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ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

 & ΣΤΟ Ε9 ΑΠΟ 1-1-2014 

Με το νόμο 4223/2013, επήλθαν σημαντικές αλλαγές  στη φορολογία 

κατοχής ακινήτων, καθώς και στην υποβολή της δήλωσης στοιχείων 

ακινήτων (έντυπο Ε9). 

 Ειδικότερα: 

 Επεβλήθη  ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

 Τροποποιήθηκε η νομοθεσία υποβολής δήλωσης 

στοιχείων ακινήτων για να καλύπτει τις ανάγκες 

του ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

 Θεσμοθετήθηκε η άμεση (εντός 30 ημερών) και 

διαρκής ενημέρωση του Περιουσιολογίου 

ακινήτων.  

και  

 Καταργήθηκε ο ΦΑΠ.   

 

ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

Η δήλωση θα συντίθεται μηχανογραφικά: 

 για τα φυσικά  

και  

για τα νομικά πρόσωπα 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

 

 Τα εμπράγματα δικαιώματα της πλήρους ή ψιλής κυριότητας, της 

επικαρπίας και της οίκησης. 

 Το δικαιώματα της αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθμευσης, 

βοηθητικού χώρου και κολυμβητικής δεξαμενής, που 

βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα του ακινήτου και αποτελούν 

παρακολούθημα των ανωτέρω εμπραγμάτων δικαιωμάτων. 

 Το εμπράγματο δικαίωμα της επιφάνειας επί του ακινήτου.  

(άρθρο 19 του νόμου 3986/2011) 

 Το δικαίωμα της νομής ή οιονεί νομής και της κατοχής 

 Το δεσμευμένο δικαίωμα επί ακινήτου από Ο.Τ.Α.  

 Το εμπράγματο δικαίωμα της επιφάνειας επί του ακινήτου 

(άρθρο 19 του νόμου 3986/2011). 

 Το δικαίωμα της νομής ή οιονεί νομής και της κατοχής. 

 Το δεσμευμένο δικαίωμα επί ακινήτου, από Ο.Τ.Α.  
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ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

 Αυτός που αποκτά δικαίωμα σε ακίνητο από οποιαδήποτε αιτία, 

από την ημερομηνία σύνταξης του οριστικού συμβολαίου κτήσης 

ή από την ημερομηνία τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης με 

την οποία αναγνωρίζεται δικαίωμα ή καταδικάζεται ο 

δικαιοπάροχος σε δήλωση βουλήσεως.  

 Ο υπερθεματιστής, από την ημερομηνία σύνταξης της 

κατακυρωτικής έκθεσης. 

 Ο κληρονόμος και ειδικότερα: 

 Ο εκ διαθήκης κληρονόμος, εφόσον έχει δημοσιευθεί διαθήκη 

μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της φορολογίας 

έτους.  

 Ο εξ αδιαθέτου κληρονόμος, εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί 

διαθήκη μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της 

φορολογίας έτους. 

 Όποιος έχει αποκτήσει δικαίωμα σε ακίνητο με οριστικό 

συμβόλαιο δωρεάς αιτία θανάτου, εφόσον ο θάνατος επήλθε 

μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της φορολογίας 

έτους. 

 Αυτός που αποκτά δικαίωμα με προσύμφωνο αγοράς, εφόσον σε 

αυτό προβλέπεται η κατάρτιση της εμπράγματης δικαιοπραξίας με 

αυτοσύμβαση, με εξαίρεση το εργολαβικό προσύμφωνο. 

 Ο δικαιούχος ακινήτου από το Δημόσιο ή τον Οργανισμό 

Εργατικής Κατοικίας ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή 

Ν.Π.Δ.Δ. και για το χρονικό διάστημα πριν από τη σύνταξη 

οριστικού παραχωρητηρίου, εφόσον έχει παραλάβει το ακίνητο.  

ΠΡΟΣΟΧΗ!! 

Εκτός από τον ΟΕΚ, οι λοιποί παραχωρητές νομοθετούνται για πρώτη 

φορά. 

 Ο κηδεμόνας για τα ακίνητα σχολάζουσας κληρονομιάς.  

  Ο εκτελεστής διαθήκης ή εκκαθαριστής κληρονομίας για τα 

κληρονομιαία ακίνητα. 

