
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    Α. 1206 
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του 

ν. 3091/2002 (Α΄ 330) για τον ειδικό φόρο επί των 

ακινήτων - απαιτούμενα δικαιολογητικά και δια-

δικασία χορήγησης των απαλλαγών .

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 

«Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδή-
ματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄330) και 
ειδικότερα την εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου 
9 αυτού, όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 50 και του άρθρου 82 του 
ν. 4646/2019 «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξι-
ακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» (Α΄ 201).

3. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδι-
κασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄170), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Πρώτου Μέρους 
του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρ-
μογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και δι-
αρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 
94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, 
όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγρά-
φου Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (Α΄222), 
όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 13 και της παραγράφου 10 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν και την 
υπ’ αρ. 5294/17.01.2020 απόφαση του Συμβουλίου Δι-
οίκησης της ΑΑΔΕ «Ανανέωση της Θητείας του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΥΟΔΔ 27).

6. Την υπό στοιχεία Δ. OPΓ. A 1036960 ΕΞ 2017 από-
φαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» (Β΄ 968), όπως ισχύει.

7. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/
31-7-2017 απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. περί μεταβί-

βασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής 
«Με εντολή Διοικητή» (Β΄2743) σε όργανα της Φορολο-
γικής Διοίκησης, όπως ισχύει.

8. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1056/7-4-2017 απόφαση του 
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε (Β΄1325) «Εφαρμογή των διατάξεων 
του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (Α΄330) για τον ειδικό 
φόρο επί των ακινήτων – απαιτούμενα δικαιολογητικά 
και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών», όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις ΠΟΛ. 1081/10-5-2018(Β΄1768) και 
1193/16-5-2019 (Β΄1910) αποφάσεις.

9. Την ανάγκη επανακαθορισμού των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών για τη χορήγηση των απαλλαγών, μετά 
την τροποποίηση του αρ. 15 ν. 3091/2002 με τις διατάξεις 
των άρθρων 50 και 82 του ν. 4646/2019 για την επιβολή 
του ειδικού φόρου επί των ακινήτων.

10. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Απαιτούμενα δικαιολογητικά εξαίρεσης

Για την εξαίρεση από την καταβολή του ειδικού φόρου 
επί των ακινήτων, σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 
4 του άρθρου 15 του ν.3091/2002, όπως ισχύει, απαιτεί-
ται να τηρούνται κατ’ έτος από τα νομικά πρόσωπα και 
τις νομικές οντότητες, που εμπίπτουν στις ανωτέρω δι-
ατάξεις, τα εξής δικαιολογητικά, ανά περίπτωση, που θα 
αναφέρονται στην 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας 
και τα οποία θα πρέπει να επιδεικνύονται ή να προσκομί-
ζονται στη φορολογική διοίκηση όποτε ζητηθούν:

1. Περίπτωση α) παραγράφου 2 άρθρου 15
Για εταιρείες των οποίων οι μετοχές βρίσκονται σε δια-

πραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή πολυμερή μηχα-
νισμό διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
4514/2018 (Α΄14), που πρέπει να εποπτεύονται από αρχή 
διαπιστευμένη στον IOSCO (International Organization 
of Securities Commissions, Διεθνής Οργανισμός Επιτρο-
πών Κεφαλαιαγοράς), βεβαίωση της αρχής αυτής, από 
την οποία να προκύπτει ότι οι μετοχές της εταιρείας βρί-
σκονται σε διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή 
πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 4514/2018. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται 
και για τις εταιρείες των οποίων οι μετοχές βρίσκονται 
στην κατηγορία διαπραγμάτευσης «Σε αναστολή» και 
μέχρι την τυχόν οριστική διαγραφή τους.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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2. Περίπτωση β) παραγράφου 2 άρθρου 15
α) Για εταιρείες οι οποίες ασκούν εμπορική, μεταποιητι-

κή, βιομηχανική, βιοτεχνική ή παροχής υπηρεσιών δρα-
στηριότητα στην Ελλάδα, φωτοαντίγραφο της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος φορολογικού 
έτους και των συνυποβαλλόμενων με αυτή δηλώσεων 
και εντύπων, από τα οποία προκύπτει ότι το σύνολο των 
ακαθάριστων εσόδων της εταιρείας από την άσκηση 
εμπορικής, μεταποιητικής, βιομηχανικής, βιοτεχνικής ή 
παροχής υπηρεσιών δραστηριότητας στην Ελλάδα είναι 
μεγαλύτερο των ακαθάριστων εσόδων από ακίνητα.

Για τις ανάγκες του ειδικού φόρου:
α1) Στα ακαθάριστα έσοδα δεν συνυπολογίζονται 

τα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώμα-
τα, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 36, 37 και 38 του 
ν. 4172/2013 (Α΄167).

α2) Ως έσοδα από ακίνητα θεωρούνται αυτά τα οποία 
προέρχονται από εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή δωρεάν 
παραχώρηση ακινήτων. Για τις ανάγκες του ειδικού φό-
ρου δεν θεωρείται εισόδημα από ακίνητα το εισόδημα 
που προέρχεται από συμβάσεις μίσθωσης με παράλληλη 
παροχή υπηρεσιών, ενδεικτικά καθαριότητας, ασφάλει-
ας, φύλαξης, όπως είναι δυνατόν να ισχύει σε εμπορικά 
κέντρα ή σε χώρους εκδηλώσεων.

α3) Ιδιοχρησιμοποιούμενο θεωρείται το ακίνητο, το 
οποίο εν τοις πράγμασι χρησιμοποιείται αποκλειστικά 
και μόνο για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστη-
ριότητας του νομικού προσώπου, κυρίου ή επικαρπωτή 
του ακινήτου.

β) Για εταιρείες οι οποίες ανεγείρουν κτίρια ή άλλες 
εγκαταστάσεις που πρόκειται να ιδιοχρησιμοποιήσουν 
για την άσκηση βιομηχανικής, τουριστικής ή εμπορικής 
γενικώς επιχείρησης:

β1) Βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της 
οικοδομικής άδειας δημόσια υπηρεσία, από την οποία 
προκύπτει ότι έχει κατατεθεί το σύνολο των απαιτούμε-
νων δικαιολογητικών για την έκδοση αρχικής οικοδο-
μικής άδειας καθώς και η ημερομηνία κατάθεσής τους.

β2) Φωτοαντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισο-
δήματος και των συνυποβαλλομένων με αυτή δηλώσεων 
και εντύπων, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από 
την κατάθεση των δικαιολογητικών για την έκδοση της 
αρχικής οικοδομικής άδειας.

β3) Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασι-
ών της εταιρείας ή μεταβολής δραστηριότητας, από την 
οποία προκύπτει η βιομηχανική ή τουριστική ή εμπορική 
δραστηριότητα, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση, 
με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί 
περαιτέρω μεταβολή αυτής. Επιπλέον, φωτοαντίγραφο 
της βεβαίωσης μεταβολής, από την οποία προκύπτει 
ότι το ανεγερθέν κτίριο ή εγκατάσταση έχει δηλωθεί ως 
εγκατάσταση (έδρα, υποκατάστημα, αποθήκη) της εται-
ρείας, αμέσως μετά την αποπεράτωσή του.

