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Περίληψη 

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των φορολογικών επιβαρύνσεων στην 

κατοχή ακινήτων στην Ελλάδα κατά τα τελευταία έτη της οικονοµικής κρίσης από το 2008 

έως σήµερα. Η επιλογή του συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος είναι σκόπιµη και έγινε 

αφ’ ενός µεν για να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχυση και απώλεια συνοχής των βασικών 

νοµοθετηµάτων θα µπορούσε να προκαλέσει µία εκτενής περιήγηση στο χρόνο  και αφετέρου 

δε να περιοριστεί η µελέτη στο διάστηµα το οποίο πιστεύω ότι αρκεί προκειµένου να 

αντληθούν χρήσιµα συµπεράσµατα. 

 Άλλωστε η φορολογία στην κατοχή ακινήτων άρχισε να γίνεται ολοένα και πιο αισθητή από 

το ΕΤΑΚ και έπειτα, ουσιαστικά κατά τα έτη του µνηµονίου. 

Η παρούσα εργασία εκτείνεται σε επτά κεφάλαια στα οποία περιλαµβάνονται: 

 Εισαγωγή στη φορολογία ακινήτων, οι βασικές έννοιες και διακρίσεις των φόρων, η 

δικαιολογητική βάση των φόρων κατοχής ακινήτων και µία σύντοµη ιστορική αναδροµή 

όσον αφορά την Ελλάδα αφού παρουσιαστούν πρώτα οι λόγοι που καθιστούν κρίσιµη τη 

µελέτη του συγκεκριµένου θέµατος και η δοµή της παρούσης εργασίας. 

 Ακολουθεί το κύριο µέρος όπου παρατίθεται η επισκόπηση της βιβλιογραφίας και οι 

ρυθµίσεις που προβλέπουν οι διατάξεις της νοµοθεσίας που αφορούν το ΕΤΑΚ, το ΦΑΠ, το 

ΕΕΤΑ και τον ΕΝΦΙΑ. Η παρουσίαση γίνεται µε βάση τη χρονική ιεράρχηση ξεκινώντας από 

το ΕΤΑΚ(Ενιαίο Τέλος Ακινήτων) το 2008, ακολουθεί ο ΦΑΠ (Φόρος Ακίνητης Περιουσίας) 

το 2010,  το ΕΕΤΑ (Έκτακτο Ειδικό τέλος Ακινήτων) το 2013(το οποίο αποτελεί συνέχεια 

του ΕΕΤΗ∆Ε από το 2011) και τέλος ο ΕΝΦΙΑ(Ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων) το 

2014. 

 Στο τέλος παρατίθενται τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τη σύγκριση των 

φορολογικών διατάξεων, τη συµβολή των παραπάνω φόρων στην προσπάθεια αύξησης των 

δηµοσίων εσόδων και µία γενική κριτική επί των φόρων ακινήτων, προτάσεις και ερωτήµατα 

προς περαιτέρω έρευνα. 
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Κεφάλαιο 1
ο
: Εισαγωγή 

1.1 Λόγοι που καθιστούν αναγκαία τη µελέτη των φόρων κατοχής 

ακινήτων και ερευνητικά ερωτήµατα 

 Σε µια κρίσιµη περίοδο όπου η εξεύρεση τρόπων να εισρεύσουν στα ταµεία του κράτους 

χρήµατα ώστε να καλυφθούν οι υποχρεώσεις της χώρας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 

(κάλυψη κυρίως δανειακών υποχρεώσεων), οι φόροι κατοχής ακινήτων και συγκεκριµένα ο 

ΕΝ.Φ.Ι.Α (Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων) έχουν απασχολήσει έντονα την κοινωνία  

τα τελευταία κυρίως δύο χρόνια διότι αποτελούν αναπόσπαστο και σηµαντικό µέρος των 

συνολικών φορολογικών υποχρεώσεων των πολιτών αλλά και βασικό στήριγµα στην κάλυψη 

των δηµοσιονοµικών κενών του προϋπολογισµού. 

 Κατ’ επέκταση είναι επίκαιρη η µελέτη των εν λόγω φόρων προκειµένου να µπορέσουν να 

αναγνωριστούν τα βασικά χαρακτηριστικά, οι ατέλειες και οι πολύπλευρες συνέπειές τους. 

 Με την παρούσα εργασία έγινε µία προσπάθεια, πέρα από την παρουσίαση των φορολογικών 

επιβαρύνσεων που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα κατά τα έτη της οικονοµικής κρίσης, ν’ 

απαντηθούν ερωτήµατα που αφορούν: 

-την επιβάρυνση που προκαλούν οι φόροι κατοχής ακινήτων στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής   

των πολιτών συγκρίνοντας αφορολόγητα όρια, συντελεστές και έκταση της φορολογικής 

βάσης, 

-τις ευρύτερες επιπτώσεις των φόρων αυτών, 

-της συµβολής τους στα δηµόσια έσοδα. 
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1.2  ∆οµή της Εργασίας 

 Η δοµή της παρούσας διπλωµατικής εργασίας ακολουθεί το σκεπτικό που περιγράφεται 

παρακάτω: 

 Το κυρίως σώµα (εξαιρουµένων της περίληψης, βιβλιογραφία και λοιπών συνοδευτικών) 

απαρτίζεται από επτά κεφάλαια. 

 Αρχικά στο 1ο κεφάλαιο περιγράφεται η αναγκαιότητα ενασχόλησης µε την συγκεκριµένη 

κατηγορία φόρων και τίθενται  τα ερευνητικά ερωτήµατα.  

 Επίσης περιλαµβάνονται οι βασικοί ορισµοί που χρησιµοποιούνται από το νοµοθέτη στην 

περιγραφή των ρυθµίσεων που εισάγονται µε τους σχετικούς νόµους, επιχειρείται η διάκριση 

των φόρων κατοχής ακινήτων και η δικαιολόγηση τους. Τελευταίες υποενότητες του 1ου 

κεφαλαίου αποτελούν ο διαχωρισµός του φόρου από το ανταποδοτικό τέλος(στη θεωρία του 

φορολογικού δικαίου θεωρείται αναγκαία για τα έννοµα αποτελέσµατα που παράγουν) και 

µία σύντοµη ιστορική αναδροµή. 

 Στο κυρίως θέµα επιχειρείται η επισκόπηση της βιβλιογραφίας από την οποία αντλήθηκαν 

στοιχεία για τη συγγραφή της εργασίας στο 2ο κεφάλαιο,  

-το 3ο  κεφάλαιο  παρουσιάζει τις βασικές ρυθµίσεις του ΕΤΑΚ(Ενιαίο Τέλος Ακινήτων) 

-το 4ο ασχολείται µε τον ΦΑΠ (Φόρο Ακίνητης Περιουσίας) 

-το 5ο παραθέτει το περιεχόµενο των διατάξεων του ΕΕΤΑ(Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων) 

-το 6ο κεφάλαιο περιέχει τις ρυθµίσεις του ΕΝ.Φ.Ι.Α(Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων). 

Στο τέλος το 7ο κεφάλαιο λειτουργεί σαν επίλογος όπου:  

- γίνεται σύγκριση των νοµοθετηµάτων ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά τους όπως τα 

αφορολόγητα όρια και το ύψος των προβλεπόµενων συντελεστών και παρουσιάζονται τρία 

διαφορετικά παραδείγµατα επιβάρυνσης διαφορετικού µεγέθους και σύνθεσης ακίνητης 

περιουσίας, 

- παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν τη συνδροµή των φόρων ακινήτων και ειδικά του 

ΕΝ.Φ.Ι.Α στα δηµόσια έσοδα  

Και τέλος  

- ακολουθούν τα συµπεράσµατα µε ταυτόχρονη κριτική των φόρων επί της περιουσίας και 

αναδεικνύονται προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 
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1.3  Βασικοί Ορισµοί 

 Φόρος: Σύµφωνα µε τον ορισµό του φόρου ο οποίος έχει γίνει διατυπωθεί από τον G.Jeze 

και είναι αποδεκτός από την ελληνική επιστήµη  ο φόρος αποτελεί:  «Άµεση και οριστική 

παροχή των ιδιωτών προς τη δηµόσια εξουσία, που είναι αναγκαία για την κάλυψη των 

δηµοσίων βαρών».1 

 Φορολογική Βάση: Η φορολογική βάση συνίσταται στο µέγεθος (οικονοµικό ή µη 

οικονοµικό) µε βάση το οποίο υπολογίζεται ο φόρος. Οικονοµικό χαρακτηριστικό για 

παράδειγµα είναι το εισόδηµα, η περιουσία και η καταναλωτική δαπάνη.2  

  
Υποκείµενο του Φόρου: Υποκείµενο του φόρου ή φορολογούµενη µονάδα  ή υπόχρεος 

είναι το πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό, το οποίο διαθέτει κάποιο από τα οικονοµικά γνωρίσµατα 

τα οποία υπόκεινται σε φορολόγηση και εποµένως βαρύνεται µε την υποχρέωση καταβολής 

του φόρου.3 

 Αντικείµενο του Φόρου: Αντικείµενο του φόρου είναι η γενεσιουργός αιτία του φόρου,  το 

γεγονός η επέλευση γεννά τη φορολογική υποχρέωση.4 Έτσι π.χ. στο φόρο µεταβίβασης 

ακινήτων από κληρονοµική διαδοχή η γενεσιουργός αιτία είναι ο θάνατος. 

Ακίνητα: Η έννοια των ακινήτων εκλαµβάνεται έτσι όπως ορίζεται από τα άρθρα 9485 και 

9496 ΑΚ δηλαδή ακίνητα είναι το έδαφος και τα συστατικά7 του µέρη και σε οποιαδήποτε 

                                                           
1 Για την έννοια του φόρου βλ. ∆. Φινοκαλιώτη, Φορολογικό ∆ίκαιο, γ’ έκδοση 2005,  σ. 2, Η έννοια του φόρου. 

Κυκλοφορεί η έκδοση του 2011. 

2 Η περιουσία αποτέλεσε κύρια βάση φορολογίας κατά την περίοδο πριν τη βιοµηχανική επανάσταση όταν ήταν 

η κύρια πηγή εισοδήµατος. Έκτοτε από την ανάπτυξη του δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα παραγωγής  και 

ως σήµερα κύρια βάση φορολόγησης αποτελεί το εισόδηµα αλλά και η δαπάνη. Βλ περισσότερα 

Θ.Γεωργακόπουλου-Β. Πατσουράτη, ∆ηµόσια Οικονοµική, Αθήνα 1993. 

3 Βέβαια το υποκείµενο του φόρου δεν συµπίπτει πάντα µε το πρόσωπο που βαρύνεται τελικά µε το φόρο και 

αυτό συµβαίνει όταν υπάρχει δυνατότητα µετακύλισης  όπως στην περίπτωση του ΦΠΑ. βλ. Θ. Φορτσάκης-Κ. 

Σαββαΐδου, Φορολογικό ∆ίκαιο,5η έκδοση 2014, σ. 25 

4 Βλ. Θ. Φορτσάκη-Κ. Σαββαΐδου, Φορολογικό ∆ίκαιο, ∆’ έκδοση 2013, σ. 24 

5 Άρθρο 948 ΑΚ: Ακίνητα πράγµατα είναι το έδαφος και τα συστατικά του µέρη. Κινητά είναι όσα δεν είναι 

ακίνητα.  

6 Άρθρο 949 ΑΚ: Όπου στο νόµο ή σε δικαιοπραξία γίνεται διάκριση ανάµεσα στην ακίνητη περιουσία ενός 

προσώπου ως σύνολο και στην κινητή του περιουσία, στα ακίνητα περιλαµβάνεται και η επικαρπία ακινήτου 

καθώς και οι πραγµατικές δουλείες πάνω σε ακίνητα, ενώ στα κινητά περιλαµβάνονται όλες οι απαιτήσεις.  

7 Συστατικά µέρη ακινήτου σύµφωνα µε το άρθρο 954 ΑΚ τα µετά του εδάφους στερεά συνδεδεµένα πράγµατα 

και ιδίως τα οικοδοµήµατα και τα προϊόντα του ακινήτου εφόσον συνέχονται µε το ακίνητο. 
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περίπτωση στην ακίνητη περιουσία περιλαµβάνεται και το δικαίωµα της επικαρπίας καθώς 

και οι πραγµατικές δουλείες σε ακίνητο. 

 Εµπράγµατο ∆ικαίωµα: ∆ικαίωµα που παρέχει άµεση και κατά παντός εξουσία επί του 

πράγµατος. 

 Κυριότητα: Η από το νόµο αναγνωριζόµενη άµεση, απόλυτη και καθολική εξουσία του 

προσώπου πάνω στο πράγµα, η οποία διακρίνεται σε πλήρη και σε ψιλή. 

 Επικαρπία: Το εµπράγµατο δικαίωµα που περιλαµβάνει τη χρήση και την κάρπωση 

ακινήτου ή κινητού. 

 Ψιλή κυριότητα: Η κυριότητα η οποία στερείται της επικαρπίας. 
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1.4  Εισαγωγή στη Φορολογία Ακινήτων 

 Οι φόροι ακινήτων αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του φορολογικού συστήµατος ενός 

κράτους. Η πολλαπλότητα και συνθετότητα των φόρων που δοµούν το φορολογικό σύστηµα 

µιας χώρας καθιστούν αναγκαία την ταξινόµησή τους µε διάφορα κριτήρια µεταξύ των 

οποίων και  αυτό  της φορολογικής βάσης.8 

  Σύµφωνα λοιπόν µε τη φορολογική βάση δηλαδή το µέγεθος επί του οποίου επιβάλλονται οι 

φόροι έχουµε τη βασική διάκριση των φόρων σε φόρους εισοδήµατος, περιουσίας και 

δαπάνης.  Οι φόροι περιουσίας που ονοµάζονται και φόροι κεφαλαίου είναι στην ουσία  

φόροι επί των ακινήτων. Επιβάλλονται στα στοιχεία της περιουσίας των φορολογούµενων και 

έχουν ως βάση την αξία ή τον όγκο ή άλλο χαρακτηριστικό της.9  

 Αποτελούν άµεσους φόρους µε βάση το κριτήριο ότι επιβαρύνουν το άτοµο πάνω στο οποίο 

επιβάλλονται και δεν µεταβιβάζεται η πληρωµή τους σε άλλα άτοµα (όπως ο ΦΠΑ). 

 Χαρακτηρίζονται από χαµηλούς συντελεστές, έτσι ώστε η πληρωµή τους να καλύπτεται από 

το εισόδηµα της περιουσίας και να αποφεύγεται η µείωσή της. Πάντως για το χαρακτηρισµό 

ενός φόρου ως φόρου περιουσίας  δεν ενδιαφέρει αν ο φόρος αυτός πληρώνεται από το 

εισόδηµα του υπόχρεου ή αν απαιτείται µερική  ρευστοποίηση της περιουσίας του, ούτε 

απασχολεί το γεγονός αν αποφέρει εισόδηµα ή όχι διότι σε µία τέτοια περίπτωση το αποκτών 

εισόδηµα φορολογείται ξέχωρα και αποτελεί αντικείµενο της φορολογίας εισοδήµατος έτσι 

όπως ισχύει κάθε φορά. 

 

  

                                                           
8 Περισσότερα για τις διακρίσεις των φόρων βλ. ∆.Π. Καράγιωργα, Οι ∆ηµοσιονοµικοί Θεσµοί,1981 σ. 215-235 

και Κ. Φινοκαλιώτη, Φορολογικό ∆ίκαιο, 2005, σ35-57  

9 Βλ Γεωργακόπουλος-Β. Πατσουράτης, ∆ηµόσια Οικονοµική,  εκδόσεις Σµπίλιας Αθήνα 1993 σ 237 
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1.5  ∆ιάκριση των Φόρων Περιουσίας 

 Οι φόροι περιουσίας διακρίνονται περαιτέρω ανάλογα µε τη φύση και την έκταση της 

περιουσίας που καλύπτουν σε δύο κατηγορίες:   

α) στους φόρους κατοχής περιουσίας και  

β) στους φόρους µεταβίβασης περιουσίας 

 Οι πρώτοι έχουν σαν βάση την αξία των ακινήτων που έχει στην κατοχή του ο 

φορολογούµενος,  ενώ οι δεύτεροι µόνο το τµήµα της περιουσίας που µεταβιβάζεται. Στους 

φόρους µεταβίβασης ακινήτων περιλαµβάνονται οι φόροι δωρεάς, κληρονοµιάς και πώλησης 

ακινήτου(ΦΜΑ). 

 Στους φόρους κατοχής περιλαµβάνονται: α) οι φόροι καθαρού πλούτου, που έχουν σαν βάση 

τη συνολική περιουσιακή θέση των φορολογούµενων η οποία προκύπτει αν από την αξία των 

ενεργητικών περιουσιακών στοιχείων αφαιρέσουµε τις υποχρεώσεις τους και β) τους 

ονοµαστικούς φόρους περιουσίας οι οποίοι επιβάλλονται µε βάση την αξία,  τον όγκο ή άλλο 

χαρακτηριστικό τους χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι υποχρεώσεις των υπόχρεων 

(ονοµαστικοί φόροι είναι οι επιβαλλόµενοι φόροι κατοχής ακινήτων που ίσχυσαν στην 

Ελλάδα από τότε που επιβάλλονται συστηµατικά).10  

 Μια άλλη διάκριση των φόρων κατοχής περιουσίας που συναντάµε στη βιβλιογραφία είναι 

σε γενικούς και ειδικούς, µε τους µεν να επιβάλλονται στο σύνολο  των περιουσιακών 

στοιχείων του φορολογούµενου και τους δε να επιβάλλονται σε ορισµένα από τα περιουσιακά 

του στοιχεία. 

 Επίσης οι φόροι κατοχής περιουσίας µπορεί να είναι περιστασιακοί11 ή συστηµατικοί ή κατά 

άλλους στην βιβλιογραφία έκτακτοι ή τακτικοί ανάλογα µε το αν η επιβολή τους είναι 

έκτακτη (επιβάλλονται για την αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης και δεν είναι 

επαναλαµβανόµενοι) ή αν είναι περιοδική. 

                                                           
10 βλ. Γεωργακόπουλος-Β. Πατσουράτης, ∆ηµόσια Οικονοµική,  εκδόσεις Σµπίλιας Αθήνα 1993 

11
 Περιστασιακό φόρο περιουσίας αποτέλεσε ο φόρος αυτόµατου υπερτιµήµατος (υπεραξίας) ακινήτων κατά την 

µεταβίβασή τους εξ επαχθούς αιτίας (πώληση), που επιβλήθηκε µε το άρθρο 16 του ν 1882/1990, καταργήθηκε 

µε το άρθ. 114&1 του ν 2362/1995 για να επανέλθει µε το ν 3427/2005 και να ξανακαταργηθεί µε το ν 

3842/2010 άρθρ.23. Βλ. Θ. Φορτσάκη-Κ. Σαββαΐδου, Φορολογικό ∆ίκαιο, ∆΄έκδοση 2013,σ.33 
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 Τέλος οι φόροι κατοχής περιουσίας και δη ακινήτων είναι είτε πραγµατικοί, είτε προσωπικοί 

ανάλογα µε το αν για την επιβολή τους υπολογίζονται προσωπικά στοιχεία του 

φορολογούµενου (πχ ύψος φορολογητέου εισοδήµατος, οικογενειακή κατάσταση κα.).12 

 

1.6  ∆ικαιολογητική Βάση των Φόρων Ακινήτων 

 Υπό το πρίσµα της πολλαπλής φορολογίας που ισχύει στις σύγχρονες κοινωνίες  και 

δεδοµένου του ρόλου του εισοδήµατος ως καθοριστικού δείκτη της φοροδοτικής ικανότητας 

των πολιτών, οι φόροι ακινήτων και ιδιαίτερα επί της κατοχής αυτών συνδράµουν  ως 

συµπληρωµατικός δείκτης στην επίτευξη της βασικής αρχής της φορολογικής ισότητας της 

οποίας στήριγµα αποτελεί η θεωρία της φοροδοτικής ικανότητας. Η  τελευταία 

αναγνωρίζεται και από το Σύνταγµα της χώρας µας το οποίο ορίζει ότι όλοι οι έλληνες 

πολίτες εισφέρουν στα φορολογικά βάρη ανάλογα µε τις δυνατότητές τους (άρθρο 4&5).  

 Η κατοχή ακινήτων πολύ πριν την βιοµηχανική επανάσταση αποτελούσε βασική πηγή 

εισοδηµάτων και εποµένως φορολόγησης. Από κει και έπειτα βέβαια µε την ανάπτυξη του 

βιοµηχανικού τοµέα και του τοµέα υπηρεσιών τα δεδοµένα αλλάζουν και το εισόδηµα από  

τους τοµείς αυτούς έρχεται σε πρωταρχική θέση ως δείκτης οικονοµικής ευηµερίας των 

ιδιωτών. 

 Ωστόσο δεν έπαψε να θεωρείται η περιουσία και συγκεκριµένα η κατοχή ακινήτων ως 

βασικός συµπληρωµατικός δείκτης της ικανότητας των πολιτών να αποδίδουν φόρους στο 

κράτος. Και αυτό είναι εύλογο καθώς αν σκεφτεί κανείς ότι η κατοχή ακινήτων προσδίδει 

στον ιδιοκτήτη ασφάλεια, ανεξαρτησία,  δυνατότητα επικερδών αγορών κ.ά.13 Σε περίπτωση 

δύο ατόµων που βρίσκονται κάτω από τις ίδιες προσωπικές συνθήκες (οικογενειακές) και 

αποκτούν το ίδιο εισόδηµα προερχόµενο από την ίδια πηγή,  αν το ένα από αυτά διαθέτει 

επιπρόσθετα περιουσιακά στοιχεία βρίσκεται σε ευνοϊκότερη θέση οικονοµικά από ότι το 

δεύτερο άτοµο και εποµένως έχει µεγαλύτερη φοροδοτική ικανότητα.   

 Ένα διαφορετικό έρεισµα των φόρων κατοχής ακινήτων προσφέρει η θεωρία της αρχής του 

ανταλλάγµατος σύµφωνα µε την οποία η θεσµοθέτηση φόρων στην ιδιοκτησία ακίνητης 

περιουσίας δικαιολογείται από την προστασία που παρέχεται στην τελευταία από το κράτος 

µέσω της διατήρησης της δηµόσιας τάξης και διασφάλισης του δικαιώµατος της περιουσίας ή 

ακόµη η παροχή σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπηρεσιών που προσδίδουν αξία στα 

περιουσιακά στοιχεία των πολιτών. Στην περίπτωση αυτή ο φόρος θα πρέπει να υπολογίζεται 

                                                           
12 Βλ. Π. Ρέππα, Ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ), 2011, σ 25 

13 Βλ. Γεωργακόπουλου – Πατσουράτη, ∆ηµόσια Οικονοµική,1993, σ 238 
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διαφορετικά ανάλογα µε τις υπηρεσίες που παρέχει η κάθε ∆ηµοτική Αρχή στην οποία ανήκει 

το ακίνητο.14 

 

1.7  Επιχειρήµατα Υπέρ της Επιβολής τους και Αντεπιχειρήµατα 

 Οι φόροι ιδιοκτησίας ακινήτων έχουν τους υπέρµαχους και τους πολέµιους τους.           

Έχουν διατυπωθεί  επιχειρήµατα τόσο υπέρ όσο και κατά(προβάλλονται ως πιο ισχυρά)  των 

φόρων επί των ακινήτων µερικά εκ των οποίων είναι τα παρακάτω:15 

Επιχειρήµατα υπέρ 

-είναι εύκολο να προσδιοριστεί το αντικείµενο του φόρου,  συγκεκριµένα τα ακίνητα διότι 

είναι δύσκολο και να αποκρυφτούν (όπως για παράδειγµα έχουµε απόκρυψη φορολογητέας 

ύλης στο εισόδηµα) και εποµένως έχουν µεγαλύτερη δυνατότητα βεβαίωσης και  

εισπραξιµότητας. 

- η επιβάρυνση στην απόκτηση ή στην κατοχή ακινήτων µπορεί να οδηγήσει σε στροφή σε 

άλλες µορφές παραγωγικών επενδύσεων (επιχείρηµα το οποίο είναι µαχητό γιατί οι 

επενδύσεις σε ακίνητα µπορούν να κινητοποιήσουν πολλαπλασιαστικά την οικονοµία). 

- η συλλογή στοιχείων από τη φορολόγηση των ακινήτων παρέχει δεδοµένα προς 

επεξεργασία σε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς.  

- έχουν µικρότερη επίπτωση στην οικονοµική ανάπτυξη από ότι οι άλλες φορολογίες όπως 

για παράδειγµα ο Φόρος Εισοδήµατος ειδικά των νοµικών προσώπων. 16  

Επιχειρήµατα εναντίον 

-οι φόροι επί των ακινήτων παρουσιάζουν µειονεκτήµατα φοροτεχνικής άποψης. Παρόλο που 

έγιναν πολλές προσπάθειες να δηµιουργηθεί ένα αξιόλογο και αξιόπιστο περιουσιολόγιο από 

το Υπουργείο Οικονοµικών και µάλιστα µε τη θεσµοθέτηση της υποχρέωσης να 

ενηµερώνεται άµεσα λόγω οποιασδήποτε µεταβολής στην κατοχή ακινήτων, εντούτοις 

υπάρχουν πολλές δυσκολίες ακόµη στην πραγµατική αποτύπωση αυτών.  

-στο επιχείρηµα της συνδροµής των φόρων ακινήτων στην κοινωνική δικαιοσύνη υπάρχει και 

ο αντίποδας. ότι δεν αποτελούν ικανοποιητικό δείκτη φοροδοτικής ικανότητας διότι: 

                                                           
14 Β. Μανεσιώτη, «∆ιεθνής εµπειρία στη φορολογία ακινήτων και προβλήµατα εφαρµογής στην Ελλάδα»,  

έντυπη έκδοση της εφηµερίδας Ναυτεµπορική,22/5/2015 

15 Έρευνα GLP VALUES «Το βάρος των φόρων ακινήτων σε Ελλάδα και ορισµένες άλλες χώρες» 

16 Βλ. περισσότερα στη µελέτη: « Το βάρος των φόρων  ακινήτων (και κυρίως φόρων κατοχής)σε Ελλάδα και  

ορισµένες άλλες χώρες» 
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α) είναι δύσκολος  ο υπολογισµός των οφελών κυρίως των µη χρηµατικών  για τον κάτοχο 

της περιουσίας και δη των ακινήτων. Σε πολλές περιπτώσεις τα ακίνητα έχουν αποκτηθεί 

από κληρονοµική διαδοχή, µπορεί να µην αποφέρουν κάποιο όφελος,  κάποιο εισόδηµα 

(το οποίο φορολογείται όµως ως εισόδηµα) και µπορεί απεναντίας να δηµιουργούν 

οικονοµικό βάρος στο φορολογούµενο. 

β) Επίσης το σύστηµα υπολογισµού της αξίας των ακινήτων παρουσιάζει ατέλειες και δεν 

επιτρέπει τον καθορισµό της ακριβούς αξίας των ακινήτων όπως συµβαίνει στις µέρες µας 

όπου οι αντικειµενικές αξίες των ακινήτων δεν ανταποκρίνονται στις πραγµατικές έτσι 

όπως έχουν διαµορφωθεί τα τελευταία χρόνια λόγω οικονοµικής κρίσης. 
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1.8  ∆ιάκριση Φόρου-Ανταποδοτικού Τέλους 

 Κρίσιµη στη θεωρία του Φορολογικού ∆ικαίου κρίνεται η διάκριση του φόρου από το 

ανταποδοτικό τέλος καθώς πολλοί φόροι µάλιστα και κάποιοι στην κατοχή ακινήτων 

υποκρύπτονται κάτω από το µανδύα του τέλους17
ή απλά τιτλοφορούνται ως τέλη στην 

προσπάθεια της ∆ιοίκησης να κάµψει τις αντιδράσεις που προκαλεί η επιβολή ενός φόρου. 

Ο φόρος αποτελεί παροχή του πολίτη προς το κράτος που δεν συνδέεται µε ειδική 

αντιπαροχή και επιβάλλεται µε τυπικό νόµο ενώ το ανταποδοτικό τέλος είναι µονοµερώς 

επιβαλλόµενη χρηµατική επιβάρυνση η καταβολή της οποίας συνδέεται µε ειδική αντιπαροχή 

στον υπόχρεο δηλαδή την απόλαυση δηµόσιας υπηρεσίας ή δηµοσίου πράγµατος18
και µπορεί 

να θεσπιστεί µε κανονιστική πράξη της ∆ιοίκησης κατ’ εξουσιοδότηση τυπικού νόµου. 

 Σύµφωνα µε τη νοµολογία του ΣτΕ  για την ύπαρξη ανταποδοτικού τέλους πρέπει να 

συντρέχουν δύο προϋποθέσεις: α) η επιβολή του τέλους θα πρέπει να συνδέεται µε ειδική 

παροχή του ∆ηµοσίου ή του νπδδ και β) η παροχή αυτή να µην ωφελεί αόριστο κύκλο 

προσώπων. Αν εκλείπει το προσωπικό όφελος από το τέλος έτσι η παρεχόµενη υπηρεσία να 

εξυπηρετεί αποκλειστικά το γενικό συµφέρον η οικονοµική επιβάρυνση συνιστά φόρο και όχι 

τέλος.  

 

  

                                                           
17 Όπως για παράδειγµα το τέλος β’ κατοικίας που επιβλήθηκε από την τότε Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

Χαλκιδικής στους κατόχους δεύτερης κατοικίας στο νοµό, βλ. Φινοκαλιώτη Φορολογικό ∆ίκαιο 

18 Βλ.Φορτσάκη Φορολογικό ∆ίκαιο 2014 σ.14 
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1.9  Ιστορική Αναδροµή των Φόρων κατοχής Περιουσίας 

 Στην Ελλάδα έχουν γίνει απόπειρες φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας από 

παλαιοτέρων. Ακόµη και πριν τον Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο µε το Ν∆ της 3ης Μαρτίου 1923 

επιβλήθηκε µία εφάπαξ εισφορά στην κατοχή της συνολικής κινητής και ακίνητης περιουσίας 

στην Ελλάδα. Η κατοχή της ακίνητης περιουσίας φορολογήθηκε έκτοτε το 1975 µε το ν 

11/1975 ο οποίος καταργήθηκε από το ν 1078/1980.19 

 Ο φόρος κατοχής ακινήτων επανήλθε (ΦΑΠ) µε τα άρθρα 19-36 του ν 1249/1982 έως την 

κατάργησή του από 1/1/1993.Αντ΄αυτού θεσπίστηκε το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (το 

γνωστό ΤΑΠ) µε το νόµο 2130/1993 ο οποίος είναι δηµοτικός φόρος και επρόκειτο στην 

ουσία για εκχώρηση του ΦΑΠ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ωστόσο µε το ν 2459/1997 

επιβλήθηκε εκ νέου φόρος κατοχής µε τη µορφή του φόρου µεγάλης ακίνητης περιουσίας και 

µάλιστα παράλληλα µε το ΤΑΠ. Ο δικαιολογηµένος προβληµατισµός που δηµιουργεί η διπλή 

φορολόγηση για την ίδια αιτία δεν θέτει ζήτηµα διπλής φορολόγησης της κατοχής περιουσίας 

καθώς οι αποδέκτες είναι διαφορετικοί (ΟΤΑ για το ΤΑΠ, ∆ηµόσιο για το ΦΑΠ).20 

 Ο νόµος 3634/2008 ο οποίος εισήγαγε το ΕΤΑΚ, κατήργησε το Φόρο Μεγάλης Ακίνητης 

Περιουσίας  και ίσχυσε για δύο χρόνια όπου καταργήθηκε µε την ισχύ του νόµου 3842/2010 

ο οποίος επέβαλε το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας. Ακολούθησε το ΕΕΤΑ(θεσπίστηκε αρχικά 

ως ΕΕΤΗ∆Ε- Ενιαίο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων Επιφανειών)   το οποίο ίσχυσε 

παράλληλα µε το ΦΑΠ και τέλος η πιο συστηµατική προσπάθεια φορολόγησης της ακίνητης 

περιουσίας έγινε µε την επιβολή του ΕΝΦΙΑ(Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων) µε το 

νόµο 4223/2013 άρθρα 1-13. 

