστε ο προµηθευτής να συµπεριλάβει το ΕΕΤΗ∆Ε 
στον λογαριασµό ηλεκτρικού ρεύµατος. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί ενεργός 
πελάτης από την βάση πληροφοριών του διαχειριστή δικτύου για οποιονδήποτε 
προµηθευτή ηλεκτρικού ρεύµατος κατά την ηµεροµηνία έκδοσης των πρώτων 
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λογαριασµών, ενώ υπήρχε ενεργός πελάτης κατά τις άνω ηµεροµηνίες, ο διαχειριστής 
δικτύου αποστέλλει στη ΓΓΠΣ κατάσταση, στην οποία αναγράφονται τα οφειλόµενα 
τέλη, µε την παρατήρηση ότι δεν χρεώθηκαν στους λογαριασµούς ηλεκτρικού 
ρεύµατος. 
 Η ∆ΕΗ και οι εναλλακτικοί προµηθευτές οφείλουν να αποστείλουν στη 
ΓΓΠΣ, για τα έτη 2011 και 2012 καταστάσεις µε τα στοιχεία όλων των παροχών, στις 
οποίες δεν επιβλήθηκε ΕΕΤΗ∆Ε, που θα περιλαµβάνουν την αιτιολογία της 
απαλλαγής. 

 
 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΓΓΠΣ 
  

Η ΓΓΠΣ, µετά την παραλαβή και επεξεργασία των µηχανογραφηµένων 
καταστάσεων µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία τα των καταναλωτών, που έχει 
επιβληθεί το ΕΕΤΗ∆Ε, τις αποστέλλει άµεσα σε όλες τις αρµόδιες ∆ΟΥ, 
προκειµένου αυτές να προχωρήσουν σε τυχόν µειώσεις ή απαλλαγές. Οι καταστάσεις 
αυτές, µε το σύνολο των παροχών για τις οποίες έχει εκδοθεί ΕΕΤΗ∆Ε και το ποσό 
του τέλους που έχει βεβαιωθεί ανά παροχή, περιέχουν και πεδία για συµπλήρωση του 
ΑΦΜ του κυρίου ή επικαρπωτή του ακινήτου, του αριθµού απόφασης του 
προϊσταµένου της ∆ΟΥ, του αριθµού και της ηµεροµηνίας έκδοσης αυτής, του ποσού 
που πρέπει να επιστραφεί καθώς και του αριθµού διπλότυπου είσπραξης. 
 Έπειτα η ΓΓΠΣ µετά την επεξεργασία των καταστάσεων  τις αποστέλλει στις 
∆ΟΥ φορολογίας εισοδήµατος του κυρίου ή επικαρπωτή του ακινήτου ή αν δεν είναι 
γνωστά τα στοιχεία αυτού, στη ∆ΟΥ φορολογίας εισοδήµατος του καταναλωτή. Αν 
από τις καταστάσεις δεν προκύπτει η αρµόδια ∆ΟΥ, τότε η κατάσταση αποστέλλεται 
στη ∆ΟΥ στη χωρική αρµοδιότητα της οποίας ανήκει το ακίνητο. Ταυτόχρονα µε την 
αποστολή των ανωτέρων καταστάσεων, οι οποίες αποτελούν χρηµατικούς 
καταλόγους, η ΓΓΠΣ εκδίδει και αποστέλλει ειδοποιήσεις για την οφειλή αυτή στον 
κύριο ή επικαρπωτή του ακινήτου, ή αν δεν είναι γνωστά τα στοιχεία αυτού, στον 
καταναλωτή, ενηµερώνοντας τον ταυτόχρονα για τις επιπτώσεις της µη εκπλήρωσης 
της υποχρέωσης αυτής. 
 Με τους ανωτέρω χρηµατικούς καταλόγους το οφειλόµενο ποσό ΕΕΤΗ∆Ε 
έτους 2011 βεβαιώνεται και καταβάλλεται εφάπαξ µέχρι και την τελευταία εργάσιµη 
ηµέρα του επόµενου από την έκδοση του χρηµατικού καταλόγου µήνα. Το 
οφειλόµενο ποσό ΕΕΤΗ∆Ε έτους 2012, εφόσον δεν έχει λήξει η προθεσµία 
καταβολής καµίας δόσης, βεβαιώνεται και καταβάλλεται σε πέντε ισόποσες 
διµηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη µέρα 
του επόµενου από την έκδοση του χρηµατικού καταλόγου µήνα και οι επόµενες την 
τελευταία εργάσιµη µέρα των διµήνων που ακολουθούν.  Αν έχει λήξει η προθεσµία 
καταβολής του, βεβαιώνεται και καταβάλλεται εφάπαξ µέχρι την τελευταία εργάσιµη 
µέρα του επόµενου από την έκδοση του χρηµατικού καταλόγου µήνα. Εφόσον έχει 
λήξει η προθεσµία καταβολής ορισµένων δόσεων, το µεν ληξιπρόθεσµο ποσό 
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βεβαιώνεται και καταβάλλεται σε τόσες ισόποσες διµηνιαίες δόσεις όσες οι µη 
ληξιπρόθεσµες δόσεις. 
 Η ΓΓΠΣ επεξεργάζεται τις καταστάσεις µε τα στοιχεία όλων των παροχών 
στις οποίες δεν επιβλήθηκε ΕΕΤΗ∆Ε και σε συνεργασία µε τις αρµόδιες διευθύνσεις, 
αποστέλλει καταλόγους µε τους υπόχρεους σε καταβολή του τέλους στις αρµόδιες 
∆ΟΥ, ώστε να βεβαιωθεί το ΕΕΤΗ∆Ε που δεν υπολογίστηκε µέσω των λογαριασµών 
της ∆ΕΗ και των εναλλακτικών προµηθευτών ηλεκτρικού ρεύµατος στις κατά το 
νόµο προβλεπόµενες δόσεις. 