β4) Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας ή εγκα-
τάστασης, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος της 
δραστηριότητας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί εντός 
χρονικού διαστήματος επτά ετών από την κατάθεση των 
δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση 
της αρχικής οικοδομικής άδειας.

3. Περίπτωση δ) παραγράφου 2 άρθρου 15
Για εταιρείες των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανή-

κει κατά πλειοψηφία στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή εταιρείες των οποίων η 
πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διο-
ρίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο ή από νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου, τα σχετικά φύλλα της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, από τα οποία προκύπτει η συνδρομή 
των προϋποθέσεων, συνοδευόμενα από βεβαίωση του 
αρμόδιου εποπτεύοντος Υπουργείου ότι δεν έχει επέλθει 
μεταβολή στα ανωτέρω μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 
έτους φορολογίας.

4. Περίπτωση ε) παραγράφου 2 άρθρου 15
Για τις αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες που λει-

τουργούν ως ειδικά ταμεία, τα αλλοδαπά Κράτη, τις γνω-
στές θρησκείες και δόγματα κατά την παράγραφο 2 του 
άρθρου 13 του Συντάγματος, επικυρωμένο αντίγραφο 
του συστατικού εγγράφου, οργανισμού ή καταστατικού, 
νομίμως δημοσιευμένου, όπου απαιτείται δημοσίευση, 
με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις, συνοδευόμενο, σε πε-
ριπτώσεις θρησκειών και δογμάτων, από βεβαίωση του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ότι πρόκειται 
για γνωστή θρησκεία ή δόγμα κατά την παράγραφο 2 
του άρθρου 13 του Συντάγματος.

Εάν πρόκειται για αλλοδαπό Κράτος, βεβαίωση από 
το Υπουργείο Εξωτερικών περί της ισχύος των όρων της 
αμοιβαιότητας.

5. Περίπτωση ζ) παραγράφου 2 άρθρου 15
Για τα ασφαλιστικά ταμεία, τους οργανισμούς κοινωνι-

κής ασφάλισης και τις εταιρείες συλλογικών επενδύσεων 
σε ακίνητη περιουσία και τις ανώνυμες εταιρείες επενδύ-
σεων σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ), οι οποίες συνιστούν 
εταιρείες συλλογικών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, 
καθώς και τις θυγατρικές αυτών εταιρείες του άρθρου 
22 παρ. 3 περιπτώσεις δ΄ και ε΄ του ν. 2778/1999, εκτός 
αυτών των οποίων η καταστατική έδρα βρίσκεται σε μη 
συνεργάσιμο κράτος, όπως αυτό ορίζεται με τις διατάξεις 
του άρθρου 65 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 
(ν. 4172/2013, Α΄ 167), επικυρωμένο αντίγραφο του συ-
στατικού εγγράφου, οργανισμού ή καταστατικού, κατά 
περίπτωση, συνοδευόμενο από βεβαίωση της αρμόδιας 
εποπτεύουσας αρχής της χώρας της καταστατικής τους 
έδρας, ότι πρόκειται για ασφαλιστικό ταμείο ή οργανισμό 
κοινωνικής ασφάλισης ή εταιρεία συλλογικών επενδύ-
σεων.

6. Περίπτωση η) παραγράφου 2 άρθρου 15
Για οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ), 

τους οποίους διαχειρίζονται ΔΟΕΕ που διέπονται από 
τον ν. 4209/2013 (Α΄ 235) και την Οδηγία 2011/61/ΕΕ, 
εφόσον η καταστατική τους έδρα δεν βρίσκεται σε μη 
συνεργάσιμο κράτος, όπως αυτό ορίζεται με τις διατάξεις 
του άρθρου 65 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος 
(ν. 4172/2013, Α΄ 167), επικυρωμένο αντίγραφο του 3 
συστατικού τους εγγράφου, οργανισμού ή καταστατι-
κού, κατά περίπτωση, συνοδευόμενο από βεβαίωση της 
αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής της χώρας της καταστα-
τικής τους έδρας ότι πρόκειται για οργανισμούς εναλλα-
κτικών επενδύσεων (ΟΕΕ), τους οποίους διαχειρίζονται 
ΔΟΕΕ που διέπονται από τον ν. 4209/2013 και την Οδηγία 
2011/61/ΕΕ.
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7. Περιπτώσεις α), β) και γ) παραγράφου 3 άρθρου 15 
και παραγράφου 4 του άρθρου 15

Για την εξαίρεση από την καταβολή του φόρου:
Α) των ανωνύμων εταιρειών της περίπτωσης α) της πα-

ραγράφου 3 άρθρου 15, που έχουν ονομαστικές μετοχές 
μέχρι φυσικού προσώπου ή που δηλώνουν τα φυσικά 
πρόσωπα που τις κατέχουν και με την προϋπόθεση ότι τα 
φυσικά πρόσωπα έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου 
στην Ελλάδα καθώς και των ανωνύμων εταιρειών, με 
ανώνυμες μετοχές, εφόσον το σύνολο των μετοχών τους 
καταλήγει σε εταιρείες οι μετοχές των οποίων βρίσκονται 
σε διαπραγμάτευση σε οργανωμένη χρηματιστηριακή 
αγορά,

Β) των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της περί-
πτωσης β) της παραγράφου 3 άρθρου 15, εφόσον τα 
εταιρικά μερίδια ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή εφόσον 
δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκουν οι 
εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν και με την προϋπόθε-
ση ότι τα φυσικά πρόσωπα έχουν αριθμό φορολογικού 
μητρώου στην Ελλάδα,

Γ) των προσωπικών εταιρειών της περίπτωσης γ) της 
παραγράφου 3 άρθρου 15, εφόσον οι εταιρικές μερίδες 
ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή εφόσον δηλώνουν τα 
φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκουν οι εταιρείες οι οποί-
ες συμμετέχουν και με την προϋπόθεση ότι τα φυσικά 
πρόσωπα έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου στην 
Ελλάδα, και

Δ) των εταιρειών της παραγράφου 4 του άρθρου 15, 
που έχουν την έδρα τους, σύμφωνα με το καταστατικό 
τους, σε τρίτη χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
για τις οποίες συντρέχουν οι αναφερόμενες στις περι-
πτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 3, εφόσον η κατα-
στατική τους έδρα δεν βρίσκεται σε κράτη μη συνεργάσι-
μα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για τα κράτη αυτά 
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (άρθρο 65ΚΦΕ), 
τηρούνται και επιδεικνύονται ή προσκομίζονται κατά 
περίπτωση:

α) Πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα του συστα-
τικού εγγράφου ή του καταστατικού και του βιβλίου 
μετόχων.