 Υπάρχουν βέβαια και άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις στην κατοχή ακινήτων που 

εξακολουθούν να ισχύουν: 1) ο ΤΑΠ (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας) ο οποίος είναι φόρος που 

εισπράττεται υπέρ Ο.Τ.Α (Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης) και θεσµοθετήθηκε µε τις 

διατάξεις του άρθρ. 24 του ν 3130/1993 και β) ο Ειδικός Φόρος Ακίνητης Περιουσίας 

Εταιρειών ο οποίος θεσµοθετήθηκε µε τις διατάξεις του ν 3091/2002 και τροποποιήθηκε µε 

τους ν 3842/2010 και 3943/2011. 

 

  

                                                           
19 Βλ.Φορτσάκη Φορολογικό ∆ίκαιο 2014 σ.269, υποσηµείωση 372 

20
 Κ. Φινοκαλιώτης, Φορολογικό ∆ίκαιο 
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Κεφάλαιο 2
ο
 

Επισκόπηση Βιβλιογραφίας 

 Το ζήτηµα της φορολογίας απασχολεί την ηγεσία κάθε σύγχρονου κράτους. Το φορολογικό 

σύστηµα που ακολουθείται είναι πολλαπλό,  δηλαδή επιβάλλονται φόροι σε περισσότερα του 

ενός µεγέθη ή χαρακτηριστικά των πολιτών. 

 Το στοίχηµα που καλούνται να αντιµετωπίσουν οι κυβερνώντες ιδίως όταν πρόκειται να 

προβούν σε εξαγγελίες εν’ όψη µίας προεκλογικής περιόδου, είναι να µπορέσουν να 

επιλέξουν και να εφαρµόσουν το κατάλληλο πλέγµα φορολογικών επιβαρύνσεων µε το οποίο 

αφ’ ενός µεν να µεγιστοποιούν την απόδοσή τους (µε αποτέλεσµα την µεταβίβαση των 

ιδιωτικών πόρων στο ∆ηµόσιο) ώστε να υλοποιήσουν τις υπόλοιπες πολιτικές που 

καθορίζουν την καθηµερινή ζωή των πολιτών και αφ’ εταίρου δε να συντάσσονται µε τις 

βασικές αρχές που διέπουν τους φόρους µε κυριότερη αυτή της φορολογικής ισότητας. 

 Επίσης είναι σηµαντική η υιοθέτηση ενός συστήµατος φόρων που να µπορεί να συλλάβει τη 

φορολογητέα ύλη µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην αφήνει περιθώρια για φοροδιαφυγή ή 

φοροαποφυγή
21, κάµπτοντας έτσι τις αντιδράσεις των συνετών φορολογούµενων (διότι δεν 

επιβαρύνονται υπέρµετρα όταν το φορολογικό βάρος µοιράζεται σε όλους) και καθιστώντας 

επιτυχή όχι µόνο τη βεβαίωση αλλά και την είσπραξη των φόρων. 

 Ξεκινώντας λοιπόν να ασχοληθεί κάποιος µε το ιδιαίτερο κοµµάτι της φορολογίας που 

αφορά την κατοχή ακίνητης περιουσίας και µάλιστα στην Ελλάδα για τη συγκεκριµένη 

χρονική περίοδο που εκτείνεται στα έτη της οικονοµικής κρίσης, κατ’ αρχήν πρέπει να 

στραφεί στη µελέτη των βασικών νοµοθετηµάτων που ίσχυσαν τις επιλεγόµενες περιόδους 

και στους νόµους που επέφεραν τροποποιήσεις, στις διαταγές και εγκυκλίους που εξέδωσε το 

Υπουργείο Οικονοµικών.  

Χρήσιµο βοήθηµα µε κωδικοποίηση όλων των νοµοθετηµάτων που αφορούν τους φόρους 

ακινήτων πλήρως ενηµερωµένο,  αποτέλεσε το βιβλίο του Χ. Τότση που τιτλοφορείται 

«Κώδικας Φορολογίας Μεταβίβασης & Κατοχής Ακινήτων». Μια ακόµη προσπάθεια 

συλλογής των διατάξεων επί των φόρων ακινήτων αποτελεί και το έργο του Α. ∆ράγιου και 

Β. Μιχελινάκη  «Φορολογία Ακινήτων-Εγχειρίδιο πρακτικής εφαρµογής για την ακίνητη 

περιουσία» όπου ο αναγνώστης µπορεί να αντλήσει πληροφορίες για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α, τον 

ΦΜΑ, τη φορολογία κληρονοµιών, δωρεών και γονικών παροχών αλλά και για τον 

                                                           
21 Βλ. σ 187 και 189 Γεωργακόπουλου- Πατσουράτη,  ∆ηµόσια Οικονοµική,1993 και Φοροδιαφυγή του 

Β.Μανεσιώτη  µελέτη που δηµοσιεύτηκε στο βιβλίο µε επιµέλεια του Ν. Τάτσου, 1994, σ 237 
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προσδιορισµό της αντικειµενικής αξίας, το ΦΠΑ ανεγειρόµενων οικοδοµών, τη δήλωση 

στοιχείων ακινήτων Ε9,  το εισόδηµα από ακίνητα (µίσθωση και φόρο υπεραξίας) καθώς και 

τον ειδικό φόρο ακινήτων. Πιο ειδικά εγχειρίδια που προσφέρουν πρακτικές απαντήσεις σε 

θέµατα που αφορούν τις διατάξεις του ΕΝ.Φ.Ι.Α:  

α) του Ν. Σγουρινάκη και Β. Μιχελινάκη το βιβλίο µε τίτλο « ΕΝ.Φ.Ι.Α Υπολογισµός και 

επιβολή του φόρου» που περιέχει εκτός από την κωδικοποίηση των διατάξεων,  ερµηνεία, 

παραδείγµατα και τη συµπλήρωση του Ε9. 

β) του Χ. Μελά  µε τίτλο « ΕΝ.Φ.Ι.Α Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων» 

 Με τον ΦΑΠ ασχολήθηκε εκτενώς ο Π. Ρέππας στο οµώνυµο βιβλίο του ενώ προκειµένου 

να περιγραφούν οι βασικές έννοιες των φόρων κατοχής ακινήτων χρησιµοποιήθηκαν 

εγχειρίδια του Φορολογικού ∆ικαίου του κ. Φινοκαλιώτη, Λ.Θεοχαρόπουλου και του Θ. 

Φορτσάκη. Και οι τρεις συγγραφείς παρουσιάζουν στα έργα τους όλα τα θέµατα του 

φορολογικού δικαίου για κάποιον που θέλει να εµβαθύνει σε αυτόν τον τοµέα. 

 Επίσης µε ζητήµατα επιβολής φόρων από τη σκοπιά της ∆ηµόσιας Οικονοµικής 

ασχολήθηκαν ο ∆. Καράγιωργας το 1981 στο έργο του « Οι δηµοσιονοµικοί Θεσµοί» και οι 

Θ. Γεωργακόπουλος  και Β. Πατσουράτης στο βιβλίο µε τίτλο « ∆ηµόσια Οικονοµικά».  

 Στο διαδίκτυο υπάρχουν αναρτηµένα άρθρα, εργασίες πτυχιακές και διπλωµατικές όπως 

επίσης και σηµαντικές µελέτες όπως το «Οικονοµικό ∆ελτίο « που εξέδωσε η  τράπεζα Alpha 

Bank το 2013 όπου περιλαµβάνει ένα αξιόλογο υποκεφάλαιο µε τίτλο « Η φορολογία των 

ακινήτων ως µέσο της αναδιανοµής του εισοδήµατος: αποτελεσµατική, ανεπιθύµητη, 

ανέφικτη…  

 Τέλος το Σεπτέµβρη του 2016 η ΓΓ∆Ε δηµοσίευσε συγκριτική µελέτη µε στοιχεία από τον 

ΕΝ.Φ.Ι.Α των τελευταίων δύο ετών. Και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την 

πορεία των φορολογικών εσόδων µπορεί να ανατρέξει κανείς στις εκθέσεις για την εξέλιξη 

και διακύµανση των φορολογικών εσόδων που δηµοσιεύει η ΓΓ∆Ε ανά τακτά χρονικά 

διαστήµατα.  

 Όσον αφορά ξένη βιβλιογραφία µπορεί κανείς να ανατρέξει σε ενδιαφέρουσες µελέτες που 

κυκλοφορούν στο διαδίκτυο  όπως αυτή των R.Bird και E.Slack µε τίτλο: « Land and 

property taxation» το 2002 και « Improvement of local property tax administration in South 

East Europe το Μάρτιο του 2009 όπου πραγµατεύονται τους φόρους ακινήτων κυρίως ως 

φόρους υπέρ  της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
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Κεφάλαιο 3
ο 
: ΕΤΑΚ 

3.1  Ενιαίο Τέλος Ακινήτων –ΕΤΑΚ 

 Το ΕΤΑΚ είναι περιοδικός φόρος που επιβλήθηκε στην κατοχή ακινήτων µε το νόµο 

3634/2008(ΦΕΚ 9Α/29-1-2008) και συγκεκριµένα µε τις διατάξεις των άρθρων 5-19 και  

ίσχυσε για τα έτη 2008 και 2009. Οι διατάξεις του παραπάνω νόµου καταργήθηκαν µε το 

νόµο 3842/2010 άρθρο 56 παρ 1 και εφαρµόζονται από 1/1/2010 και µετά για υποθέσεις των 

οποίων η φορολογική υποχρέωση  ανάγεται  στο διάστηµα µέχρι την κατάργησή του. 

 Οι διατάξεις του  ν 3638/2008 ο οποίος είναι και ο βασικός νόµος του ΕΤΑΚ 

συµπληρώθηκαν και άλλες αντικαταστάθηκαν από διατάξεις µεταγενέστερων νόµων και 

συγκεκριµένα µε το ν 3756/2009 άρθρο 22,  ν 3763/2009 άρθρα 7, 6 παρ 2.3,6 5 και 7 και το 

νόµο 3808/2009 άρθρο 3 &3, άρθρο 3 &4, άρθρο 3 & 1 και 2. 

 Η ονοµασία του φόρου επί της κατοχής ακινήτων που επιβλήθηκε µε το νόµο 3638/2008 ως 

ΕΤΑΚ ήτοι ενιαίο τέλος ακινήτων είναι παραπλανητική καθώς θα µπορούσε να παραπέµψει 

στο χαρακτηρισµό του ως ανταποδοτικό τέλος. Το ΕΤΑΚ  αναµφισβήτητα αποτελεί φόρο 

διότι συγκεντρώνει όλα τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του φόρου και δε συνιστά τέλος 

παρά τον χαρακτηριστικό του τίτλο διότι δε συνδέεται µε συγκεκριµένη αντιπαροχή του 

κράτους προς τον υπόχρεο (εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον). 

 

3.2  Πρόσωπα Υποκείµενα Στο Φόρο 

  Όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα την 

1/1 του έτους φορολογίας,  ανεξάρτητα από την ιθαγένειά τους, τον τόπο κατοικίας ή  την 

έδρα τους είναι υπόχρεα στην καταβολή του τέλους ακινήτων έπειτα βέβαια από τις 

εξαιρέσεις και απαλλαγές που προβλέπονται. 

 Υπόχρεοι είναι αναλυτικά όπως ρητά ορίζεται από το άρθρο 6 του ν 3634/2008 οι παρακάτω: 

1) Οι αποκτήσαντες µε οποιοδήποτε τρόπο ακίνητο (είτε µε επαχθή αιτία είτε µε χαριστική 

αιτία είτε µε κληρονοµικό δικαίωµα). Η µεταγραφή του τίτλου η οποία είναι απαραίτητη 

για την ολοκλήρωση µεταβίβασης του ακινήτου σύµφωνα µε το εµπράγµατο δίκαιο δεν 

απαιτείται προκειµένου να επιβληθεί ο φόρος. 

  Θεωρείται ότι κάποιος είναι κύριος ενός ακινήτου: 

α) από την ηµεροµηνία σύνταξης του οριστικού συµβολαίου,  
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β) την ηµεροµηνία που κατέστη τελεσίδικη δικαστική απόφαση καταδίκης σε δήλωση 

βουλήσεως  ή τη δικαστική απόφαση  µε την οποία αναγνωρίζεται δικαίωµα κυριότητας 

ή άλλο εµπράγµατο δικαίωµα,  

γ) ο υπερθεµατιστής από την ηµεροµηνία σύνταξης της κατακυρωτικής έκθεσης σε 

πλειστηριασµούς,  

δ) οι εξ’ αδιαθέτου  κληρονόµοι από την ηµεροµηνία του θανάτου του κληρονοµούµενου 

και από τη δηµοσίευση της διαθήκης οι εκ διαθήκης κληρονόµοι,  

ε) όσοι απέκτησαν ακίνητο µε οριστικό συµβόλαιο δωρεάς αιτία θανάτου, αν ο θάνατος 

επήλθε έως την 31/12 του προηγούµενου της φορολογίας έτους. 

2)  Επίσης υπόχρεοι στο φόρο είναι:  

α)  σε περιπτώσεις σύνταξης προσυµφώνου µε αυτοσύµβαση22 ο εκ προσυµφώνου 

αγοραστής, 

β) όσοι είναι δικαιούχοι των διαµερισµάτων –κατοικιών του Οργανισµού Εργατικής 

Κατοικίας που τα έχουν παραλάβει χωρίς οριστικά παραχωρητήρια,  

γ)  για την ακίνητη περιουσία των προστατευόµενων τέκνων σύµφωνα µε τον προϊσχύον 

ΚΦΕ του ν 2238/94 ο υπόχρεος γονέας,  

δ)  για την ακίνητη περιουσία σχολάζουσας23 κληρονοµίας ο κηδεµόνας,  

στ) ο εκτελεστής της διαθήκης  για το διάστηµα που διαχειρίζεται την κληρονοµιαία 

περιουσία,  

ε)  για την πτωχευτική ακίνητη περιουσία ο σύνδικος της πτώχευσης,  στ) ο 

µεσεγγυούχος
24 της ακίνητης περιουσίας, ζ) στις περιπτώσεις επίδικων ακινήτων ο 

νοµέας και για όσο διάστηµα διαρκεί η σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης,  ο 

µισθωτής. 

 

 

                                                           
22 Προσύµφωνο καλείται µία σύµβαση µε την οποία τα συµβαλλόµενα µέρη δεσµεύονται να συνάψουν 

µελλοντικά άλλη σύµβαση, την κύρια.  Η αυτοσύµβαση σηµαίνει ότι το ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη,  ο 

αγοραστής δύναται βάση του προσυµφώνου να ενεργήσει µεταγενέστερα µόνο του, χωρίς τη σύµπραξη του 

άλλου µέρους. 

23 Σχολάζουσα κληρονοµιά καλείται κατά το άρθρ. 1865 ΑΚ η περίπτωση που ο κληρονόµος είναι άγνωστος ή 

δεν είναι βέβαιο ότι αποδέχτηκε την κληρονοµιά 

24 Ο µεσεγγυούχος είναι το τρίτο πρόσωπο στο οποίο δυνάµει συµβάσεως δύο ή περισσότεροι συγκληρονόµοι 

παραδίδουν πράγµα κινητό ή ακίνητο προς εξασφάλιση των δικαιωµάτων τους επί αυτού, το οποία 

αµφισβητούνται ή είναι αβέβαια.   
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3.3  Αντικείµενο Επιβολής Του Τέλους  

 Αντικείµενο του τέλους όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 5 του βασικού νόµου είναι η 

ακίνητη περιουσία που κατά την 1 Ιανουαρίου του έτους φορολογίας κατέχει κάποιος στην 

Ελλάδα  ανεξαρτήτως µεταβολών που έχουν επέλθει σ’ αυτό  κατά του έτους. Συγκεκριµένα 

φορολογείται το δικαίωµα της πλήρους,  ψιλής κυριότητας και επικαρπίας, το δικαίωµα 

αποκλειστικής χρήσης θέσεων στάθµευσης, βοηθητικών χώρων και κολυµβητικών 

δεξαµενών που βρίσκονται σε κοινόκτητο τµήµα υπογείου, πυλωτής, δώµατος ή ακάλυπτου 

χώρου οικοδοµής των ανωτέρω ακινήτων. 

Η έννοια των ακινήτων εκλαµβάνεται από τα άρθρα 948 και 953 του Αστικού Κώδικα. 

 

3.4  Έλεγχος Προσδιορισµού Αξίας Ακίνητης Περιουσίας 

 Καίριο ζήτηµα για την επιβολή του τέλους όπως και για οποιαδήποτε φορολογική 

επιβάρυνση στην περιουσία είναι ο προσδιορισµός της αξίας διότι πάνω σε αυτήν θα 

επιβληθεί ο φόρος. Για το ζήτηµα αυτό µεριµνά ο νοµοθέτης στο άρθρο 7 του βασικού νόµου 

ορίζοντας τα ακόλουθα: 

 Το ενιαίο τέλος υπολογίζεται στη συνολική αξία των ακινήτων και εµπράγµατων 

δικαιωµάτων που έχει στην κατοχή του ο υπόχρεος την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας. 

 Η φορολογητέα αξία προσδιορίζεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα των διατάξεων της 

παραγράφου 2 του άρθρου 3 του αν 1521/1950 «περί φόρου µεταβίβασης ακινήτων» 

(συγκριτικά στοιχεία) αλλά και των άρθρων 41 και 41 Α του ν 1249/1982 (αντικειµενικές 

αξίες). Για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές εντός αντικειµενικού προσδιορισµού η 

αξία τους προσδιορίζεται µε βάση το σύστηµα αυτό ενώ για ακίνητα που βρίσκονται σε 

περιοχές στις οποίες δεν εφαρµόζεται το αντικειµενικό σύστηµα  η αξία των ακινήτων 

προσδιορίζεται µε βάση την αγοραία αξία έτσι όπως αυτή διαµορφώνεται από τα συγκριτικά 

στοιχεία. Για ακίνητα στα οποία υπάρχουν κτίσµατα επί οικοπέδου και βρίσκονται σε 

περιοχές εφαρµογής µικτού συστήµατος προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων,  η αξία των 

ακινήτων υπολογίζεται µε αντικειµενικά κριτήρια, ενώ η αξία του οικοπέδου βάσει των 

συγκριτικών στοιχείων της αρµόδιας Οικονοµικής Υπηρεσίας. 

  Επίσης  για ακίνητα στα οποία υπάρχουν κτίσµατα επί αγροτεµαχίων,  η αξία των 

κτισµάτων υπολογίζεται µε αντικειµενικά κριτήρια ενώ η αξία του αγροτεµαχίου µε το 

Α.Α.ΓΗΣ. 
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  Όσον αφορά τον προσδιορισµό της αξίας της επικαρπίας και της ψιλής κυριότητας 

εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 4 και των άρθρων 15 και 16 αντίστοιχα του 

Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, ∆ωρεών και Γονικών Παροχών(ν 2961/2001). 

 Η αξία της επικαρπίας όταν ο επικαρπωτής είναι φυσικό πρόσωπο είναι ποσοστό της 

πλήρους κυριότητας και διαµορφώνεται ανάλογα µε την ηλικία του όπως παρακάτω: 

α)  Στα 8/10 αν ο επικαρπωτής δεν έχει υπερβεί το 20ο έτος της ηλικίας του, 

β)  Στα 7/10 αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 20ο έτος της ηλικίας του, 

γ)  Στα 6/10 αν ο επικαρπωτής  έχει υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας του, 

δ)  Στα 5/10 αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας του, 

ε) Στα 4/10 αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 50ο έτος της ηλικίας του, 

στ)  Στα 3/10 αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας του, 

ζ)  Στα 2/10 αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 70ο  έτος της ηλικίας του, 

η) Στα 1/10ο αν ο επικαρπωτής έχει υπερβεί το 80ο έτος της ηλικίας του 

 Στην περίπτωση που επικαρπωτής είναι νοµικό πρόσωπο η αξία της επικαρπίας είναι ίση µε 

τα 8/10 της αξίας της πλήρους κυριότητας. Για να υπολογίσουµε την αξία της ψιλής 

κυριότητας θα πρέπει να αφαιρέσουµε από την αξία της πλήρους κυριότητας την αξία της 

επικαρπίας. 

 

3.5  Χορήγηση Απαλλαγών 

 Από το ΕΤΑΚ απαλλάσσονται σύµφωνα µε το άρθρο 8 του ν 3634/2008:  

1. τα γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης –οικισµού επί των οποίων έχουν πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή 

επικαρπία µόνο φυσικά πρόσωπα 

2. τα δάση και οι δασικές εκτάσεις  

3. τα ξένα κράτη για τα ακίνητα που ανήκουν σε αυτά και που χρησιµοποιούνται ως 

εγκαταστάσεις  των πρεσβειών και προξενείων,  µε τον όρο της αµοιβαιότητας. Οι ξένοι 

αντιπρόσωποι, οι διπλωµατικοί αντιπρόσωποι  και πράκτορες για τα ακίνητά τους µε τον 

όρο της αµοιβαιότητας. Οι πρόξενοι,  οι προξενικοί πράκτορες και το κατώτερο 

προσωπικό των ξένων πρεσβειών και προξενείων στη χώρα µας για τα ακίνητά τους µε 

τον όρο της αµοιβαιότητας και µε την προϋπόθεση ότι έχουν την ιθαγένεια του κράτους 

που αντιπροσωπεύουν και δεν ασκούν εµπόριο  ή βιοµηχανία  ή είναι διευθυντές 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα τελώντας υπό επιφύλαξη των διεθνών συµβάσεων. 
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4. απαλλάσσονται τα ακίνητα που την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας που έχουν 

δεσµευτεί από την αρχαιολογική υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού λόγω 

αρχαιολογικής έρευνας. 

5. τα κτίσµατα για τα οποία εκδόθηκε άδεια ή πρωτόκολλο κατεδάφισης το οποίο (σύµφωνα 

µε την ΠΟΛ 1029/2009) είναι σε ισχύ πάντα την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας 

6.  τα ακίνητα που έχουν επιταχθεί από το στρατό κατά την εφαρµογή των διατάξεων  του ν 

442/1929 ΦΕΚ 339 Α
΄.   

Προκειµένου να τύχουν απαλλαγής τα ανωτέρω ακίνητα απαιτούνται συγκεκριµένα 

παραστατικά που προβλέπονται από την 1028909/98/0013 ΠΟΛ 1052/73-2008 Α.Υ.Ο.Ο. 

 Απαλλαγή από το τέλος προβλέπεται για τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα: 

-του Ελληνικού ∆ηµοσίου,  στο οποίο περιλαµβάνονται και οι αποκεντρωµένες δηµόσιες 

υπηρεσίες που λειτουργούν ως ειδικά ταµεία 

-των ∆ήµων, Κοινοτήτων, Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων,  

-των Τοπικών Ενώσεων ∆ήµων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.∆.Κ), της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων 

και Κοινοτήτων (Κ.Ε.∆.Κ.Ε.), της Ένωσης Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος 

(Ε.Ν.Α.Ε.), των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των κάθε είδους ταµείων ή 

οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης, των συνδικαλιστικών οργανώσεων, 

- των κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ισχύοντος Συντάγµατος  γνωστών θρησκειών 

και δογµάτων, του Ιερού Πανάγιου Τάφου,  της Ιεράς Μονής του Όρους Σινά, του Αγίου 

Όρους, του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, Ιεροσολύµων και της Ορθόδοξης Εκκλησίας της 

Αλβανίας, 

-περαιτέρω απαλλαγή προβλέπεται για τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα της Τράπεζας της 

Ελλάδος, των Μουσείων, του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου ∆ελφών,  των Ξένων 

Αρχαιολογικών Σχολών και Γεωργικών Σχολών και των κοινωφελών ιδρυµάτων τα οποία 

εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του ν 1610/1986 καθώς και των µη 

κερδοσκοπικών σωµατείων που αποδεδειγµένα επιδιώκουν εκπαιδευτικούς σκοπούς και τα 

σχολεία τους έχουν αναγνωριστεί ως ισότιµα µε τα δηµόσια. Η έννοια του κοινωφελούς 

ιδρύµατος δίνεται από το άρθρο 95 του ν 2039/39, εποµένως ένα ίδρυµα για να υπαχθεί στις 

ευνοϊκές διατάξεις του ν 3634/2008 θα πρέπει στον ιδρυτικό του νόµο να γίνεται ρητή 

αναφορά για τη σύστασή του µε βάση τις διατάξεις του ν 2039/39. 

 Όσον αφορά τη φορολόγηση της κατοχής  ακινήτων των φυσικών προσώπων προβλέπεται 

από το νόµο (άρθρο 9 του ν 3638/2008) έτσι όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της 

παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν 3763/2009 και ισχύ από 1/1/2009  απαλλαγή για την κύρια 

κατοικία ως εξής:  
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 Από τη συνολική αξία των κατοικιών των φυσικών προσώπων αφαιρείται ποσό έως εκατό 

χιλιάδες(100.000) ευρώ για τους άγαµους, για τους έγγαµους έως διακόσιες 

χιλιάδες(200.000) ευρώ το οποίο επιµερίζεται αναλογικά µεταξύ των κατοικιών των  

ιδιοκτητών που αναγράφονται στην ίδια δήλωση.  

 Tα οριζόµενα του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται επίσης για τους χήρους ή 

διαζευγµένους ή τους άγαµους που βαρύνονται µε προστατευόµενα τέκνα κατά τον ΚΦΕ 

(Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος).Το ποσό απαλλαγής που προβλέπεται για τους έγγαµους 

προσαυξάνεται κατά τριάντα χιλιάδες ευρώ όταν στη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος 

αναγράφονται τρία και άνω προστατευόµενα τέκνα. 

 Ειδικά για το έτος 2008 αφαιρείται από τη µεγαλύτερη σε αξία κατοικία ποσό µέχρι 

τριακόσιες χιλιάδες ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα, άγαµα ή έγγαµα. Η αρχική ρύθµιση πριν 

αντικατασταθεί µε την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν 3763/2009 πρόβλεπε απαλλαγή της 

κύριας κατοικίας των φυσικών προσώπων εµβαδού µέχρι διακόσια τετραγωνικά (200) και 

µέχρι του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ. 

 Η απαλλαγή της πρώτης κατοικίας δεν χορηγήθηκε αρχικά για τους κατοίκους εξωτερικού 

σύµφωνα µε ρητή πρόβλεψη του ν 3638/2008. Από 1/1/2009 καταργήθηκε η συγκεκριµένη 

ρύθµιση µε την παρ. 3 του άρθρου 6 του ν 3763/2009. 

 

3.6  Συντελεστές Φορολόγησης Και Υπολογισµός Του Τέλους 

3.6.1 Φυσικά Πρόσωπα 

 Στα φυσικά πρόσωπα επιβάλλεται ενιαίο τέλος ακινήτων µε συντελεστή ένα τοις χιλίοις 1‰ 

στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας αφού πρώτα αφαιρεθούν τα ποσά που 

προβλέπονται από το άρθρο 9 του ν 3634/2008.Υπάρχει βέβαια ο περιορισµός του ενός ευρώ 

ανά τετραγωνικό µέτρο βάση του οποίου το τέλος που αναλογεί στη συνολική αξία των 

ακινήτων που υπόκεινται στη φορολογία δε µπορεί να είναι µικρότερο από ένα ευρώ ανά 

τετραγωνικό µέτρο. Εξαιρούνται τα  ηµιτελή κτίσµατα, οι  βοηθητικοί χώροι, τα γεωργικά 

και κτηνοτροφικά κτίρια και τα κτίσµατα που βρίσκονται σε κοινοτικά και δηµοτικά 

διαµερίσµατα µε πληθυσµό σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή κάτω των χιλίων(1.000) 

κατοίκων. 
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3.6.2  Νοµικά Πρόσωπα 

 Στα νοµικά πρόσωπα επιβάλλεται τέλος στη συνολική αξία των ακινήτων µε συντελεστή έξι 

τοις χιλίοις 6‰. 

 Με συντελεστή τρία τοις χιλίοις 3‰ φορολογείται η αξία των ηµεδαπών και των αλλοδαπών 

νοµικών προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε τον όρο της αµοιβαιότητας, που 

αποδεδειγµένα επιδιώκουν κοινωφελείς,  θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και 

εκπαιδευτικούς σκοπούς όπως επίσης και τα υποκείµενα σε τέλος ακίνητα των νοµικών 

προσώπων των περιπτώσεων που περιγράφονται στις παραγράφους ι΄,ια΄και ιβ΄του άρθρου 8 

(δηλαδή τα ακίνητα που ανήκουν σε γνωστές θρησκείες και δόγµατα στο Ιερό Κοινό του 

Πανάγιου Τάφου, της Ιεράς Μονής του όρους Σινά, του Πατριαρχείου Ιεροσολύµων,  

Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρείας, στα Μουσεία κ.α.) 

Με συντελεστή ένα τοις χιλίοις 1‰ φορολογούνται: 

- η αξία των κτισµάτων που ιδιοχρησιµοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση 

εµπορικής δραστηριότητας από επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το αντικείµενο εργασιών τους 

- η αξία ων κτισµάτων των ακινήτων που ιδιοχρησιµοποιούνται από τα νοµικά πρόσωπα µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

-τα υποκείµενα σε τέλος ακίνητα των περιπτώσεων ζ’ η’ µε εξαίρεση τα ακίνητα των νοµικών 

προσώπων δηµοσίου δικαίου που φορολογούνται µε τρία τοις χιλίοις 3‰ και θ’ του άρθρου 8 

και τέλος τα ακίνητα που αποτελούν το ενεργητικό των εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη 

περιουσία και των Αµοιβαίων  Κεφαλαίων Ακίνητης Περιουσίας. Το ελάχιστο του ενός ευρώ 

ισχύει και στα νοµικά πρόσωπα εξαιρουµένων των ηµιτελών κτισµάτων και των γεωργικών 

και κτηνοτροφικών κτιρίων. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν 3456/2009  για 

τα έτη 2009 και 2010 οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητά 

τους (κτίσµατα και γήπεδα) φορολογούνται µε µειωµένο συντελεστή 0,33 τοις χιλίοις 

(0,33‰). Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρµόζεται ο κανόνας του ενός ευρώ εφόσον υπάρχει 

άδεια λειτουργίας ξενοδοχειακής επιχείρησης και τα ακίνητα που ιδιοχρησιµοποιούνται της 

ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία.   

 

3.7  Υποχρέωση Σε ∆ήλωση 

 Για τα φυσικά πρόσωπα η εκκαθάριση και η επιβολή του τέλους έγινε από το Υπουργείο 

Οικονοµικών χωρίς να απαιτείται ειδική δήλωση του φορολογούµενου, από τα στοιχεία που 

υπήρχαν στη βάση δεδοµένων έπειτα από προσπάθειες να διαµορφωθεί ένα περιουσιολόγιο. 