 
 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ∆ΟΥ  
  

Μετά την παραλαβή των χρηµατικών καταλόγων από την ΓΓΠΣ, οι ∆ΟΥ 
είναι υπεύθυνες για την είσπραξη των οφειλών , σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
κώδικα εισπράξεων δηµοσίων εσόδων. Μέτρα αναγκαστικής είσπραξης λαµβάνονται 
κατά του κύριου ή επικαρπωτή του ακινήτου, ο οποίος είναι και υποκείµενος στο 
ΕΕΤΗ∆Ε. 
 Σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν είναι κύριος ή επικαρπωτής του 
ακινήτου, προσέρχεται στην αρµόδια ∆ΟΥ, προκειµένου να υποδείξει τον κύριο ή 
επικαρπωτή, ώστε να απαλλαχθεί ο ίδιος από την οφειλή του τέλους. 
 Σε περίπτωση εξόφλησης του τέλους, η ∆ΟΥ οφείλει να χορηγεί βεβαίωση 
στον υπόχρεο ή στον καταναλωτή,  την οποία ο τελευταίος προσκοµίζει στη ∆ΕΗ ή 
στους εναλλακτικούς προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος, προκειµένου να 
επαναχορηγηθεί το ρεύµα ή να πραγµατοποιηθεί η αλλαγή προµηθευτή ηλεκτρικού 
ρεύµατος. Η βεβαίωση έχει την µορφή του υποδείγµατος 4. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 4  

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Αρ. Πρωτ.: 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ          Ηµεροµηνία:  
∆.Ο.Υ.: 
 

 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΤΟΥ Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. 
 

 
Ο Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. βεβαιώνει ότι ο/η 

__________________________ 
____________________________________________ (ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία) 
κατέβαλε το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων ∆οµηµένων Επιφανειών ή 
απαλλάσσεται από το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων ∆οµηµένων 
Επιφανειών*, που αντιστοιχεί στην Παροχή ΑΠ ________________και στο 
λογαριασµό ηλεκτρικού ρεύµατος ΑΑ__________, για το ακίνητο που βρίσκεται στη 
διεύθυνση ________________________________________________________.  
 