  Ο μεσεγγυούχος ακινήτου. 

  Ο σύνδικος της πτώχευσης. 

 Ο εργολάβος, για το εργολαβικό του αντάλλαγμα, εφόσον έχουν 

παρέλθει τέσσερα 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 αυτών ετών από τον 

εργολάβο. 
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 Ο κάτοχος ακινήτου, που ανήκει στην ΕΤΑΔ ΑΕ και στην εταιρεία 

«Παράκτιο Αττικό Μέτωπο», με τη συναίνεση τους. 

 Ο κάτοχος ακινήτου,  που ανήκει σε φορέα της Γενικής 

Κυβέρνησης, χωρίς τη συναίνεση του φορέα. 

 Ο Ο.Τ.Α. για ακίνητο που δεσμεύει για οποιονδήποτε λόγο και για 

το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκκρεμεί η καταβολή 

σχετικής αποζημίωσης. 
  Ο νομέας επίδικου ακινήτου. Αν το ακίνητο εκνικηθεί με 

τελεσίδικη απόφαση, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. που καταβλήθηκε δεν 

επιστρέφεται. 

 

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΕΝ.Φ.Ι.Α 

 Πλήρη απαλλαγή έχουν μόνο το Ελληνικό Δημόσιο, το ΤΑΙΠΕΔ , 

η ΕΤΑΔ Α.Ε., η Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε. και το σύνολο 

των ακινήτων του Αγίου Όρους στον Ελλαδικό χώρο. 

 

 Απαλλαγή έχουν επίσης: 

  τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα: 

•  των ν.π.δ.δ., 

• των μη κερδοσκοπικών ν.π.ι.δ., που επιτελούν σκοπούς 

κοινωφελείς κ.λπ. σκοπούς και 

• των γνωστών θρησκειών 

 Απαλλάσσονται δικαιώματα στα ακίνητα για τα οποία υφίσταται 

απαγόρευση οποιασδήποτε χρήσης σύμφωνα με τον Πολεοδομικό 

Σχεδιασμό ή για λόγους προστασίας μνημείων και αρχαιοτήτων 

καθώς και για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος 

αποκλειστικά κατά το μέρος για το οποίο υφίσταται. 

 

 Σε περίπτωση μερικής απαγόρευσης χρήσης οικοπέδου, ο 

ΕΝ.Φ.Ι.Α. μειώνεται κατά εξήντα τοις εκατό (60%). 

 Σε περίπτωση μερικής απαγόρευσης χρήσης γηπέδου ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

μειώνεται κατά τριάντα τοις εκατό (30%). 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝ.Φ.Ι.Α 

Ο ΕΝ.Φ.Ι.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. 

 



Άννα Αδάμ – Κόλλια Διαφάνειες Μάιος 2014 
 

 

ΕΝ.Φ.Ι.Α 

 ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΟΣ 

Επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα: κτίσματα, οικόπεδα, γήπεδα 

Ανάλογα από 

  τη γεωγραφική τους θέση, 

 την επιφάνειά τους 

 και  

 διάφορες παραμέτρους 

 

ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ  

(πλην των ειδικών κτιρίων) 

Στον υπολογισμό του φόρου συμμετέχουν:  

Επιφάνεια κτίσματος. 

Βασικός Φόρος. 

Συντελεστές:  

 Παλαιότητας Κτίσματος, 

 Ορόφου ή Μονοκατοικίας, 

 Βοηθητικών Χώρων (όπου εφαρμόζεται), 

 Ημιτελών Κτισμάτων (όπου εφαρμόζεται).  

 

 
 

ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ  

(ειδικά κτίρια) 

Στον υπολογισμό του φόρου συμμετέχουν:  
• Επιφάνεια κτίσματος. 

• Βασικός Φόρος. 

• Συντελεστές:  
 Ειδικών Κτιρίων, 

 Παλαιότητας Κτίσματος, 

 Απομείωσης Επιφάνειας, 
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 Βοηθητικών Χώρων (όπου εφαρμόζεται), 

 Ημιτελών Κτισμάτων (όπου εφαρμόζεται).  

 

 

 

ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 

Στον υπολογισμό του φόρου συμμετέχουν:  
• Επιφάνεια. 