Άλλωστε το 2008 όπως και προγενέστερα το 2005 αλλά και παλαιότερα κλήθηκαν οι 



21 

 

φορολογούµενοι να δηλώσουν τα ακίνητά τους υποβάλλοντας όλοι το έντυπο Ε9. Έτσι 

λοιπόν για το πρώτο έτος επιβολής του τέλους  οι δηλώσεις Ε9 2008 και 2005 αποτέλεσαν τη 

δήλωση που περιλαµβάνει τα ακίνητα την πρώτη Ιανουαρίου του 2008. Για κάθε επόµενο 

έτος ως δήλωση του φυσικού προσώπου ορίζεται η δήλωση ακινήτων Ε9 2005 και 2008 µε 

όποιες µεταβολές έχουν επέλθει στην περιουσιακή ή οικογενειακή κατάσταση. 

 Για τα νοµικά πρόσωπα που έχουν ακίνητα την πρώτη Ιανουαρίου κάθε έτους και  

προκειµένου να επιβληθεί το τέλος υπήρχε η υποχρέωση βάση του άρθρου 12 του ν 

3634/2008  να υποβάλλουν δήλωση ενιαίου τέλους ακίνητης περιουσίας έως και τη 15η 

Μαΐου  και µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες µέρες. Η δήλωση  συντάσσεται σε ειδικό έντυπο και 

µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόµενο της 

δήλωσης καθώς και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν 

 

3.8  Υποχρεώσεις των Συµβολαιογράφων – Υποθηκοφυλάκων 

 Με το άρθρο 18 του παρόντος νόµου θεσµοθετείται η υποχρέωση των συµβολαιογράφων να 

επισυνάπτουν κατά τη σύνταξη συµβολαίου µε το οποίο µεταβιβάζεται η κυριότητα  ή άλλο 

εµπράγµατο δικαίωµα σε ακίνητο είτε λόγω επαχθούς είτε λόγω χαριστικής αιτίας, 

πιστοποιητικό του αρµόδιου προϊσταµένου ∆.Ο.Υ µε το οποίο βεβαιώνεται η καταβολή του 

αντίστοιχου τέλους κατά τα δύο προηγούµενα έτη από τη µεταβίβαση από τον υπόχρεο για τη 

δήλωση ακινήτου. 

 Απαγορεύεται από το νόµο η µεταγραφή συµβολαιογραφικών εγγράφων από τους 

υποθηκοφύλακες αν δεν έχει επισυναφθεί στον τίτλο το πιστοποιητικό της προηγούµενης 

παραγράφου. Οι ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 18 που αφορούν τις υποχρεώσεις των 

υποθηκοφυλάκων και συµβολαιογράφων ισχύουν για συµβόλαια που συντάσσονται από 1η 

Ιανουαρίου 2011. 

 

3.9 Έκτακτη Εισφορά Στη Μεγάλη Ακίνητη Περιουσία Φυσικών 

Προσώπων 

 Με το νόµο 3808/2009 άρθρο 3 παρ 1 επιβλήθηκε έκτακτη εισφορά εφάπαξ στη µεγάλη 

ακίνητη περιουσία των φυσικών προσώπων κατά την εκκαθάριση του ΕΤΑΚ του 2009. Για 

τον προσδιορισµό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων προβλέφθηκε η εφαρµογή των 

διατάξεων του ν 3638/2008.Η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται χωριστά στην ατοµική 
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φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας κάθε προσώπου ανά κλιµάκιο φορολογητέας 

αξίας µε προοδευτικό συντελεστή ως εξής: 

-φορολογητέα αξία από 400.000 έως και 600.000 €,  1‰ 

- φορολογητέα αξία από 600.001 έως και 800.000 €, 2‰  

-φορολογητέα αξία από 800.001 έως και 1.000.000 €, 3‰ 

- φορολογητέα αξία από 1.000.001 έως και 1.300.000 €, 4‰ 

- φορολογητέα αξία από 1.300.001 έως και 1.600.000 €, 5‰ 

- φορολογητέα αξία από 1.600.001 έως  και 2.000.000 €, 6‰ 

-φορολογητέα αξία από 2.000.001 έως και 2.500.000 €, 7‰ 

- φορολογητέα αξία από 2.500.001 έως και 3.000.000 €, 8‰ 

- φορολογητέα αξία από 3.000.001 € και άνω 9 ‰ 

 

 

  



23 

 

Κεφάλαιο 4
ο
: ΦΑΠ 

4.1  Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) 

 Οι διατάξεις του ν 3638/2008 του ΕΤΑΚ καταργήθηκαν µε τις διατάξεις του ν 3842/2010 

άρθρα 25 έως 50 µε τις οποίες θεσπίστηκε  ο φόρος ακίνητης περιουσίας ή εν συντοµία  

ΦΑΠ. Ο ΦΑΠ ακολουθεί χρονικά το ΕΤΑΚ  και παύει να ισχύει στις 1/1/2014.Οι διατάξεις 

του εξακολουθούν να ισχύουν και έπειτα σε υποθέσεις όπου η φορολογική υποχρέωση 

γεννήθηκε µέχρι και την κατάργησή του. Οι βασικές διατάξεις  που περικλείονται στα 

επίµαχα άρθρα προσδιορίζουν το αντικείµενο του φόρου, τα πρόσωπα τα οποία είναι υπόχρεα 

στο φόρο ή υποκείµενα του φόρου, τις απαλλαγές όπου αυτές προβλέπονται, τον τρόπο 

προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων, θέµατα δήλωσης, καταβολής, βεβαίωσης, 

παραγραφής του φόρου και υποχρεώσεων των συµβολαιογράφων (πιστοποιητικό άρθρ. 48).  

Βέβαια οι ρυθµίσεις του νέου φόρου που αντικατέστησε το ΕΤΑΚ δεν περιορίζονται µόνο 

στον βασικό νόµο θεσµοθέτησής του αλλά και σε άλλα νοµοθετικά κείµενα όπως ο ν 

3943/2011 το νόµο 3986/2011 και διαταγές και ερµηνευτικές  εγκυκλίους του Υπουργείου 

Οικονοµικών. 

 

4.2  Αντικείµενο του ΦΑΠ 

Αντικείµενο του φόρου, δηλαδή η φορολογητέα ύλη επί της οποίας επιβάλλεται ο ΦΑΠ είναι 

η ακίνητη περιουσία έτσι όπως αυτή εκλαµβάνεται από τον ΑΚ που βρίσκεται στην κατοχή 

των φυσικών και νοµικών προσώπων την πρώτη Ιανουαρίου κάθε έτους από 1/1/2010 και 

έπειτα σύµφωνα µε την πρόβλεψη του άρθρου 27 του ν 3842/2010.Η ακίνητη περιουσία που 

αποτελεί την φορολογητέα ύλη  περιλαµβάνει την πλήρη κυριότητα, το δικαίωµα της ψιλής 

κυριότητας και της επικαρπίας σε ακίνητο,  την αποκλειστική χρήση θέσης στάθµευσης, 

βοηθητικών χώρων, κολυµβητικών δεξαµενών που βρίσκονται σε κοινόκτητο  τµήµα 

υπογείου πυλωτής, δώµατος ή ακάλυπτου χώρου οικοδοµής των ακινήτων. 

 

4.3  Υποκείµενα του ΦΑΠ 

Θεωρούµενα ως υποκείµενα του φόρου είναι όλα τα πρόσωπα που κατέχουν ακίνητη 

περιουσία στην Ελλάδα την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, φυσικά και νοµικά. Βασικό 

στοιχείο δηλαδή που καθιστά κάποιον υπόχρεο σε ΦΑΠ είναι η κατοχή ακινήτων στην αρχή 

κάθε έτους.  Εποµένως οποιαδήποτε µεταβολή επερχόµενη κατά τη διάρκεια του έτους  για 
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παράδειγµα η απόκτηση νέου ακινήτου ή η µεταβίβαση ενός ήδη υπάρχοντος δεν επηρεάζει 

τη φορολογική επιβάρυνση του υπόχρεου. 

Οι διατάξεις του νόµου 3842/2010 όπως και οι αντίστοιχες του νόµου για το ΕΤΑΚ ορίζουν 

ρητά ποιος θεωρείται ότι αποκτά ακίνητο και εποµένως είναι υπόχρεος σε ΦΑΠ: 

1)Όσοι απέκτησαν  ακίνητο µε οποιοδήποτε τρόπο (αγορά,  γονική παροχή, δωρεά εν ζωή ή 

αιτία θανάτου):  

- από την ηµεροµηνία του οριστικού συµβολαίου  

-από την ηµεροµηνία τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης καταδίκης  σε δήλωση  

βουλήσεως  ή αναγνώρισης εµπράγµατου δικαιώµατος σε ακίνητο. Σε αυτήν την περίπτωση  

υπάγεται  η δικαστική απόφαση  όταν ο καταδικαζόµενος  είχε δεσµευτεί µε προσύµφωνο  να 

συστήσει εµπράγµατο δικαίωµα σε ακίνητο αλλά αρνείται να συµµορφωθεί.  

-ο υπερθεµατιστής από την ηµεροµηνία σύνταξης της κατακυρωτικής έκθεσης  στην 

περίπτωση πλειστηριασµού 

-οι κληρονόµοι όπως ορίζει το κληρονοµικό δίκαιο 

Αλλά  

-Και ο εκ προσυµφώνου αγοραστής  στις περιπτώσεις προσυµφώνου µε το δικαίωµα της 

αυτοσύµβασης,  εκτός των εργολαβικών προσυµφώνων 

-οι δικαιούχοι των κατοικιών – διαµερισµάτων του ΟΕΚ που τα έχουν παραλάβει χωρίς 

οριστικά παραχωρητήρια 

- ο γονέας για τα ακίνητα των προστατευόµενων τέκνων σύµφωνα µε όσα πρόβλεπε ο ΚΦΕ ν 

2238/1994 

- ο κηδεµόνας για την ακίνητη περιουσία σχολάζουσας κληρονοµιάς  

- ο εκτελεστής της διαθήκης  για το διάστηµα που τη διοικεί 

- ο µεσεγγυούχος  ακίνητης περιουσίας 

- ο νοµέας επίδικων ακινήτων 

Και τέλος από το 2011 και µετά  ο εργολάβος  για τα ακίνητα  τα οποία ενώ συµφωνήθηκε να 

µεταβιβαστούν  και δεν έχουν µεταβιβαστεί  από τον οικοπεδούχο στον εργολάβο ή σε τρίτο 

πρόσωπο, εφόσον έχουν παρέλθει τρία χρόνια από την έκδοση της οικοδοµικής άδειας  ή 

έχουν εκµισθωθεί ή κατά οποιοδήποτε τρόπο χρησιµοποιηθεί εντός της τριετίας από τον ίδιο. 

Σκοπός της  τελευταίας διάταξης  είναι η ανατροπή της αδικίας εις βάρος των οικοπεδούχων 

οι οποίοι ήταν υπόχρεοι του φόρου για κτίσµατα που ήταν µεν στην κατοχή τους, δεν 

µπορούσαν όµως να τα χρησιµοποιήσουν δε διότι αποτελούσαν εργολαβικό αντάλλαγµα. 
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4.4  Απαλλαγές Από  το ΦΑΠ 

 Οι απαλλαγές από το ΦΑΠ ορίζονται περιοριστικά από τον οικείο νόµο και ερµηνεύονται 

στενά όπως όλες άλλωστε οι φορολογικές διατάξεις. 

 Όπως και στο ΕΤΑΚ έτσι και στο ΦΑΠ έχουν θεσµοθετηθεί κάποιες απαλλαγές που δεν 

έχουν σχέση µε τον ιδιοκτήτη αλλά µε συγκεκριµένα ακίνητα  και κάποιες απαλλαγές που 

αφορούν συγκεκριµένα πρόσωπα. 

 Ειδικότερα εξαιρούνται της φορολόγησης τα γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού που 

ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα (άρα δεν απαλλάσσονται τα νπ), τα δάση και οι δασικές 

εκτάσεις, τα ακίνητα που ανήκουν σε ξένα κράτη και χρησιµοποιούνται για την εγκατάσταση 

των πρεσβειών και προξενείων τους όπως και τα ακίνητα των διπλωµατών και προξένων  µε 

τον όρο της αµοιβαιότητας. Τα ακίνητα των προξένων,  των προξενικών πρακτόρων και 

κατώτερου προσωπικού των πρεσβειών και προξενείων  εξαιρούνται  µε τον όρο της 

αµοιβαιότητας  και εφόσον τα πρόσωπα αυτά έχουν την ιθαγένεια του κράτους που 

αντιπροσωπεύουν και δεν ασκούν εµπόριο ή βιοµηχανία  ή δεν είναι διευθυντές  

επιχειρήσεων στην Ελλάδα υπό την επιφύλαξη των διεθνών συµβάσεων. 

 Απαλλάσσονται του φόρου τα ακίνητα που δεσµεύτηκαν από την αρχαιολογική υπηρεσία 

λόγω αρχαιοελληνικής έρευνας, τα κτίσµατα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια ή πρωτόκολλο 

κατεδάφισης, τα  επιταγµένα από το στρατό, τα  ακίνητα του Ελληνικού ∆ηµοσίου, τα 

ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα των ΟΤΑ, τα ακίνητα που παραχωρούνται κατά χρήση στο 

Ελληνικό ∆ηµόσιο  χωρίς αντάλλαγµα εφόσον  χρησιµοποιούνται προς εξυπηρέτηση των 

δηµοσίων σκοπών της εκπαίδευσης,  υγείας, νεότητας,  πρόνοιας και τρίτης ηλικίας. 

 Ακόµη δεν υπόκεινται σε ΦΑΠ οι λωρίδες γης,  στις οποίες υπάρχουν σιδηροτροχιές που 

κινούνται µέσα µεταφοράς χάριν κοινής ωφέλειας καθώς και τα εδαφοτεµάχια στα οποία 

είναι εγκατεστηµένοι πύργοι και γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ,  τα 

ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα των Μουσείων, του Ευρωπαϊκού  Πολιτιστικού Κέντρου 

∆ελφών, των ξένων Αρχαιολογικών Σχολών και της Αµερικάνικης Γεωργικής Σχολής. 

 Άλλες απαλλαγές: 

-Τα ακίνητα που χρησιµοποιούνται για εξυπηρέτηση θρησκευτικού λατρευτικού,  

εκπαιδευτικού και κοινωφελούς έργου από τις γνωστές θρησκείες και δόγµατα. 

- τα ακίνητα που ιδιοχρησιµοποιούνται από τα νοµικά πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις 

του ν 3647/2008 25 

                                                           
25 Περί διοικήσεως και διαχειρίσεως των Βακουφίων της Μουσουλµανικής Μειονότητας στη ∆υτική Θράκη και 

των περιουσιών αυτών. 
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-τα ακίνητα ιδιωτικών ναών  γνωστών θρησκειών  και δογµάτων που έχουν τεθεί σε κοινή 

λατρεία 

- τα δικαιώµατα µεταλλειοκτησίας και εξόρυξης ορυκτών και λίθων 

-τα ακίνητα που βρίσκονται υπό ανέγερση  για τρία χρόνια από την έκδοση της οικοδοµικής 

άδειας εκτός και αν µέσα στη τριετία έχουν εκµισθωθεί ή έχουν χρησιµοποιηθεί 

-τα ακίνητα που έχουν κριθεί διατηρητέα  για το χρονικό διάστηµα που κατά το οποίο 

επισκευάζονται 

- το δικαίωµα υψούν  οικοπέδου στο οποίο υπάρχουν κτίσµατα  εφόσον βρίσκονται σε 

περιοχές πυκνοκατοικηµένες  και ο συντελεστής αξιοποίησης του οικοπέδου  είναι ανώτερος 

του 2,5%. 

 

4.5   Τρόπος Προσδιορισµού της Αξίας των Ακινήτων 

 Σύµφωνα µε τα οριζόµενα του άρθ. 30 του ν 3842/2010 ο  ΦΑΠ  υπολογίζεται στην αξία που 

έχουν τα ακίνητα  ή τα εµπράγµατα δικαιώµατα πάνω σ’ αυτά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. 

Όσον αφορά την αξία των εµπράγµατων δικαιωµάτων πάνω στα ακίνητα  δηλαδή την 

επικαρπία και την ψιλή κυριότητα προβλέπεται τρόπος υπολογισµού της επικαρπίας ως 

ποσοστού της πλήρους κυριότητας που σχετίζεται άµεσα µε την ηλικία του επικαρπωτή. Όσο 

µικρότερη είναι η ηλικία του επικαρπωτή τόσο  µεγαλύτερη είναι η αξία της επικαρπίας. Το 

δικαίωµα της οίκησης αντιµετωπίζεται όπως η επικαρπία και ο κύριος του ακινήτου σ’ αυτήν 

την περίπτωση ως ψιλός κύριος. 

Για τα νοµικά πρόσωπα  όταν ο επικαρπωτής είναι νοµικό πρόσωπο εξοµοιώνεται  µε 

πρόσωπο που η ηλικία του δεν έχει υπερβεί το 20ο έτος και εποµένως η επικαρπία 

υπολογίζεται στα 8/10 της πλήρους κυριότητας.  

 

4.5.1  Προσδιορισµός αξίας ακινήτων νοµικών προσώπων 

 Βάση του άρθρου 31 του ν 3842/2010 ως φορολογητέα αξία του ακινήτου ή του εµπράγµα-

του σε αυτό δικαιώµατος για τα νοµικά πρόσωπα λαµβάνεται η αξία η οποία προσδιορίζεται 

από τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41Α του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α'), όπως ισχύει, όπου 

εφαρµόζεται το σύστηµα του αντικειµενικού προσδιορισµού, και από την παράγραφο 2 του 

άρθρου 3 του αν. 1521/1950(ΦΕΚ 245 Α'), όπως ισχύει, στις λοιπές περιπτώσεις. 
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4.5.2  Προσδιορισµός Αξίας Ακινήτων Φυσικών Προσώπων 

Η αξία των ακινήτων και των εµπράγµατων δικαιωµάτων σε ακίνητα η οποία υπόκειται σε 

φόρο,  προκύπτει από το γινόµενο των τιµών εκκίνησης  που έχουν καθοριστεί από τα άρθρα 

41 και 42 του ν 1249/1982 όπως αυτός ισχύει όπου εφαρµόζεται το αντικειµενικό σύστηµα 

αξιών επί τους συντελεστές αυξοµείωσης όπως αυτοί καθορίζονται ανά είδους ακινήτου ή 

κτιρίου. Συντελεστές αυξοµείωσης αποτελούν ο συντελεστής πρόσοψης, ορόφου, επιφάνειας, 

παλαιότητας, ειδικών συνθηκών και συνιδιοκτησίας, οι οποίοι διαφέρουν µεταξύ τους 

ανάλογα µε το είδος του ακινήτου (εάν πρόκειται για κατοικία-µονοκατοικία-διαµέρισµα ή 

επαγγελµατική στέγη κτλ). 

 Ως Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου(ΣΑΟ) για τον υπολογισµό της φορολογητέας αξίας  

είναι ο συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου που περιλαµβάνεται στις αποφάσεις 

προσδιορισµού αντικειµενικής αξίας ακινήτων ανεξάρτητα αν ο συντελεστής δόµησης που 

ισχύει είναι διαφορετικός. Αν πρόκειται για δεσµευµένο οικόπεδο για κοινωφελή χρήση ο 

ΣΑΟ είναι ο συντελεστής δόµησης του οικοδοµικού τετραγώνου όπως καθορίστηκε µε 

προεδρικό διάταγµα. 

 Αν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή όπου δεν έχουν καθοριστεί συντελεστής οικοπέδου, 

συνολική τιµή εκκίνησης του οικοπέδου και συντελεστής αξιοποίησης του οικοπέδου 

λαµβάνονται οι κατώτεροι αντίστοιχοι της ζώνης µε τη χαµηλότερη τιµή ζώνης της οικείας 

∆ηµοτικής Ενότητας ή αν δεν υπάρχουν, οι κατώτεροι αντίστοιχοι του οικείου ∆ήµου ή αν 

δεν υπάρχουν οι τελευταίοι οι κατώτεροι αντίστοιχοι της οικείας περιφερειακής ενότητας και 

σε περίπτωση που δεν έχουν καθοριστεί και οι τελευταίοι λαµβάνονται οι κατώτερες 

αντίστοιχες τιµές της οικείας Περιφέρειας. Για  τις περιοχές στις οποίες δεν εφαρµόζεται το 

αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων η αξία των οικοπέδων 

καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών έχοντας ως βάση την κατώτερη τιµή 

οικοπέδου του δήµου ή της κοινότητας,  σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του αν 

1521/1950 όπως ισχύει. 

Επίσης µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται για τις περιοχές που για 

πρώτη φορά εντάσσονται στο σύστηµα αντικειµενικών αξιών οι συντελεστές αξιοποίησης 

οικοπέδου καθώς και οποιοδήποτε θέµα αφορά τον προσδιορισµό της αξίας των ακινήτων για 

την φορολογία. 
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4.6  Υποβολή ∆ήλωσης 

4.6.1 Υποβολή ∆ήλωσης ΝΠ 

 Όλα τα νοµικά πρόσωπα που διαθέτουν ακίνητη περιουσία σύµφωνα µε την παράγραφο 2 

του άρθρου 27 του παρόντος την πρώτη Ιανουαρίου κάθε έτους, υποχρεούνται να 

υποβάλλουν δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. 

τους. Η δήλωση υποβάλλεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου ή από 

πρόσωπο που έχει ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηθεί από αυτόν. 

 Σε περίπτωση κληρονοµιάς περιουσίας που τελεί υπό εκκαθάριση, η οποία έχει καταληφθεί 

υπέρ νοµικών προσώπων µε τον όρο της εκτέλεσης κοινωφελών ή φιλανθρωπικών έργων, 

υπόχρεος για την υποβολή δήλωσης είναι ο εκτελεστής διαθήκης για το διάστηµα που τη 

διαχειρίζεται και τη διοικεί.. Σε περίπτωση που νοµικό πρόσωπο έχει τεθεί σε εκκαθάριση ή 

βρίσκεται κάτω από αναγκαστική διαχείριση, υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης είναι, 

κατά περίπτωση, ο εκκαθαριστής ή ο προσωρινός διαχειριστής του νοµικού προσώπου. Σε 

περίπτωση που νοµικό πρόσωπο έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, υπόχρεος για την 

υποβολή της δήλωσης είναι ο σύνδικος της πτώχευσης. 

 

4.6.2  Υποβολή ∆ήλωσης ΦΠ 

Για την επιβολή του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων, για το πρώτο έτος 

εφαρμογής, ως δήλωση φυσικού προσώπου ορίζονται οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων ετών 2005 

έως 2010, οι οποίες περιλαμβάνουν το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του την πρώτη Ιανουαρίου 

2010. Η εικόνα που προκύπτει από τη σύνθεση των δηλώσεων αυτών αποτελεί τη «Δήλωση Φόρου 

Ακίνητης Περιουσίας» έτους 2010. 

  Για κάθε επόµενο έτος ως δήλωση φυσικού προσώπου ορίζεται η δήλωση Φόρου Ακίνητης 

Περιουσίας του προηγούµενου έτους, µε τις µεταβολές της περιουσιακής ή οικογενειακής 

κατάστασης που επήλθαν, για τις οποίες υποβάλλεται δήλωση στοιχείων ακινήτων το 

αντίστοιχο έτος. 

 Η δήλωση των φυσικών προσώπων συντίθεται µηχανογραφικά από το Υπουργείο 

Οικονοµικών, χωριστά ανά φυσικό πρόσωπο, από τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων των 

υπόχρεων. 

  Ο υπόχρεος λαµβάνει γνώση της περιουσιακής του κατάστασης και της φορολογητέας αξίας 

της µε το εκκαθαριστικό σηµείωµα του φόρου ακίνητης περιουσίας, το οποίο επέχει και θέση 

δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας του οικείου έτους. 
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 Ο υπόχρεος για τον οποίο δεν προκύπτει φόρος για καταβολή, λαµβάνει γνώση της 

περιουσιακής του κατάστασης και της φορολογητέας αξίας της ακίνητης περιουσίας του µόνο 

ηλεκτρονικά, µέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρµογής της Γενικής Γραµµατείας 

Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών το µήνα Σεπτέµβριο του οικείου 

έτους και τα εκκαθαριστικά σηµειώµατα της εφαρµογής αυτής, τα οποία επέχουν και θέση 

δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας του οικείου έτους, τηρούνται σε ηλεκτρονική µορφή 

στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. 

 

4.7  Υπολογισµός Φόρου  

4.7.1  Υπολογισµός Φόρου ΝΠ 

 Η αξία των ακινήτων των νοµικών προσώπων φορολογείται µε συντελεστή έξι τοις χιλίοις 

(6‰).26 

 Η αξία των ακινήτων των ηµεδαπών και των αλλοδαπών (µε τον όρο της αµοιβαιότητας), 

νοµικών προσώπων ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που 

επιδιώκουν αποδεδειγµένα σκοπούς κοινωφελείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και εκπαι-

δευτικούς, καθώς και τα υποκείµενα σε φόρο ακίνητα των νοµικών προσώπων των 

περιπτώσεων ιβ', ιγ' και ιδ' του άρθρου 2927, φορολογούνται µε συντελεστή τρία τοις χιλίοις 

(3‰). 

 Με συντελεστή ένα τοις χιλίοις (1‰) φορολογούνται: 

α)  Η αξία των κτισµάτων των ακινήτων τα οποία ιδιοχρησιµοποιούνται για την παραγωγή ή 

την άσκηση εµπορικής δραστηριότητας από επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αντικειµένου 

εργασιών. Ο µειωµένος συντελεστής καταλαµβάνει µόνο τα ιδιοχρησιµοποιούµενα για την 

παραγωγή και άσκηση της εµπορικής δραστηριότητας κτίσµατα και όχι τα γήπεδα επί των 

οποίων βρίσκονται τα παραπάνω κτίσµατα.28  

                                                           
26 Άρθρ. 35(παρ 1-5) του ν 3842/2010 –υπολογισµός του φόρου ακίνητης περιουσίας νοµικών προσώπων. Ως  

ακίνητα  των νοµικών προσώπων θεωρούνται τα κτίσµατα, µισθωµένα ή κενά  και τα γήπεδα(οικόπεδα και 

αγροτεµάχια)βλ.Εγκ.Υπ.Οικ.1042151/396/0013/ΠΟΛ.1075/2008, 1022457/86/0013/ΠΟΛ.1029/2009. 

27 Πρόκειται για τα ακίνητα των Μουσείων, του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου ∆ελφών, των ξένων 

αρχαιολογικών σχολών, των κατά την παρ 2 του άρθρ. 13 του Συντ. γνωστών θρησκειών και δογµάτων, του 

Ιερού Πανάγιου Τάφου, της Ιεράς Μονής του Όρους Σινά, του Αγίου όρους, του Πατριαρχείου 

Κωνσταντινουπόλεως, του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, Ιεροσολύµων, της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας 

και των νπ που υπάγονται στις διατάξεις του ν 3647/2008. 

28 Βλ Π. Ρέππα, Ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) σ. 148 
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β)  Η αξία των κτισµάτων των ακινήτων τα οποία ιδιοχρησιµοποιούνται από τα νοµικά 

πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

γ)  Η αξία των υποκείµενων σε φόρο ακίνητων των περιπτώσεων η' και ια' του άρθρου 29 του 

παρόντος νόµου, µε εξαίρεση τα ακίνητα των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου που 

φορολογούνται µε συντελεστή τρία τοις χιλίοις (3‰).(πρόκειται για ακίνητα των Ο.Τ.Α, 

των νπδδ κτλ).  

δ)  Η αξία των ακινήτων που περιλαµβάνονται στο ενεργητικό των εταιρειών επενδύσεων σε 

ακίνητη περιουσία και των Αµοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνητης Περιουσίας, όπως ορίζονται 

στο ν2778/1999 (ΦΕΚ 295 Α'), όπως ισχύει. Συνεπώς σ’ αυτή την ειδική κατηγορία δεν 

µπορούν να υπαχθούν άλλες εταιρείες πλην των συγκεκριµένα αναφερόµενων.    

ε)  η αξία των κτιρίων, τα οποία είναι προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων εκατό ετών και 

έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα µνηµεία ή ως έργα τέχνης, που χρήζουν 

ειδικής προστασίας, από το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού. 

 Ο φόρος που αναλογεί στη συνολική αξία των κτισµάτων που υπόκεινται σε φορολογία δεν 

µπορεί να είναι µικρότερος από ένα (1) ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο, µε εξαίρεση τα ηµιτελή 

κτίσµατα και τα γεωργικά και κτηνοτροφικά κτήρια 

 Για τα έτη 2010, 2011,  2012 και 2013 η αξία των ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων οποιασδήποτε µορφής υπάγεται σε φόρο µε συντελεστή 0,33‰. 

Για την περίπτωση αυτή δεν έχει εφαρµογή το ελάχιστο όριο του ενός (1) ευρώ ανά 

τετραγωνικό µέτρο των κτισµάτων. 

 Πρέπει να σηµειωθεί ότι σε περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται εντός του συστήµατος 

αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας ακινήτων απαιτείται διαχωρισµός της αξίας του 

κτίσµατος που ιδιοχρησιµοποιείται από την ενσωµατωµένη αξία του οικοπέδου. Η αξία του 

κτίσµατος είναι η διαφορά της συνολικής αξίας του ακινήτου µείον την αξία του οικοπέδου. 

Εάν προκύψει αρνητική αξία για το ιδιοχρησιµοποιούµενο κτίσµα, µετά την αφαίρεση της 

αξίας του αναλογούντος οικοπέδου, το κτίσµα θα αναγραφεί µε την ενδεικτική αξία του ενός 

(1) ευρώ και το οικόπεδο θα φορολογηθεί µε συντελεστή 6‰. 

Παράδειγµα Υπολογισµού Φόρου νπ  29  

Βιοµηχανική Α.Ε. έχει στην κατοχή της: 

1. Εργοστάσιο το οποίο ιδιοχρησιµοποιεί,  µε επιφάνεια 800τ.µ.,  αξίας 200.000 € επί 

οικοπέδου αξίας 280.000 €. 

2.  Γεωργικά κτίσµατα, επιφάνειας 300 τµ.,  αξίας 80.000 € επί αγροτεµαχίου αξίας 50.000 €. 

                                                           
29 Το παραπάνω παράδειγµα είναι το 1ο εκ των δύο που παρατίθενται στην ΠΟΛ 1094/2010 ΤΟΥ υπ Οικ. 
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3. ∆ιαµέρισµα επιφάνειας 180 τµ., αντικειµενικής αξίας 300.000 € το οποίο µισθώνει. 

 

Ο φόρος που θα καταλογιστεί υπολογίζεται όπως παρακάτω: 

1. Εργοστάσιο:200.000 × 0,1%=200 € (0,1% λόγω ιδιοχρησιµοποίησης) 

2. Οικόπεδο: 280.000 × 0,6%=1.680 € 

3.  Γεωργικές Αποθήκες: 80.000 × 0,6%=480 € 

4. Αγροτεµάχιο: 50.000 × 0,6%=300 € 

5. ∆ιαµέρισµα: 300.000 × 0,6%=1.800 € 

 Για τον υπολογισµό δε θα ληφθεί υπόψη ο κανόνας του 1 € ανά τµ. επειδή ο φόρος που 

αντιστοιχεί στα ακίνητα(κτίσµατα) είναι µεγαλύτερος από το άθροισµα των τετραγωνικών 

τους µέτρων:  980 τα τµ. (800+180) και 2.000 € ο φόρος τους.  