 
Η παρούσα βεβαίωση χορηγείται για επανασύνδεση της παροχής αυτής ή η 

αλλαγή προµηθευτή ηλεκτρικού ρεύµατος*. 
 
 
       Ο Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. 

 
 
 
Για το έτος 2012, προκειµένου να γίνει αλλαγή προµηθευτή ηλεκτρικού 

ρεύµατος, ο καταναλωτής υποχρεούται να προσκοµίσει το µισθωτήριο συµβόλαιο και 
να εξοφλήσει το ΕΕΤΗ∆Ε που περιλαµβάνεται στους µέχρι την ηµεροµηνία 
υποβολής της σχετικής αίτησης εκδοθέντες λογαριασµούς ηλεκτρικού ρεύµατος, στον 
ΑΦΜ του κυρίου ή επικαρπωτή του ακινήτου. Η ∆ΟΥ, αφού βεβαιώσει τις υπόλοιπες 
δόσεις του ΕΕΤΗ∆Ε στον κύριο ή επικαρπωτή του ακινήτου, χορηγεί βεβαίωση γι΄ 
αυτό, σύµφωνα µε το υπόδειγµα 5, την οποία ο καταναλωτής θα προσκοµίσει στον 
προµηθευτή ηλεκτρικού ρεύµατος. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 5  
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Αρ. Πρωτ.: 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ          Ηµεροµηνία:  
∆.Ο.Υ. : 
 

 
 
 
 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ 
 

 Ο Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. βεβαιώνει ότι για την παροχή ΑΠ 
_________________________________που αφορά ακίνητο που βρίσκεται στη 
διεύθυνση ____________________________________________________________  
έχουν καταβληθεί ________ δόσεις ποσού _________ ευρώ για το Έκτακτο Ειδικό 
Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων ∆οµηµένων Επιφανειών έτους 2012 και οι υπόλοιπες 
δόσεις θα καταβληθούν στην Υπηρεσία µας, από τον κύριο ή επικαρπωτή του 
ακινήτου__________________________________________________ 

                                (ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία) 
 
Η παρούσα βεβαίωση χορηγείται: 
α) για τη διαγραφή του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε.  
β) για την αλλαγή προµηθευτή ηλεκτρικού ρεύµατος. 
 

                                                                   Ο Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



69 

 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΕΕΤΗ∆Ε ΑΠΟ ΤΗ ∆ΕΗ ΣΤΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 

 
 

Μετά την συµπλήρωση των 20 ηµερών από την λήξη του µήνα στον οποίο 
εισπράχθηκαν οι σχετικοί λογαριασµοί ή την επόµενη ηµέρα, η ∆ΕΗ και οι 
εναλλακτικοί προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος οφείλουν να αποδίδουν το 
εισπραχθέν ποσό στη ∆ΟΥ κατοίκων εξωτερικού µε τραπεζική επιταγή σε διαταγή 
ελληνικού δηµοσίου, η οποία συνοδεύεται από κατάσταση, σε 2 αντίγραφα, στην 
οποία αναγράφεται ο µήνας και το έτος είσπραξης, το πλήθος των εισπραχθέντων 
ΕΕΤΗ∆Ε, το συνολικό ποσό είσπραξης, το ποσό που παρακρατήθηκε και το 
συνολικά αποδιδόµενο µετά την παρακράτηση ποσό. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 
Έχοντας παρακολουθήσει διαχρονικά την εξέλιξη της φορολογίας των 

ακινήτων και έχοντας υπόψη την ανάγκη του κράτους για επιπλέον έσοδα, καθώς η 
συγκεκριµένη φορολόγηση έχει καθαρά εισπρακτικό χαρακτήρα,έχουµε καταλήξει 
στο συµπέρασµα ότι η επιβολή φόρων στα ακίνητα είναι κάτι το οποίο αναγκάζεται 
να υποστεί ο Έλληνας πολίτης.  