• Συντελεστής Φόρου. 

 

ΚΥΡΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 

Στον υπολογισμό του φόρου συμμετέχουν:  
• Επιφάνεια. 

• Βασικός Συντελεστής Φορολογίας. 

• Συντελεστές:  

 Θέσης 

 Χρήσης 

 Άρδευσης 

 Απαλλοτρίωσης (όπου εφαρμόζεται) 

 Κατοικίας (όπου εφαρμόζεται). 

 

ΕΝ.Φ.Ι.Α  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 

Στα φυσικά πρόσωπα επιβάλλεται σε αξία περιουσίας άνω των 

300.000€ και με προοδευτική κλίμακα με συντελεστές από 0,1% έως 

1%. Στην αξία δεν υπολογίζεται η αξία των γηπέδων και των 

απαλλασσόμενων ακινήτων. 

Στα νομικά πρόσωπα  για το σύνολο της αξίας της ακίνητης περιουσίας 

ο συμπληρωματικός φόρος ισούται με 0,5%. 

Στην αξία δεν υπολογίζεται η αξία των απαλλασσόμενων ακινήτων 

καθώς και  των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων που είναι ειδικά 

κτίρια. 

Στα ν.π.δ.δ. και στα μη κερδοσκοπικά πρόσωπα που επιτελούν 

θρησκευτικούς και κοινωφελείς  κ.λπ. σκοπούς για το σύνολο της 

αξίας της ακίνητης περιουσίας ο συμπληρωματικός φόρος ισούται 

με 0,25%. 
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Στην αξία δεν υπολογίζεται η αξία των απαλλασσόμενων καθώς και  των 

ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων.  

 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ Ε9 

 

 Ότι απαιτείται να υποστηρίζεται ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

   Υποχρεούνται, όσοι έχουν μεταβολές στην ακίνητη 

περιουσία τους, να τις δηλώνουν ηλεκτρονικά στο Ε9, εντός 

30 ημερών. 

 

Συνεπώς μέσα στο 2014 θα έχουμε 2 υποβολές δηλώσεων Ε9: 

 

 Μέχρι 30/5/2014  υποβολή Ε9 2014  

και 

 Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2014 το Ε9, για την 

συμπλήρωση του με κάθε μεταβολή εντός 30 ημερών. 

 

 

Ε9 ΕΤΟΥΣ 2014 

Η δήλωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α, συντίθεται μηχανογραφικά, από το Υπουργείο 

Οικονομικών τόσο για τα φυσικά όσο και για τα νομικά πρόσωπα, 

από τη δήλωση Ε9. 

Για το λόγο αυτό πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση 

της δήλωσης Ε9 από όσους φορολογουμένους έχουν τέτοια 

υποχρέωση. 

 

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ Ε9 

Υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση Ε9 έχουν: 

 

 Όσοι φορολογούμενοι είχαν μεταβολές στην περιουσιακή 

τους κατάσταση εντός του έτους 2013, οι οποίες υπάρχουν και 

κατά την 1
η
  Ιανουαρίου 2014 (απόκτηση με οποιονδήποτε 

τρόπο ακινήτου, διαγραφή ακινήτου ή μεταβολές σε ακίνητο 

που έχει δηλωθεί σε προηγούμενες δηλώσεις). 

 Τα νομικά πρόσωπα, εφόσον τα ακίνητά τους εντάσσονται σε 

κάποια κατηγορία απαλλαγών ή μειώσεων του ΕΝ.Φ.Ι.Α., 

(άρθρα 3, 4 και 5 του ν.4223/2013) 
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 Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν ακίνητα που 

απαλλάσσονται του φόρου ή για τα οποία προβλέπεται 

μείωση αυτού (άρθρα 3, 4 και 5 του ν.4223/2013). 

 Όσοι έχουν τακτοποιημένα ή νομιμοποιημένα ακίνητα ή 

ημιυπαίθριους χώρους, εφόσον αυτοί δεν έχουν αναγραφεί σε 

προηγούμενες δηλώσεις Ε9. (αλλαγή νομοθεσίας) 

Από την 1-1-2014, εφόσον κτίσμα ή οικόπεδο υπερβαίνει την επιφάνεια 

που αναγράφεται στον τίτλο κτήσης του, και ανεξάρτητα από το αν 

αυτό τακτοποιήθηκε ή νομιμοποιήθηκε πριν ή και μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2014 ή ακόμη και αν δεν έχει νομιμοποιηθεί, ο 

φορολογούμενος οφείλει να το αναγράψει στη δήλωση στοιχείων 

ακινήτων του από το έτος 2014, με την υπερβάλλουσα επιφάνεια.  