 Εποµένως  το σύνολο του φόρου είναι 200 + 1.680 + 480 + 300 + 1.800=4.460 € 

 

4.7.2 Υπολογισµός Φόρου ΦΠ 

 Η ακίνητη περιουσία κάθε φυσικού προσώπου φορολογείται χωριστά. 

 Επί της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας φυσικού προσώπου µέχρι 200.000 € (στις 

αρχικές διατάξεις προβλεπόταν αφορολόγητο όριο 400.000 €) δεν υπολογίζεται φόρος. 

Προβλέπεται µε άλλα λόγια αφορολόγητο µόνο για τα φυσικά πρόσωπα. 

 Επί της συνολικής, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, αξίας της ακίνητης περιουσίας κάθε 

φυσικού προσώπου επιβάλλεται φόρος σύµφωνα µε την ακόλουθη κλίµακα:                

 

               Πίνακας 1: Κλιµάκια υπολογισµού φόρου ΦΑΠ φυσικών προσώπων από 01/01/2011 

Κλιµάκιο (€) 

Φορολογικός 

συντελεστής 

κατά κλιµάκιο % 

Ποσό φόρου 

κατά κλιµάκιο 

(€) 

Σύνολο 

Φορολογητέας 

Αξίας (€) 

Σύνολο 

Φόρου (€) 

200.000,00 0 0,00 200.000,00 0,00 

300.000,00 0,2 % 600,0 500.000,00 600,00 

100.000,00 0,3 % 300,0 600.000,00 900,00 

100.000,00 0,6 % 600,0 700.000,00 1.500,00 

100.000,00 0,9 % 900,0 800.000,00 2.400,00 

υπερβάλλον 1,0%       
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 Ειδικά για τα έτη 2010, 2011 και 2012  ο συντελεστής φορολόγησης ορίζεται σε ποσοστό 

δύο τοις εκατό (2%) για την αξία άνω των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000,00) ευρώ. 

 Η παραπάνω κλίµακα είναι η κλίµακα του ΦΑΠ έτσι όπως διαµορφώθηκε µε το ν 3986/2011 

άρθρ. 33 ισχύοντας από 1/1/2011.Παρακάτω παρουσιάζεται η αρχική κλίµακα φορολόγησης: 

 

             Πίνακας 2: Κλιμάκια υπολογισμού φόρου ΦΑΠ από 01/01/2010 

Κλιµάκιο Φορολογικός 

Συντελεστής    

 κατά κλιµάκιο 

% 

Ποσό φόρου 

Κατά 

κλιµάκιο 

€ 

Σύνολο 

Φορολογητέας 

αξίας   

Σύνολο 

φόρου 

400.000,00 0 0 400.000,00 0 

100.000,00 0,1% 100 500.000,00 100 

100.000,00 0,3% 300 600.000,00         

             

400 

100.000,00 0,6% 600 700.000,00  1.000 

100.000,00 0,9% 900 800.000,00 1.900 

Υπερβάλλον  1%    

 

 

4.8  Υποχρεώσεις Συµβολαιογράφων, Υποθηκοφυλάκων και 

Προϊσταµένων Κτηµατολογικών Γραφείων 

 Σύµφωνα µε το άρθρ. 48 απαγορεύεται η σύνταξη συµβολαιογραφικού εγγράφου, µε το 

οποίο µεταβιβάζεται µε αντάλλαγµα ή µε χαριστική αιτία η κυριότητα ακινήτου ή 

µεταβιβάζονται ή δηµιουργούνται εµπράγµατα δικαιώµατα σε αυτό, αν δεν επισυναφθεί από 

τον συµβολαιογράφο στο συµβόλαιο που συντάσσει, πιστοποιητικό του αρµόδιου προϊσταµέ-

νου ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας, µε το οποίο θα πιστοποιείται ότι το ακίνητο έχει 

δηλωθεί στη δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας και έχει καταβληθεί ο φόρος που αναλογεί 

στην αξία του για τα δύο προηγούµενα της µεταβίβασης έτη. 

Οι φύλακες µεταγραφών και οι προϊστάµενοι των κτηµατολογικών γραφείων υποχρεούνται 

να αρνηθούν τη µεταγραφή ή την καταχώριση στα κτηµατολογικά βιβλία 

συµβολαιογραφικού εγγράφου µε το οποίο µεταβιβάζεται µε αντάλλαγµα ή µε χαριστική 

αιτία η κυριότητα ενός ακινήτου ή µεταβιβάζονται ή δηµιουργούνται εµπράγµατα 
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δικαιώµατα σε αυτό, εάν δεν προσκοµίζεται το πιστοποιητικό της παραγράφου 1 του άρθρου 

αυτού 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η διαδικασία και κάθε αναγκαία 

λεπτοµέρεια για το περιεχόµενο του πιστοποιητικού και την εφαρµογή του άρθρου αυτού. 

Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού εφαρµόζονται σε 

συµβολαιογραφικά έγγραφα που καταρτίζονται µετά την 1η Ιανουαρίου 2012. Ειδικά για το 

έτος 2013 απαγορεύεται η σύνταξη συµβολαιογραφικού εγγράφου, µε το οποίο 

µεταβιβάζεται από φυσικό πρόσωπο µε αντάλλαγµα ή µε χαριστική αιτία η κυριότητα 

ακινήτου ή µεταβιβάζονται ή δηµιουργούνται εµπράγµατα δικαιώµατα σε αυτό, αν δεν 

επισυναφθεί από το συµβολαιογράφο, αντί του πιστοποιητικού της παραγράφου 1, είτε: (α) 

βεβαίωση της αρµόδιας ∆.Ο.Υ., µε την οποία βεβαιώνεται ότι έχει καταβληθεί το Ενιαίο 

Τέλος Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) έτους 2009 που αναλογεί επιµεριστικά για το ακίνητο αυτό, επί 

του επικυρωµένου αντιγράφου του εκκαθαριστικού σηµειώµατος Ε.Τ.ΑΚ. 2009, είτε (β) 

θεωρηµένο αντίγραφο από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. της υποβαλλόµενης υπεύθυνης δήλωσης του 

άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄70) του φυσικού προσώπου, µε την οποία δηλώνει το χρόνο 

απόκτησης του ακινήτου, και στην οποία επισυνάπτεται αντίγραφο του τίτλου κτήσης του 

ακινήτου στις περιπτώσεις που το ακίνητο αποκτήθηκε µετά την 1η Ιανουαρίου 2009. Ειδικά 

για το έτος 2013 οι φύλακες µεταγραφών και οι προϊστάµενοι των κτηµατολογικών γραφείων 

υποχρεούνται να αρνηθούν τη µεταγραφή ή την καταχώριση στα κτηµατολογικά βιβλία 

συµβολαιογραφικού εγγράφου σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια, εάν δεν επισυνάπτονται 

τα αναφερόµενα στο προηγούµενο εδάφιο, κατά περίπτωση, έγγραφα. 

 Οι συµβολαιογράφοι, οι φύλακες µεταγραφών και οι προϊστάµενοι των κτηµατολογικών 

γραφείων που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις παραγράφους 1 και 2 

του άρθρου 48 του νόµου αυτού υπόκεινται σε πρόστιµο  η επιβολή του οποίου υπόκειται σε 

διοικητική επίλυση. 

  



34 

 

Κεφάλαιο 5
ο
: ΕΕΤΑ 

5.1  ΕΕΤΑ  

  Με το άρθρο 53 του νόµου 4021/2011 επιβλήθηκε το ΕΕΤΗ∆Ε “ Έκτακτο Ειδικό Τέλος 

Ηλεκτροδοτούµενων Επιφανειών” το οποίο όριζε  ότι για επιτακτικούς λόγους εθνικού 

συµφέροντος που συνίστανται στην άµεση µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος, 

επιβάλλεται ειδικό τέλος υπέρ του ∆ηµοσίου στις ηλεκτροδοτούµενες για οικιστική ή 

εµπορική χρήση δοµηµένες επιφάνειες των ακινήτων που υπάγονται κατά τη 17η 

Σεπτεµβρίου κάθε έτους στο τέλος ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 

του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (ΤΑΠ).  

 Οι διατάξεις του νόµου τροποποιήθηκαν  και αντικαταστάθηκαν µε µεταγενέστερους νόµους 

όπως µε το νόµο 4024/2011,4047/2012, 4052/2012 ενώ συνέχεια του ΕΕΤΗ∆Ε αποτελεί το 

ΕΕΤΑ “Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων” το οποίο θεσπίστηκε µε την υποπαράγραφο Α7 

του νόµου 4152/2013 η οποία όριζε την επιβολή του τέλους έως την 31/12/2013. 

 Το ΕΕΤΑ περιλήφθηκε γιατί παρόλο που διαφέρει στα χαρακτηριστικά του από τους 

υπόλοιπους φόρους (δεν υπήρξε εκκαθάριση για το ΕΕΤΑ,  αρµόδια Υπηρεσία για την 

είσπραξή του ορίστηκε η ∆ΕΗ, βεβαίωση στην αρµόδια ∆.Ο.Υ υπήρξε στις περιπτώσεις που 

δεν εισπράχθηκε από τη ∆.Ε.Η)  εντούτοις αποτελεί µία έκτακτη φορολογική επιβάρυνση 

στην περιουσία των πολιτών και δεν ταυτίζεται µε την έννοια του ανταποδοτικού τέλους. 

 

5.2  Αντικείµενο του τέλους 

 Αντικείµενο του Ε.Ε.Τ.Α. είναι οι ηλεκτροδοτούµενες δοµηµένες επιφάνειες ακινήτων 

οποιασδήποτε µορφής, ανεξάρτητα αν αυτές είναι αποπερατωµένες ή µη κατά την ως άνω 

ηµεροµηνία και ανεξάρτητα από την ορθή αναγραφή των στοιχείων τους στους 

λογαριασµούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος. 

 

5.3 Υποκείµενο του Τέλους και Υπόχρεος για την Καταβολή του 

 Υποκείµενο του Ε.Ε.Τ.Α. είναι ο κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου ή το πρόσωπο στο 

οποίο έχει παραχωρηθεί το ακίνητο µε προσωρινό παραχωρητήριο ή το δικαίωµα 

εκµετάλλευσης περιπτέρου, κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας, αυτού, την 1η Μαΐου 2013. 

  Υπόχρεος για την καταβολή του Ε.Ε.Τ.Α. είναι ο χρήστης του ακινήτου κατά την 

ηµεροµηνία έκδοσης κάθε λογαριασµού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος που 
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περιλαµβάνει Ε.Ε.Τ.Α. και ο οποίος το καταβάλλει µαζί µε το λογαριασµό κατανάλωσης του 

ηλεκτρικού ρεύµατος. Αν ο χρήστης είναι µισθωτής, εφόσον αποδεικνύει την καταβολή του 

Ε.Ε.Τ.Α., επέρχεται αυτοδικαίως συµψηφισµός µε οφειλόµενα ή µελλοντικά µισθώµατα. Η 

διάταξη του προηγούµενου εδαφίου κατισχύει κάθε άλλης αντίθετης συµφωνίας των 

συµβαλλόµενων µερών, µε εξαίρεση τις συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης του ν. 

1665/1986 (Α' 194), στις οποίες ο µισθωτής έχει το δικαίωµα αγοράς του ακινήτου κατά τη 

λήξη της µίσθωσης. 

 

5.4   Υπολογισµός του Τέλους 

  Ο υπολογισµός του Ε.Ε.Τ.Α. γίνεται µε βάση το εµβαδό της δοµηµένης επιφάνειας, το ύψος 

της τιµής ζώνης και τη παλαιότητα του ακινήτου, όπως αυτά αναγράφονται στο λογαριασµό 

της ∆.Ε.Η. ή των εναλλακτικών προµηθευτών ηλεκτρικού ρεύµατος και µε βάση τα οποία 

υπολογίζεται κατά την 1η Μαΐου 2013 το τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) της παρ. 1 του 

άρθρου 24 του ν. 2130/1993 

 Έχουν οριστεί δύο πίνακες:1ο) ο πίνακας συντελεστών προσδιορισµού και 2ο)ο πίνακας 

συντελεστών προσαύξησης όπως παρακάτω. 

  To E.E.T.A. υπολογίζεται ως το γινόµενο του συντελεστή προσδιορισµού του πίνακα 1(α΄) 

επί τον συντελεστή προσαύξησης του πίνακα 2(β') επί τον αριθµό των τετραγωνικών µέτρων 

των ηλεκτροδοτούµενων επιφανειών. Στην περίπτωση που η τιµή των τετραγωνικών µέτρων 

του Τ.Α.Π. είναι ίση µε µηδέν (0), το Ε.Ε.Τ.Α. υπολογίζεται µε βάση τα τετραγωνικά µέτρα 

που ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισµό των δηµοτικών τελών ή, αν δεν υπολογίστηκαν 

δηµοτικά τέλη, µε βάση τα τετραγωνικά µέτρα που ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισµό 

του δηµοτικού φόρου λόγω του συνυπολογισµού σε αυτά αδόµητης επιφάνειας. 

Αν τα τετραγωνικά µέτρα, που λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό του Τ.Α.Π., είναι 

υπερδιπλάσια της µεγαλύτερης τιµής τετραγωνικών µέτρων µεταξύ αυτών που έχουν ληφθεί 

υπόψη για τον υπολογισµό των δηµοτικών τελών και για τον υπολογισµό του δηµοτικού 

φόρου, το Ε.Ε.Τ.Α. υπολογίζεται βάσει των τετραγωνικών µέτρων που έχουν ληφθεί υπόψη 

για τον υπολογισµό των δηµοτικών τελών. Το προηγούµενο εδάφιο δεν εφαρµόζεται, όταν 

δεν έχουν υπολογισθεί δηµοτικά τέλη ή τα τετραγωνικά µέτρα που αναγράφονται για τον 

υπολογισµό τους έχουν τιµή ίση µε µηδέν (0). 

Για τα ακίνητα, για τα οποία δεν αναγράφεται τιµή ζώνης στη βάση πληροφοριών του 

∆ιαχειριστή Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (∆.Ε.∆.∆.Η.Ε.), ως τιµή 

ζώνης λαµβάνεται ο µέσος όρος των τιµών της δηµοτικής ενότητας, όπως αυτές ισχύουν για 
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τον υπολογισµό της αντικειµενικής αξίας των ακινήτων σε περίπτωση που δεν υπάρχουν 

τιµές στη δηµοτική ενότητα, λαµβάνεται ο µέσος όρος των τιµών του δήµου και σε 

περίπτωση που δεν υπάρχουν τιµές στο δήµο λαµβάνεται ο µέσος όρος των τιµών του νοµού. 

Για τη διόρθωση τυχόν λαθών στα στοιχεία της επιφάνειας, της τιµής ζώνης και της 

παλαιότητας του ηλεκτροδοτούµενου ακινήτου, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο αυτή, 

οι ενδιαφερόµενοι πολίτες προσέρχονται µέχρι τη 15η Μαΐου 2013 στον αρµόδιο δήµο 

υποβάλλοντας σχετικό αίτηµα, άλλως θεωρείται ότι αποδέχονται τα στοιχεία ως ακριβή. Οι 

δήµοι όλης της χώρας ελέγχουν αν στις καταστάσεις που αποστέλλονται στο ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. 

περιλαµβάνονται τα τετραγωνικά µέτρα του ακινήτου και αν αποτυπώνονται οι ορθές τιµές 

ζώνης, όπως ισχύουν για τον υπολογισµό της αντικειµενικής αξίας ακινήτων και, σε 

περίπτωση λάθους, προβαίνουν σε διόρθωσή τους, µε την αποστολή των νέων στοιχείων στο 

∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. µέχρι την 31η Μαΐου 2013. Στις ίδιες καταστάσεις περιλαµβάνουν και τις 

διορθώσεις που επήλθαν στα στοιχεία των ακινήτων, µετά από τις αιτήσεις των 

ενδιαφεροµένων πολιτών. 

Εάν διαπιστωθεί, µε οποιονδήποτε τρόπο, ότι, µε υπαιτιότητα των δήµων, έχουν αποσταλεί 

στο ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. ανακριβώς τα στοιχεία, τα οποία λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό 

του Ε.Ε.Τ.Α., µε αποτέλεσµα την επιβολή µεγαλύτερου ποσού Ε.Ε.Τ.Α. από το πράγµατι 

οφειλόµενο, διενεργείται νέα εκκαθάριση του Ε.Ε.Τ.Α.. Στην περίπτωση που δεν επιβλήθηκε 

Ε.Ε.Τ.Α. ή αυτό υπολογίστηκε µειωµένο, διενεργείται βεβαίωση αυτού στον κατά την 

περίπτωση 3 της παρούσας υποπαραγράφου υποκείµενο σε Ε.Ε.Τ.Α 

 

Πίνακας 3: Πίνακας  συντελεστών  προσδιορισμού ΕΕΤΑ 

Πίνακας α' συντελεστής προσδιορισµού ΕΕΤΑ 

Συντελεστής 

προσδιορισµού ΕΕΤΑ 

(ευρώ/τ.µ.) 

Τιµή ζώνης 

0,5 Πολύτεκνοι και ανάπηροι των περιπτώσεων10 και 11 για ακίνητα 

που ιδιοχρησιµοποιούν σε περιοχές µε τιµή ζώνης από 0 - 3.000 

ευρώ 

3 µέχρι 500 ευρώ 

4 501 - 1.000 ευρώ 

5 1.001 - 1.500 ευρώ 

6 1.501 - 2.000 ευρώ 
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8 2.001 - 2.500 ευρώ 

10 2.501 - 3.000 ευρώ 

12 3.001 - 4.000 ευρώ 

14 4.001 - 5.000 ευρώ 

16 άνω των 5.001 ευρώ 

Πίνακας β' συντελεστής προσαύξησης 

Συντελεστής 

προσαύξησης 

Παλαιότητα 

1 µέχρι και 26 έτη 

1,05 25 µέχρι και 20 έτη 

1,10 19 µέχρι και 15 

1,15 14 µέχρι και 10 

1,20 9 µέχρι και 5 

1,25 4 έως 0 

1 Ανεξάρτητα από την παλαιότητα, προκειµένου για ακίνητα 

ιδιοκτησίας πολυτέκνων και αναπήρων των περιπτώσεων 10 και 11, 

που τα ιδιοχρησιµοποιούν και βρίσκονται σε περιοχές µε τιµή ζώνης 

από 0 - 3.000 ευρώ 

1 Αν στη βάση πληροφοριών του ∆Ε∆∆ΗΕ δεν αναγράφεται 

ηµεροµηνία κατασκευής ή παλαιότητα 

 

 Για τα ακίνητα τα οποία δεν έχουν οικιακή χρήση, όπως αυτή αναγράφεται µε κωδικό 

αριθµό 1 στο πεδίο χρήσης του συστήµατος «ΕΡΜΗΣ» του ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε., και µε εµβαδόν 

ηλεκτροδοτούµενης επιφάνειας άνω των χιλίων (1.000) τετραγωνικών µέτρων, ο συντελεστής 

προσδιορισµού Ε.Ε.Τ.Α. υπολογίζεται µειωµένος κατά τριάντα τοις εκατό (30%) για το άνω 

των χιλίων τετραγωνικών µέτρων τµήµα και κατά εξήντα τοις εκατό (60%) για το άνω των 

δύο χιλιάδων (2.000) τετραγωνικών µέ τρων τµήµα της επιφάνειας του ακινήτου. 

 Το ποσό που προκύπτει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση 5 µειώνεται κατά 

ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και ορίζεται ως το οφειλόµενο ποσό του Ε.Ε.Τ.Α.. 
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5.5   Προβλεπόµενες εξαιρέσεις 

 Στο Ε.Ε.Τ.Α. δεν υπόκεινται τα ακίνητα που ανήκουν: 

α)  στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, στα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, πλην των οριζοµένων 

στην επόµενη περίπτωση, στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στις δηµοτικές 

επιχειρήσεις, 

β)  στα θρησκευτικά νοµικά πρόσωπα της περίπτωσης ιγ' της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 

3842/2010 (Α' 58), εφόσον ιδιοχρησιµοποιούνται αποκλειστικά για να επιτελούν το 

λατρευτικό, εκπαιδευτικό, θρησκευτικό και κοινωφελές έργο τους, 

γ)  στα νοµικά πρόσωπα της περίπτωσης ε' της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, 

εφόσον ιδιοχρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των θρησκευτικών, 

εκκλησιαστικών, φιλανθρωπικών, εκπαιδευτικών, καλλιτεχνικών ή κοινωφελών σκοπών 

τους, 

δ)  στα νοµικά πρόσωπα της περίπτωσης στ' της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, 

εφόσον ιδιοχρησιµοποιούνται αποκλειστικά ως γήπεδα ή χώροι αθλητικών 

εγκαταστάσεων για την πραγµατοποίηση των αθλητικών τους σκοπών και 

ε)  σε ξένα κράτη, εφόσον αυτά χρησιµοποιούνται για την εγκατάσταση πρεσβειών και 

προξενείων, υπό τον όρο της αµοιβαιότητας 

 

5.6  Απαλλαγές από το Τέλος 

 Από το Ε.Ε.Τ.Α. απαλλάσσονται: 

α)  Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, 

β)  οι κοινόχρηστοι χώροι των κύριων τουριστικών καταλυµάτων (ξενοδοχείων και κάµπινγκ) 

που αφορούν στους χώρους προσέλευσης, υποδοχής και υγιεινής, οι οποίοι 

προσδιορίζονται σε ποσοστό 35% της συνολικής επιφάνειας της ξενοδοχειακής 

επιχείρησης, καθώς και ποσοστό δεκαεπτά τοις εκατό (17%) της συνολικής επιφάνειας 

των επιχειρήσεων ενοικιαζόµενων δωµατίων και ενοικιαζόµενων επιπλωµένων 

διαµερισµάτων, τα οποία διαθέτουν ειδικό σήµα λειτουργίας του EOT σε ισχύ, το οποίο 

έχει εκδοθεί  σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 337/2000 (Α' 281), όπως ισχύει. 

γ)  Τα ακίνητα που έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέα, µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού, 

εφόσον δεν χρησιµοποιούνται µε οποιονδήποτε τρόπο. 

δ)  Τα αρχαία µνηµεία και οι χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών µνηµείων. 
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ε)  Τα ακίνητα για τα οποία, στο πεδίο χρήσης του συστήµατος «ΕΡΜΗΣ» του ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. 

αναγράφονται οι κωδικοί αριθµοί χρήσης 3 και 4 αντίστοιχα, που αφορούν σε γεωργική ή 

βιοµηχανική χρήση. 

 

5.7   Εφαρµογή Μειωµένου συντελεστή 

 Ο µειωµένος συντελεστής (0,5) προσδιορισµού Ε.Ε.Τ.Α. του πίνακα α' της παραγράφου 5 

εφαρµόζεται για ένα µόνο ακίνητο, που ανήκει κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία ή ποσοστό 

αυτών σε πολύτεκνο, κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του 

ν.1910/1944 (Α' 229), εφόσον, κατά το οικονοµικό έτος 2012, τα τέκνα που ορίζονται στις 

προαναφερόµενες διατάξεις του ν.1910/1944 (Α' 229) τον βαρύνουν φορολογικά, σύµφωνα 

µε το άρθρο 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 2238/1994, Α' 151), µε την 

προϋπόθεση ότι το ακίνητο αποτελεί την κύρια και ιδιοκατοικούµενη κατοικία αυτού. 

  Ο µειωµένος συντελεστής εφαρµόζεται και στην περίπτωση που η κύρια και 

ιδιοκατοικούµενη κατοικία ανήκει κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία ή ποσοστό αυτών στον 

ή στη σύζυγο του ή της δικαιούχου, καθώς και όταν το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί της 

κύριας ιδιοκατοικούµενης κατοικίας κατανέµεται µεταξύ των συζύγων. Επίσης, ο µειωµένος 

συντελεστής εφαρµόζεται και όταν κύριος ή επικαρπωτής της κύριας και ιδιοκατοικούµενης 

κατοικίας κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία ή ποσοστό αυτών είναι ένα ή περισσότερα από 

τα προστατευόµενα τέκνα, λόγω θανάτου του ενός εκ των γονέων τους 

 

5.7.1  Προϋποθέσεις Μειωµένου Συντελεστή του πίνακα ά της &5. 

Για την εφαρµογή του µειωµένου συντελεστή απαιτείται να πληρούνται οι εξής 

προϋποθέσεις: 

α)  η τιµή ζώνης του ακινήτου να µην υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, 

β) το οικογενειακό εισόδηµα κατά το οικονοµικό έτος 2013, να µην υπερβαίνει τις τριάντα 

χιλιάδες (30.000)€, 

γ)  το εµβαδόν του ακινήτου να µην υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τµ., τα οποία 

προσαυξάνονται κατά 20 τµ. για κάθε προστατευόµενο τέκνο και µέχρι τα 200 τµ. Εφόσον 

το εµβαδόν του ακινήτου υπερβαίνει την έκταση που ορίζεται στο προηγούµενο εδάφιο, 

για την επιπλέον επιφάνεια το Ε.Ε.Τ.Α. υπολογίζεται χωρίς την εφαρµογή του µειωµένου 

συντελεστή, 

δ)  η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας έτους 2010 του πολύτεκνου να µην υπερβαίνει 

τις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, οι οποίες προσαυξάνονται κατά δέκα χιλιάδες 
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(10.000) ευρώ για κάθε προστατευόµενο τέκνο, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.. Αν το 

ακίνητο ανήκει κατά ποσοστό στους δύο συζύγους ή µόνο στη σύζυγο και ζητείται ο 

υπολογισµός του Ε.Ε.Τ.Α. µε την εφαρµογή του µειωµένου συντελεστή και από τους δύο 

συζύγους ή µόνο από τη σύζυγο αντίστοιχα, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας 

έτους 2010 και των δύο συζύγων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες 

(150.000) ευρώ, οι οποίες προσαυξάνονται κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε 

προστατευόµενο τέκνο, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.. Αν το ακίνητο ανήκει σε ένα 

ή περισσότερα από τα προστατευόµενα τέκνα, λόγω θανάτου του ενός εκ των γονέων 

τους, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας έτους 2010 του πολύτεκνου και των 

προστατευόµενων τέκνων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) 

ευρώ, οι οποίες προσαυξάνονται κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε 

προστατευόµενο τέκνο, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.. 

  Ο µειωµένος συντελεστής (0,5) προσδιορισµού Ε.Ε.Τ.Α. του πίνακα α' της περίπτωσης 5 

εφαρµόζεται για ένα µόνο ακίνητο, που ανήκει κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία ή ποσοστό 

αυτών σε πρόσωπο, που, το ίδιο ή πρόσωπο που το βαρύνει φορολογικά σύµφωνα µε το 

άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε., παρουσιάζει αναπηρία σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και 

άνω, και προκειµένου για πρόσωπα που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση, νοητική 

αναπηρία, αυτισµό ή σύνδροµο DOWN, ποσοστό από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, 

µε την προϋπόθεση ότι το ακίνητο αποτελεί την κύρια και ιδιοκατοικούµενη κατοικία αυτού. 

Ο µειωµένος συντελεστής εφαρµόζεται και στην περίπτωση που η κύρια και 

ιδιοκατοικούµενη κατοικία ανήκει κατά πλήρη κυριότητα ή κατά συγκυριότητα ή επικαρπία 

ή ποσοστό αυτών στον ή στη σύζυγο του ή της δικαιούχου, καθώς και όταν το ποσοστό 

συνιδιοκτησίας επί της κύριας ιδιοκατοικούµενης κατοικίας κατανέµεται µεταξύ των 

συζύγων. 

Για την εφαρµογή του µειωµένου συντελεστή απαιτείται να πληρούνται οι εξής 

προϋποθέσεις: 

α)  η τιµή ζώνης του ακινήτου να µην υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, 

β) το εµβαδόν του ακινήτου να µην υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τµ., τα οποία 

προσαυξάνονται κατά 20 τµ. για κάθε προστατευόµενο τέκνο και µέχρι τα 200 τµ.. 

Εφόσον το εµβαδόν του ακινήτου υπερβαίνει την έκταση που ορίζεται στο προηγούµενο 

εδάφιο, για την επιπλέον επιφάνεια το Ε.Ε.Τ.Α. υπολογίζεται χωρίς την εφαρµογή του 

µειωµένου συντελεστή, 
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γ)  η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας έτους 2010 του δικαιούχου να µην υπερβαίνει 

τις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, οι οποίες προσαυξάνονται κατά δέκα χιλιάδες 

(10.000) ευρώ για κάθε προστατευόµενο τέκνο, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.. 

 Αν το ακίνητο ανήκει κατά ποσοστό στους δύο συζύγους ή µόνο στον ή στη σύζυγο του 

δικαιούχου και ζητείται ο υπολογισµός του Ε.Ε.Τ.Α. µε την εφαρµογή του µειωµένου 

συντελεστή και από τους δύο συζύγους ή µόνο από τον άλλο σύζυγο αντίστοιχα, η συνολική 

αξία της ακίνητης περιουσίας έτους 2010 και των δύο συζύγων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 

εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, οι οποίες προσαυξάνονται κατά δέκα χιλιάδες 

(10.000) ευρώ για κάθε προστατευόµενο τέκνο, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.. 

 

5.8  Υποκειµενικές Απαλλαγές 

  ∆εν οφείλεται το Ε.Ε.Τ.Α. για ένα ακίνητο που αποτελεί την κύρια και ιδιοκατοικούµενη 

κατοικία και ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία ή ποσοστό αυτών: 

α)  σε µακροχρόνια άνεργο µε µη διακοπτόµενο χρόνο ανεργίας ίσο ή µεγαλύτερο του ενός 

έτους, κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασµού που περιλαµβάνει 

Ε.Ε.Τ.Α., εγγεγραµµένο στα µητρώα του ΟΑΕ∆ ή στους καταλόγους προσφεροµένων 

προς εργασία του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και των παραρτηµάτων του ή 

του λογαριασµού ανεργίας προσωπικού ηµερήσιων εφηµερίδων Αθηνών και 

Θεσσαλονίκης ή του λογαριασµού ανεργίας τεχνικών τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης 

και 

β)  σε άνεργο που επιδοτήθηκε λόγω τακτικής επιδότησης από τους ως άνω φορείς και 

λογαριασµούς κατά τους έξι (6) τουλάχιστον από τους δώδεκα (12) µήνες που 

προηγούνται της ηµεροµηνίας έκδοσης του πρώτου λογαριασµού που περιλαµβάνει 

Ε.Ε.Τ.Α. 

 

5.8.1  Προϋποθέσεις υποκειµενικών Απαλλαγών. 

Για την απαλλαγή του ακινήτου από το Ε.Ε.Τ.Α. απαιτείται να πληρούνται οι εξής 

προϋποθέσεις: 

α)  ο υποκείµενος στο Ε.Ε.Τ.Α. να είναι άνεργος κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του πρώτου 

λογαριασµού που περιλαµβάνει Ε.Ε.Τ.Α., 

β)  η τιµή ζώνης του ακινήτου να µην υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, 

γ) το οικογενειακό εισόδηµα, κατά το οικονοµικό έτος 2013, να µην υπερβαίνει τις δώδεκα 

χιλιάδες (12.000) ευρώ, 
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δ)  το εµβαδόν του ακινήτου να µην υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τµ., τα οποία 

προσαυξάνονται κατά 20 τµ. για κάθε προστατευόµενο τέκνο και µέχρι τα 200 τµ.. 