Επί σειρά ετών το κράτος προσπαθεί να επιβάλλει ένα φορολογικό σύστηµα 
όσο το δυνατών πιο δίκαιο, ως προς την επιβάρυνση στις διάφορες κοινωνικές 
οµάδες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα συχνές αλλαγές επί σειρά ετών τις οποίες 
αναλύουµε στην εργασία µας και θα προσπαθήσουµε να αξιολογήσουµε κατά πόσο 
δίκαιος είναι ο κάθε νόµος για τον Έλληνα  πολίτη, καθώς και πόσο κερδοφόρος είναι 
για τα ταµεία του κράτους. Βασική προϋπόθεση σε αυτό είναι  η ικανότητα να 
ανταποκριθεί ο Έλληνας  πολίτης στο φόρο, ώστε το κράτος να έχει τα προβλεπόµενα 
έσοδα. 

Σε αυτό το σηµείο της εργασίας µας, παραθέτουµε συνοπτικά σε δύο πίνακες 
µια γενική εικόνα των νόµων που αναλύσαµε, (Φ.Μ.Α.Π., Ε.Τ.ΑΚ., Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε.), 
µε συντελεστές και απαλλαγές. 

 
 
 
 
 

 Ε.Τ.ΑΚ. Φ.Α.Π. Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συντελεστές 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,1% 

Ανά Κλιµάκιο Τιµή ζώνης Παλαιότητα 

200.000 
 

300.000 
 

100.000 
 

100.000 
 

100.000 
 

4.200.000 
 

Υπερβ/ον 
 

0,0% 
 

0,2% 
 

0,3% 
 

0,6% 
 

0,9% 
 

1 % 
 

2% 
για 3 
έτη 

Ευπαθείς 
 

Έως 500€ 
 

501-1000€ 
 

1001-1500€ 
 

1501-2000€ 
 

2001-2500€ 
 

2501-3000€ 
 

3001-4000€ 
 

4001-5000€ 
 

5001€ & άνω 

0,5 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
8 
 
10 
 
12 
 
14 
 
16 

Άνω 26 ετών 
 
25-20 έτη 
 
19-15 έτη 
 
14-10 έτη 
 
9-5 έτη 
 
4-0 έτη 

1 
 
1,05 
 
1,10 
 
1,15 
 
1,20 
 
1,25 
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ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 

Ε.Τ.ΑΚ. i. Τα γήπεδα που είναι εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού. 
ii.  Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις. 
iii.  Τα ακίνητα που ανήκουν σε ξένα κράτη και χρησιµοποιούνται για την 

εγκατάσταση των πρεσβειών και προξενείων, µε τον όρο της αµοιβαιότητας. 
iv. Τα ακίνητα που έχουν δεσµευτεί από την αρχαιολογική υπηρεσία. 
v. Τα κτίσµατα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια ή πρωτόκολλο κατεδάφισης. 

vi. Τα επιταγµένα από το στρατό ακίνητα. 
vii.  Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα του Ελληνικού δηµοσίου. 
viii.  Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα που ανήκουν σε δήµους, κοινότητες κ.τ.λ. 
ix. Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα που ανήκουν σε κάθε είδος ταµείου ή 

οργανισµό κοινωνικής ασφάλισης, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και της 
αρχαιολογικής εταιρίας. 

x. Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα και τα ακίνητα που χρησιµοποιούν για να 
επιτελούν το λατρευτικό τους έργο, όπως η Ιερά µονή του όρους Σινά, το 
Άγιο Όρος κ.τ.λ. 

xi. Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα των µουσείων. 

Φ.Α.Π. i. Η αξία των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκτάσεων,εφόσον ο κύριος 
υπόχρεος σε φόρο γεωργός ή κτηνοτρόφος τις εκµεταλλεύεται κατά κύριο 
επάγγελµα. 

ii.  Η αξία των δασικών εκτάσεων. 
iii.  Τα δικαιώµατα µεταλλειοκτησίας και εξόρυξης ορυκτών ή λίθων. 
iv. Τα ακίνητα που φορολογούνται ως κληρονοµιαία. 
v. Το 50% της αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε αδόµητη αρχαιολογική 

ζώνη και έχουν δεσµευθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία του Υπουργείου 
Πολιτισµού. 

vi. Κτίσµατα τα οποία έχουν κηρυχθεί απαλλοτριωτέα,καθώς και κτίσµατα για 
τα οποία έχει εκδοθεί άδεια ή πρωτόκολλο κατεδάφισης. 
 

Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. i. Στο ελληνικό δηµόσιο, στα Ν.Π.∆.∆., στους Ο.Τ.Α. και στις δηµοτικές 
επιχειρήσεις 

ii.  Στα θρησκευτικά πρόσωπα που χρησιµοποιούν αποκλειστικά τα ακίνητα για 
να επιτελούν λατρευτικό, εκπαιδευτικό, θρησκευτικό και κοινωφελές έργο 
τους. 

iii.  Σε αθλητικά σωµατεία, για ακίνητα που χρησιµοποιούνται ως γήπεδα και 
γενικότερα ως χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων 

iv. Σε πρεσβείες προξενεία  
v. Κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών  

vi. Κοινόχρηστοι χώροι ξενοδοχείων, όπως είναι χώροι προσέλευσης, υποδοχής 
και χώροι υγιεινής σε ποσοστό 35% της συνολικής επιφάνειας. 

vii.  Κοινόχρηστοι χώροι ενοικιαζόµενων δωµατίων, σε ποσοστό 17% της 
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συνολικής επιφάνειας. 
viii.  ∆ιατηρητέα ακίνητα 
ix. Ιστορικά- αρχαιολογικά µνηµεία  
x. Ακίνητα που έχουν γεωργική, κτηνοτροφική, βιοτεχνική ή βιοµηχανική 

χρήση. 
xi. Σε ανέργους 

 

 
 

 

Έχοντας σαν παράδειγµα δύο φορολογούµενους διαφορετικών κοινωνικών 
τάξεων µε συγκεκριµένη ακίνητη περιουσία ο καθένας, θα υπολογίσουµε τι φόρο θα 
ήταν υποχρεωµένος να καταβάλλει παράλληλα σε κάθε νόµο. 

 

Έστω, φορολογούµενος Α µε ακίνητη περιουσία ως εξής:  

1. ∆ιαµέρισµα 100 τ.µ. στο Ηράκλειο αντικειµενικής αξίας 200.000€, µε 
τιµή ζώνης 1600€/τ.µ. και παλαιότητας 6 ετών, το οποίο µισθώνει. 

2. ∆ιαµέρισµα 87 τ.µ. αντικειµενικής αξίας 120.000€, στις ∆αφνές 
Ηρακλείου µε τιµή ζώνης 700€/τ.µ. και παλαιότητας 18 ετών, στο 
οποίο ιδιοκατοικεί. 

3. Αγροτεµάχιο στις Μοίρες µε αντικειµενική αξία 200.000€ 

 

Έστω, φορολογούµενος Β µε ακίνητη περιουσία ως εξής: 

1. ∆ιαµέρισµα 220 τ.µ. στην Αθήνα αντικειµενικής αξίας 350.000€, µε 
τιµή ζώνης 2.900€/τ.µ. και παλαιότητας 3 ετών, το οποίο µισθώνει. 

2. ∆ιαµέρισµα 200 τ.µ. στην Πάτρα αντικειµενικής αξίας 270.000€, µε 
τιµή ζώνης 1400€/τ.µ. και παλαιότητας 12 ετών, στο οποίο 
ιδιοκατοικεί. 

3. Κατάστηµα 60 τ.µ. αξίας 70.000€ στην Πάτρα, µε τιµή ζώνης 
1400€/τ.µ. και παλαιότητας 5 ετών. 

4. Αγροτεµάχιο στο Αγρίνιο αντικειµενικής αξίας 80.000€. 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε.Τ.ΑΚ. 

 

 

Για τον φορολογούµενο Α: 

1. 200.000*0,1%=200€ 
2. Απαλλάσσεται ως κύρια κατοικία 
3. Απαλλάσσεται το αγροτεµάχιο 

 

Τ.µ. κτισµάτων 100 τ.µ. 