β) i. Βεβαίωση οποιασδήποτε δημόσιας αρχής του κρά-
τους έδρας της εταιρείας, από την οποία προκύπτουν 
τα στοιχεία των κατεχόντων τις μετοχές, τα μερίδια ή 
τις μερίδες των εταιρειών την 1η Ιανουαρίου του έτους 
φορολογίας. Σε περίπτωση κατά την οποία προβλέπεται 
από το νόμο καταχώρηση των μετοχών σε μητρώο θε-
ματοφύλακα, προσκομίζεται βεβαίωση αυτού.

Αποδεκτό για τη χορήγηση της εξαίρεσης δικαιολογη-
τικό είναι οποιοδήποτε έγγραφο (βεβαίωση, πιστοποιη-
τικό, απόσπασμα, εκτύπωση από την επίσημη ιστοσελί-
δα της αρχής κ.λπ.) δημόσιας αρχής, από το περιεχόμενο 
του οποίου προκύπτουν τα στοιχεία των κατεχόντων 
τις μετοχές, τα μερίδια ή τις μερίδες των εταιρειών την 
1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας. Από το κείμενο 
των ανωτέρω δικαιολογητικών πρέπει να προκύπτουν 
τα στοιχεία των κατεχόντων τις μετοχές, τα μερίδια ή 
τις μερίδες των εταιρειών την 1η Ιανουαρίου του έτους 
φορολογίας, έστω και αν η ημερομηνία αυτή δεν περι-
λαμβάνεται ρητά στο λεκτικό αυτών ή αν αυτό προκύπτει 

από μεταγενέστερο ή από περισσότερα του ενός δικαι-
ολογητικά, τα οποία καλύπτουν την ημερομηνία αυτή.

ii. Εάν δεν υπάρχει τέτοια αρχή ή αν η αρχή που υπάρ-
χει δεν εκδίδει τη βεβαίωση της ανωτέρω περίπτωσης i, 
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εται-
ρείας ή της κάθε εταιρείας, η οποία συμμετέχει στη σύν-
θεση της ιδιοκτήτριας εταιρείας, για τα φυσικά πρόσωπα 
που κατέχουν τις μετοχές, μερίδια ή μερίδες αυτών, κα-
θώς και για το ότι δεν είναι δυνατή η έκδοση βεβαίωσης 
από δημόσια αρχή.

γ) Εάν το σύνολο ή μέρος των μετοχών των ανωνύ-
μων εταιρειών ανήκει σε αλλοδαπό ίδρυμα, εφόσον 
αυτό έχει συσταθεί με βάση το δίκαιο κράτους που δεν 
χαρακτηρίζεται μη συνεργάσιμο κράτος ή κράτος που 
δεν έχει αξιολογηθεί από το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη 
Διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών για φορο-
λογικούς σκοπούς, όπως αυτές οι έννοιες ορίζονται με 
τις διατάξεις του άρθρου 65 του ΚΦΕ (ν. 4172/2013), βε-
βαίωση οποιασδήποτε δημόσιας αρχής του κράτους με 
βάση το δίκαιο του οποίου έχει συσταθεί το ίδρυμα, από 
την οποία προκύπτουν τα στοιχεία των τελικών (πραγ-
ματικών) δικαιούχων του ιδρύματος την 1η Ιανουαρίου 
του έτους φορολογίας. Σε περίπτωση κατά την οποία 
προβλέπεται από το νόμο καταχώρηση των τελικών 
(πραγματικών) δικαιούχων σε μητρώο, προσκομίζεται 
βεβαίωση αυτού ή οποιοδήποτε έγγραφο (πιστοποιη-
τικό, εκτύπωση από την επίσημη ιστοσελίδα της αρχής/
μητρώου κ.λπ.) με ανάλογο περιεχόμενο.

Εάν δεν υπάρχει τέτοια αρχή ή μητρώο ή αν η αρχή 
που υπάρχει δεν εκδίδει βεβαίωση, προσκομίζονται 
πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα του καταστατι-
κού του ιδρύματος, των εσωτερικών κανονισμών με τους 
οποίους ορίζονται οι τελικοί (πραγματικοί) δικαιούχοι 
αυτού και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου 
του ιδρύματος από την οποία να προκύπτουν οι τελικοί 
(πραγματικοί) δικαιούχοι την 1η Ιανουαρίου του έτους 
φορολογίας καθώς και για το ότι δεν είναι δυνατή η έκ-
δοση βεβαίωσης από δημόσια αρχή.

δ) Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης απόδοσης Αριθ-
μού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ή οποιοδήποτε 
άλλο φορολογικό έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η 
ύπαρξη Α.Φ.Μ. την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας 
στα φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν τις μετοχές, τα 
εταιρικά μερίδια ή τις εταιρικές μερίδες.

Ειδικά, για την εξαίρεση της παραγράφου 8 του άρ-
θρου 15, απαιτούνται επιπλέον και τα εξής δικαιολογη-
τικά:

i. Ο τίτλος απόκτησης ακινήτου, από τον οποίο να 
προκύπτει ότι το ακίνητο αποκτήθηκε μέχρι και την 31η 
Δεκεμβρίου 2009.

ii. Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας καθώς και βεβαίω-
ση απόκτησης Α.Φ.Μ., στη χώρα φορολογικής κατοικίας 
των φυσικών προσώπων, τα οποία κατέχουν τις μετοχές, 
τα εταιρικά μερίδια ή τις εταιρικές μερίδες, από την οποία 
να προκύπτει ότι το φυσικό πρόσωπο είχε Α.Φ.Μ. πριν 
το έτος 2010.

iii. Βεβαίωση απόκτησης Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα των 
φυσικών προσώπων, τα οποία κατέχουν τις μετοχές, τα 
εταιρικά μερίδια ή τις εταιρικές μερίδες, από την οποία 
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να προκύπτει ότι ο Α.Φ.Μ. αποκτήθηκε μέχρι και την 22α 
Ιανουαρίου 2017.

iv. Φωτοαντίγραφο της πράξης επιβολής του προστί-
μου 2.500 (δυόμιση χιλιάδων) ευρώ από τον αρμόδιο 
προϊστάμενο απόδοσης Α.Φ.Μ. για κάθε φυσικό πρό-
σωπο και για κάθε έτος καθυστέρησης απόκτησης φο-
ρολογικού μητρώου, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο 
της παραγράφου 2 του άρθρου 102 του ν. 4446/2016 
(Α΄240).

ε) Εάν το σύνολο ή μέρος των μετοχών ή μεριδίων ή 
μερίδων των εταιρειών ανήκει σε άλλη εταιρεία/εται-
ρείες, για τις συμμετέχουσες εταιρείες πρέπει να συ-
ντρέχουν οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α), β) και 
γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, 
κατά περίπτωση, και οι εξαιρούμενες εταιρείες υποχρε-
ούνται να τηρούν τα ως άνω υπό στοιχεία α), β) και γ) 
δικαιολογητικά και για την εταιρεία/εταιρείες, οι οποίες 
συμμετέχουν σε αυτές.

Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά πρέπει να προ-
κύπτει ότι, κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολο-
γίας, οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών, τα εταιρικά 
μερίδια των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και οι 
εταιρικές μερίδες των προσωπικών εταιρειών ανήκουν 
εξ ολοκλήρου σε φυσικά πρόσωπα ή, σε περίπτωση κα-
τοχής μέρους ή του συνόλου των μετοχών, των εταιρικών 
μεριδίων ή των εταιρικών μερίδων των εταιρειών αυτών 
από άλλη εταιρεία/εταιρείες, πρέπει να προκύπτουν τα 
φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τις μετοχές, μερίδια ή 
μερίδες των εταιρειών αυτών και ότι τα φυσικά αυτά πρό-
σωπα διαθέτουν Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα την 1η Ιανουαρίου 
του έτους φορολογίας.

Από το κείμενο των ανωτέρω δικαιολογητικών πρέπει 
να προκύπτουν τα στοιχεία των κατεχόντων τις μετοχές, 
τα μερίδια ή τις μερίδες των εταιρειών την 1η Ιανουαρίου 
του έτους φορολογίας, έστω και αν η ημερομηνία αυτή 
δεν περιλαμβάνεται ρητά στο λεκτικό αυτών ή αν αυτό 
προκύπτει από μεταγενέστερο ή από περισσότερα του 
ενός δικαιολογητικά, τα οποία καλύπτουν την ημερο-
μηνία αυτή.

στ) Επιπλέον των α) και β) κατά περίπτωση απαιτού-
μενων δικαιολογητικών, εάν το σύνολο ή μέρος των 
ονομαστικών μετοχών, εταιρικών μεριδίων ή εταιρικών 
μερίδων της υπόχρεης εταιρείας ή των εταιρειών που 
συμμετέχουν σε αυτήν:

στα) ανήκει σε εταιρεία, της οποίας οι μετοχές βρί-
σκονται σε διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή 
πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 4514/2018, για το ποσοστό αυτό απαιτεί-
ται το δικαιολογητικό της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου.

στβ) Κατέχεται ή διαχειρίζεται από πιστωτικά ιδρύμα-
τα περιλαμβανομένων και των ταμιευτηρίων ή ταμεί-
ων παρακαταθηκών και δανείων, ασφαλιστικά ταμεία, 
ασφαλιστικές εταιρείες, αμοιβαία κεφάλαια περιλαμβα-
νομένων και των i) αμοιβαίων κεφαλαίων επενδύσεων 
σε ακίνητη περιουσία κλειστού ή ανοικτού τύπου, και 
των διαχειριστών αυτών, ii) αμοιβαίων κεφαλαίων επεν-
δύσεων σε ακίνητη περιουσία, που διέπονται από τον ν. 
2778/1999 (Α΄ 295), και των εταιρειών διαχείρισης αυτών, 

iii) αμοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών 
(Α.Κ.Ε.Σ.), που διέπονται από το ν. 2992/2002 (Α΄ 54), 
ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια που 
διέπονται από τον Κανονισμό (E.E.) 2015/760 (ELTIFS) και 
τους διαχειριστές αυτών, Διαχειριστές Οργανισμών Εναλ-
λακτικών Επενδύσεων (Δ.Ο.Ε.Ε.) που διέπονται από το 
ν. 4209/2013 ή/και την Οδηγία 2011/61/ΕΕ, Οργανισμοί 
Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.) τους οποίους διαχει-
ρίζονται Δ.Ο.Ε.Ε., που διέπονται από τον ν. 4209/2013 ή/
και την Οδηγία 2011/61/Ε.Ε., εταιρείες διαχείρισης ορ-
γανισμών συλλογικών επενδύσεων που διέπονται από 
τον ν. 4099/2012 (Α΄ 250) και την Οδηγία 2009/65/ΕΚ, 
Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.), που 
διέπονται από τον ν. 4099/2012 και την Οδηγία 2009/65/
ΕΚ, εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων (EUVECA), 
που διέπονται από τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 345/2013 και 
τους διαχειριστές αυτών, ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας (EUSEF), που διέπονται από τον 
Κανονισμό (Ε.Ε.) 346/2013 και τους διαχειριστές αυτών, 
εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και εταιρείες 
διαχείρισης ή/και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών 
επί κεφαλαίων ή/και αμοιβαίων κεφαλαίων, η καταστα-
τική έδρα των οποίων δεν βρίσκεται σε μη συνεργάσιμο 
κράτος ή σε κράτος που δεν έχει αξιολογηθεί από το 
Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Διαφάνεια και την ανταλλαγή 
πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς, όπως αυτές 
οι έννοιες ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 65 του 
ΚΦΕ (ν. 4172/2013), για το ποσοστό αυτό απαιτείται μόνο 
σχετική βεβαίωση της αρμόδιας εποπτικής αρχής της 
χώρας της καταστατικής τους έδρας.

Αποδεκτό για τη χορήγηση των παραπάνω εξαιρέσεων 
δικαιολογητικό είναι, αντί της βεβαίωσης, οποιοδήποτε 
έγγραφο (πιστοποιητικό, εκτύπωση από την επίσημη 
ιστοσελίδα της αρχής κ.λπ.) με ανάλογο περιεχόμενο.

Εφόσον πρόκειται για διαχείριση, απαιτείται (εκτός της 
βεβαίωσης της εποπτεύουσας αρχής της καταστατικής 
έδρας του διαχειριστή) και επικυρωμένο αντίγραφο της 
σύμβασης διαχείρισης με βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι 
τούτο ισχύει κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους φορο-
λογίας. Εάν δεν υπάρχει τέτοια αρχή ή αν η αρχή που 
υπάρχει δεν εκδίδει τη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση 
του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας διαχείρισης 
αμοιβαίων κεφαλαίων ή εταιρείας διαχείρισης ή/και 
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών επί κεφαλαίων 
ή/και αμοιβαίων κεφαλαίων περί ισχύος της σύμβασης 
διαχείρισης, καθώς και για το ότι δεν είναι δυνατή η έκ-
δοση βεβαίωσης από δημόσια αρχή.