 Όσοι έχουν κενά ημιτελή ακίνητα που δεν έχουν 

ηλεκτροδοτηθεί ή ηλεκτροδοτούνται με εργοταξιακό ρεύμα, 

ανεξάρτητα αν τα έχουν ήδη δηλώσει, προκειμένου να τύχουν 

της προβλεπόμενης μείωσης στον ΕΝ.Φ.Ι.Α.. 

 Ο κάτοχος ακινήτου, που ανήκει σε φορέα της Γενικής 

Κυβέρνησης, χωρίς τη συναίνεση του φορέα. 

 Ο κάτοχος ακινήτου, που ανήκει στην ΕΤΑΔ ΑΕ και στην 

«Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.», με τη συναίνεση των ως 

άνω εταιρειών. 

 Ο δικαιούχος ακινήτου από το Δημόσιο ή τον Ο.Ε.Κ. ή ΟΤΑ 

ή Ν.Π.Δ.Δ. και για το χρονικό διάστημα πριν από τη σύνταξη 

οριστικού παραχωρητηρίου, εφόσον έχει παραλάβει το 

ακίνητο. 

 Ο Ο.Τ.Α., για ακίνητο που έχει δεσμεύσει για οποιονδήποτε 

λόγο, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκκρεμεί η 

καταβολή σχετικής αποζημίωσης. Ο κάτοχος δεσμευμένου 

ακινήτου από ΟΤΑ, για το οποίο εκκρεμεί καταβολή 

αποζημίωσης η οποία δεν έχει καταβληθεί μετά από ένα 

χρόνο, οφείλει να το αναγράψει και αυτός στο Ε9, και να 

σημειώσει ότι το ακίνητο είναι δεσμευμένο από ΟΤΑ και 

εκκρεμεί η καταβολή αποζημίωσης. 

 Ο εργολάβος, για να αναγράψει το εργολαβικό του 

αντάλλαγμα, εφόσον έχουν παρέλθει 4 χρόνια από την έναρξη 

ανέγερσης της οικοδομής ή και πριν την παρέλευση της 

τετραετίας εφόσον το εργολαβικό αντάλλαγμα έχει 

χρησιμοποιηθεί από αυτόν καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Ο 

οικοπεδούχος για να διαγράψει το εργολαβικό αντάλλαγμα, 

σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! μέχρι και το έτος 2013 ίσχυε η 3ετία από την έκδοση της 

αρχικής οικοδομικής άδειας. 
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ΥΠΟΒΟΛΗ Ε9 

Η δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2014 υποβάλλεται ηλεκτρονικά 

μέσω διαδικτύου από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο 

απαιτείται να είναι ενεργός χρήστης των υπηρεσιών του Taxisnet. Αν 

η σύζυγος δεν έχει κωδικούς χρησιμοποιεί τους κωδικούς του 

συζύγου. 

Η δήλωση στοιχείων ακινήτων ανηλίκου τέκνου υποβάλλεται στο όνομα 

του ανηλίκου τέκνου από τους υπόχρεους γονείς, με τους κωδικούς 

του γονέα  ή τους προσωπικούς κωδικούς του τέκνου.  

Αν ο υπόχρεος είναι νομικό πρόσωπο, στην πρώτη σελίδα του εντύπου 

πρέπει να αναγραφεί το είδος αυτού (κερδοσκοπικό ή μη 

κερδοσκοπικό ν. π.) και η κατηγορία του (π.χ. νομικό πρόσωπο 

ιδιωτικού δικαίου, που εντάσσεται στους φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης, ΟΤΑ, Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη 

Περιουσία κ.λπ.).  