 

Τέλος κτισµάτων 200€ 

 

Σύνολο Ε.Τ.ΑΚ. 200€ 

 

Για τον φορολογούµενο Β: 

1. 350.000*0,1%=350€ 
2. Απαλλάσσεται ως κύρια κατοικία  
3. 70.000*0,1%=70€ 
4. Απαλλάσεται το αγροτεµάχιο  

 

Τ.µ. κτισµάτων 280  

 

Τέλος κτισµάτων 420 

 

Σύνολο Ε.Τ.ΑΚ. 420€ 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Α.Π. 

 

 

Για τον φορολογούµενο Α: 

 Το σύνολο της φορολογητέας αξίας είναι 320.000€, ενώ το αγροτεµάχιο 
απαλλάσσεται καθώς ο φορολογούµενος Α είναι αγρότης, εποµένως: 

 

200.000*0,0% = 0 

 

120.000*0,20% = 240 

 

Σύνολο Φ.Α.Π. 240 € 

 

Για τον φορολογούµενο Β: 

Το σύνολο της φορολογητέας αξίας είναι 700.000€, εποµένως: 

 

200.000*0,0% = 0 

 

300.000*0,20% = 600 

 

100.000*0,30% = 300 

 

100.000*0,6%=600 

 

Σύνολο Φ.Α.Π. 1.500 € 

 

 



75 

 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. 

 

Για τον φορολογούµενο Α: 

1. 100τ.µ.*6*1,2=720 
 

2. 87τ.µ.*4*1,1=382,8 
 

3. Απαλλάσσεται το αγροτεµάχιο 

 

Σύνολο Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. 1102,8€ 

 

Για τον φορολογούµενο Β: 

1. 220τ.µ.*10*1,25=2750 
 

2. 200τ.µ.*5*1,15=1150 
 

3. 60τ.µ.*5*1,2=360 
 

4. Απαλλάσσεται το αγροτεµάχιο 

 

Σύνολο Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. 4260€ 

 

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσµατα, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι ο 
πιο άδικος φόρος µε κριτήριο την διαφορά της κοινωνικής τάξης των δύο 
φορολογούµενων είναι ο Φ.Α.Π, καθώς διακρίνεται µια ανισότητα στο φόρο που 
υποχρεούται να πληρώσει ο καθένας σε σχέση µε την ακίνητη περιουσία που κατέχει. 

Όσον αφορά την σύγκριση µεταξύ του Ε.Τ.ΑΚ. και Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε., 
παρατηρείται µια πιο δίκαιη αντιµετώπιση, ως προς το παραπάνω ζήτηµα. Βεβαίως, 
υπάρχει µια βασική διαφορά, αφού στο Ε.Τ.ΑΚ. ο φορολογούµενος υποχρεώνεται σε 
µικρότερο φόρο που σηµαίνει ότι επικεντρώνεται περισσότερο στην ανακούφιση του 
Έλληνα πολίτη, αντιθέτα, το Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. που είναι αισθητά µεγαλύτερος φόρος, 
δίνει έµφαση στην όσο το δυνατόν µεγαλύτερη είσπραξη του κράτους. 

Η δηµιουργία νέων κριτηρίων κυρίως εισοδηµατικών και εκµετάλλευση της 
ιδιοκτησίας ώστε ο απαιτούµενος φόρος να αντανακλάται µε βάση τα πραγµατικά 
εισοδήµατα του φορολογούµενου ώστε να µπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις 
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του,όπου αυτούς τους δύσκολους καιρούς είναι πολλές και αρκετές φορές 
δυσβάστακτες. 

Κάποιες τέτοιες περιπτώσεις είναι όταν ο φορολογούµενος έχει αποκτήσει 
ακίνητη περιουσία χωρίς τη δική του βούληση η οποία περιουσία θα φορολογηθεί 
κανονικά.Αυτό µπορεί να είναι αποτέλεσµα κληρονοµιάς ή γονικής παροχής.Το 
οποίο κατ’επέκταση δεν θα έχει προγραµµατίσει ο φορολογούµενος ότι θα 
πληρώσει.Ή ακόµα χειρότερα ότι θα πληρώνει κάθε χρόνο.Περιπτώσεις σαν και αυτή 
είναι µία συνέπεια της φορολόγησης των ακινήτων η οποία καθώς φαίνεται δεν έχει 
ληφθεί υπόψη ή δεν έχει δοθεί η πρέπουσα σηµασία. 