ζ) Εάν πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία με ανώνυμες 
μετοχές και το σύνολο αυτών καταλήγει σε εταιρείες, 
των οποίων οι μετοχές βρίσκονται σε διαπραγμάτευση 
σε ρυθμιζόμενη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγ-
μάτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4514/2018 (Α΄ 
14), εκτός από το δικαιολογητικό της περίπτωσης α της 
παρούσας παραγράφου απαιτείται και το δικαιολογητικό 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

η) Για ανώνυμες εταιρείες με ανώνυμες μετοχές, για 
τη δήλωση των φυσικών προσώπων που τις κατέχουν, 
τηρούνται και επιδεικνύονται ή προσκομίζονται, κατά 
περίπτωση, τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α), β)i 
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και γ) της παραγράφου αυτής. Εάν δεν υπάρχει δημόσια 
αρχή του κράτους έδρας της εταιρείας που να εκδίδει 
βεβαίωση, από την οποία προκύπτουν τα στοιχεία των 
κατεχόντων τις ανώνυμες μετοχές των εταιρειών την 
1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας ή αν η αρχή που 
υπάρχει δεν εκδίδει σχετική βεβαίωση, τηρούνται και 
επιδεικνύονται τα πρακτικά όλων των γενικών συνελεύ-
σεων του οικείου έτους, από τα οποία προκύπτουν τα 
στοιχεία των κατεχόντων τις ανώνυμες μετοχές την 1η 
Ιανουαρίου του έτους φορολογίας.

8. Περίπτωση ε) παραγράφου 3 άρθρου 15
Για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα κάθε 

είδους ημεδαπά ταμεία ή ημεδαπούς οργανισμούς 
κοινωνικής ασφάλισης, τις ημεδαπές συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, τα ημεδαπά μουσεία, τους ημεδαπούς συ-
νεταιρισμούς που έχουν συσταθεί νόμιμα και τις ενώσεις 
τους, τις ημεδαπές δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις 
καθώς και τα νομικά πρόσωπα που υπάγονται της διατά-
ξεις του ν. 3647/2008 (Α’ 37), τα ημεδαπά κληροδοτήματα 
με κοινωφελή σκοπό, τα ημεδαπά κοινωφελή ιδρύματα 
που εποπτεύονται από δημόσια αρχή και τα ημεδαπά 
σωματεία, επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού, 
του οργανισμού ή του συστατικού εγγράφου νομίμως 
δημοσιευμένου, όπου απαιτείται δημοσίευση, με όλες 
τις τυχόν τροποποιήσεις.

Εάν πρόκειται για ημεδαπό κοινωφελές ίδρυμα, επι-
πλέον βεβαίωση, από την οποία προκύπτει ότι εποπτεύ-
εται από δημόσια αρχή ή την οικεία αποκεντρωμένη 
Διοίκηση και επιτελεί κοινωφελή σκοπό.

Άρθρο 2
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη 
χορήγηση της απαλλαγής της περίπτωσης γ) 
της παραγράφου 2

I. Για τη χορήγηση της απαλλαγής της περίπτωσης γ) 
της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 σε 
ναυτιλιακές επιχειρήσεις και πλοιοκτήτριες εταιρείες 
εμπορικών πλοίων για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποι-
ούν στην Ελλάδα αποκλειστικά για γραφεία, αποθήκες 
και χώρους εστίασης, εκγύμνασης και στάθμευσης του 
προσωπικού τους για κάλυψη των λειτουργικών τους 
αναγκών ή που παραχωρούν δωρεάν, σύμφωνα με την 
άδεια εγκατάστασής τους σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, 
αποκλειστικά για τις παραπάνω χρήσεις, απαιτείται να 
υποβάλλονται συνημμένα στην αίτηση της παραγράφου 
6 του άρθρου 15 του ν. 3091/200, κατά περίπτωση τα 
ακόλουθα:

αα) Για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις του α.ν. 89/1967, 
το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στο οποίο 
έχει δημοσιευθεί η απόφαση, με την οποία χορηγείται η 
άδεια εγκατάστασης της ναυτιλιακής επιχείρησης στην 
Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον α.ν. 378/1968, 
τον ν. 27/1975, τον ν. 814/1978 και τον ν.2234/1994, ή 
με την οποία πραγματοποιείται η υπαγωγή ελληνικής 
εταιρείας στις διατάξεις των ανωτέρω νόμων.

αβ) Για τις πλοιοκτήτριες εταιρείες, επικυρωμένο αντί-
γραφο του εγγράφου εθνικότητας των πλοίων και, για 
πλοία που φέρουν ξένη σημαία, επίσημη μετάφρασή 

του. Εάν πρόκειται για ημεδαπή πλοιοκτήτρια εταιρεία, 
επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού εγγράφου 
της, με τις τυχόν τροποποιήσεις του, συνοδευόμενο από 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής περί των τροποποιή-
σεων αυτών καθώς και των σχετικών φύλλων της Εφημε-
ρίδας της Κυβερνήσεως, όπου προβλέπεται. Εάν πρόκει-
ται για αλλοδαπή πλοιοκτήτρια εταιρεία, επικυρωμένο 
αντίγραφο του καταστατικού εγγράφου της, με όλες τις 
τροποποιήσεις του, σε επίσημη μετάφραση καθώς και 
βεβαίωση εγκατάστασης γραφείου ή υποκαταστήματος 
ή θυγατρικής εταιρείας της αλλοδαπής πλοιοκτήτριας 
εταιρείας από την αρμόδια Υπηρεσία που έχει εγκρίνει 
την εγκατάσταση.

β) Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασι-
ών της επιχείρησης καθώς και βεβαιώσεις ενδεχόμενων 
μεταβολών, συνοδευόμενες από υπεύθυνη δήλωση με 
την οποία βεβαιώνεται ότι δεν υφίσταται περαιτέρω 
μεταβολή.

γ) Φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδή-
ματος, της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα 
ακινήτων (έντυπο Ε2) του έτους φορολογίας, της δή-
λωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)-
Πράξης Προσδιορισμού Φόρου του έτους φορολογίας 
και, εφόσον αυτό δεν έχει εκδοθεί, του προηγούμενου 
της φορολογίας έτους, των συγκεντρωτικών καταστά-
σεων του ασφαλιστικού φορέα ή κάθε άλλο πρόσφορο 
μέσο, το οποίο κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να 
αποδεικνύεται ότι το ακίνητο, για το οποίο η εταιρεία 
αιτείται την απαλλαγή, ιδιοχρησιμοποιείται αποκλειστικά 
ως γραφείο, αποθήκη, χώρος εστίασης, εκγύμνασης και 
στάθμευσης του προσωπικού τους για την κάλυψη των 
λειτουργικών αναγκών της.

δ) Οικοδομική άδεια, βεβαίωση από δημόσια ή διοι-
κητική αρχή ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να 
προκύπτει η χρήση του ακινήτου ως γραφείου, αποθή-
κης, χώρου εστίασης, εκγύμνασης και στάθμευσης του 
προσωπικού για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών 
της εταιρείας που αιτείται την απαλλαγή.

ε) Εφόσον η απαλλαγή ζητείται για ακίνητο που παρα-
χωρούν δωρεάν σύμφωνα με την άδεια εγκατάστασής 
τους, σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, αποκλειστικά για τις 
παραπάνω χρήσεις, εκτός από τα προαναφερόμενα δι-
καιολογητικά τόσο για τις παραχωρούσες όσο και για 
τις  επιχειρήσεις που αποδέχονται την παραχώρηση, 
και τη σύμβαση/δήλωση δωρεάν παραχώρησης, υπο-
γεγραμμένη από τους νόμιμους εκπροσώπους των δύο 
εταιρειών.