Το είδος του νομικού προσώπου, καθώς και τα στοιχεία του νόμιμου 

εκπροσώπου συμπληρώνονται αυτόματα μετά την πληκτρολόγηση 

του Α.Φ.Μ. του νομικού προσώπου. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!  Αν τα στοιχεία δεν είναι ορθά, για να υποβληθεί η 

δήλωση απαιτείται η διόρθωση αυτών στο μητρώο, γιατί: 

 το νομικό πρόσωπο πρέπει να έχει τη σωστή εικόνα στο 

μητρώο 

και 

 ανάλογα με το είδος και την κατηγορία του νομικού 

προσώπου, ανοίγουν τα πεδία τα οποία δύναται να 

συμπληρώσει στο εσωτερικό της δήλωσης, 

προκειμένου να χορηγηθούν οι απαλλαγές ή οι μειώσεις 

στον ΕΝ.Φ.Ι.Α..  

Σε περίπτωση προσθήκης νέου ακινήτου ή διαγραφής ακινήτου που έχει 

δηλωθεί σε προηγούμενες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων του 

υπόχρεου, αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του συμβολαίου 

απόκτησης ή μεταβίβασης. 

 Σε περίπτωση απόκτησης ακινήτων λόγω κληρονομικής διαδοχής, 

αναγράφονται τα στοιχεία του αποβιώσαντος και η ημερομηνία 

θανάτου αυτού.  

Σε περίπτωση μεταβολής που επήλθε σε ακίνητο, αναγράφονται τα 

στοιχεία που αποδεικνύουν τη μεταβολή. 
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Σε περίπτωση τυφλού κτίσματος, εφόσον, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο αυτό, αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του οικοπέδου 

και εφόσον αυτό δεν είναι τυφλό, αναγράφεται σε διαφορετική 

γραμμή, ώστε να δηλωθεί η πρόσοψή του, με συμπλήρωση και της 

συνολικής επιφάνειας των επ’ αυτού κτισμάτων (νέα αντιμετώπιση).  

Στο εσωτερικό του εντύπου έχουν προστεθεί κατηγορίες σε ήδη 

υπάρχουσες στήλες ή έχουν προστεθεί νέες στήλες, οι οποίες στην 

πλειοψηφία τους αφορούν νομικά πρόσωπα και μερικές μόνο 

φυσικά πρόσωπα, από τις οποίες θα ληφθεί η πληροφορία για 

απαλλαγή ή μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εφόσον συμπληρώνονται οι στήλες αυτές, πρέπει να 

υπάρχουν και τα αντίστοιχα παραστατικά, ώστε να τα 

προσκομίζονται στη Δ.Ο.Υ., εφόσον ζητηθούν. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ Ε9 

Βασικός κανόνας:  

Το ακίνητο περιγράφεται σε μία γραμμή ανά ιδιοκτησία, επομένως κάθε 

οριζόντια ιδιοκτησία (με όλα τα περιγραφικά στοιχεία της, αποθήκη, 

θέση στάθμευσης, κολυμβητική δεξαμενή) αναγράφεται  σε μία 

γραμμή. 

Εξαίρεση: 

 Όταν τα κτίσματα εκτείνονται σε περισσότερους του ενός ορόφου, 

χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, αναγράφεται κάθε όροφος 

σε ξεχωριστή γραμμή και σε μία μόνο γραμμή εξ αυτών γράφεται το 

οικόπεδο 

 ή  

όταν υπάρχουν ειδικές συνθήκες σε κάποιο τμήμα  και όχι στο σύνολο 

του ακινήτου ή διαφορετικά εμπράγματα δικαιώματα κ.α. 

Αν υπάρχει  σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας αναγράφονται ακριβώς τα 

τετραγωνικά μέτρα που αναφέρονται ως καθαρή επιφάνεια στο 

συμβόλαιο ή στη σύσταση. 

Εξαίρεση: όταν υπάρχει πολύ παλαιό συμβόλαιο, στο οποίο 

αναγράφονται τα μικτά τ.μ. τότε αναγράφεται η διαφορά των μικτών 

τ.μ. μείον ποσοστό 10% αυτών. 