Εφόσον το εµβαδόν του ακινήτου υπερβαίνει την έκταση που ορίζεται στο προηγούµενο 

εδάφιο, για την επιπλέον επιφάνεια το Ε.Ε.Τ.Α. υπολογίζεται χωρίς την εφαρµογή του 

µειωµένου συντελεστή, 

ε)  η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας έτους 2010 του δικαιούχου να µην υπερβαίνει 

τις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, οι οποίες προσαυξάνονται κατά δέκα χιλιάδες 

(10.000) ευρώ για κάθε προστατευόµενο τέκνο, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.. 

Για ακίνητα που αποτελούν την κύρια και ιδιοκατοικούµενη κατοικία και ανήκουν κατά 

κυριότητα ή επικαρπία ή ποσοστό αυτών σε πρόσωπο που ευρίσκεται σε κατάσταση 

φτώχειας ή απειλείται µε φτώχεια, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που 

δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, θα εξειδικευθούν τα κριτήρια και θα 

καθορισθούν τα αρµόδια όργανα και η εφαρµοστέα διαδικασία για την πληρωµή του 

Ε.Ε.Τ.Α. σε περισσότερες δόσεις ή για τη µείωση του ύψους του, στο µέτρο που είναι 

αναγκαίο, ή για την πλήρη απαλλαγή του από την υποχρέωση καταβολής, έτσι ώστε τα 

υπόχρεα πρόσωπα να µπορούν να ανταποκριθούν στην καταβολή του, χωρίς να τίθεται σε 

κίνδυνο η διαβίωση των ιδίων ή των προσώπων που συνοικούν µε αυτούς και τους 

βαρύνουν φορολογικά. 

 

5.9   Θέµατα Βεβαίωσης-Είσπραξης-Απόδοσης Τέλους 

   Το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων βεβαιώνεται με την εγγραφή τον Ιούνιο του 2013 του 

ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου στις μηχανογραφικές καταστάσεις της Δ.Ε.Η και των εναλλακτικών 

προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις καταστάσεις αυτές 

αποτελούν τον τίτλο βεβαίωσης για το Ελληνικό ∆ηµόσιο και τον αντίστοιχο χρηµατικό 

κατάλογο των αρµόδιων ∆.Ο.Υ. 

 Αρµόδια φορολογική αρχή είναι η ∆.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήµατος του κυρίου ή 

επικαρπωτή του ακινήτου κατά την ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης του λογαριασµού της 

∆.Ε.Η. και των εναλλακτικών προµηθευτών ηλεκτρικού ρεύµατος. 

 Εάν κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου είναι περισσότεροι του ενός, αρµόδια είναι η 

∆.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήµατος ενός εξ αυτών. Η βεβαίωση του Ε.Ε.Τ.Α. πραγµατοποιείται 

στο όνοµα του κυρίου ή επικαρπωτή µε το µεγαλύτερο ποσοστό συνιδιοκτησίας ή άλλως στο 

όνοµα ενός οποιουδήποτε εξ αυτών, ο οποίος δικαιούται να απαιτήσει από τους λοιπούς 

συνιδιοκτήτες την απόδοση σε αυτόν του ποσοστού που τους αναλογεί.  
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  Το Ε.Ε.Τ.Α. εισπράττεται από τη ∆.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προµηθευτές ηλεκτρικού 

ρεύµατος σε πέντε (5) ισόποσες δόσεις στους λογαριασµούς που εκδίδονται από αυτούς από 

τον Ιούνιο του 2013 µέχρι το Φεβρουάριο του 2014. 

 Η καταβολή του Ε.Ε.Τ.Α. ρυθµίζεται κατά τον ίδιο τρόπο µε την καταβολή του ποσού για 

την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύµατος, εφόσον η ∆.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί 

προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος προβαίνουν σε διακανονισµό ή ρύθµιση µε τους 

καταναλωτές για την εξόφληση των λογαριασµών. 

  Τα ποσά του ειδικού τέλους που εισπράττονται από τη ∆.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς 

προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος αποδίδονται στο Ελληνικό ∆ηµόσιο µέχρι τη δέκατη 

ηµέρα του επόµενου µήνα από το µήνα κατά τον οποίο εισπράχθηκαν οι σχετικοί 

λογαριασµοί, όπως ειδικότερα καθορίζεται µε την υπουργική απόφαση της περίπτωσης 16 

  Εάν µετά την παρέλευση της ηµεροµηνίας λήξης πληρωµής της τελευταίας δόσης του 

Ε.Ε.Τ.Α. το συνολικό οφειλόµενο ποσό δεν έχει καταβληθεί, τότε η ∆.Ε.Η. και οι 

εναλλακτικοί προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος, διαγράφουν τους υπόχρεους καταναλωτές 

ως προς το Ε.Ε.Τ.Α., αποστέλλουν κατάσταση στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 

Οικονοµικών µέσω της οποίας βεβαιώνεται το οφειλόµενο τέλος και οι αρµόδιες ∆.Ο.Υ. 

µεριµνούν για την είσπραξή του, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

 Ο κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου µπορεί, µε αίτησή του προς την αρµόδια ∆.Ο.Υ., 

οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, να ζητήσει την αποκοπή του Ε.Ε.Τ.Α. από το 

λογαριασµό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος και τη βεβαίωση αυτού στην αρµόδια 

∆.Ο.Υ., αφού καταβάλει τουλάχιστον την τρέχουσα και τις τυχόν ληξιπρόθεσµες δόσεις και, 

σε περίπτωση επίκλησης αδυναµίας καταβολής αυτών, το ποσό των πενήντα (50) ευρώ. Για 

την αλλαγή προµηθευτή ηλεκτρικού ρεύµατος απαιτείται η προσκόµιση, στο νέο 

προµηθευτή, βεβαίωσης της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. ότι ακολουθήθηκε η ανωτέρω διαδικασία από 

τον κύριο ή τον επικαρπωτή ή από τον µισθωτή ή από τον χρήστη, ο οποίος έχει 

εξουσιοδοτηθεί ειδικά προς τούτο. 
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Κεφάλαιο 6
ο
: ΕΝΦΙΑ 

6.1  Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων-ΕΝΦΙΑ 

 Ο νέος φόρος ακινήτων, ο ΕΝΦΙΑ θεσπίστηκε µε το ν 4223/2013 µε δηµοσίευση στο ΦΕΚ 

Α΄287/31-12-2013 και τέθηκε σε ισχύ από 1/1/2014 αντικαθιστώντας το ΦΑΠ και το ΕΕΤΑ.  

Το σκεπτικό ήταν να βεβαιωθούν και να εισπραχθούν περίπου 3,5 δις ευρώ  για τις ανάγκες 

εκτέλεσης του προϋπολογισµού στα πλαίσια των µνηµονιακών υποχρεώσεων της χώρας. 

 Με τον νόµο 4223/2013 επήλθαν σηµαντικές αλλαγές στη φορολογία κατοχής ακινήτων και 

στον τρόπο υποβολής δήλωσης των στοιχείων των ακινήτων: 

- Επρόκειτο καταρχήν για την επιβολή ενός γενικού φόρου επί των ακινήτων. 

 -Καταργήθηκε ο ΦΑΠ (Ν 3842/2010) από 1/1/2014, ισχύει όµως µόνο για υποθέσεις φόρου 

ακίνητης περιουσίας για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε µέχρι την 

κατάργησή του. Εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 32 που αφορά τον προσδιορισµό της αξίας 

ακινήτων φυσικών προσώπων, όπως βέβαια συµπληρώθηκε και µε τον υπολογισµό της αξίας 

των γηπέδων και τροποποιήθηκε για να εφαρµόζεται και στον προσδιορισµό αξίας ακινήτων 

των νοµικών προσώπων.30 

 Επίσης παραµένει το άρθρο 48 που αφορά το πιστοποιητικό του ΦΑΠ ως πλέον 

πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. 

Τροποποιήθηκε η νοµοθεσία υποβολής δηλώσεων ακινήτων (Ε9) έτσι ώστε να ενηµερώνεται 

άµεσα η περιουσιακή κατάσταση των φορολογουµένων (εντός 30 ηµερών). 

 Παρακάτω παρατίθενται οι ρυθµίσεις του νέου νόµου ο οποίος αποτελεί την πρώτη 

γενικευµένη και συστηµατική φορολόγηση της κατοχής ακίνητης περιουσίας στη χώρα µας. 

 

6.2  Αντικείµενο του ΕΝΦΙΑ 

 Το 1ο άρθρο του νόµου ορίζει ότι από το 2014 και για κάθε επόµενο έτος επιβάλλεται 

Ενιαίος Φόρος Ακινήτων, ο λεγόµενος ΕΝ.Φ.Ι.Α στα εµπράγµατα δικαιώµατα της πλήρους 

κυριότητας, της επικαρπίας, της οίκησης, και της επιφάνειας επί του ακινήτου. Επιβάλλεται 

ακόµη στα εµπράγµατα ή ενοχικά δικαιώµατα της αποκλειστικής θέσης στάθµευσης, 

βοηθητικού χώρου και κολυµβητικής δεξαµενής, που βρίσκονται σε κοινόκτητο τµήµα 

ακινήτου και αποτελούν παρακολούθηµα των παραπάνω εµπράγµατων δικαιωµάτων. 

                                                           
30 Άννα Αδάµ-Κόλλια Οικονοµικό Επιµελητήριο της Ελλάδας  
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Κατ’ εξαίρεση επιβάλλεται και στο δικαίωµα της νοµής ή οιονεί νοµής, της κατοχής, καθώς 

και στη δέσµευση δικαιωµάτων επί του ακινήτου από ΟΤΑ. 

Η επιβολή του φόρου γίνεται σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα την 1η Ιανουαρίου 

κάθε έτους και ανήκουν σε φυσικά, νοµικά πρόσωπα και κάθε είδους οντότητες ανεξάρτητα 

µε το αν έχουν επέλθει µεταβολές κατά τη διάρκεια του έτους και την µεταγραφή του τίτλου 

κτήσης.  

 Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α ισούται µε το άθροισµα του κυρίου φόρου επί του ακινήτου και του 

συµπληρωµατικού φόρου επί της συνολικής αξίας των δικαιωµάτων επί των ακινήτων του 

υπόχρεου. 

Για τον καθορισµό του φόρου λαµβάνεται υπόψη η πραγµατική κατάσταση του ακινήτου, η 

οποία προκύπτει από την οριστική εγγραφή στο κτηµατολόγιο. Αν δεν υπάρχει λαµβάνεται 

υπόψη η εικόνα του ακινήτου όπως προκύπτει από τον τίτλο κτήσης και αν δεν υπάρχει και 

τίτλος,  η πραγµατική κατάσταση του ακινήτου. 

 

6.3  Υποκείµενο Του Φόρου 

 Όλα τα πρόσωπα φυσικά και νοµικά που έχουν στην κατοχή τους την 1η Ιανουαρίου κάθε 

έτους ακίνητο ή οποιοδήποτε δικαίωµα πάνω σε ακίνητο (όπως ο νόµος το ορίζει στο 

άρθρο  

1)  υπόκεινται στον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων. Αναλυτικά υποκείµενο του φόρου 

είναι(ισχύουν όπως και στους  προϊσχύσαντες νόµους):  

α)  αυτός που αποκτά δικαίωµα σε ακίνητο από οποιαδήποτε αιτία,  από την ηµεροµηνία 

σύνταξης του οριστικού συµβολαίου ή από την ηµεροµηνία που κατέστη τελεσίδικη 

δικαστική απόφαση µε την οποία αναγνωρίζεται δικαίωµα ή καταδικάζεται ο 

δικαιοπάροχος σε δήλωση βουλήσεως. 

β)  Ο υπερθεµατιστής, από την ηµεροµηνία σύνταξης της κατακυρωτικής έκθεσης. 

γ)  Ο κληρονόµος και ειδικότερα:  

αα) Ο εκ διαθήκης κληρονόµος, εφόσον δηµοσιεύτηκε διαθήκη µέχρι και την 31η 

∆εκεµβρίου του προηγούµενου της φορολογίας έτους. 

ββ) Ο εξ αδιαθέτου κληρονόµος, εφόσον δεν έχει δηµοσιευθεί διαθήκη µέχρι και την 31η 

∆εκεµβρίου του προηγούµενου της φορολογίας έτους. 

δ)  Όποιος έχει αποκτήσει δικαίωµα σε ακίνητο µε οριστικό συµβόλαιο δωρεάς αιτία 

θανάτου, εφόσον ο θάνατος επήλθε µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου του προ ηγούµενου 

της φορολογίας έτους.  
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  Υποκείµενο του ΕΝ.Φ.Ι.Α. είναι και: 

 α)  Αυτός που αποκτά δικαίωµα µε προσύµφωνο αγοράς, εφόσον σε αυτό προβλέπεται η 

κατάρτιση της εµπράγµατης δικαιοπραξίας µε αυτοσύµβαση, µε εξαίρεση το εργολαβικό 

προσύµφωνο 

β) Ο δικαιούχος ακινήτου από το ∆ηµόσιο ή τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας ή 

Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Ν.Π.∆.∆. και για το χρονικό διάστηµα πριν από τη 

σύνταξη οριστικού παραχωρητηρίου, εφόσον έχει παραλάβει το ακίνητο.  

γ)  Ο κηδεµόνας για τα ακίνητα σχολάζουσας κληρονοµιάς. 

δ)  Ο εκτελεστής διαθήκης ή εκκαθαριστής κληρονοµίας για τα κληρονοµιαία ακίνητα.  

ε)  Ο µεσεγγυούχος ακινήτου.  

στ)  Ο σύνδικος της πτώχευσης. 

ζ)  Ο νοµέας επίδικου ακινήτου. Αν το ακίνητο εκνικηθεί µε τελεσίδικη απόφαση, ο 

ΕΝ.Φ.Ι.Α. που καταβλήθηκε δεν επιστρέφεται. 

η)  Ο εργολάβος, για ακίνητο το οποίο, αν και συµφωνήθηκε να µεταβιβασθεί δεν έχει 

µεταβιβαστεί από τον γηπεδούχο στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα που αυτός θα είχε 

υποδείξει, εφόσον έχουν παρέλθει τέσσερα (4) έτη από την ηµεροµηνία θεώρησης από 

την Ελληνική Αστυνοµία της οικοδοµικής άδειας για την έναρξη των εργασιών ή έχουν 

εκµισθωθεί ή χρησιµοποιηθεί µε οποιονδήποτε τρόπο εντός των τεσσάρων (4) αυτών 

ετών από τον εργολάβο. 

θ)  Ο κάτοχος ακινήτου που ανήκει σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, χωρίς τη συναίνεση 

του φορέα.  

ι)  Ο κάτοχος ακινήτου, πλην του ∆ηµοσίου, που ανήκει στην ΕΤΑ∆ ΑΕ και στην 

«Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.», µε τη συναίνεση των ως άνω εταιρειών και 

ανεξαρτήτως του τρόπου περιέλευσης σε αυτόν της κατοχής του ακινήτου. 

ια)  Ο Ο.Τ.Α. για ακίνητο που δεσµεύει για οποιονδήποτε λόγο και για το χρονικό διάστηµα 

κατά το οποίο εκκρεµεί η καταβολή σχετικής αποζηµίωσης. Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα εφαρµογής των διατάξεων της παρούσας 

περίπτωσης.  

  Ο πλήρης κύριος υποχρεούται στην καταβολή του συνολικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. που βαρύνει το 

ακίνητο κατά το ποσοστό συνιδιοκτησίας του. 

  Αν συστάθηκε επικαρπία, ο συνολικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. που βαρύνει το ακίνητο επιµερίζεται 

µεταξύ του ψιλού κυρίου και του επικαρπωτή ως εξής: α) Αν ο επικαρπωτής είναι 

φυσικό πρόσωπο, ο φόρος που αναλογεί στο δικαίωµα αυτό ορίζεται ως ποσοστό του 
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φόρου που αναλογεί στην πλήρη κυριότητα του ακινήτου, ανάλογα µε την ηλικία του 

επικαρπωτή,  

β)  Αν ο επικαρπωτής δεν είναι φυσικό πρόσωπο, ο φόρος που αναλογεί στο δικαίωµα αυτό 

ορίζεται στα 8/10 του φόρου που αναλογεί στην πλήρη κυριότητα. 

Ο φόρος που αναλογεί στην ψιλή κυριότητα υπολογίζεται αν από το φόρο που αναλογεί στην 

πλήρη κυριότητα αφαιρεθεί ο φόρος που αναλογεί στην επικαρπία. 

 Ο κύριος φόρος που αναλογεί στην οίκηση και στο δικαίωµα της επιφάνειας ισούται µε το 

φόρο που αναλογεί στην επικαρπία. Στην περίπτωση αυτή ο φόρος που αναλογεί στην πλήρη 

κυριότητα ισούται µε το φόρο που αναλογεί στην ψιλή κυριότητα. 

 Ο κύριος φόρος που αναλογεί στο εµπράγµατο ή ενοχικό δικαίωµα της αποκλειστικής 

χρήσης στάθµευσης, βοηθητικού χώρου και κολυµβητικής δεξαµενής προκύπτει σύµφωνα µε 

το εµπράγµατο δικαίωµα επί του ακινήτου του οποίου αποτελεί παρακολούθηµα και κατά το 

ποσοστό του επί αυτού.  

 Ο κύριος φόρος που αναλογεί σε ακίνητο που ανήκει σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, 

στην ΕΤΑ∆ ΑΕ και στην Παράκτιο Αττικό Μέτωπο ΑΕ  καθώς και στην περίπτωση ακινήτου 

που δεσµεύει ο ΟΤΑ, ισούται µε το φόρο που αναλογεί στην πλήρη κυριότητα, χωρίς να 

οφείλεται τέτοιος φόρος από τον κύριο του ακινήτου.  

 Για την εφαρµογή του ΕΝ.ΦΙ.Α. ακίνητα που δεν ιδιοχρησιµοποιούνται από το υποκείµενο 

του ΕΝ.Φ.Ι.Α θεωρούνται αυτά τα οποία εκµισθώνονται ή παραχωρούνται καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο σε τρίτο. Τα ακίνητα που δεν εµπίπτουν στο προηγούµενο εδάφιο θεωρούνται 

ιδιοχρησιµοποιούµενα.  

  Παραδείγµατα υπόχρεων σε ΕΝ.ΦΙ.Α 

1. Ακίνητο ανήκει στον Α κατά 100% επικαρπία και κατά 100% ψιλή κυριότητα στον Β. 

Έστω ο κύριος φόρος για το ακίνητο είναι 1.000 ευρώ. Για να υπολογίσουµε την 

υποχρέωση του καθενός βασικό στοιχείο που πρέπει να λάβουµε υπόψη είναι η ηλικία 

του επικαρπωτή. Αν ο επικαρπωτής είναι 63 χρονών, θα πληρώσει τα 3/10  δηλαδή τα 

300 ευρώ, ενώ ο ψιλός κύριος το υπόλοιπο δηλαδή τα 700 ευρώ. 

2. Ένα ακίνητο άνηκε την 1η Ιανουαρίου του 2014 στον Α, µεταβιβάστηκε στις 10/3/2014 

στον Β ο οποίος απεβίωσε στις 10/11/2014 αφήνοντας εξ αδιαθέτου κληρονόµους τη 

σύζυγο Γ και την κόρη ∆ και βάση διαθήκης που δηµοσιεύτηκε στις 5/2/2015 άφησε την 

επικαρπία στη σύζυγο και την ψιλή κυριότητα στην κόρη. Υπόχρεος για το 2014 είναι ο 

Α γιατί αυτός ήταν ο κάτοχος του ακινήτου 1/1/2014, ενώ για το 2015 είναι κατά 25% 

πλήρη κυριότητα η Γ σύζυγος του θανόντα Β και κατά 75% πλήρη κυριότητα η κόρη ∆ 

του θανόντα. 
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6.4  Απαλλαγές από τον ΕΝ.ΦΙ.Α  

 Στο νόµο 4223/2013 και συγκεκριµένα στο άρθρο 3 προβλέπονται κάποιες απαλλαγές από το 

φόρο: Απαλλάσσονται τα δικαιώµατα στα ακίνητα που ανήκουν: 

α) Στο ∆ηµόσιο, στο Ταµείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου 

(Τ.Α.Ι.ΠΕ.∆.), στην Εταιρεία των Ακινήτων του ∆ηµοσίου (ΕΤ.Α.∆. Α.Ε.) και στην 

εταιρεία «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.» (µε την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του 

άρθρου 2 του νόµου) . 

 β)  Σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆.), νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 

(Ν.Π.Ι.∆.), που εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και σε Ο.Τ.Α. 

και ιδιοχρησιµοποιούνται ή παραχωρούνται δωρεάν στο ∆ηµόσιο. Οι ανώνυµες εταιρείες 

της Γενικής Κυβέρνησης, µε την επιφύλαξη της προηγούµενης περίπτωσης, δεν 

απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

 γ)  Σε ξένα κράτη, εφόσον το ακίνητο χρησιµοποιείται για την εγκατάσταση πρεσβείας ή 

προξενείου του ξένου κράτους ή για την εγκατάσταση πρεσβευτή, πρόξενου και λοιπών 

διπλωµατικών αντιπροσώπων και πρακτόρων του ξένου κράτους, µε τον όρο της 

αµοιβαιότητας.  

δ)  Σε Ν.Π.∆.∆. που δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και 

ιδιοχρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση µορφωτικού, εκπαιδευτικού, 

πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικού και κοινωφελούς σκοπού ή 

παραχωρούνται δωρεάν στο ∆ηµόσιο.  

ε)  Σε Ν.Π.Ι.∆. που δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδιοχρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση 

µορφωτικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού, θρησκευτικού, φιλανθρωπικού και 

κοινωφελούς σκοπού ή παραχωρούνται δωρεάν στο ∆ηµόσιο. 

στ)  α) Σε νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες των γνωστών θρησκειών και δογµάτων 

κατά την παρ. 2 του άρθρου 13 του Συντάγµατος και ιδιοχρησιµοποιούνται για την 

εκπλήρωση του λατρευτικού, θρησκευτικού και κοινωφελούς έργου τους. 

στ)  (β)  Στις υποκείµενες στο ειδικό συνταγµατικό καθεστώς Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, 

κείµενα εντός ή εκτός αυτού. 

ζ)  Στα νοµικά πρόσωπα που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς διοίκησης και διαχείρισης του 

ν. 3647/2008 (Α΄ 37) και ιδιοχρησιµοποιούνται (ν 3647/2008 ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση 

Βακουφίων Μουσουλµανικής Μειονότητας της ∆υτικής Θράκης) 

  Απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. και τα δικαιώµατα στα ακίνητα για τα οποία: 
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 α)  Υφίσταται απαγόρευση οποιασδήποτε χρήσης, σύµφωνα µε τον ισχύοντα Πολεοδοµικό 

Σχεδιασµό, ιδίως ρυµοτοµικό βάρος, ρυµοτοµική απαλλοτρίωση, δέσµευση ακινήτου για 

κοινωφελή ή κοινόχρηστο σκοπό ή για λόγους προστασίας µνηµείων και αρχαιοτήτων, 

ιδίως αρχαιολογική δέσµευση για ανασκαφές, κήρυξη αρχαιολογικού χώρου, καθώς και 

για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, που έχει επιβληθεί από φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης, αποκλειστικά κατά το µέρος για το οποίο υφίσταται η ως άνω απαγόρευση. 

Σε περίπτωση µερικής απαγόρευσης χρήσης ακινήτου εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού ο 

ΕΝ.Φ.Ι.Α. µειώνεται κατά τριάντα τοις εκατό (30%). Σε περίπτωση µερικής 

απαγόρευσης χρήσης ακινήτου εντός σχεδίου πόλης ή οικισµού, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. µειώνεται 

κατά εξήντα τοις εκατό (60%).  

β)  Έχει διαταχθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση η αποδέσµευση από απαλλοτρίωση ή 

ρυµοτοµικό βάρος ή δέσµευση κάθε είδους και δεν έχει εκδοθεί σχετική πράξη της 

∆ιοίκησης για την ως άνω αποδέσµευση.  

γ)  Έχει εκδοθεί αµετάκλητη δικαστική απόφαση ή οριστική διοικητική πράξη αποζηµίωσης 

για απαλλοτρίωση ή ρυµοτοµικό βάρος ή δέσµευση κάθε είδους και δεν έχει καταβληθεί 

η αποζηµίωση µετά από ένα (1) έτος από το έτος έκδοσης της παραπάνω απόφασης. Οι 

παραπάνω απαλλαγές ή µειώσεις από τον ΕΝ.ΦΙ.Α. λαµβάνονται υπόψη για τον 

υπολογισµό της πλήρους αποζηµίωσης σχετικά µε τα δικαιώµατα της παραγράφου 2 του 

άρθρου 1.  

  Κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, που αφορά απαλλαγές από φόρους ή τέλη, δεν 

εφαρµόζεται για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακίνητης Περιουσίας, µε εξαίρεση τις 

συµβάσεις παραχώρησης του ∆ηµοσίου που έχουν κυρωθεί µε νόµο µέχρι την κατάθεση στη 

Βουλή του σχεδίου του παρόντος νόµου, εφόσον σε αυτές είχε προβλεφθεί η πλήρης 

απαλλαγή από φόρους ακίνητης περιουσίας. 

 Επίσης µε το ν 4254/2014 άρθρο 3 προστέθηκε η τέταρτη παράγραφος  η οποία ορίζει ότι 

απαλλάσσονται τα κτίσµατα που βρίσκονται εντός της νήσου Κεφαλληνίας και των νοµών 

Φθιώτιδας και Φωκίδας και έχουν αποδεδειγµένα υποστεί ζηµιές από τους σεισµούς του 

Ιανουαρίου 2014 και Αυγούστου 2013 αντίστοιχα. Η απαλλαγή ισχύει για τα έτη 2014 και 

2015. 

 Τέλος στο άρθρο 3 των απαλλαγών προστέθηκε και 5η παράγραφος σύµφωνα µε την οποία 

προβλέφθηκε µείωση 20% για δικαιώµατα σε κύριους χώρους αποπερατωµένων κατοικιών, 

µονοκατοικιών,  διαµερισµάτων και επαγγελµατικών στεγών εφόσον ανήκουν σε φυσικά 

πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και κατά τη διάρκεια του προηγούµενου 

έτους ήταν κενοί και µη ηλεκτροδοτούµενοι. 
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6.5  Υπολογισµός Του Κύριου Φόρου 

6.5.1  Κτίσµατα 

 Ο κύριος φόρος που αναλογεί στα δικαιώµατα επί των κτισµάτων υπολογίζεται µε βάση τη 

γεωγραφική θέση, την επιφάνεια, τη χρήση, την παλαιότητα, τον όροφο και τον αριθµό 

προσόψεων του κτίσµατος. 

 Ειδικότερα:  

α)  Η γεωγραφική θέση του κτίσµατος προσδιορίζει την τιµή ζώνης, στην οποία υπάγεται 

αυτό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.1249/1982 (Α΄ 43) και των 

αποφάσεων του Υπουργού Οικονοµικών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του. 

Ανάλογα µε την τιµή ζώνης που ισχύει την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, γίνεται 

κατάταξη του κτίσµατος σε αντίστοιχη φορολογική ζώνη (Φ.Ζ.).  

β)  Η επιφάνεια υπολογίζεται σε τετραγωνικά µέτρα.  

γ)  Προκειµένου για ειδικά κτίρια, η επιφάνεια αποµειώνεται µε την εφαρµογή Συντελεστή 

Αποµείωσης Επιφανείας (Σ.Α.Ε.). Ως ειδικά κτίρια για την εφαρµογή των διατάξεων του 

παρόντος κεφαλαίου νοούνται τα κτίσµατα των περιπτώσεων δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, η΄ και θ΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθµ.1129485/479/ 3.12.1996 απόφασης του 

Υπουργού Οικονοµικών (Β΄ 1152), µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτή.  

δ)  Η χρήση των χώρων του κτίσµατος διακρίνεται σε κύρια και βοηθητική. Με απόφαση 

του Υπουργού Οικονοµικών ορίζεται η διάκριση των χώρων σε κύρια και βοηθητική 

σχετικά µε την επιβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

 ε)  Η παλαιότητα του κτίσµατος προκύπτει από τη διαφορά µεταξύ του έτους φορολογίας 

και του έτους έκδοσης της νεώτερης οικοδοµικής άδειας. Αν δεν υπάρχει οικοδοµική 

άδεια, ως έτος έκδοσής της λαµβάνεται το έτος κατασκευής το οποίο προκύπτει από 

δηµόσιο έγγραφο. Αν το έτος κατασκευής δεν προκύπτει από δηµόσιο έγγραφο ή από τη 

δήλωση στοιχείων ακινήτων, ως έτος έκδοσης της άδειας λαµβάνεται το έτος κατά το 

οποίο δηλώθηκε το κτίσµα µε την υποβολή προς τη Φορολογική ∆ιοίκηση της δήλωσης 

στοιχείων ακινήτων. 

  Για τον υπολογισµό του κύριου φόρου, µε βάση τα κριτήρια της προηγούµενης 

παραγράφου, καθορίζονται συντελεστές ως εξής: 

α)  Βασικός Φόρος (Β.Φ.) ανά φορολογική ζώνη (Φ.Ζ.), όπως αυτή αντιστοιχεί στην τιµή 

ζώνης, σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί: 

 

 



51 

 

 

Πίνακας 4: Υπολογισμός βασικού φόρου κτισμάτων  ΕΝ.Φ.Ι.Α 

Τιµή Ζώνης 

(€/µ2) 

Φ.Ζ. Βασικός Φόρος (Β.Φ.) 

(€/µ2) 

0-500 1 2,00 

501-750 2 2,80 

751-1000 3 2,90 

1.001-1.500 4 3,70 

1.501-2.000 5 4,50 

2.001-2.500 6 6,00 

2.501-3.000 7 7,60 

3.001-3.500 8 9,20 

3.501-4.000 9 9,50 

4.001-4.500 10 11,10 

4.501-5.000 11 11,30 

5.001+ 12 13,00 

 

Κτίσµατα εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού, για τα οποία δεν έχει καθοριστεί τιµή 

ζώνης, καθώς και τα ειδικά κτίρια της υποπαραγράφου γ΄ της παραγράφου 1 του 

παρόντος άρθρου, εντάσσονται στην κατώτερη τιµή ζώνης της ∆ηµοτικής Ενότητας στην 

οποία βρίσκονται. Αν δεν έχουν καθοριστεί τιµές ζώνης στη ∆ηµοτική Ενότητα, 

εντάσσονται στην κατώτερη τιµή ζώνης του οικείου ∆ήµου και, αν δεν έχουν καθοριστεί 

τιµές ζώνης στο ∆ήµο, εντάσσονται στην κατώτερη τιµή ζώνης της οικείας 

Περιφερειακής Ενότητας. 

 β) Συντελεστής Παλαιότητας Κτίσµατος (Σ.Π.Κ.), σύµφωνα µε τον πίνακα που 

ακολουθεί:  

Πίνακας 5: Συντελεστές παλαιότητας κτισμάτων 

Παλαιότητα Συντελεστής Παλαιότητας 

Κτίσµατος (Σ.Π.Κ.) 

26 έτη και άνω 1,00 

10-25 έτη 1,05 

15-19 έτη 1,10 

10-14 έτη 1,15 
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5-9 έτη 1,20 

Μέχρι 4 έτη  1,25 

 

Για τα κτίρια που ανεγέρθηκαν προ του 1930 εφαρµόζεται συντελεστής παλαιότητας 0,8, 

ενώ για τα κτίρια µε παλαιότητα άνω των εκατό (100) ετών εφαρµόζεται συντελεστής 

παλαιότητας 0,60. 