ΙΙ. Για τη χορήγηση της απαλλαγής του τελευταίου 
εδαφίου της περίπτωσης γ) της παραγράφου 2 του 
άρθρου 15 του ν. 3091/2002 σε νομικά πρόσωπα και 
νομικές οντότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 15 
του ν. 3091/2002 για ακίνητα που εκμισθώνουν σε ναυ-
τιλιακές επιχειρήσεις, αποκλειστικά για γραφεία, αποθή-
κες και χώρους εστίασης, εκγύμνασης και στάθμευσης 
του προσωπικού τους για την κάλυψη των λειτουργικών 
τους αναγκών, απαιτείται να υποβάλλονται συνημμέ-
να στην αίτηση της παραγράφου 6 του άρθρου 15 του 
ν. 3091/2002 τα δικαιολογητικά της περίπτωσης αα) και 
των περιπτώσεων β), και γ) και δ) της προηγούμενης ενό-
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τητας Ι ως προς το μισθωτή, καθώς και φωτοαντίγραφο 
του κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μισθωτηρίου 
συμβολαίου ή απόδειξη υποβολής δήλωσης πληροφο-
ριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας.

Άρθρο 3
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση 
της απαλλαγής σε νομικά πρόσωπα των 
περιπτώσεων στ) της παραγράφου 2 και δ) της 
παραγράφου 3

Για τη χορήγηση της απαλλαγής:
Α) σε νομικά πρόσωπα της περίπτωσης στ) της παρα-

γράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, τα οποία απο-
δεδειγμένα επιδιώκουν κοινωφελείς, εκπαιδευτικούς, 
πολιτιστικούς ή θρησκευτικούς σκοπούς στην Ελλάδα, 
καθώς και σε εταιρείες των οποίων κατέχουν το σύνολο 
των μετοχών i) για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά και αποδεδειγμένα για τους προαναφερό-
μενους σκοπούς, ii) για τα ακίνητα που εκμεταλλεύονται, 
εφόσον το προϊόν της εκμετάλλευσης διατίθεται αποδε-
δειγμένα για την εκπλήρωση των ίδιων σκοπών, καθώς 
και iii) για τα ακίνητα που αποδεδειγμένα είναι κενά ή 
δεν αποφέρουν κανένα εισόδημα,

Β) σε εταιρείες της περίπτωσης δ) της παραγράφου 
3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, των οποίων το σύ-
νολο των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων 
ανήκουν σε Ίδρυμα ημεδαπό ή αλλοδαπό, εφόσον απο-
δεδειγμένα επιδιώκουν κοινωφελείς, εκπαιδευτικούς, 
πολιτιστικούς ή θρησκευτικούς σκοπούς στην Ελλάδα, 
καθώς και οι εταιρείες, των οποίων το σύνολο των με-
τοχών κατέχουν οι ως άνω εταιρείες i) για τα ακίνητα 
που ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά και αποδεδειγ-
μένα για τους προαναφερόμενους σκοπούς, ii) για τα 
ακίνητα που εκμεταλλεύονται, εφόσον το προϊόν της 
εκμετάλλευσης διατίθεται αποδεδειγμένα για την εκ-
πλήρωση των ίδιων σκοπών, καθώς και iii) για τα ακίνητα 
που αποδεδειγμένα είναι κενά ή δεν αποφέρουν κανένα 
εισόδημα, εφόσον αυτά δεν εντάσσονται στις εξαιρέσεις 
του άρθρου 1 της παρούσας, απαιτείται να υποβάλλονται 
συνημμένα στην αίτηση της παραγράφου 6 του άρθρου 
15 του ν.3091/2002, από τα όλα τα νομικά πρόσωπα που 
περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις στ) της παραγράφου 
2 και δ) της παραγράφου 3 του ν. 3091, κατά περίπτωση, 
τα ακόλουθα:

α) Εάν πρόκειται για ημεδαπό νομικό πρόσωπο, επικυ-
ρωμένο αντίγραφο του καταστατικού ή του συστατικού 
εγγράφου του, με τις τυχόν τροποποιήσεις του, συνοδευ-
όμενο από πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής περί των 
τροποποιήσεων αυτών καθώς και των σχετικών φύλλων 
της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, όπου προβλέπεται 
δημοσίευση.

Εάν πρόκειται για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, επικυ-
ρωμένο αντίγραφο του καταστατικού ή του συστατικού 
εγγράφου αυτού με όλες τις τροποποιήσεις του, σε επί-
σημη μετάφραση, καθώς και πιστοποιητικό της εκάστοτε 
αρμόδιας αρχής της χώρας έδρας του περί της ύπαρξης 
του νομικού προσώπου, σε επίσημη μετάφραση.

Ειδικά για την περίπτωση δ) της παραγράφου 3 του 
άρθρου 15 του ν. 3091/2002, προσκομίζεται επιπλέον 

επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού ή του συ-
στατικού εγγράφου, με τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού, 
του ιδρύματος στο οποίο ανήκει το σύνολο των ονο-
μαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων των εταιρειών, 
που αιτούνται την απαλλαγή. Εάν πρόκειται για αλλο-
δαπό ίδρυμα, τα ανωτέρω προσκομίζονται σε επίσημη 
μετάφραση και συνοδεύονται από πιστοποιητικό της 
εκάστοτε αρμόδιας αρχής της χώρας έδρας του περί της 
ύπαρξης του ιδρύματος. 

β) Φωτοαντίγραφο της δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδι-
οκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)- Πράξης Προσδιορισμού 
Φόρου του έτους φορολογίας και, εφόσον αυτό δεν έχει 
εκδοθεί, του προηγούμενου της φορολογίας έτους.

γ) Τους λογαριασμούς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 
ή ύδρευσης για ολόκληρο το έτος φορολογίας, εφόσον 
πρόκειται για κενό κτίσμα.

Άρθρο 4
Διαδικασία για τη χορήγηση της απαλλαγής

1. Για τη χορήγηση απαλλαγής από τον ειδικό φόρο 
επί των ακινήτων των περιπτώσεων των άρθρων 2 και 
3 της παρούσας αποστέλλεται υποχρεωτικά με φυσικό 
φάκελο ταχυδρομικά μέσω συστημένης επιστολής ή με 
υπηρεσία ταχυμεταφοράς ή δια ζώσης στο γραφείο πρω-
τοκόλλου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή με ψηφιακή απεικόνιση 
(scan) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
αίτηση προς στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. μέ-
χρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες 
ημέρα του Ιανουαρίου κάθε έτους, σύμφωνα με τα συ-
νημμένα στην παρούσα υποδείγματα 1 και 2, τα οποία 
επέχουν και θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του 
ν.1599/1986 (Α΄ 75 ) ως προς την ακρίβεια των στοιχείων 
που περιλαμβάνονται σε αυτή. Σε περίπτωση που ζητεί-
ται απαλλαγή περισσότερων του ενός ακινήτων συντάσ-
σεται ξεχωριστή αίτηση για κάθε ακίνητο. Το αποδεικτικό 
του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή το 
αυτοματοποιημένο μήνυμα που αποστέλλεται ως απά-
ντηση στο ηλεκτρονικό μήνυμα του φορολογουμένου, 
αποτελεί γι’ αυτόν αποδεικτικό υποβολής της αίτησης 
και επέχει θέση απόδειξης παραλαβής εκ μέρους του 
αποδέκτη.