Αν δεν υπάρχει σύσταση ή σε αυθαίρετα κτίσματα 

αναγράφονται τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου, από τοίχο σε 

τοίχο. 
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Κανόνας αναγραφής οικοπέδων: 

 Απαιτείται  η αναγραφή στην ίδια γραμμή με το κτίσμα και του 

οικοπέδου του  

Εξαίρεση υπάρχει μόνο για: 
 Διαμέρισμα 

 Επαγγελματική στέγη 

 Αποθήκη 

 Θέσης στάθμευσης 

Και εφόσον αθροιστικά: 

 Υπάρχει πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας 

 Η αξία του οικοπέδου τους υπολογίζεται με το σύστημα του 

αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων 

 Βρίσκονται σε πολυκατοικία.  

Πολυκατοικία θεωρείται κάθε πολυώροφη οικοδομή εντός σχεδίου 

πόλης ή οικισμού, η οποία αποτελείται από τρεις τουλάχιστον 

ορόφους κύριας χρήσης, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και το 

ισόγειο ή η οικοδομή που, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ορόφων, 

έχει διαμερίσματα συνολικού εμβαδού 500 τ.μ. 

Το δικαίωμα υψούν, το οποίο έχει δημιουργηθεί ως αυτοτελής 

ιδιοκτησία με συμβολαιογραφικό έγγραφο, αναγράφεται ως 

οικόπεδο με το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου. 

Στις περιπτώσεις αυτές δεν συμπληρώνεται η συνολική επιφάνεια 

των κτισμάτων που υπάρχουν στο οικόπεδο. 

Αν το δικαίωμα υψούν στο συμβολαιογραφικό έγγραφο αναφέρεται με 

χιλιοστά στον «αέρα» του οικοπέδου, σε προσδοκώμενη αλλά 

αβέβαιη δυνατότητα δόμησης (αν αυξηθεί μελλοντικά ο 

συντελεστής δόμησης), τότε στη στήλη των ειδικών συνθηκών της 

δήλωσης (στήλη 10) αναγράφεται ότι το οικόπεδο δεν είναι 

οικοδομήσιμο και δεν μπορεί να τακτοποιηθεί.  

Αν υπάρχει κάθετη ιδιοκτησία επί οικοπέδου, στη δήλωση στοιχείων 

ακινήτων αναγράφεται, ως επιφάνεια του οικοπέδου, το σύνολο των 

τετραγωνικών μέτρων του οικοπέδου (και όχι της καθέτου) και, ως 

ποσοστό συνιδιοκτησίας, το ποσοστό επί του οικοπέδου που 

αντιστοιχεί στην κάθετη ιδιοκτησία. Στην περίπτωση αυτή 

συμπληρώνεται η στήλη της συνολικής επιφάνειας κτισμάτων στο 

οικόπεδο με τα τετραγωνικά μέτρα των κτισμάτων που βρίσκονται 

σε όλες τις κάθετες ιδιοκτησίες. 

Ως έτος κατασκευής του ακινήτου αναγράφεται αυτό της έκδοσης της 

οικοδομικής άδειας ή της τελευταίας αναθεώρησής της. Σε 

περίπτωση ενιαίου κτίσματος, τμήματα του οποίου έχουν 
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διαφορετική παλαιότητα, έτος κατασκευής είναι το έτος έκδοσης της 

νεότερης οικοδομικής άδειας. Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, 

αναγράφεται το έτος κατασκευής το οποίο πρέπει να προκύπτει από 

δημόσιο έγγραφο. 

Η επιφάνεια των ακινήτων αναγράφεται είτε με δύο (2) δεκαδικά ψηφία 

είτε σε ακέραιο αριθμό, ενώ το ποσοστό συνιδιοκτησίας των 

ακινήτων αναγράφεται με τη χρήση πέντε (5) δεκαδικών ψηφίων. 

Η επιφάνεια βοηθητικών χώρων αποθηκών, κολυμβητικών δεξαμενών 

και θέσεων στάθμευσης που αποτελούν, κατά τον τίτλο κτήσης ή τη 

σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, παρακολούθημα κτίσματος 

αναγράφεται στην ίδια γραμμή με το κτίσμα του οποίου είναι 

παρακολούθημα, ως βοηθητικοί χώροι αυτού. Εφόσον δεν 

προκύπτει η επιφάνεια της θέσης στάθμευσης, η επιφάνεια αυτής 

θεωρείται ότι είναι 20 τ.μ.. 