Επίσης µία άλλη περίπτωση είναι όταν ο φορολογούµενος έχει αποκτήσει ο 
ίδιος την περιουσία του,αλλά χαθούν ή µειωθούν αισθητά οι σταθερές του 
αποδοχές,το οποίο είναι σύνηθες φαινόµενο της οικονοµικής κρίσης της εποχής 
µας.Τότε θα έπρεπε να ήταν αυτονόητο η τυχόν απαλλαγή η µείωση στο φόρο,έστω 
και για κάποιο χρονικό διάστηµα,µε σκοπό να βοηθήσει τον φορολογούµενο να 
οργανώσει και να διαχειριστεί την οικονοµική του κατάσταση µε τα νέα δεδοµένα. 

Τα παραπάνω παραδείγµατα αφορούν αποκλειστικά µικροµεσαίες κοινωνικές 
τάξεις. Αντιθέτως οι ισχυρότερες οικονοµικά κοινωνικές τάξεις δεν αντιµετωπίζουν 
αντίστοιχα προβλήµατα. Τα προβλήµατα που δηµιουργούν όµως είναι ότι διαφεύγουν 
συχνά από το φόρο, λόγω των ισχυρών µέσων που πιθανότατα έχουν και έτσι 
µειώνονται σηµαντικά τα προβλεπόµενα έσοδα του κράτους. Κατ’ επέκταση το 
κράτος κάνει το φόρο συνεχώς πιο αυστηρό και σαν αποτέλεσµα δυσχεραίνονται 
περαιτέρω οι µικροµεσαίοι, ενώ οι πλουσιότεροι µε τον ίδιο τρόπο συνεχίζουν και 
διαφεύγουν. 

Μέχρι πρόσφατα η φοροδιαφυγή παρατηρήθηκε ότι γινόταν σε µεγαλύτερο 
βαθµό από τις υψηλότερες κοινωνικές τάξεις. Με το να µην προβεί σε καλύτερο 
έλεγχο το κράτος, ώστε να µειώσει την φοροδιαφυγή όσο το δυνατόν περισσότερο, 
είχε σαν συνέπεια την επέκταση της φοροδιαφυγής και στις µικρότερες τάξεις. 

Μια σηµαντική διαφορά σε αυτό το γεγονός είναι ότι ο «φτωχότερος» 
αναγκάζεται να φοροδιαφύγει λόγο οικονοµικής αδυναµίας, ενώ ο «πλουσιότερος» το 
κάνει κατόπιν στρατηγικής µε σκοπό να αυξήσει το καθαρό του κέρδος. 

Όσον αφορά τη διαδικασία από τον υπολογισµό έως και την καταβολή του 
φόρου, οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και δηλώσεων είναι πολύπλοκες και 
εξαιρετικά γραφειοκρατικές. 

Η απλοποίηση διαδικασιών για µείωση της γραφειοκρατίας που απαιτούνται 
τόσο για την υποβολή των αιτήσεων της φορολογίας καθώς και για την έκδοση 
διαφόρων πιστοποιητικών θα ήταν ιδιαιτέρως  χρήσιµη. Με αυτόν τον τρόπο οι 
πολίτες απαλλάσσονται από την πολυπλοκότητα των διαδικασιών και το άγχος τους 
για αυτές. 

Ένα από τα πλεονεκτήµατα είναι η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας και η 
συµπλήρωση των αιτήσεων µέσω διαδικτύου.Με αυτό τον τρόπο οι φορολογούµενοι 
γλιτώνουν χρόνο και ως προς τη διαδικασία και την αναµονή, για την εξυπηρέτηση 
τους στις δηµόσιες υπηρεσίες.Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα οι υπάλληλοι των δηµοσίων 
υπηρεσιών να αυξάνουν την παραγωγικότητα τους. 
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