Σε περίπτωση αποστολής της αίτησης με φυσικό φάκε-
λο ταχυδρομικά μέσω συστημένης επιστολής ή με υπη-
ρεσία ταχυμεταφοράς, για την απόδειξη της ταυτοπρο-
σωπίας του αιτούντος, κατά περίπτωση, συνυποβάλλεται 
εκτυπωμένο αρχείο υπεύθυνης δήλωσης αυτού, η οποία 
έχει εκδοθεί μέσω της ιστοσελίδας dilosi.services.gov.gr 
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 
www.gov.gr, με την οποία δηλώνει ότι ο ίδιος είναι ο υπο-
γράφων την αίτηση και καταχωρεί και πλήρη στοιχεία 
επικοινωνίας αυτού. Άλλως υποβάλλεται ή αποστέλλεται 
νόμιμη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του αιτού-
ντος. Εφόσον ο αιτών προσέρχεται αυτοπροσώπως στη 
ΔΟΥ και τούτο διαπιστώνεται από τον υπάλληλο που πα-
ραλαμβάνει την αίτηση στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, 
δεν απαιτείται η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 
αυτού, αλλά η αναγραφή επισημειωματικής πράξης ότι 
«Υποβλήθηκε από τον ίδιο τον αιτούντα».
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Ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημε-
ρομηνία που προκύπτει από τη σφραγίδα του ταχυδρο-
μείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή η ημερομηνία 
αποστολής του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
αντίστοιχα.

Μετά την παραλαβή της αίτησης (είτε μέσω φυσικού 
είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) αυτή καταχω-
ρείται αμέσως στο πρωτόκολλο. Σε περίπτωση υποβο-
λής αίτησης σε αναρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής 
Διοίκησης, διαβιβάζεται αυτή άμεσα στην αρμόδια, είτε 
ταχυδρομικά είτε ηλεκτρονικά, ανάλογα με τον τρόπο 
υποβολής της, και ενημερώνεται ο αιτών μέσω της προ-
σωποποιημένης πληροφόρησης αυτού.

Για τις αιτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται με ψηφιακή 
απεικόνιση (scan) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου στον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας 
της ΑΑΔΕ, δημιουργείται ειδικός φάκελος, ο οποίος τη-
ρείται στο αρχείο της υπηρεσίας.

Σε περίπτωση έλλειψης των απαιτούμενων δικαιολο-
γητικών ή μη συμπλήρωσης των απαιτούμενων πεδίων 
της αίτησης, αναρτάται στην προσωποποιημένη πληρο-
φόρηση του υποχρέου, πρόσκληση κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 14 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) προκειμένου ο 
υπόχρεος είτε να συμπληρώσει την αίτηση είτε να προ-
σκομίσει τα δικαιολογητικά που λείπουν.

Εάν ο φορολογούμενος δεν ανταποκριθεί, η αίτηση 
θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί.

2. Για τη χορήγηση απαλλαγής από τον ειδικό φόρο 
επί των ακινήτων στην περίπτωση γ) της παραγράφου 
2 του άρθρου 15 του ν.3091/2002 διενεργείται μερικός 
φορολογικός έλεγχος από το γραφείο με βάση τα υπο-
βαλλόμενα δικαιολογητικά και αυτοψία στο ακίνητο, για 
το οποίο ζητείται η απαλλαγή, ώστε να διαπιστωθεί, κατά 
περίπτωση,

- είτε ότι πρόκειται για ναυτιλιακή επιχείρηση που 
έχει εγκαταστήσει γραφεία στην Ελλάδα σύμφωνα με 
τις διατάξεις του α.ν.89/1967, όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με τον α.ν.378/1968, τον ν.27/1975, 
τον ν.814/1978 και τον ν.2234/1994, ή για πλοιοκτήτρια 
εταιρεία εμπορικών πλοίων καθώς και ότι το ακίνητο 
ιδιοχρησιμοποιείται στην Ελλάδα αποκλειστικά ως 
γραφείο ή αποθήκη ή χώρος εστίασης ή εκγύμνασης ή 
στάθμευσης του προσωπικού της για την κάλυψη των 
λειτουργικών αναγκών της ή ότι παραχωρείται δωρεάν, 
σύμφωνα με την άδεια εγκατάστασή της, σε ναυτιλιακές 
επιχειρήσεις αποκλειστικά για τις ανωτέρω χρήσεις,

- είτε ότι πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή νομική οντό-
τητα που εκμισθώνει ακίνητο σε ναυτιλιακή επιχείρηση 
που έχει εγκαταστήσει γραφείο στην Ελλάδα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του α.ν.89/1967, όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με τον α.ν.378/1968, τον ν.27/1975, 
τον ν.814/1978 και τον ν.2234/1994, αποκλειστικά για 
γραφείο ή αποθήκη ή χώρο εστίασης ή εκγύμνασης ή 
στάθμευσης του προσωπικού της για την κάλυψη των 
λειτουργικών της αναγκών.

3. Για τη χορήγηση απαλλαγής από τον ειδικό φόρο επί 
των ακινήτων στις περιπτώσεις στ) της παραγράφου 2 
διενεργείται μερικός φορολογικός έλεγχος από το γρα-
φείο με βάση τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, ώστε 
να διαπιστωθεί:

- Είτε ότι πρόκειται για νομικό πρόσωπο που αποδε-
δειγμένα επιδιώκει στην Ελλάδα κοινωφελείς, εκπαιδευ-
τικούς, πολιτιστικούς ή θρησκευτικούς σκοπούς καθώς 
και ότι το ακίνητο, για το οποίο ζητείται η απαλλαγή, 
ιδιοχρησιμοποιείται για σκοπό κοινωφελή, εκπαιδευ-
τικό, πολιτιστικό ή θρησκευτικό ή ότι το προϊόν της 
εκμετάλλευσής του διατίθεται αποδεδειγμένα για την 
εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών ή ότι το ακίνητο είναι 
αποδεδειγμένα κενό ή δεν αποφέρει κανένα εισόδημα.

- Είτε ότι πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία, της οποίας το 
σύνολο των μετοχών κατέχεται από νομικό πρόσωπο, το 
οποίο αποδεδειγμένα επιδιώκει κοινωφελείς, εκπαιδευ-
τικούς, πολιτιστικούς ή θρησκευτικούς σκοπούς, καθώς 
και ότι το ακίνητο, για το οποίο ζητείται η απαλλαγή, 
ιδιοχρησιμοποιείται για σκοπό κοινωφελή, εκπαιδευ-
τικό, πολιτιστικό ή θρησκευτικό ή ότι το προϊόν της 
εκμετάλλευσής του διατίθεται αποδεδειγμένα για την 
εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών ή ότι το ακίνητο είναι 
αποδεδειγμένα κενό ή δεν αποφέρει κανένα εισόδημα.