Δεν αναγράφεται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων κτίσμα, όταν έχει 

παντελή έλλειψη στέγης. Αν υπάρχει μερική έλλειψη στέγης ή 

άλλες ουσιώδεις βλάβες του κτίσματος, που το καθιστούν μη 

λειτουργικό, τότε αναγράφεται ως ημιτελές. 

Οριζόντιες ιδιοκτησίες, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί αλλά την 1η 

Ιανουαρίου 2014 δεν έχει κατασκευαστεί ο φέρων οργανισμός 

(σκελετός) αυτών, δηλώνονται ως οικόπεδα με τα ποσοστά 

ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας επί αυτού.  

Σε περίπτωση που, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013, έχει μεταβιβαστεί με 

οριστικό συμβόλαιο ακίνητο ανεγειρόμενης οικοδομής σε 

οποιοδήποτε στάδιο, ακόμη και πριν την έναρξη εργασιών επί του 

οικοπέδου, εφόσον προβλέπεται ότι αυτό θα παραδοθεί 

αποπερατωμένο στον αγοραστή, δηλώνεται ως αποπερατωμένο. 

Οι ημιυπόγειοι χώροι αναγράφονται ως ισόγειοι, εκτός αν υπάρχει 

βεβαίωση της αρμόδιας Πολεοδομικής υπηρεσίας ότι αυτοί είναι 

υπόγειοι, και ο ημιώροφος αναγράφεται ως πρώτος όροφος. 

Το πατάρι προστίθεται στην επιφάνεια του κύριου ή βοηθητικού χώρου 

ανάλογα με τη χρήση του. 

Ως μονοκατοικία ορίζεται το μοναδικό κτίσμα, προορισμένο για 

κατοικία, που βρίσκεται μέσα σε οικόπεδο ή γήπεδο ή κάθετη 

ιδιοκτησία, αποτελεί λειτουργικά μία μόνο κατοικία με τους 

βοηθητικούς της χώρους, η οποία μπορεί να εκτείνεται σε έναν ή σε 

περισσότερους ορόφους, οι οποίοι επικοινωνούν μεταξύ τους και 

αποτελούν ενιαία λειτουργική ενότητα.  
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• Κατοικία ή διαμέρισμα είναι κάθε κτίσμα προορισμένο για 

το σκοπό αυτό, μαζί με τα παρακολουθήματά του, το οποίο 

δεν είναι μονοκατοικία. Στις περιπτώσεις που η κατοικία ή το 

διαμέρισμα εκτείνεται σε περισσότερους του ενός ορόφους, 

ως όροφος αναγράφεται ο υψηλότερος. 

Επαγγελματική στέγη είναι το κτίσμα, με τους βοηθητικούς του 

χώρους, το οποίο ενδεικτικά χρησιμοποιείται ως κατάστημα ή 

γραφείο και δεν εντάσσεται στα ειδικά κτίρια( περιπτώσεις δ΄, ε΄, 

στ΄, ζ΄, η΄ και θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της 

αριθμ.1129485/479/3.12.1996 απόφασης του Υπουργού 

Οικονομικών.  

Γεωργική ή κτηνοτροφική αποθήκη είναι το κτίσμα, στο οποίο 

φυλάσσονται ζωοτροφές, σπόροι, γεωργικά εργαλεία και 

μηχανήματα, ή τα κτήρια που στεγάζουν ζώα και στα οποία 

εκτελούνται απλές εργασίες εκτροφής και γενικά φροντίδας ζώων. 

Αποθήκη ορίζεται ο αποθηκευτικός χώρος, σύμφωνα με την άδεια 

οικοδομής και τη χρήση του, οποιουδήποτε μεγέθους, που αποτελεί 

αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία και δεν εντάσσεται στην κατηγορία 

των γεωργικών ή κτηνοτροφικών αποθηκών, ανεξάρτητα από τον 

όροφο στον οποίο βρίσκεται. 

Θέση στάθμευσης ορίζεται ο ιδιωτικός χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, 

στεγασμένος ή υπαίθριος, όπως προσδιορίζεται είτε από την 

οικοδομική άδεια είτε από τον τίτλο κτήσης, που αποτελεί αυτοτελή 

οριζόντια ιδιοκτησία. 