γ)  Συντελεστής Αποµείωσης Επιφάνειας (Σ.Α.Ε.) κτίσµατος, προκειµένου για κύριους 

χώρους ειδικών κτιρίων, ο οποίος εφαρµόζεται ανά κλιµάκιο επιφάνειας στο οποίο 

αντιστοιχεί, σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Πίνακας 6:  Συντελεστές απομείωσης κτισμάτων 

Κλιµάκιο Επιφάνειας(µ2) Συντελεστής Αποµείωσης 

Επιφάνειας(Σ.Α.Ε) 

0-500 1,00 

500,01-1.500 0,80 

1.500,01-3.000 0,75 

3.000,01-5.000 0,65 

5.000,01-10.000 0,55 

10.000,01-25.000 0,45 

25.000,01-50.000 0,35 

50.000,01 + 0,25 

 

δ)  Συντελεστής Ορόφου (Σ.Ο.), ο οποίος εφαρµόζεται για τον όροφο στον οποίο βρίσκεται 

το κτίσµα, σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Πίνακας 7:  Συντελεστές ορόφου κτισμάτων 

Όροφος Συντελεστής Ορόφου(Σ.Ο) 

Υπόγειο 0,98 

Ισόγειο και 1ος όροφος 1,00 

2ος και 3ος 1,01 

4ος και 5ος 1,02 

6ος και άνω 1,03 
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Σε περίπτωση που το κτίσµα εκτείνεται σε περισσότερους από έναν ορόφους, ως Συντελεστής 

Ορόφου λαµβάνεται εκείνος του υψηλότερου ορόφου.  

 Συντελεστής Ορόφου δεν εφαρµόζεται στα ειδικά κτίρια και τις µονοκατοικίες.  

 Προκειµένου για µονοκατοικία, εφαρµόζεται Συντελεστής Μονοκατοικίας (Σ.Μ.), ο οποίος 

ορίζεται σε 1,02 

στ)  Συντελεστής Πρόσοψης (Σ.Π.), ο οποίος ορίζεται σε 1 για µηδενικό αριθµό 

προσόψεων, σε 1,01 για κτίρια µε µία πρόσοψη και σε 1,02 για κτίρια µε δύο ή 

περισσότερες προσόψεις. Ο συντελεστής πρόσοψης δεν εφαρµόζεται στους βοηθητικούς 

χώρους και στα ειδικά κτίρια.  

ζ)  Συντελεστής Βοηθητικών Χώρων (Σ.Β.Χ.), ο οποίος ορίζεται σε 0,1. 

η)  Συντελεστής Ηµιτελών Κτισµάτων (Σ.Η.Κ.), ο οποίος ορίζεται σε 0,4 και εφαρµόζεται 

στα ηµιτελή κτίσµατα, ανεξαρτήτως σταδίου κατασκευής, που:  

α)  δεν είχαν ποτέ ηλεκτροδοτηθεί και είναι κενά ή 

β)  ηλεκτροδοτούνται µε εργοταξιακό ηλεκτρικό ρεύµα, δεν είχαν ποτέ άλλη παροχή 

ρεύµατος πλην της εργοταξιακής και είναι κενά.  

θ) Συντελεστής Ειδικών Κτιρίων (Σ.Ε.Κ.), ο οποίος ορίζεται σε 0,5. Ο συντελεστής 

ειδικών κτιρίων δεν εφαρµόζεται όταν χρησιµοποιείται ο συντελεστής βοηθητικών 

χώρων. Για τα ειδικά κτίρια αγροτικής χρήσης, ο συντελεστής ειδικών κτιρίων και ο 

συντελεστής βοηθητικών χώρων ορίζεται σε µηδέν (0).  

  Ο κύριος φόρος για τα δικαιώµατα επί των κτισµάτων, εκτός των ειδικών κτιρίων, ισούται 

µε το γινόµενο της επιφάνειας, του βασικού φόρου, του συντελεστή παλαιότητας κτίσµατος, 

του συντελεστή ορόφου ή µονοκατοικίας, του συντελεστή πρόσοψης, του συντελεστή 

βοηθητικών χώρων και του συντελεστή ηµιτελούς κτίσµατος, κατά περίπτωση, ως εξής: 

 Φόρος = Επιφάνεια κτίσµατος (µ 
2
)(πλην ειδικών κτιρίων) x ΒΦ x ΣΠΚ x ΣΟ ή ΣΜ x 

ΣΠ x ΣΒΧ (όπου εφαρµόζεται)  x ΣΗΚ (όπου εφαρµόζεται) 

   Προκειµένου για τα ειδικά κτίρια της παραγράφου 1γ του παρόντος άρθρου, ο κύριος 

φόρος ισούται µε το γινόµενο της επιφάνειας, του βασικού φόρου, του συντελεστή ειδικών 

κτιρίων, του συντελεστή παλαιότητας κτίσµατος, του συντελεστή αποµείωσης επιφάνειας, 

του συντελεστή βοηθητικών χώρων και του συντελεστή ηµιτελούς κτίσµατος, κατά 

περίπτωση, ως εξής: 

 Φόρος ειδικών κτιρίων = Επιφάνεια κτίσµατος (µ 
2
) x ΒΦ x ΣΕΚ x ΣΠΚ x ΣΑΕ x ΣΒΧ 

(όπου εφαρµόζεται) x ΣΗΚ (όπου εφαρµόζεται) 
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6.5.2  Οικόπεδα και Γήπεδα 

  Ο κύριος φόρος που αναλογεί στα δικαιώµατα επί των γηπέδων εντός σχεδίου πόλης ή 

οικισµού (οικόπεδα) ή των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού  υπολογίζεται σύµφωνα 

µε τις επόµενες παραγράφους.  

1. Ειδικότερα, για τα οικόπεδα:  

 α)  Το οικόπεδο εντάσσεται σε φορολογική ζώνη και προσδιορίζεται συντελεστής φόρου 

µε βάση τη µοναδιαία αξία του οικοπέδου, σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί: 

 

      Πίνακας 8: Υπολογισμός βασικού φόρου γηπέδων  ΕΝ.Φ.Ι.Α 

Μοναδιαία αξία(€/µ2) Φ.Ζ Συντελεστής φόρου(€/µ2) 

0,01-2,00 01 0,003 

2,01-4,00 02 0,006 

4,01-6,00 03 0,010 

6,01-10,00 04 0,015 

10,01-14,00 05 0,023 

14,01-20,00 06 0,030 

20,01-50,00 07 0,060 

50,01-75,00 08 0,120 

75,01-100,00 09 0,150 

100,01-150,00 10 0,200 

150,01-200,00 11 0,300 

200,01-300,00 12 0,450 

300,01-400,00 13 0,600 

400,01-500,00 14 0,800 

500,01-600,00 15 1,000 

600,01-700,00 16 1,300 

700,01-800,00 17 1,500 

800,01-900,00 18 1,700 

900,01-1.000,00 19 1,900 

1.000,01-1.500,00 20 2,500 

1.500,01-2.000,00 21 3,000 

2.000,01-3.000,00 22 4,000 

3,000,01-4.000,00 23 6,000 

4.000,01-5.000,00 24 7,500 

5.000,01+ 25 9,000 

 

β) Η Μοναδιαία Αξία του οικοπέδου ανά τετραγωνικό µέτρο είναι ο λόγος της 

φορολογητέας αξίας του οικοπέδου προς τη συνολική επιφάνειά του. 

γ) Η φορολογητέα αξία του οικοπέδου ισούται µε το γινόµενο του συντελεστή οικοπέδου, 

της συνολικής τιµής εκκίνησης του οικοπέδου, του συντελεστή πρόσοψης και της 
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επιφάνειας του οικοπέδου. Για τον υπολογισµό της φορολογητέας αξίας, εφαρµόζονται 

τα εξής: 

αα) Ο συντελεστής οικοπέδου (Σ.Οικ.), η συνολική τιµή εκκίνησης του οικοπέδου, 

καθώς και ο συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο.), για τον υπολογισµό της 

συνολικής τιµής εκκίνησης του οικοπέδου, λαµβάνονται όπως ορίζονται κάθε φορά 

στις αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του 

άρθρου 41 του ν. 1249/1982, ανεξάρτητα αν ο συντελεστής δόµησης που ισχύει για 

τα ακίνητα είναι διαφορετικός από το Σ.Α.Ο. Αν το οικόπεδο είναι δεσµευµένο για 

κοινωφελή χρήση, ο Σ.Α.Ο. είναι ίσος µε το συντελεστή δόµησης του Οικοδοµικού 

Τετραγώνου, όπως έχει καθοριστεί µε προεδρικό διάταγµα. 

ββ) Αν το οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή, στην οποία δεν έχουν καθοριστεί µε τις 

αποφάσεις που προβλέπονται στο προηγούµενο εδάφιο, συντελεστής οικοπέδου 

(Σ.Οικ.), συνολική τιµή εκκίνησης του οικοπέδου και συντελεστής αξιοποίησης 

οικοπέδου (Σ.Α.Ο.), λαµβάνονται οι χαµηλότεροι Σ.Οικ., συνολική τιµή εκκίνησης 

του οικοπέδου και Σ.Α.Ο. της ζώνης µε τη χαµηλότερη τιµή ζώνης της οικείας 

∆ηµοτικής Ενότητας, όπως ορίζονται κάθε φορά στις αποφάσεις του Υπουργού 

Οικονοµικών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του ν.1249/1982. 

Αν δεν έχουν καθοριστεί τέτοιες ζώνες και τέτοιοι συντελεστές στη ∆ηµοτική 

Ενότητα, λαµβάνονται οι κατώτερες αντίστοιχες τιµές του οικείου ∆ήµου, και, αν 

δεν έχουν καθοριστεί ούτε στο ∆ήµο, λαµβάνονται οι κατώτερες αντίστοιχες τιµές 

της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.  

γγ)  Ανάλογα µε την πρόσοψη εφαρµόζεται Συντελεστής Πρόσοψης (Σ.Π.), ως εξής: 

1,00 για πρόσοψη σε µια µόνο οδό, 1,08 για προσόψεις σε δύο ή περισσότερες οδούς 

ή σε οδό και πλατεία και 0,80, αν δεν υπάρχει πρόσοψη σε οδό.  

δ)  Οικόπεδα, τα οποία είναι επιφάνειες που χρησιµοποιούνται για τον ελλιµενισµό 

αεροσκαφών, µε εξαίρεση τις επιφάνειες που χρησιµοποιούνται για τον ελλιµενισµό 

αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης ή είναι λωρίδες γης, στις οποίες βρίσκονται 

σιδηροτροχιές ή οικόπεδα έδρασης πύργων και γραµµών µεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας, ή βρίσκονται εντός Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης ∆ηµοσίων 

Ακινήτων του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) ή εντός Σχεδίου Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης 

του ν. 4062/ 2012 (Α΄ 70) και στις δύο προηγούµενες περιπτώσεις µόνο µέχρι τη 

µεταβίβασή τους από το φορέα της επένδυσης προς τρίτους, ή βρίσκονται εντός των 

ορίων των περιοχών που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4458/1965 

(Α’ 33) (Βιοµηχανικές Περιοχές), των άρθρων 1 και 29 του ν. 2545/1997 (Α΄ 254) 
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(Βιοµηχανικές Επιχειρηµατικές Περιοχές) και του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 (Α΄ 

143) (Επιχειρηµατικά Πάρκα), εντάσσονται στην πρώτη φορολογική ζώνη.  

ε)  Αν στο οικόπεδο υπάρχει κτίσµα, η επιφάνεια του οικοπέδου για την οποία 

επιβάλλεται ο κύριος φόρος ισούται µε το υπόλοιπο της συνολικής επιφάνειας αφού 

αφαιρεθεί η επιφάνεια του οικοπέδου, η οποία αναλογεί στο συντελεστή 

αξιοποίησης του οικοπέδου, µε βάση τη δόµηση η οποία έχει πραγµατοποιηθεί στο 

οικόπεδο, ως εξής: 

 Επιφάνεια οικοπέδου για την οποία επιβάλλεται ΕΝ.Φ.Ι.Α. όταν υπάρχει κτίσµα = 

συνολική επιφάνεια οικοπέδου – επιφάνεια οικοπέδου που αναλογεί στο Σ.Α.Ο. µε 

βάση τη δόµηση που έχει πραγµατοποιηθεί. 

  Για το Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) που εφαρµόζεται ισχύουν όσα 

ορίζονται στην περίπτωση γ΄ (αα) της παραγράφου 1, µε εξαίρεση την περίπτωση 

που το κτίσµα έχει ηλικία εκατό (100) ετών ή µεγαλύτερη, οπότε θεωρείται ότι ο 

Σ.Α.Ο. έχει εξαντληθεί. 

στ)  Ο κύριος φόρος ισούται µε το γινόµενο της επιφάνειας και του συντελεστή φόρου, 

ως εξής: 

Φόρος= επιφάνεια οικοπέδου (µ 
2
) ×ΣΦ 

2. Για τα γήπεδα, ο κύριος φόρος προκύπτει από το βασικό συντελεστή φορολογίας που 

καθορίζεται σε 1 ευρώ ανά στρέµµα  µε την εφαρµογή των συντελεστών θέσης, χρήσης, 

άρδευσης, απαλλοτρίωσης και του συντελεστή ύπαρξης κατοικίας, ως εξής: 

α)  συντελεστής θέσης Σ.Θ.) ο οποίος ορίζεται ανάλογα µε τη θέση που αντιστοιχεί στην 

Ελάχιστη Βασική Αξία (Α.Β.Α) της ∆ηµοτικής Ενότητας στην οποία ανήκει το 

γήπεδο βάση του παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 9: Συντελεστών θέσης γηπέδων  ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α) 

(€/µ2) 

Συντελεστής Θέσης 

   (Σ.Θ.) 

0,1-0,49 1,0 

0,5-0,99 1,1 

1-1,99 1,2 

2-2,99 1,3 

3-4,99 1,5 

5-6,99 1,7 

7-9,99 2 
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10-14,99 2,3 

15-19,99 2,5 

20+ 3,0 

 

 Η ελάχιστη Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.) λαµβάνεται όπως ορίζεται κάθε φορά στις 

αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του 

άρθρου 41Α του ν.1249/1982. 

β)  Συντελεστής Χρήσης (Σ.Χ.), ο οποίος ορίζεται ανάλογα µε τη χρήση του γηπέδου, 

σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 10: Συντελεστές χρήσης γηπέδων ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

Χρήση γηπέδου 

 

Συντελεστής Χρήσης (Σ.Χ.) 

∆άσος ή δασική έκταση 

 

0,01 

Βοσκότοπος/Χέρσες µη καλλιεργήσιµες 

εκτάσεις 

 

0,5 

Καλλιέργειες (µονοετείς ή 

δενδροκαλλιέργειες/Αγρανάπαυση 

καλλιεργήσιµων εκτάσεων) 

 

2,0 

Μεταλλείο − Λατοµείο  5,0 

 

Υπαίθρια Έκθεση/Χώροι στάθµευσης 

αυτοκινήτων και αναψυχής 

8,0 

 

γ)  Συντελεστής Άρδευσης (Σ.Αρ.), ο οποίος ορίζεται σε 1,1.  

δ)  Συντελεστής Απαλλοτρίωσης, (Σ.Απ.), ο οποίος ορίζεται σε 0,75. 

ε)  Συντελεστής Κατοικίας (Σ.Κ.), ο οποίος ορίζεται ίσος µε 5, αν υπάρχει κατοικία 

εντός του γηπέδου. Αν ο φορολογούµενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώµενα, κατά τις 

διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε., ν.4172/2013, Α΄ 167), τέκνα 

της οικογένειάς του, δεν έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα της παραγράφου 2 του 

άρθρου 1 σε άλλη κατοικία, σύµφωνα µε τη δήλωση στοιχείων ακινήτων και τη 
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δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, και η κατοικία που υπάρχει στο γήπεδο έχει 

επιφάνεια κύριων χώρων µικρότερη των εκατόν πενήντα τετραγωνικών µέτρων (150 

µ2), ο συντελεστής κατοικίας δεν εφαρµόζεται. Ο συντελεστής κατοικίας εφαρµόζεται 

στη συνολική επιφάνεια του γηπέδου, χωρίς να αφαιρείται η επιφάνεια του κτίσµατος. 

Αν το γήπεδο έχει επιφάνεια άνω των δέκα χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων (10.000 

µ2), ο συντελεστής εφαρµόζεται µέχρι και τις δέκα χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα.  

ζ)  Ο κύριος φόρος ισούται µε το γινόµενο της επιφάνειας του γηπέδου, του βασικού 

συντελεστή φορολογίας, του συντελεστή θέσης, του συντελεστή χρήσης, του 

συντελεστή άρδευσης, του συντελεστή απαλλοτρίωσης, και του συντελεστή 

κατοικίας, όπως προβλέπεται, ως εξής: 

 Φόρος = Επιφάνεια γηπέδου (µ
2
) x ΒΣΦ x ΣΘ x ΣΧ x ΣΑρ x ΣΑπ (όπου 

εφαρµόζεται) x ΣΚ (όπου εφαρµόζεται). 

η) Ειδικά, για γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού, τα οποία χρησιµοποιούνται 

αποκλειστικά για τον ελλιµενισµό αεροσκαφών, µε εξαίρεση τις επιφάνειες που 

χρησιµοποιούνται για τον ελλιµενισµό αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης, ή είναι λωρίδες 

γης στις οποίες βρίσκονται σιδηροτροχιές, ή εδαφοτεµάχια έδρασης πύργων και 

γραµµών µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ή βρίσκονται εντός Ειδικών Σχεδίων 

Χωρικής Ανάπτυξης ∆ηµοσίων Ακινήτων του ν. 3986/2011 ή εντός Σχεδίου 

Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης του ν. 4062/2012, και στις δύο προηγούµενες 

περιπτώσεις µόνο µέχρι τη µεταβίβασή τους από το φορέα της επένδυσης προς 

τρίτους, ή βρίσκονται εντός των ορίων των περιοχών που ορίζονται από τις διατάξεις 

του άρθρου 1 του ν. 4458/1965 (Βιοµηχανικές Περιοχές), των άρθρων 1 και 29 του ν. 

2545/ 1997 (Βιοµηχανικές Επιχειρηµατικές Περιοχές) και του άρθρου 41 του ν. 

3982/2011 (Επιχειρηµατικά Πάρ− κα), ο κύριος φόρος ισούται µε το γινόµενο της 

επιφάνειας του γηπέδου επί το βασικό συντελεστή φορολογίας του πρώτου εδαφίου 

της παρούσας παραγράφου. 

 

6.6  Συµπληρωµατικός Φόρος 

6.6.1 Συµπληρωµατικός Φόρος στα φυσικά πρόσωπα 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του 1ου άρθρου του ν 4223/2013 ο ΕΝ.ΦΙ.Α ισούται µε το 

άθροισµα του κύριου φόρου επί του κάθε ακινήτου και του συµπληρωµατικού φόρου επί της 

συνολικής αξίας των δικαιωµάτων επί των ακινήτων του υποκειµένου στο φόρο. Ο 
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συµπληρωµατικός φόρος υπολογίζεται στη συνολική αξία των δικαιωµάτων εξαιρούµενων 

της αξίας των δικαιωµάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού και της αξίας 

των δικαιωµάτων επί των κτιρίων που είναι προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων εκατό 

(100) ετών και τα οποία, έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα µνηµεία ή ως έργα 

τέχνης, καθώς και των τυχόν αναλογούντων σε αυτά ποσοστών των επί των γηπέδων ή 

οικοπέδων στα οποία βρίσκονται. 

Η φιλοσοφία του συµπληρωµατικού φόρου αλλά και ο τρόπος υπολογισµού του 

προσιδιάζουν στο φόρο ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ).Στα φυσικά πρόσωπα εφαρµόζεται 

προοδευτική κλίµακα φορολόγησης η οποία µάλιστα προβλέπει και αφορολόγητο όριο του 

ύψους των 300.000 ευρώ (ήδη το αφορολόγητο όριο µειώθηκε στο ποσό των 200.000 €  για 

το 2016). Παρακάτω παρατίθεται η κλίµακα που ίσχυσε αρχικά για τα φυσικά πρόσωπα: 

 

Πίνακας 11:  Συμπληρωματικός φόρος ΕΝ.Φ.Ι.Α.  μέχρι 31/12/2015 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ (€) Συντελεστής 

0,01 - 300.000 0,0% 

300.000,01 - 400.000 0,1% 

400.000,01 - 500.000 0,2% 

500.000,01 - 600.000 0,3% 

600.000,01 - 700.000 0,6% 

700.000,01 - 800.000 0,7% 

800.000,01 - 900.000 0,8% 

900.000,01 - 1.000.000 0,9% 

Υπερβάλλον 1,0% 
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6.6.2  Συµπληρωµατικός Φόρος Νοµικών Προσώπων 

 Για τα νοµικά πρόσωπα σύµφωνα µε το νόµο ορίζονται διαφορετικά σε σχέση µε τα φυσικά 

πρόσωπα όσον αφορά το αφορολόγητο και το συντελεστή. Συγκεκριµένα τα νοµικά πρόσωπα 

δεν έχουν αφορολόγητο στην επιβολή συµπληρωµατικού ΕΝ.ΦΙ.Α και ο συντελεστής µε τον 

οποίο φορολογούνται είναι αναλογικός και ορίζεται στο 5‰. 

Για τον προσδιορισµό της αξίας των ακινήτων ισχύει το άρθρο 32 του ν 3842/2010 (ΦΑΠ).  

 Στη συνολική αξία των ακινήτων των νοµικών προσώπων  δεν περιλαµβάνεται για τον 

υπολογισµό του συµπληρωµατικού φόρου η αξία των κτισµάτων  και των οικοπέδων ή 

γηπέδων επί των οποίων υπολογίζεται ο κύριος φόρος εφόσον αυτά ιδιοχρησιµοποιούνται για 

την παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηµατικής δραστηριότητας, ανεξάρτητα του 

αντικειµένου των εργασιών. Σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε νοµικό πρόσωπο και 

εκµισθώνεται ή παραχωρείται η χρήση του σε τρίτο πρόσωπο δε θα εξαιρεθεί από το 

συµπληρωµατικό ΕΝ.ΦΙ.Α.  

 Επίσης δεν υπολογίζεται: 

- η αξία των οικοπέδων ή γηπέδων που αποτελούν επιφάνειες ελλιµενισµού αεροσκαφών 

(εξαιρούνται οι επιφάνειες που χρησιµοποιούνται για τον ελλιµενισµό ιδιωτικών 

αεροσκαφών) 

- η αξία των λωρίδων γης στις οποίες βρίσκονται σιδηροτροχιές 

- η αξία των οικοπέδων ή γηπέδων επί των οποίων εδράζονται πύργοι και γραµµές     

µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

- η αξία των οικοπέδων ή γηπέδων που βρίσκονται εντός ειδικών σχεδίων χωρικής ανάπτυξης 

∆ηµοσίων Ακινήτων του ν.3986/2011 (Α΄152) ή εντός σχεδίου ολοκληρωµένης Ανάπτυξης 

του ν 4062/2012(Α΄70) και µόνο µέχρι τη µεταβίβασή τους από το φορέα της επένδυσης προς 

τρίτους 

- η αξία των οικοπέδων ή γηπέδων που βρίσκονται εντός των ορίων των περιοχών που 

ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν 4458/1965 (βιοµηχανικές περιοχές), των 

άρθρων 1 και 29 του ν 2545/1997 (βιοµηχανικές επιχειρηµατικές περιοχές) και του άρθρου 

41 του ν 3982/2011 (επιχειρηµατικά πάρκα). 

 Για τα ν.π.δ.δ και τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιτελούν σκοπούς θρησκευτικούς 

και κοινωφελείς εφαρµόζεται συντελεστής συµπληρωµατικού φόρου για τα µη 

ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητά τους 2,5 ‰ επί της αξίας τους. Ο ίδιος συντελεστής 

εφαρµόζεται και για τα µη ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα των Ανωνύµων Εταιρειών 

Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία του ν 2778/1999. 
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6.7 Προσδιορισµός Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και χρόνος 

υποβολής δήλωσης 

  Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. προσδιορίζεται µε πράξη διοικητικού προσδιορισµού του φόρου που εκδίδεται 

από τη Φορολογική ∆ιοίκηση, σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Κώδικα Φορολογικής 

∆ιαδικασίας ν 4174/2013. 

  Για τον προσδιορισµό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2014 λαµβάνονται υπόψη οι δηλώσεις 

στοιχείων ακινήτων: 

α)  για τα φυσικά πρόσωπα, οι δηλώσεις των ετών 2005 έως και 2014 και 

β)  για τα νοµικά πρόσωπα, οι δηλώσεις των ετών 2013 και 2014. 

Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις δηλώσεις αυτές αποτελούν τη «∆ήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α.» 

έτους 2014, η οποία συντίθεται µηχανογραφικά από τη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων 

Εσόδων και χρησιµοποιείται ως βάση για τον προσδιορισµό του ΕΝ.Φ.Ι.Α.. 

  Για τον προσδιορισµό του ΕΝ.Φ.Ι.Α.. κάθε επόµενου του 2014 έτους, λαµβάνεται η δήλωση 

ΕΝ.Φ.Ι.Α. µε τα στοιχεία των ακινήτων του προηγούµενου έτους µε τις µεταβολές που 

επήλθαν. Για τη σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη µεταβολή στα δικαιώµατα της 

παραγράφου 2 του άρθρου 1, από 1.1.2015 και εφεξής, ο φορολογούµενος υποχρεούται σε 

υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµέρα της 

σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης µεταβολής στα παραπάνω δικαιώµατα, πλην της 

κληρονοµικής διαδοχής, για την οποία ο φορολογούµενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης 

στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα (30) ηµερών από την παρέλευση άπρακτης της προθεσµίας 

αποποίησης της κληρονοµιάς. 

 

6.8  Εκπτώσεις και Αναστολή Πληρωµής Φόρου 

  Με πράξη της Φορολογικής ∆ιοίκησης χορηγείται έκπτωση πενήντα τοις εκατό (50%) στον 

φορολογούµενο, τον ή την σύζυγο και τα εξαρτώµενα τέκνα της οικογένειάς του επί του 

ΕΝ.Φ.Ι.Α. που βεβαιώθηκε στα παραπάνω πρόσωπα, αν διαπιστώνεται οικονοµική αδυναµία 

πληρωµής της συνολικής οφειλής για το οικείο έτος. 

  Η παραπάνω έκπτωση χορηγείται για τον οφειλόµενο ΕΝ.Φ.Ι.Α. κάθε έτους, εφόσον 

πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 

α)  το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδηµα του προηγούµενου φορολογικού έτους, 

 δεν υπερβαίνει τις εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ, προσαυξηµένο κατά χίλια (1.000) ευρώ 

για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώµενο µέλος. Για το έτος 2014, ως συνολικό 
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φορολογητέο οικογενειακό εισόδηµα λαµβάνεται το συνολικό καθαρό οικογενειακό 

εισόδηµα, το οποίο προκύπτει από την εφαρµογή των διατάξεων του ν 2238/1994 και κάθε 

άλλη συναφή κείµενη διάταξη. 

β)  το σύνολο της επιφάνειας των κτισµάτων στα οποία κατέχουν δικαιώµατα της 

παραγράφου 2 του άρθρου 1, ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, ο ή η 

σύζυγος και τα εξαρτώµενα τέκνα της οικογένειάς του, λαµβανοµένου υπόψη του 

ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώµατος, δεν υπερβαίνει τα εκατόν 

πενήντα τετραγωνικά µέτρα (150 µ2) και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως 

αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισµό του συµπληρωµατικού φόρου, δεν υπερβαίνει το 

ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων (85.000) ευρώ για τον άγαµο, των εκατόν πενήντα 

χιλιάδων (150.000) ευρώ για τον έγγαµο και τον ή τη σύζυγό του ή τη µονογονεϊκή 

οικογένεια µε ένα εξαρτώµενο τέκνο και των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ για τον 

έγγαµο, τον ή την σύζυγό του και τα εξαρτώµενα τέκνα τους ή τη µονογονεϊκή οικογένεια 

µε δύο εξαρτώµενα τέκνα και 

γ) ο φορολογούµενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώµενα τέκνα της οικογένειάς του είναι 

φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. 

  Η έκπτωση της προηγούµενης παραγράφου ανέρχεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), 

εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 

α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδηµα του προηγούµενου φορολογικού έτους, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως ισχύουν και κάθε άλλη συναφή 

κείµενη διάταξη, δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, προσαυξηµένο κατά 

χίλια (1.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώµενο µέλος. Για το έτος 2014, ως 

συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδηµα λαµβάνεται το συνολικό καθαρό 

οικογενειακό εισόδηµα, το οποίο προκύπτει από την εφαρµογή των διατάξεων του ν. 

2238/1994 και κάθε άλλη συναφή κείµενη διάταξη. 

β) το σύνολο της επιφάνειας των κτισµάτων στα οποία κατέχουν δικαιώµατα της 

παραγράφου 2 του άρθρου 1, ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, ο ή η 

σύζυγος και τα εξαρτώµενα τέκνα της οικογένειάς του, λαµβανοµένου υπόψη του 

ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώµατος, δεν υπερβαίνει τα εκατόν 

πενήντα τετραγωνικά µέτρα (150 µ2), 

γ) ο φορολογούµενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώµενα τέκνα της οικογένειας του είναι 

φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και 
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δ)  ο αριθµός των εξαρτώµενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία, ή ο φορολογούµενος, ο 

ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώµενα τέκνα της οικογένειάς του έχει αναπηρία 

σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω. 

  Με πράξη της Φορολογικής ∆ιοίκησης µπορεί να χορηγείται αναστολή πληρωµής του 

φόρου σε νοµικά πρόσωπα. Η αναστολή πληρωµής χορηγείται για τον οφειλόµενο ΕΝ.Φ.Ι.Α, 

που προκύπτει µε βάση εµπρόθεσµη δήλωση, λήγει σε κάθε περίπτωση µετά από ένα έτος 

από τη λήξη της προθεσµίας καταβολής της πρώτης δόσης και, εφόσον συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις α΄ και β΄, ισχύει από την υποβολή της σχετικής αίτησης προς τη Φορολογική 

∆ιοίκηση, άλλως, από την έκδοση της πράξης αναστολής και µπορεί να επαναχορηγηθεί 

µέχρι τρεις φορές εντός διαστήµατος δέκα (10) ετών από τη χορήγηση της πρώτης 

αναστολής. Για τη χορήγησή της πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 

α) ο συνολικός κύκλος εργασιών του νοµικού προσώπου, κατά το προηγούµενο φορολογικό 

έτος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. δεν υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του συνολικού 

φόρου, 

β) ο συνολικός κύκλος εργασιών, όπως ορίζεται στο προηγούµενο εδάφιο, έχει παρουσιάσει 

µείωση άνω του τριάντα τοις εκατό (30%) σε σχέση µε το προηγούµενο προς αυτό 

φορολογικό έτος, και 

γ) ο συνολικός κύκλος εργασιών λαµβάνεται όπως προκύπτει µετά από έλεγχο της 

Φορολογικής ∆ιοίκησης, ο οποίος διενεργείται υποχρεωτικά εντός τριών µηνών από την 

υποβολή σχετικής αίτησης. 