4. Για τη χορήγηση απαλλαγής από τον ειδικό φόρο 
επί των ακινήτων στις περιπτώσεις δ) της παραγράφου 
3 διενεργείται μερικός φορολογικός έλεγχος από το γρα-
φείο με βάση τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, ώστε 
να διαπιστωθεί:

- Είτε ότι πρόκειται για εταιρεία, της οποίας το σύνολο 
των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων ανήκει 
σε ίδρυμα ημεδαπό ή αλλοδαπό και ότι αποδεδειγμέ-
να αυτή επιδιώκει στην Ελλάδα σκοπούς κοινωφελείς, 
εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς ή θρησκευτικούς καθώς 
και ότι το ακίνητο, για το οποίο ζητείται η απαλλαγή, 
ιδιοχρησιμοποιείται για σκοπό κοινωφελή, πολιτιστικό, 
θρησκευτικό, εκπαιδευτικό ή ότι το προϊόν της εκμε-
τάλλευσής του διατίθεται αποδεδειγμένα για την εκ-
πλήρωση των ανωτέρω σκοπών ή ότι το ακίνητο είναι 
αποδεδειγμένα κενό ή δεν αποφέρει κανένα εισόδημα.

- Είτε ότι πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία, της οποί-
ας το σύνολο των μετοχών κατέχεται από εταιρεία που 
αποδεδειγμένα επιδιώκει κοινωφελείς, εκπαιδευτικούς, 
πολιτιστικούς ή θρησκευτικούς σκοπούς στην Ελλάδα 
και της οποίας το σύνολο των ονομαστικών μετοχών, 
μεριδίων ή μερίδων ανήκει σε ίδρυμα ημεδαπό ή αλ-
λοδαπό καθώς και ότι το ακίνητο για το οποίο ζητείται 
η απαλλαγή ιδιοχρησιμοποιείται για σκοπό κοινωφελή, 
πολιτιστικό, θρησκευτικό, εκπαιδευτικό ή ότι το προϊόν 
της εκμετάλλευσής του διατίθεται αποδεδειγμένα για την 
εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών ή ότι το ακίνητο είναι 
αποδεδειγμένα κενό ή δεν αποφέρει κανένα εισόδημα.

5. Ο αρμόδιος Προϊστάμενος υποχρεούται να αναρ-
τήσει μέσω της εφαρμογής της «Ψηφιακής Κοινοποίη-
σης» στη θυρίδα του αιτούντα στην προσωποποιημένη 
πληροφόρηση του myTAXISnet της ΑΑΔΕ, είτε υπογε-
γραμμένο ψηφιακά, εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα 
(υποχρεωτικά για τις Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξης) είτε με ψηφιακή 
απεικόνιση (scan) το αποτέλεσμα του διενεργηθέντος 
ελέγχου, σύμφωνα με τα συνημμένα στην παρούσα 
υποδείγματα 3 και 4, το συντομότερο δυνατόν και όχι 
πέραν των τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης 
του νομικού προσώπου. Αντίγραφα των υποδειγμάτων, 
της έκθεσης αυτοψίας ή ελέγχου, κατά περίπτωση, και 
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της αίτησης αποστέλλονται με ευθύνη του αρμόδιου 
Προϊσταμένου με εμπιστευτικό έγγραφο, εντός τριών 
(3) ημερών, στη Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κε-
φαλαίου της ΑΑΔΕ.

Σε περίπτωση μη χορήγησης της απαλλαγής, το νο-
μικό πρόσωπο υποβάλλει δήλωση ειδικού φόρου επί 
των ακινήτων, στην οποία δύναται να διατυπώσει ρητή 
επιφύλαξη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του 
ν. 4174/2013.

6. Εάν έχει υποβληθεί εμπρόθεσμη αίτηση απαλλα-
γής και, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων, δεν έχει 
γνωστοποιηθεί στο νομικό πρόσωπο η χορήγηση ή μη 
αυτής, η δήλωση υποβάλλεται ως υπαγόμενη στην αι-
τούμενη απαλλαγή. Η τυχόν απόρριψη του αιτήματος 
απαλλαγής μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της 
δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων δεν επιφέρει 
συνέπειες (πρόστιμα, τόκους) πέραν του επιβαλλόμενου 
φόρου.

Ειδικά για το έτος 2020, η αίτηση μπορεί να υποβλη-
θεί μέχρι και την 18ή Δεκεμβρίου 2020. Μέχρι την ίδια 
ημερομηνία μπορούν να υποβληθούν και οι αιτήσεις 
παρελθόντων ετών για τις περιπτώσεις στ) της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (έτη 2013 
έως και 2019) και δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 15 
του ν. 3091/2002 (έτη 2012 έως και 2019).

Απαλλαγές που έχουν χορηγηθεί μέχρι τη δημοσίευ-
ση της παρούσας εξακολουθούν να ισχύουν. Για τις ήδη 
εκκρεμείς αιτήσεις δεν απαιτείται εκ νέου υποβολή τους.

Άρθρο 5
Επικύρωση απαιτούμενων δικαιολογητικών

1. Για δικαιολογητικά που δημοσιεύονται στην Εφημε-

ρίδα της Κυβερνήσεως δεν απαιτείται επικύρωση. Στην 
περίπτωση αυτή προσκομίζεται ή φυλάσσεται ανάλογα 
το αντίστοιχο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

2. Για τη χορήγηση των απαλλαγών και την εξαίρεση 
από την καταβολή του φόρου απαιτείται να συμπίπτουν 
όλα τα στοιχεία που προκύπτουν από τις υποβαλλόμενες 
δηλώσεις, τα δικαιολογητικά και τα λοιπά αποδεικτικά 
έγγραφα

3. Τα δικαιολογητικά τα οποία έχουν συνταχθεί σε 
άλλη, πλην της ελληνικής, γλώσσα, συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης 
καταργείται η ΠΟΛ. 1056/2017, όπως αυτή έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει.

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της 
και εφαρμόζεται και για δηλώσεις Ε.Φ.Α. που έχουν 
ήδη υποβληθεί από την ημερομηνία δημοσίευσης του 
ν. 4646/2019 και μετά. 

3. Ειδικά, για τη χορήγηση απαλλαγής της περίπτωσης 
γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, 
όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 
50 του ν. 4646/2019, η απόφαση αυτή εφαρμόζεται και 
στις εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον της Φορολογικής Δι-
οίκησης ή των δικαστικών αρχών για τις οποίες δεν έχει 
εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 38 του άρθρου 66 
ν. 4646/2019.
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  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Διοικητής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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