 

6.9   Πιστοποιητικό ΕΝ.ΦΙ.Α  

Το πιστοποιητικό ΕΝ.ΦΙ.Α αποτελεί βεβαίωση ότι έχει εξοφληθεί ο ΕΝ.ΦΙ.Α για ακίνητο το 

οποίο για οποιοδήποτε λόγω µεταβιβάζεται εξαναγκάζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τον 

ιδιοκτήτη όχι µόνο να το έχει δηλώσει στη δήλωση ακινήτων Ε9 αλλά και να το έχει δηλώσει 

σωστά και να έχει καταβάλλει όλο το ποσό που αντιστοιχεί προκειµένου να το µεταβιβάσει. 

 Συγκεκριµένα απαιτείται η µνηµόνευση και η επισύναψη πιστοποιητικού ΕΝ.ΦΙ.Α  σε 

οποιοδήποτε συµβολαιογραφικό έγγραφο µε το οποίο συστήνονται, µεταβάλλονται και 

µεταβιβάζονται εµπράγµατα δικαιώµατα ή παρέχονται δικαιώµατα προσηµείωσης ή 

υποθήκης σε ακίνητα. Το πιστοποιητικό έτσι απαιτείται ακόµη και σε προσύµφωνα και σε 

συµβολαιογραφικά έγγραφα µίσθωσης κ.ά. 
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 Οι υποθηκοφύλακες, οι φύλακες µεταγραφών και οι προϊστάµενοι των κτηµατολογικών 

γραφείων υποχρεούται να ελέγξουν κατά τη µεταγραφή των συµβολαίων αν µνηµονεύεται 

και επισυνάπτεται το εν λόγω πιστοποιητικό. 

Σε περίπτωση µονοµερούς εξάλειψης υποθήκης ή άρσης κατάσχεσης δεν απαιτείται 

πιστοποιητικό. 

Επίσης δεν απαιτείται πιστοποιητικό κατά τη µεταγραφή συµβολαίων που συντάχθηκαν έως 

την 31η ∆εκεµβρίου 2013.Το πιστοποιητικό χορηγείται για τα πέντε προηγούµενα έτη. Εάν 

δεν είναι δυνατή η επισύναψη στο συµβολαιογραφικό έγγραφο το πιστοποιητικό ΕΝ.ΦΙ.Α 

επισυνάπτεται για τα υπόλοιπα έτη το πιστοποιητικό του ΦΑΠ. 

 

6.9.1 Τρόπος χορήγησης του πιστοποιητικού σε νοµικά πρόσωπα και 

φυσικά πρόσωπα  

 Το πιστοποιητικό ΕΝ.ΦΙ.Α  στα νοµικά πρόσωπα χορηγείται χειρόγραφα. Στα φυσικά  

πρόσωπα πραγµατοποιείται ηλεκτρονική λήψη µέσω των υπηρεσιών του taxis net εκτός και 

να πρόκειται για αποβιώσαντες ή όταν η περιγραφή του ακινήτου είναι διαφορετική από τον 

τρόπο που αποτυπώνεται στο συµβόλαιο, σε περιπτώσεις που ο ΕΝ.ΦΙ.Α είναι ρυθµισµένος 

µε κάποιο νόµο ρύθµισης βεβαιωµένων οφειλών και όταν ο επιµεριστικά αναλογών φόρος 

παρακρατείται και αποδίδεται από το συµβολαιογράφο. 

 Τέλος στην περίπτωση που φορολογούµενος ή έχει υποχρέωση να το δηλώσει µετά την 1η 

Ιανουαρίου του έτους ή των ετών για τα οποία απαιτείται πιστοποιητικό αντί της 

προσκόµισης του πιστοποιητικού υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν 1599/1986 όπου 

δηλώνει το χρόνο απόκτησης ή υποχρέωσης δήλωσης του ακινήτου και ότι δεν είχε 

υποχρέωση να το συµπεριλάβει στη δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας. Σχετικά µε το 

πιστοποιητικό ΕΝ.ΦΙ.Α ορίζουν οι ΠΟΛ1279/2013 και 1004/2015 αποφάσεις του Γενικού 

Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων. 
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Κεφάλαιο 7
o
:Συµπεράσµατα 

7.1 Συγκριτική Θεώρηση των Φόρων Κατοχής Ακινήτων                               

(ΕΤΑΚ, ΕΕΤΑ, ΦΑΠ, ΕΝ.Φ.Ι.Α) 

 Έχοντας παρουσιάσει τις βασικές ρυθµίσεις των φόρων επί της κατοχής ακινήτων που 

ίσχυσαν στην Ελλάδα τα τελευταία οκτώ έτη (από το 2008 έως το 2016) δηλαδή λίγο πριν 

από την έναρξη της οικονοµικής κρίσης έως τη χρονική περίοδο που διανύουµε, θα 

προχωρήσουµε σε µία συγκριτική θεώρησή τους σε βασικά χαρακτηριστικά τους όπως τους 

συντελεστές επιβολής τους, το αφορολόγητο όριο και τις απαλλαγές όπου προβλέπονται. 

 Να τονιστεί ότι µεταξύ των φορολογικών επιβαρύνσεων της προαναφερόµενης περιόδου 

εξαιρέθηκαν της παρουσίασης και εποµένως της σύγκρισης ο ΤΑΠ διότι αποτελεί φόρο υπέρ 

Ο.Τ.Α και ο Ειδικός Φόρος Ακινήτων Υπεράκτιων Εταιρειών (ν 3091/2002) που είναι ένας 

ειδικός φόρος που αφορά τα ακίνητα που κατέχουν οι υπεράκτιες εταιρείες στην Ελλάδα. 

 Από τους τέσσερις εξεταζόµενους φόρους,  το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ) θεωρείται ως 

ο πιο φιλικός διότι επιβλήθηκε µε χαµηλό συντελεστή προβλέποντας τόσο απαλλαγή 

κατοικίας όσο και απαλλαγή των γηπέδων εκτός σχεδίου(µόνο για τα φυσικά πρόσωπα).  

 Ο ΕΕΤΑ ήταν ένας έκτακτος φόρος που θεσπίστηκε για να καλυφθούν οι δηµοσιονοµικές 

ανάγκες της χώρας και παράλληλα ειδικός διότι αφορούσε µόνο τις ηλεκτροδοτούµενες 

επιφάνειες. Επιβλήθηκε µόνο στα ακίνητα που χρησιµοποιούνταν (αυτά που είχαν 

ηλεκτροδότηση) και έτσι µπορεί να σκεφτεί κανείς ότι κατά κάποιο τρόπο ήταν δίκαιος. 

Όµως δεν ισχύει κάτι τέτοιο διότι µπορεί να εξαιρούνταν τα ακίνητα που δεν 

χρησιµοποιούνταν,  όµως η επιβάρυνση για τα ακίνητα τα οποία έπληττε ήταν αρκετά 

σηµαντική. Επίσης η χρήση και µόνο ενός ακινήτου δεν είναι ικανό και µοναδικό κριτήριο 

για την φορολόγηση του γιατί ακόµη και η ίδια η κατοχή του αποτελεί µία δυνητική πηγή 

εισοδήµατος, ακόµη και τεκµαρτού (η περίπτωση της ιδιοκατοίκησης) η οποία προσδίδει 

στον ιδιοκτήτη ασφάλεια. 

  Ο ΦΑΠ ο οποίος συνέπεσε µε τον ΕΕΤΑ (άρα τίθεται ζήτηµα πολλαπλής φορολόγησης) 

άφησε την πλειονότητα των ακινήτων αφορολόγητα αν σκεφτεί κανείς ότι η αξία της 

ακίνητης περιουσίας των περισσοτέρων φορολογούµενων στην χώρα µας κυµαίνεται κάτω 

του ορίου που όριζε ως αφορολόγητο ο ν 3842/2010 δηλ. τα 200.000 € και πολύ περισσότερο 

µε τις αρχικές διατάξεις βάση των οποίων το αφορολόγητο κυµαινόταν στα 400.000 €. 

  Τέλος ο ΕΝ.Φ.Ι.Α που είναι και ο φόρος που ισχύει σήµερα αποτελεί ένα γενικό φόρο 

κατοχής ακινήτων που έχει προκαλέσει µεγάλες αντιδράσεις λόγω των σηµαντικών 
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επιβαρύνσεων που έχει επιφέρει στους φορολογούµενους. Αποτελεί πεδίο πολιτικής 

αντιπαράθεσης και κάθε κοµµατική παράταξη δεσµεύεται για επαναπροσδιορισµό του. 

  Μελετώντας λοιπόν τις βασικές ρυθµίσεις των παραπάνω νοµοθετηµάτων παρατηρούµε: 

ΕΤΑΚ 

 Προβλέφθηκαν απαλλαγές που αφορούσαν κυρίως ακίνητα του ∆ηµοσίου, των ξένων 

κρατών, των γνωστών θρησκειών (οι οποίες αναφέρονται παρόµοια και από τα άλλα 

νοµοθετήµατα), µε βασικότερη την απαλλαγή της κύριας κατοικίας για φυσικά πρόσωπα.  Η 

αρχική ρύθµιση πρόβλεπε απαλλαγή κύριας κατοικίας µέχρι που ποσού των 300.000 € και 

εµβαδού µέχρι 200 τµ. Στην  πραγµατικότητα δηλαδή υφίστατο αφορολόγητο ποσό µόνο 

όµως όσον αφορά την κατοικία εφόσον υπάρχει.Η εν λόγω ρύθµιση έθεσε ζήτηµα 

ασυµβίβαστου µε την αρχή της ισότητας γενικά και της φορολογικής ισότητας ειδικότερα,  

όπως επίσης και της προστασίας της οικογένειας διότι αντιµετώπιζε µε τον ίδιο τρόπο τον 

έγγαµο µε τον άγαµο, θέτοντας τους και τους δύο κάτω από την ίδια προστασία χωρίς να 

υπολογίζει ότι η φοροδοτική ικανότητα διαφέρει ανάµεσα στους δύο. Με το νόµο όµως 

3763/2009 η απαλλαγή που αφορά την κατοικία τροποποιήθηκε προκειµένου να διορθωθεί η 

λανθασµένη κατάσταση που δηµιουργήθηκε µε τις αρχικές διατάξεις. Συγκεκριµένα δόθηκε 

απαλλαγή 100.000 € για τον άγαµο ιδιοκτήτη και 200.000 € για τον έγγαµο(προσαυξανόµενο 

κατά 30.000 € για πάνω από τρία τέκνα) το οποίο επιµερίζεται αναλογικά µεταξύ των 

κατοικιών των ιδιοκτητών που αναγράφονται στην ίδια δήλωση. Απαλλαγή επίσης 

προβλέφθηκε και µόνο για τα φυσικά πρόσωπα για τα αγροτεµάχια η οποία συνεχίστηκε να 

ισχύει ως ρύθµιση και µε το ΦΑΠ. Όσον αφορά το συντελεστή, αυτός ορίστηκε ως 

αναλογικός στο επίπεδο του 1‰ για τα φυσικά πρόσωπα (µε κανόνα του 1 € δηλαδή το τέλος 

που αναλογεί στη συνολική αξία των κτισµάτων δε µπορεί να είναι µικρότερο του ενός ευρώ 

µε κάποιες εξαιρέσεις που αναφέρθηκαν ήδη)  και 6 ‰ για νοµικά πρόσωπα µε εξαίρεση τα 

ακίνητα που ιδιοχρησιµοποιούνται από τα νοµικά πρόσωπα για την παραγωγή και άσκηση 

εµπορικής δραστηριότητας καθώς και αυτά που ιδιοχρησιµοποιούνται από τα νπ µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα (υπόκεινται σε συντελεστή 1‰) και ακίνητα ηµεδαπών και 

αλλοδαπών µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς, κοινωνικούς,  

θρησκευτικούς και κοινωφελείς σκοπούς που φορολογούνται µε 3‰. 

 Με το νόµο 3808/2009 άρθρο 3 παρ 1 επιβλήθηκε άλλωστε εφάπαξ έκτακτη εισφορά στη 

µεγάλη ακίνητη περιουσία των φυσικών προσώπων κατά την εκκαθάριση του ΕΤΑΚ του 

2009  µε προοδευτικό συντελεστή και αφορολόγητο ποσό ύψους 400.000 €. Η ύπαρξη 

αναλογικού συντελεστή καθίσταται προβληµατική στο βαθµό που σηµαίνει κατά τον ίδιο 

βαθµό φορολόγηση κάθε ιδιοκτησίας,  µε αποτέλεσµα να επιβαρύνεται περισσότερο ο 
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κάτοχος µικρότερης ιδιοκτησίας. Αυτή η διάσταση καλύφθηκε µε την πρόνοια επιβολής της 

έκτακτης εισφοράς.  

ΦΑΠ 

 Στην ίδια λογική όσον αφορά τις απαλλαγές κινείται ο νοµοθέτης και στην περίπτωση του 

ΦΑΠ, συνεχίζοντας µεταξύ των άλλων την απαλλαγή των αγροτεµαχίων. Παρόλο που δεν 

προβλέπεται απαλλαγή της κατοικίας όπως στο ΕΤΑΚ, θεσµοθετήθηκε ένα αξιοπρεπές 

αφορολόγητο. Με τον ΦΑΠ προβλέφθηκε αρχικά το αφορολόγητο των 400.000 € και µε το 

νόµο 3986/2011 το αφορολόγητο µειώθηκε σε 200.000 € µε αντίστοιχη µετατροπή του 

δεύτερου κλιµακίου και του συντελεστή επί αυτού(έτσι το δεύτερο κλιµάκιο µε το 

µεταγενέστερο νόµο από 100.000 € µετατράπηκε σε 300.000 € µε συντελεστή 0,2 % µε 

αποτέλεσµα η ακίνητη περιουσία µέχρι 500.000 € να επιβαρύνεται µε φόρο ύψους 600 € αντί 

100 € που ίσχυε αρχικά µε το ν 3842/2010).31 Όσον αφορά τους συντελεστές φορολόγησης, 

αυτοί διατηρούνται στα νοµικά πρόσωπα στα επίπεδα που είχαν οριστεί µε το ΕΤΑΚ ενώ στα 

φυσικά πρόσωπα υιοθετείται προοδευτικός συντελεστής από 0,2% ο κατώτερος έως 1% ο 

ανώτερος. 

ΕΕΤΑ 

 Για τον ΕΕΤΑ δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα ίδια µέτρα σύγκρισης διότι αποτέλεσε 

κατ’ αρχήν µία έκτακτη εισφορά, η οποία συνέπεσε µε την επιβολή του ΦΑΠ και είχε πολλές 

ιδιαιτερότητες, µε βασικότερη αυτήν της επιβολής µόνο στα ηλεκτροδοτούµενα ακίνητα και 

της ανάθεσης της είσπραξης στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας όπως και την παράδοση 

σε αυτούς της δικαιοδοσίας διακοπής της ηλεκτρικής ενέργειας στους χρήστες που δεν 

κατέβαλαν το τέλος, όσο προβληµατικό και αν είναι αυτό το γεγονός. Πάντως ικανοποιήθηκε 

µέχρι σε ένα βαθµό το αίσθηµα της κοινωνικής δικαιοσύνης µε την καθιέρωση µειωµένων 

συντελεστών για τους πολύτεκνους, ανάπηρους και ανέργους32
αλλά και µε τη διαφοροποίηση 

του βασικού συντελεστή ανάλογα µε την τιµή ζώνης και την παλαιότητα. 

ΕΝ.Φ.Ι.Α 

 Ο ΦΑΠ και το ΕΕΤΑ καταργήθηκαν για να δώσουν τα σκήπτρα σε έναν νέο γενικό φόρο 

ακινήτων τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. Μία πρώτη παραδοχή είναι ότι µε τον ΕΝ.Φ.Ι.Α διευρύνεται η 

φορολογική βάση αφού τα αγροτεµάχια συµπεριλαµβάνονται στην φορολογητέα ύλη των 

φυσικών προσώπων και δεν προβλέπεται αφορολόγητο(παρά µόνο για τον συµπληρωµατικό 

φόρο), ούτε για την πρώτη κατοικία.  Όσον αφορά τις απαλλαγές προβλέπονται και κινούνται 

                                                           
31

 σ 31,  32 παρούσας εργασίας όπου παρατίθεται ο αρχικός και ο τελικός πίνακας φορολόγησης. 

32 βλ υποκειµενικές απαλλαγές 



68 

 

στην ίδια λογική µε το ΦΑΠ και ΕΤΑΚ και αφορούν ακίνητα του ∆ηµοσίου,  του Τ.Α.Ι.ΠΕ.∆ 

(Ταµείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου που είναι και κάτι νέο)κτλ. 

Προστίθενται βέβαια και νέες διατάξεις όπως αυτές που αφορούν τις απαλλαγές δικαιωµάτων 

σε ακίνητα που υφίστανται απαγόρευση οποιαδήποτε χρήσης µε τον ισχύοντα Πολεοδοµικό 

Σχεδιασµό
33. 

 ∆εδοµένου ότι ο νέος φόρος επί των ακινήτων έπληξε όλες τις ιδιοκτησίες ιδίως για τα 

φυσικά πρόσωπα χορηγήθηκε έκπτωση 50% στον φορολογούµενο ή τη σύζυγο ή τα 

εξαρτώµενα µέλη σε περίπτωση διαπίστωσης οικονοµικής αδυναµίας υπό προϋποθέσεις 

(εισοδηµατικές, αξίας της συνολικής ακίνητης περιουσίας και επιφάνειας του ακινήτου) και 

έκπτωση 100% σε περιπτώσεις φορολογούµενων µε τρία ή περισσότερα εξαρτώµενα τέκνα ή 

µε αναπηρία 80% και άνω ενός εκ των µελών της οικογένειας υπό προϋποθέσεις. 

 Η έκπτωση είναι µία εκ των δύο εφευρέσεων του νοµοθέτη να µειώσει την επιβάρυνση στα 

πλαίσια της φορολογικής ισότητας στις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες.  Η δεύτερη αφορά την 

χορήγηση αναστολής πληρωµής σε νοµικά πρόσωπα. 

 Ο υπολογισµός εδώ του φόρου είναι ιδιαίτερος αφού έχει οριστεί ανά κατηγορία τιµής ζώνης 

ένα ποσό βασικού φόρου ανά τετραγωνικό µέτρο για κτίσµατα  και ένα διαφορετικό για 

οικόπεδα και γήπεδα το οποίο πολλαπλασιάζεται προκειµένου για κτίσµατα µε τα τµ. της 

επιφάνειας και µε συντελεστές που έχουν προκαθοριστεί όπως ο συντελεστής παλαιότητας, 

αποµείωσης επιφάνειας, ορόφου, µονοκατοικίας, πρόσοψης, βοηθητικών χώρων, ηµιτελών 

κτισµάτων, ειδικών κτιρίων και για γήπεδα επίσης η επιφάνεια του οικοπέδου 

πολλαπλασιάζεται µε το συντελεστή φόρου και αντίστοιχα µε άλλους συντελεστές κατά 

περίπτωση όπως θέσης,  χρήσης κτλ. Συντελεστές σε τέτοιο ευρύ φάσµα συναντάµε και στον 

ΦΑΠ προκειµένου να καθοριστεί η φορολογητέα αξία. Στον ΕΝ.Φ.Ι.Α προκύπτει φόρος για 

όλα τα ακίνητα και µάλιστα προβλέπεται και συµπληρωµατικός στις περιπτώσεις που η 

συνολική αξία των ακινήτων ξεπερνά το όριο των 200.000 € 34. Άρα το ποσό της υποχρέωσης 

αποτελεί άθροισµα του κυρίου φόρου (που υπολογίζεται σε κάθε ακίνητο χωριστά) και του 

συµπληρωµατικού όταν προκύπτει(που υπολογίζεται στο σύνολο της αξίας των ακινήτων). Η 

φετινή εξέλιξη πρόβλεπε εκτός από τη µείωση του αφορολόγητου ποσού και την ένταξη στον 

υπολογισµό της αξίας των ακινήτων για την επιβολή του συµπληρωµατικού φόρου και τα 

γήπεδα εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισµού, ρύθµιση που  τελικά δεν επιβλήθηκε. 

                                                           
33 αναλυτικά βλ. άρθρ 3 ν 4223/2013). 

34 η εν λόγω ρύθµιση ισχύει για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α του 2016 αφού η αρχική διάταξη πρόβλεπε αφορολόγητο όριο για 

την επιβολή του συµπληρωµατικού φόρου το ποσό των 300.000 €. 
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Παρακάτω παραθέτουµε τρία πραγµατικά παραδείγµατα επιβάρυνσης ακινήτων από τους 

παραπάνω φόρους κατοχής -εξαιρέθηκε το ΕΕΤΑ διότι και δεν υπάρχει συγκεντρωτικό 

εκκαθαριστικό να µπορεί να γίνει σύγκριση. Τα παραδείγµατα είναι πραγµατικά  

Παράδειγµα 1
ο
 

ΕΤΑΚ 2008 και 2009 

 Φορολογούµενος µε διαµέρισµα 97 τµ σε οικόπεδο 432 τµ,100% ιδιοκτησίας µε αξία 

ακινήτου 51.112,06 (τιµή ζώνης 600 €) υπολογίζεται φόρος το 2008 σε 19,68 €, ποσό το 

οποίο δεν καταβάλλεται (έχει αφαιρεθεί το απαλλασσόµενο ποσό των 31.428,00 € που αφορά 

την κατοικία) . Ο ίδιος φορολογούµενος έχει στην κατοχή του γήπεδα εκτός σχεδίου: 100% 

από  αγροτεµάχιο 7.500 τµ,  100% από αγροτεµάχιο 9.375 τµ και το 50% από αγροτεµάχιο 

7240 τµ  για τα οποία δεν υπολογίζεται φόρος.  

ΦΑΠ  

Με αφορολόγητο 400.000 και έπειτα 200.000 ο φορολογούµενος του 1ου παραδείγµατος δεν 

οφείλει ΦΑΠ αλλά πληρώνει ΕΕΤΑ για την οικία 320 ευρώ. 

ΕΝ.Φ.Ι.Α  

 Για την ίδια ιδιοκτησία µε ίδια αξία ακινήτου (51.112,06 €) το 2014 υπολογίζεται φόρος για 

την κατοικία και οικόπεδο 309,47 € και επιπλέον προκύπτει φόρος για τα αγροτεµάχια 44,37 

€. Σύνολο ΕΝ.Φ.Ι.Α= 353,84 κύριος φόρος αφού δεν προκύπτει συµπληρωµατικός. 

Παρατηρούµε ότι η παραπάνω ιδιοκτησία που χαρακτηρίζεται ως µικρή έχει επιβαρυνθεί από 

µε 353,84 € φόρο ενώ τα προηγούµενα έτη ήταν µηδενική (ΕΤΑΚ και ΦΑΠ). 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση επειδή συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της α’ περίπτωσης για τη 

χορήγηση έκπτωσης ο φορολογούµενος κλήθηκε να καταβάλει το 50% του φόρου. Θα 

µπορούσε όµως κάλλιστα να µη συντρέχει κάποια από τις προϋποθέσεις για παράδειγµα το 

εισοδηµατικό κριτήριο και να µην υπολογιστεί η έκπτωση. 

Παράδειγµα 2
ο
  

 Ο δεύτερος φορολογούµενος έχει στην ιδιοκτησία του 100% από ένα κατάστηµα 255 τµ και 

100% από µία αποθήκη 40 τµ. σε οικόπεδο 513 τµ συνολικής αξίας 65.615,67€ και 9,38% 

από τρία αγροτεµάχια που βλέπουν σε αγροτική οδό συνολικών τµ 22.500. 

ΕΤΑΚ  

Το 2008 ο ανωτέρω 2ος φορολογούµενος κλήθηκε να καταβάλει 270,06 € εξαιρουµένων των 

αγροτεµαχίων και χωρίς απαλλαγή για την κατοικία εφόσον δεν κατέχει. 

ΦΑΠ  

 Η ίδια περιουσία µένει αφορολόγητη για τα έτη ισχύος του ΦΑΠ. Όσο για ΕΕΤΑ δεν 

υπολογίστηκε γιατί το κατάστηµα δεν ηλεκτροδοτούνταν. 
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ΕΝ.Φ.Ι.Α 

 Με τις διατάξεις του ΕΝ.ΦΙ.Α ο φορολογούµενος για ως άνω ακίνητά του καλείται να 

καταβάλει το ποσό 824,28 € από το οποίο στα ακίνητα του πίνακα 1 αντιστοιχούν τα 820,06 

€. Συµπληρωµατικός φόρος δεν υπολογίζεται. 

 

3
ο
 παράδειγµα  

  Ο τρίτος φορολογούµενος κατέχει ακίνητα αντικειµενικής αξίας 745.355,22 € στα οποία 

περιλαµβάνονται καταστήµατα, οικίες, οικόπεδα και αγροτεµάχια (τα τελευταία δεν 

περιλαµβάνονται στην αξία των 745.355,22 €) 

 

ΕΤΑΚ  

 Για την ως άνω ιδιοκτησία ο παραπάνω φορολογούµενος το 2009 (επιλέχθηκε το 2009 διότι 

ο συγκεκριµένος είχε και έκτακτη εισφορά αλλά και γιατί η περιουσιακή του κατάσταση 

άλλαξε από το 2008 στο 2009)  στο εκκαθαριστικό ΕΤΑΚ στο οποίο περιλαµβάνονταν και 

ακίνητα της συζύγου το ποσό καταβολής µόνο για τα δικά του ακίνητα (µε απαλλασσόµενο 

ποσό αναλογικά για την κύρια κατοικία 171.214,56 € )  υπολογίστηκε 691,72 € και 490,71 € 

η έκτακτη εισφορά. Σύνολο επιβάρυνσης 1.182,43 €. 

ΦΑΠ 

 Η παραπάνω ιδιοκτησία µε µία ελαφρά µείωση της αξίας σε 739.295,34 € επιβαρύνθηκε µε 

ΦΑΠ το 2010 ποσού1.353,66 €. 

ΕΝΦΙΑ 

 Το 2014  µε ακίνητη περιουσία αξίας 584.339,57 €(λόγω περαιτέρω µεταβίβασης 

δικαιωµάτων) υπολογίστηκε ΕΝΦΙΑ 2.790,78 € ποσό από το οποίο τα  553,02 € αφορούσε 

συµπληρωµατικό φόρο. Για το 2015 η επιβάρυνση διατηρείται η ίδια ενώ για το 2016 µε 

µειωµένες αντικειµενικές αλλά µε διαφορετικό αφορολόγητο για το συµπληρωµατικό φόρο 

υπολογίστηκε φόρος 3.333,51 (από το οποίο τα 1.045,48 € ήταν συµπληρωµατικός φόρος). 

Είναι φανερό ότι ο ΕΝ.Φ.Ι.Α θεσµοθετήθηκε µε σκοπό να επιβαρύνει όλες τις ιδιοκτησίες και 

µάλιστα είναι ένας φόρος κατοχής πρωτόγνωρος για τα δεδοµένα της χώρας µας. Παρακάτω 

παραθέτονται στοιχεία που αφορούν τα έσοδα από τους φόρους κατοχής ακινήτων και 

ιδιαίτερα από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. Το µέγεθος της αύξησης των φόρων κατοχής ακινήτων 

διαφαίνεται από τα στοιχεία της Eurostat που δηµοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

παρατίθενται στο παράρτηµα 1 στο τέλος του κειµένου όπου φαίνεται η διαχρονική αύξηση 

των φόρων κατοχής ακινήτων ως ποσοστό του ΑΕΠ.   
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7.2  Έσοδα από φόρους κατοχής ακινήτων 

 Σκοπός της φορολόγησης της ιδιοκτησίας ακινήτων είναι οπωσδήποτε η εξεύρεση πόρων για 

να καλυφθούν οι δηµοσιονοµικές ανάγκες της χώρας. Με την επιβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α η οποία 

ξεκίνησε το 2014, ο στόχος των κυβερνώντων ήταν η είσπραξη 2,65 δισ. ευρώ κάθε χρόνο  

Οι κυβερνήσεις που εφάρµοσαν και εφαρµόζουν τον ΕΝΦΙΑ υπηρετούν πιστά αυτόν τον 

αριθµητικό στόχο στο πλαίσιο πάντα των µνηµονιακών υποχρεώσεων της χώρας. 

Στοιχεία για την συνεισφορά των φόρων κατοχής περιουσίας στον προϋπολογισµό 

δηµοσιεύει η ΓΓ∆Ε στις εκθέσεις της που εκδίδονται πλέον ανά τακτά χρονικά διαστήµατα 

για την διακύµανση των φορολογικών εσόδων35.Παράλληλα υπάρχουν δηµοσιευµένα 

στατιστικά στοιχεία και συγκρίσεις που αφορούν τα έσοδα από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α για το 2015 και 

2016 µε πρόσφατη ηµεροµηνία δηµοσίευσης 13/10/2016. 

Στοιχεία για τα έσοδα από φόρους περιουσίας σύγκριση 2014-2015:36 

 Αναφορικά µε την εξέλιξη των εσόδων από φόρους στην περιουσία, τα έσοδα κατά το έτος 

2015 (€ 3,180 δις) είναι χαµηλότερα σε σύγκριση µε εκείνα του έτους 2014 κατά 8,46%, 

ποσό που αντιστοιχεί σε € 293.899 (πηγή Γενικό Λογιστήριο του Κράτους).Η µείωση αυτή 

οφείλεται στην πραγµατικότητα στη µείωση των εσόδων από τον φόρο ακίνητης περιουσίας 

κατά € 319,838 εκ.  

                                                           
35 Σηµειώνεται ότι τα στοιχεία αφορούν σε έσοδα προ επιστροφών φόρου, όπως λαµβάνονται από την αρµόδια 

∆ιεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ).)  

36 Έκθεση για την εξέλιξη και διακύµανση των φορολογικών εσόδων, ∆εκέµβριος 2015  
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  Γράφημα  1:  Έσοδα από φόρους στην περιουσία  2014 - 2015  

Συγκεκριµένα, η εν λόγω ετήσια µεταβολή οφείλεται κυρίως:  

α) στην κατάργηση του ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων επιφανειών 

Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε.  από 1/1/2014 και στην αντίστοιχη µείωση των εσόδων κατά € 1,074 δις και 

 β) στην αύξηση µεν των εσόδων από τον θεσµοθετηµένο από το έτος 2014 ενιαίο φόρο 

ιδιοκτησίας ακινήτων ΕΝ.Φ.Ι.Α. κατά € 875,472 εκ, η οποία όµως δεν αντιστοιχεί στην 

αναµενόµενη είσπραξη, λόγω της πληρωµής των δύο τελευταίων µηνιαίων δόσεων κατά 

το πρώτο δίµηνο του έτους 2016. Τα έσοδα από τον φόρο Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. κατά τα έτη 2014-

2015 αποτελούν οφειλές του έτους 2013 ή προγενέστερων ετών. 

 Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έκθεσης τα φορολογικά έσοδα από την επιβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α 

ξεπέρασαν το επίπεδο των προσδοκώµενων εσόδων κατά 13,3 %. Αυτό δικαιολογείται από το 

γεγονός ότι η διαδικασία καταβολής της οφειλής ξεκίνησε στο τέλος Οκτωβρίου του 2015 και 

συνέχιζε να εισπράττεται µέχρι το Φεβρουάριο του 2016. 

Στοιχεία για τα έσοδα από φόρους περιουσίας 8ος /201637 

 Σύµφωνα µε τη διάρθρωση των φορολογικών εσόδων τον Αύγουστο του 2016, οι άµεσοι 

φόροι ανέρχονται στο 47,9% των συνολικών φορολογικών εσόδων και οι έµµεσοι φόροι στο 

52,1%. Τα αντίστοιχα ποσοστά τον Αύγουστο του 2015 ανέρχονταν σε 53,4% και 46,6%.  

                                                           
37 Στοιχεία από τις εκθέσεις που έχει δηµοσιεύσει η ΓΓ∆Ε τον 8Ο /2016 
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Αναφορικά µε την εξέλιξη των εσόδων από φόρους στην περιουσία, παρατηρείται ότι τα 

έσοδα για τον µήνα Αύγουστο του 2016 (101,64 εκ. €) είναι αυξηµένα κατά 162,02% σε 

σύγκριση µε τα έσοδα του αντίστοιχου µήνα του έτους 2015. Η αύξηση αυτή οφείλεται στο 

ότι η ανάρτηση των εκκαθαριστικών σηµειωµάτων ΕΝ.Φ.Ι.Α. το έτος 2016 άρχισε στις 

29/8/2016, ενώ το έτος 2015 άρχισε στις 21/10/2015 µε αντίστοιχη µετάθεση της είσπραξης 

των εσόδων. Τα έσοδα από φόρους στην περιουσία αποτελούν το 5,5% των συνολικών 

εσόδων από άµεσους φόρους για τον Αύγουστο του 2016. 

 

   Γράφημα  2: Έσοδα από φόρους στην περιουσία  2015 – 2016 (Α) 

 

Ειδικότερα, τα έσοδα από φόρους στην ακίνητη περιουσία ανήλθαν σε 93 εκ. € τον Αύγουστο 

του 2016 έναντι 28,85 εκ. € τον Αύγουστο του 2015  και τα έσοδα από φόρους και τέλη 

κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών κ.λπ.  διαµορφώθηκαν σε 8,63 εκ. € τον Αύγουστο 

του 2016 έναντι 9,95 εκ. € τον Αύγουστο του 2015.Πιο συγκεκριµένα, τα έσοδα από τον 

φόρο ακίνητης περιουσίας, τα οποία αποτελούν το 91,5% των συνολικών εσόδων από τους 

φόρους στην περιουσία, παρουσίασαν τις ακόλουθες σηµαντικές µεταβολές:  

 Τα έσοδα από τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων ΕΝ.Φ.Ι.Α.  

- εµφανίζονται αυξηµένα κατά 70,89 εκ. € (έσοδα 84,77 εκ. € τον Αύγουστο του 2016 έναντι 

13,88 εκ. € τον Αύγουστο του 2015). Επισηµαίνεται ότι η προθεσµία καταβολής της πρώτης 

δόσης ορίστηκε για τις 30 Σεπτεµβρίου 2016.  
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     Γράφημα  3: Έσοδα από φόρους στην περιουσία  2015 – 2016 (Β) 

 -Τα έσοδα από το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων επιφανειών 

(Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε.) εµφανίζονται µειωµένα κατά 6,55 εκ. € (έσοδα 7,24 εκ. € από 13,79 εκ. €). 

Επισηµαίνεται, ωστόσο, ότι το Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. έχει καταργηθεί από 1/1/2014 µε τα έσοδα να 

βαίνουν διαρκώς µειούµενα, αφού πρόκειται για εξόφληση παλαιών οφειλών. 

 Ειδικά για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α µε βάση τα δηµοσιευµένα στοιχεία της ΓΓ∆Ε:38 

∆ηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2016  

 Ακολουθούν παρακάτω για το έτος 2016, τα αποτελέσµατα της συνολικής εκκαθάρισης, 

συµπεριλαµβανοµένων και των δηλώσεων µε µηδενικά ακίνητα ή µε τελικό ποσό φόρου που 

δεν ξεπερνάει το 1 €.  

Πίνακας 12: Στοιχεία βεβαίωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2016 

2016 
Πλήθος 

Φορ/νων 

ΚΥΡΙΟΣ 

ΦΟΡΟΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙ

ΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ/ 

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 

άρθρου 7 

ΠΟΣΟ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 

Ν.Π. 55.244 205.085.852,91 261.748.452,19 0,00 466.834.305,10 

Φ.Π. 7.369.412 2.413.616.233,12 387.622.580,58 88.494.950,66 2.712.743.863,04 

ΣΥΝΟΛΑ 7.424.656 2.618.702.086,03 649.371.032,77 88.494.950,66 3.179.578.168,14 

 

                                                           
38 ΕΝ.Φ.Ι.Α 2016Στατιστικά Συγκρίσεις Σεπτέµβριος 2016 ΓΓ∆Ε 
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 ∆ηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α 2015 

Αντίστοιχα µε το 2016, η εικόνα του 2015, όπως αυτή έχει διαµορφωθεί µέχρι σήµερα βάσει 

των τροποποιητικών δηλώσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2015. 

 

Πίνακας 13: Στοιχεία βεβαίωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2015 

2015 
Πλήθος 

Φορ/νων 
ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΟΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 

ΦΟΡΟΣ 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ / 

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 

άρθρου 7 

ΠΟΣΟ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 

Ν.Π. 55.021 212.104.716,38 212.794.974,40 0,00 424.899.690,78 

Φ.Π. 7.421.530 2.555.206.064,93 362.057.871,66 91.543.397,50 2.825.720.539,09 

ΣΥΝΟΛΑ 7.476.551 2.767.310.781,31 574.852.846,06 91.543.397,50 3.250.620.229,87 

 

Το µεγαλύτερο ποσοστό της διαφοράς του πλήθους των φορολογουµένων µεταξύ των ετών, 

οφείλεται κυρίως σε φυσικά πρόσωπα, αποβιώσαντες πριν την 1/1/2016 

Συµπληρωµατικός φόρος 

 Τέλος το πλήθος των φορολογουµένων που εµπίπτουν σε συµπληρωµατικό φόρο, κατά τα 

έτη 2015 και 2016, εµφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 14: Στοιχεία συμπληρωματικού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2015 - 2016 

2015 

  

2016 

ΠΛΗΘΟΣ ΦΟΡ/ΝΩΝ ΜΕ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ 

ΦΟΡΟ 

ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ    

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙ

ΠΛΗΘΟΣ ΦΟΡ/ΝΩΝ ΜΕ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ 

ΦΟΡΟ 

ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙ
39.221 151.810.797.719,09 Ν.Π. 49.905 136.555.943.892,68 

298.967 546.894.953.909,64 Φ.Π. 452.989 471.055.103.170,85 

338.188 698.705.751.628,73 
ΣΥΝΟ

ΛΑ 
502.894 607.611.047.063,53 
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7.3 Κριτική και συµπεράσµατα επί των φόρων ακινήτων-προτάσεις για 

έρευνα 

  Αναµφισβήτητα η φορολογία κατοχής στην Ελλάδα έχει καταστεί «δυσβάσταχτη» ιδίως για 

το µέσο έλληνα µε δεδοµένη την οικονοµική κατάσταση και τις απώλειες στα εισοδήµατα 

που η τελευταία έχει επιφέρει. Ήδη από το 2011 και πολύ πριν την επιβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α, η 

χώρα κατείχε τα πρωτεία στη φορολόγηση κατοχής ακινήτων σε σύγκριση µε άλλες χώρες 

του δυτικού κόσµου.39 

 Αναµφισβήτητα στο πλαίσιο της ενίσχυσης των δηµοσίων εσόδων αλλά και της φορολογικής 

ισότητας,  η φορολογία της ακίνητης περιουσίας είναι επιβεβληµένη. Όµως η επιβολή 

φορολογικών βαρών επί της ιδιοκτησίας θα πρέπει να είναι µελετηµένη και εκλογικευµένη.  

-Η υπερφορολόγηση (της ιδιοκτησίας) δε βοηθά την ανάπτυξη κάθε άλλο µάλιστα. Μπορεί 

βέβαια η κατηγορία αυτή των φόρων να απελευθερώνει κεφάλαια τα οποία θα µπορούσαν να 

στραφούν σε άλλους τοµείς και να µην επηρεάζουν άµεσα σε τέτοιο βαθµό την οικονοµική 

δραστηριότητα όπως οι φόροι εισοδήµατος σύµφωνα µε όσα έχουν κατά καιρούς 

υποστηριχτεί. Όµως το γεγονός ότι συνδέονται µε την αγορά ακινήτων η οποία κινητοποιεί 

τον νευραλγικό κλάδο των κατασκευών ανατρέπει την παραπάνω θεώρηση. Τα στοιχεία για 

την πορεία της κτηµαταγοράς που έρχονται στο φως της δηµοσιότητας είναι ανησυχητικά. 

Αρκεί κανείς να µελετήσει τις εκθέσεις που δηµοσιεύει η Τράπεζα της Ελλάδος  κάθε έτος,  

όπου αναδεικνύεται το πρόβληµα στην αγορά ακινήτων µέσα από την µεταβολή στις 

συναλλαγές ακινήτων και την πτωτική πορεία του δείκτη τιµών αυτών. Σε µια χώρα όπως η 

Ελλάδα µε τις δεδοµένες οικονοµικές συγκυρίες  και χωρίς προοπτικές για νέες επενδύσεις 

και ανάπτυξη του βιοµηχανικού κλάδου, ο κλάδος των κατασκευών και γενικά η οικοδοµική 

δραστηριότητα είναι καθοριστικής σηµασίας για την επανεκκίνηση της οικονοµίας καθώς 

στηρίζει και όλα τα επαγγέλµατα που συνδέονται µε την οικοδοµή και την βιοµηχανία 

παραγωγής οικοδοµικών υλικών. ∆υστυχώς όµως η οικοδοµική δραστηριότητα έχει βαλτώσει 

αφού η κτηµαταγορά έχει υποστεί καθίζηση. ∆εν είναι βέβαια µόνο οι φόροι κατοχής αλλά 

και µεταβίβασης που επιβαρύνουν ένα ακίνητο. Όµως οι τελευταίοι λόγω του ότι 

επιβάλλονται άπαξ και µόνο κατά τη µεταβίβαση ενός ακινήτου απορροφούνται από την 

αγορά σε αντίθεση µε τους υπό µελέτη φόρους που λόγω της περιοδικότητας τους και της 

                                                           
39 Σύµφωνα µε την έρευνα GLP VALUES «Το βάρος των φόρων ακινήτων (και κυρίως φόρων κατοχής)σε 

Ελλάδα και ορισµένες άλλες χώρες 
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συνεχόµενης ανοδικής τους πορείας,  τα αποτελέσµατά τους εκδηλώνονται σε βάθος χρόνου 

και λειτουργούν αποτρεπτικά στην αγορά ακινήτων. Είναι λογικό µέσα στη δίνη της 

φορολογικής λαίλαπας που ταλαιπωρεί τη χώρα και χωρίς καµιά εγγύηση σταθερότητας και 

ασφάλειας οι πολίτες πλέον όση αγοραστική δύναµη τους έχει αποµείνει να µην αποφασίζουν 

να  επενδύσουν σε ακίνητα. Το ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις. 

 Μιλώντας για εκλογίκευση των φόρων κατοχής και συγκεκριµένα του ΕΝ.Φ.Ι.Α σηµαίνει 

κατ’ αρχήν στάθµιση όλων των προεκτάσεων που έχει προκαλέσει η επιβολή του. Ναι µεν να 

ανταποκρίνονται στους ταµιευτικούς σκοπούς του φόρου όπου η τόνωση των εσόδων είναι 

πρωταρχική ανάγκη, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να εξυπηρετούν και τους υπόλοιπους εξίσου 

σηµαντικούς σκοπούς του φόρου, οικονοµικούς και κοινωνικούς και προπάντων να 

επιβάλλονται µε γνώµονα την κοινωνική δικαιοσύνη και να συµβαδίζουν µε τις επιταγές του 

Συντάγµατος για προστασία του δικαιώµατος της περιουσίας και της οικονοµικής ελευθερίας. 

Κρίνοντας από την σηµερινή κατάσταση έτσι όπως αποτυπώνεται στην επικαιρότητα οι 

φόροι κατοχής,  µάλλον ο φόρος κατοχής που ισχύει σήµερα κινδυνεύει να  καταστεί στις 

περιπτώσεις των µικρών ιδιοκτησιών δηµευτικός. Άλλωστε οι φόροι κατοχής λειτουργούν ως 

αντίστροφα προοδευτικοί  διότι οι έχοντες καλύπτουν την υποχρέωση που δηµιουργούν µε 

αναλογικά µικρότερο µέρος του εισοδήµατος τους από ότι οι µη έχοντες.    

 Υπάρχει βέβαια η διπλή όψη των πραγµάτων σχετικά µε τους έχοντες ακίνητη περιουσία και 

αφορά τον τρόπο απόκτησής της και κατά πόσο υπό αυτή την παράµετρο οι φόροι κατοχής 

ακινήτων αποτελούν ικανοποιητικό δείκτη της φοροδοτικής ικανότητας. Έτσι λοιπόν η 

ακίνητη περιουσία µπορεί να έχει αποκτηθεί είτε µε κληρονοµική διαδοχή (ή µε δωρεά) 

δηλαδή µε χαριστική αιτία, είτε µε επαχθή αιτία δηλαδή αγορά. Ένα πρώτο λογικό 

συµπέρασµα είναι ότι φυσικά όταν η ακίνητη περιουσία αποκτάται µε αγορά αποδεικνύει ότι 

ο υποκείµενος σε φόρο έχει πόρους (ακόµη και αν η απόκτηση γίνεται µε δανειοδότηση) άρα 

έχει µεγαλύτερη φοροδοτική ικανότητα από κάποιον που απέκτησε ίδιας έκτασης περιουσία 

αλλά χωρίς να δαπανήσει πόρους. Από µόνη της όµως αυτή η θεώρηση δεν οδηγεί σε ασφαλή 

συµπεράσµατα διότι πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ο πρώτος εκ των αναφερόµενων 

φορολογούµενος  δαπάνησε εισόδηµα που έχει φορολογηθεί ήδη ενώ ο δεύτερος δε δαπάνησε 

εισόδηµα που µπορεί να µην το έχει βέβαια αλλά απέκτησε δυνητική πηγή εισοδηµάτων που 

του προσφέρει ασφάλεια. 

 Επίσης πρέπει να αναλογιστεί κανείς ότι πολλά ακίνητα δε χρησιµοποιούνται, είναι κενά και 

δε προσφέρουν εισόδηµα και παρόλα αυτά χρήζουν και συντήρησης οπότε ο υπόχρεος για να 

εξοφλήσει τη φορολογική του υποχρέωση χρησιµοποιεί εισόδηµα που αποκτήθηκε από άλλη 

πηγή. 
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 Αυτοµάτως γεννάται το ερώτηµα πως µπορεί να σχεδιαστεί ένας φόρος ακινήτων που να 

λαµβάνει υπόψη όλες τις προεκτάσεις που µπορεί να προκαλέσει και ποια τα χαρακτηριστικά 

που οφείλει να έχει προκειµένου να είναι επιτυχής. Παρακάτω αναφέρονται µερικά 

χαρακτηριστικά που πρέπει να συγκεντρώνει: 

-Ένας φόρος στην κατοχή ακινήτων θα πρέπει να είναι αποδοτικός. Για να θεωρηθεί ως 

τέτοιος δεν αρκεί η επιτυχής βεβαίωση της φορολογητέας ύλης αλλά πρέπει να είναι και 

εισπράξιµος (όπως έχει ανακοινωθεί αρκετές φορές ένα µεγάλο κενό στην είσπραξη των 

δηµοσίων εσόδων προκαλούν τα ληξιπρόθεσµα). 

-Θα πρέπει να έχει προοπτικές απόδοσης όχι µόνο βραχυχρόνια αλλά και µακροπρόθεσµα. 

Προϋπόθεση συναφή αποτελεί η ύπαρξη µίας αποτελεσµατικής διοίκησης φόρου που να 

εφαρµόζει σχεδιασµένες δράσεις και µακρόπνοες πολιτικές που προκύπτουν κατόπιν µελετών  

και όχι από ανάληψη αποφάσεων µε προχειρότητα και υπό την πίεση των δηµοσιονοµικών 

αναγκών. Μια φορολογική διοίκηση εξοπλισµένη µε σύγχρονα εργαλεία  όπως ένα αξιόπιστο 

περιουσιολόγιο και ένα άρτια εκπαιδευµένο προσωπικό.  

- Για να θεωρείται επιτυχής ο φόρος κατοχής θα πρέπει να µπορεί να συλλάβει τη 

φορολογητέα ύλη χωρίς να αφήνει περιθώρια φοροδιαφυγής που οδηγεί σε άδικη κατανοµή 

του φορολογικού βάρους άρα µεγαλύτερη επιβάρυνση των συνετών φορολογούµενων και 

τελικά σε αντιδράσεις. 

-Βασικό στοιχείο κρίνεται αυτό της αποτύπωσης της πραγµατικότητας. Αυτή τη στιγµή 

υπάρχει υπερφορολόγηση της περιουσίας γιατί οι φόροι αυτοί υπολογίζονται επί των 

αντικειµενικών αξιών. Οι τελευταίες ορίζονται και αναπροσαρµόζονται µε αποφάσεις του 

Υπουργού Οικονοµικών. Λόγω του ότι η αναπροσαρµογή τους δεν ακολουθεί τις εξελίξεις 

είναι µεγαλύτερες από τις πραγµατικές- εµπορικές αξίες. Τελευταία υπήρξε αναθεώρηση 

προς τα κάτω των τιµών αυτών ύστερα υπό την πίεση της απόφασης 4446/2015 του ΣτΕ που 

δηµοσιεύτηκε στις 22/12/2015.Η µείωση και δεν επέφερε την εναρµόνιση των τιµών µε την 

πραγµατικότητα και επιπλέον το κράτος για να µην υπάρξει υστέρηση των ήδη 

προβλεπόµενων εσόδων αναπροσάρµοσε τους συντελεστές. Ένα σηµαντικό βήµα που θα 

πρέπει να γίνει για τον εξορθολογισµό των φόρων ακινήτων είναι οπωσδήποτε ο 

επανακαθορισµός  ή καλύτερα η δηµιουργία ενός νέου αξιόπιστου συστήµατος υπολογισµού 

της αξίας των ακινήτων µε κυριότερο χαρακτηριστικό την ύπαρξη περιορισµών στην κρατική 

εξουσία. Ήδη βάση δηµοσιευµάτων υπάρχει σχέδιο επιβολής ενός φόρου ακινήτων βάση των 

εµπορικών αξιών. 

- οι συντελεστές που θα πρέπει να εφαρµόζονται θα πρέπει να είναι προοδευτικοί και στα 

φυσικά και στα νοµικά πρόσωπα γιατί έτσι εξυπηρετείται ορθότερα η αρχή της φοροδοτικής 
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ικανότητας και σε χαµηλά επίπεδα γιατί άλλωστε το εισόδηµα από αυτή την πηγή όταν 

υπάρχει φορολογείται µε βάση τα οριζόµενα στις διατάξεις της φορολογίας εισοδήµατος. 

-Είναι αναγκαίο να υπάρχει µία καταµέτρηση των φορολογικών επιβαρύνσεων και όπου είναι 

δυνατό κατάργησή τους. Αν επισκεφτεί κανείς την ηλεκτρονική διεύθυνση της  

ΠΟΜΙ∆Α(Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Ελλάδας)  υπάρχει αναρτηµένος 

συγκεντρωτικός πίνακας όλων των επιβαρύνσεων των ακινήτων από όπου συµπεραίνει 

κανείς το αληθές του συµπεράσµατος της υπερφορολόγησης των ακινήτων. 

-Πολύ σηµαντική επισήµανση θα µπορούσε να θεωρηθεί το γεγονός ότι οι φόροι αυτοί είναι 

ονοµαστικοί παρά πραγµατικοί ενώ θα µπορούσε να ισχύσει το αντίθετο. Αυτό µεταφράζεται 

αυτόµατα στο ότι τα προσωπικά στοιχεία των φορολογούµενων θα έπρεπε να προσδιορίζουν 

τη βασική φορολογική υποχρέωση και όχι απλά η αξία της ιδιοκτησίας που όπως ήδη 

αναφέρθηκε είναι υπερεκτιµηµένη. Στοιχεία όπως η οικογενειακή κατάσταση ακόµη και το 

εισόδηµα που λαµβάνει κάποιος ή και ο τρόπος απόκτησης των ακινήτων µπορούν να 

συνδυαστούν  προκειµένου να διορθωθούν οι  αδικίες που έχει επιφέρει ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

 Άρα σταθερό φορολογικό τοπίο, οργανωµένη φορολογική ∆ιοίκηση, πραγµατική απεικόνιση 

της αξίας των ακινήτων, εναρµόνισής τους µε τα άλλα φορολογικά βάρη επί αυτών (π.χ δεν 

είναι δυνατόν να µην αποκτάται εισόδηµα από κάποιο ακίνητο και φορολογείται υπέρµετρα η 

κατοχή του) αναθεώρηση συντελεστών, κατοχύρωση αφορολόγητου ορίου και συνδυασµός 

πραγµατικών στοιχείων των υπόχρεων µπορεί να οδηγήσει στη θέσπιση ενός δικαιότερου και 

αποτελεσµατικότερου φόρου που να σέβεται και τις συνταγµατικές επιταγές. 

 Εξάλλου σε µελέτες  που έχουν δηµοσιευτεί παρατηρείται η τάση επιβολής φόρων επί των 

ακινήτων που να αποτελούν επιβαρύνσεις υπέρ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ήδη σε πολλά 

κράτη η φορολόγηση της κατοχής ακινήτων έχει ανατεθεί στους ∆ήµους και ο λόγος 

δικαιολόγησης είναι ότι συνδέονται µε τα ειδικά ανταλλάγµατα της ασφάλειας και της 

προστασίας που απολαµβάνουν οι πολίτες σε ότι αφορά την περιουσία τους αλλά και σο 

γεγονός ότι µε τα έργα των δήµων και το επίπεδο ζωής που προσφέρουν προσδίδεται αξία 

στα ακίνητα. Επίσης υποστηρίζεται ότι όταν εφαρµόζεται ένα σύστηµα αυτής της µορφής η 

Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν θα πρέπει να  χρηµατοδοτείται επιπλέον από τον κρατικό 

προϋπολογισµό αλλά να χρησιµοποιεί για τις ανάγκες της τους πόρους που της προσδίδει ο 

φόρος ακινήτων. Είναι µία καλή πρόταση θα λέγαµε µε κάποια «αν» και κάποιες επιφυλάξεις 

στην εφαρµογή του στη χώρα µας. Ίσως λόγω της σύνδεσης µε ειδικό αντάλλαγµα γίνει 

περισσότερο αποδεκτός από τους πολίτες. Βέβαια αυτό δεν αναιρεί την ανάγκη 

επαναπροσδιορισµού βασικών στοιχείων των φόρων αυτών και µάλιστα εφόσον δεν υπάρχει 

« συµµάζεµα» όλων των επιβαρύνσεων επί των ακινήτων και εξορθολογισµός τους. Συνάµα 
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ένα τέτοιου είδους εγχείρηµα προϋποθέτει κατάλληλη υποστήριξη της ΤΑ σε µέσα και 

προσωπικό εκτός και αν ανατεθεί στη κεντρική φορολογική διοίκηση. Επίσης θα πρέπει να 

ρυθµιστεί ο τρόπος επιβολής ενός τέτοιου φόρου. Ποιος θα τον θεσπίζει εφόσον 

συνταγµατικά οι φόροι αποτελούν ρυθµίσεις που νοµοθετούνται µε τη διαδικασία των 

τυπικών νόµων και ποιος φορέας θα είναι υπεύθυνος για την είσπραξή του και όλα τα 

ζητήµατα που προκύπτουν από την επιβολή µιας τέτοιου είδους υποχρέωσης. 

 Τέλος τα ερωτήµατα που θέτω προς διερεύνηση είναι εφόσον κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη 

της συγκεκριµένης κατηγορίας φόρων, ποιο «µοντέλο» λειτουργίας ταιριάζει µε  τα δεδοµένα 

της ελληνικής πραγµατικότητας:  ένας κεντρικός φόρος που συσσωρεύεται µαζί µε τους 

υπόλοιπους που προβλέπονται στο φορολογικό µας σύστηµα ή ένας τοπικός φόρος που θα 

δίνει κάποια µεγαλύτερης βαθµίδας αυτονοµία στους ΟΤΑ. Ποια είναι τότε τα όρια επιβολής 

του για να προσδίδει όφελος στην επιβάλουσα αρχή και πολύ περισσότερο για να γίνει 

αποδεκτός από το κοινωνικό σύνολο και πως µπορεί να σταθεί στο δικαιϊκό µας σύστηµα.   
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Παράρτηµα 1
ο
  

Ελλάδα: ∆οµή και εξέλιξη των φορολογικών εσόδων 

Πίνακας ΕΛ.1:Φορολογικά Έσοδα (%ΑΕΠ) 

  

                          Έσοδα 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Κατά

ταξη 2014 

2014 

(δις 

ευρώ) 

Α. ∆οµή και είδος φόρου 

Έµµεσοι φόροι 11.7 12.0 12.4 12.7 12.7 11.8 12.7 13.6 13.6 14.2 15.7 6 27.9 

ΦΠΑ 6.5 6.7 6.8 7.1 7.0 6.3 7.1 7.3 7.2 7.0 7.1 18 12.7 

Φόροι και δασµοί στις                           

Εισαγωγές εκτός ΦΠΑ 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 21 0.3 

Φόροι στα προϊόντα εκτός 

ΦΠΑ και δασµούς 

εισαγωγής εισαγωγικούς 

δασµούς 4.5 4.5 4.8 4.8 4.5 4.3 4.6 5.0 4.9 5.2 5.2 3 9.3 

Άλλοι φόροι στην παραγωγή 0.6 0.6 0.6 0.6 0.9 1.0 0.8 1.1 1.4 1.8 3.2 5 5.7 

Άµεσοι Φόροι 8.2 9.2 8.4 8.4 8.4 8.8 8.4 9.3 10.9 10.6 9.8 17 17.4 

Φόροι εισοδήµατος φυσικών 

προσώπων 4.1 4.4 4.3 4.5 4.5 4.4 4.0 4.7 6.9 5.9 5.8 17 10.4 

Φόροι εισοδήµατος νοµικών 

προσώπων  2.7 3.3 2.5 2.3 2.1 2.5 2.5 2.1 1.1 1.1 1.9 21 3.3 

Άλλοι φόροι 1.4 1.6 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.5 2.9 3.5 2.1 2 3.7 

Κοινωνικές εισφορές 10.5 10.7 10.3 10.7 10.7 10.2 10.9 10.7 10.9 10.7 10.4 18 18.5 

Εργοδότες 4.8 5.1 4.7 5.0 5.0 4.7 5.1 4.8 4.8 4.7 4.5 23 8.0 

Υπάλληλοι 5.7 5.6 5.6 5.8 5.7 5.5 5.9 5.9 6.1 6.0 5.9 7 10.6 

Μείον:Κεφαλαιακές 

µεταβιβάσεις (2)                           

Σύνολο 30.5 31.9 31.0 31.8 31.8 30.8 32.0 33.6 35.5 35.5 35.9 14 63.8 

Στοιχείο Υπόµνηµα: Σύνολο 

πληρωτέων φόρων                            

πιστώσεις                           

Β. ∆οµή ανά επίπεδο της 

κυβέρνησης ως % της συνολικής φορολογίας 

Κεντρική κυβέρνηση 63.4 64.5 63.6 63.1 62.8 63.7 64.2 66.6 67.0 67.5 68.8 7 43.9 

Περιφερειακή ∆ιοίκηση                           

Τοπική Αυτοδιοίκηση 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.6 2.4 23 1.6 

Ταµεία κοινωνικής 

ασφάλισης 34.0 32.9 33.8 34.3 34.5 33.6 33.1 30.8 30.3 29.7 28.5 16 18.2 

Θεσµικά όργανα ΕΕ 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 23 0.2 

Γ. ∆οµή ανάλογα µε την            ως % 

του 

ΑΕΠ 

            

Οικονοµική λειτουργία                       

Κατανάλωση 10.7 11.0 11.1 11.3 11.1 10.4 11.9 12.6 12.7 13.2 13.5 7 23.9 

Εργασία 13.0 13.5 13.1 13.7 13.7 13.2 13.6 13.6 15.7 14.7 14.4 18 25.6 

Εκ των οποίων εισόδηµα 

από                           

εργασία 12.5 12.9 12.4 12.9 12.9 12.3 12.8 12.7 14.1 13.3 13.0 19 23.1 

Που καταβάλλονται από 

τους εργοδότες 4.8 5.1 4.7 5.0 5.0 4.7 5.1 4.8 4.8 4.7 4.5 24 8.0 

Που καταβάλλονται από 

τους υπαλλήλους 7.6 7.8 7.7 7.9 7.8 7.7 7.7 7.9 9.3 8.6 8.5 15 15.1 

Που καταβάλλοντα από µη 

απασχολούµενους 0.5 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.8 0.9 1.5 1.3 1.4 14 2.5 

Πηγή: DG Taxation and Customs Union, based on Eurostat data 
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Συνέχεια πίνακα ΕΛ.1:Φορολογικά Έσοδα(% του ΑΕΠ) 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Κατάταξη Έσοδα 

2014 2014 

  (δις ευρώ) 

Κεφάλαιο 6.7 7.4 6.9 6.8 7.0 7.1 6.5 7.5 7.1 7.7 8.1 9 14.3 

Εισόδηµα 

εταιρειών 
2.7 3.3 2.5 2.3 2.1 2.5 2.5 2.1 1.1 1.1 1.9 21 3.3 

Εισόδηµα 

νοικοκυριών 
1.1 1.2 1.2 1.3 1.4 1.2 1.3 1.4 1.7 1.9 1.8 2 3.2 

Εισόδηµα 

αυτοαπασχολ

ούµενων 

0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6 0.9 0.9 0.8 0.8 18 1.4 

Απόθεµα 

Κεφαλαίου 
2.0 2.1 2.3 2.4 2.6 2.6 2.1 3.1 3.3 3.8 3.6 4 6.4 

∆. 

Φόροιπεριβάλ

λοντος 

          ως % του ΑΕΠ             

Περιβαλλο

ντικοί φόροι 
2.1 2.1 2.0 2.0 1.9 1.9 2.5 2.8 3.2 3.6 3.7 4 6.5 

Ενέργεια 1.2 1.2 1.1 1.2 1.1 1.2 1.9 2.1 2.5 2.8 2.9 3 5.2 

Από την 

οποία φόροι 

στα καύσιµα 

: 1.1 1.0 1.1 1.0 1.1 1.7 1.8 1.9 1.8 1.9 7   

Μεταφορά 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 8 1.3 

Ρύπανση 

και πόροι 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27 0.0 

Ε. Φόροι 

περιουσίας 
          ως % του ΑΕΠ              

Φόροι στην 

περιουσία 
1.9 2.0 2.2 2.2 2.3 2.3 1.9 2.7 2.9 3.3 3.0 4 5.4 

Επαναλαµ

βανόµενοι 

φόροι στην 

ακίνητη 

περιουσία 

0.8 0.8 0.9 0.9 0.8 1.0 1.0 1.9 2.2 2.7 2.6 3 4.6 

Άλλοι 

φόροι στην 

περιουσία 

1.0 1.1 1.3 1.3 1.5 1.4 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 14 0.9 

ΣΤ. 

Σιωπηροί 

φορολογικοί 

συντελεστές 

          %             

Κατανάλωση 16.1 16.0 16.6 16.9 16.0 15,0 16.9 17.6 17.7 17.9 18.2 20   

Εργασία 37.7 37.5 36.9 38.2 37.5 34.4 35.2 35.8 40.8 40.5 39.7 8   

Πηγή:DG Taxation and Customs Union, based on Eurostat data 
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Παράρτηµα 2
ο
  

Στοιχεία από Τράπεζα της Ελλάδος 
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