Σταθμός αυτοκινήτων ορίζεται ο σταθμός αυτοκινήτων δημόσιας 

χρήσης, μετά των παραρτημάτων του, ο οποίος διαθέτει αντίστοιχη 

οικοδομική άδεια ειδικού κτιρίου και άδεια λειτουργίας. 

Στις περιπτώσεις που δεν συντρέχουν αθροιστικά οι προϋποθέσεις αυτές, 

το κτίριο θεωρείται επαγγελματική στέγη. 

Βιομηχανικό – βιοτεχνικό κτίριο είναι το κτίριο που διαθέτει αντίστοιχη 

οικοδομική άδεια ειδικού κτιρίου και άδεια λειτουργίας, μετά των 

παραρτημάτων του. 

Στις περιπτώσεις που δεν συντρέχουν αθροιστικά οι προϋποθέσεις αυτές, 

το κτίριο θεωρείται επαγγελματική στέγη. 

Τουριστική εγκατάσταση, Νοσηλευτήριο και Ευαγές Ίδρυμα, είναι το 

κτίριο που διαθέτει αντίστοιχη οικοδομική άδεια ειδικού κτιρίου και 

άδεια λειτουργίας, μετά των παραρτημάτων του. 
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Στις περιπτώσεις που δεν συντρέχουν αθροιστικά οι προϋποθέσεις αυτές, 

το κτίριο θεωρείται επαγγελματική στέγη. 

Εκπαιδευτήριο, είναι το κτίριο που διαθέτει αντίστοιχη οικοδομική 

άδεια ειδικού κτιρίου και άδεια λειτουργίας, μετά των 

παραρτημάτων του.  

Στις περιπτώσεις που δεν συντρέχουν αθροιστικά οι προϋποθέσεις αυτές, 

το κτίριο θεωρείται επαγγελματική στέγη. 

Εκπαιδευτήριο, είναι το κτίριο που διαθέτει αντίστοιχη οικοδομική 

άδεια ειδικού κτιρίου και άδεια λειτουργίας, μετά των 

παραρτημάτων του.  

Στις περιπτώσεις που δεν συντρέχουν αθροιστικά οι προϋποθέσεις αυτές, 

το κτίριο θεωρείται επαγγελματική στέγη. 

Αθλητική εγκατάσταση, είναι το κτίριο που διαθέτει αντίστοιχη 

οικοδομική άδεια ειδικού κτιρίου και άδεια λειτουργίας, μετά των 

παραρτημάτων του.  

Κολυμβητική δεξαμενή σε οικόπεδο ή γήπεδο με κτίσμα, για την οποία 

έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής ειδικού κτιρίου, θεωρείται αθλητική 

εγκατάσταση 

Κολυμβητικές δεξαμενές, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί άδεια ειδικού 

κτιρίου (είτε περιλαμβάνονται στην οικοδομική άδεια είτε όχι) 

δηλώνονται ως βοηθητικοί χώροι του κυρίου κτίσματος, 

διαμερίσματος ή μονοκατοικίας. 

 

Ειδικά κτίρια που δεν εντάσσονται σε άλλη κατηγορία ειδικού κτιρίου), 

ορίζονται τα μουσεία, θέατρα, κινηματογράφοι, συνεδριακά κέντρα, 

αίθουσες διαλέξεων, συναυλιών, εκθεσιακά κέντρα και γενικά 

κτίσματα, που δεν εντάσσονται στις προηγούμενες κατηγορίες και 

διαθέτουν αντίστοιχη οικοδομική άδεια ειδικού κτιρίου. 

Ως αγρός μονοετούς καλλιέργειας θεωρείται το γήπεδο, που 

καλλιεργείται με ετήσια φυτά, η έκταση εκτός σχεδίου πόλης ή 

οικισμού, που καλύπτεται από θερμοκήπια ή αποτελεί τεχνητό 

βοσκότοπο, καθώς και αυτή που τελεί υπό αγρανάπαυση. Στην 

κατηγορία αυτή ανήκουν και το γήπεδο, που μπορεί να καλλιεργηθεί 

αλλά έχει παραμείνει ακαλλιέργητη.  

αγρός πολυετούς καλλιέργειας ή δενδρώνας θεωρείται το γήπεδο, που 

καλύπτεται από συστηματική καλλιέργεια με δενδρώδη φυτά, με 

εμπορεύσιμους καρπούς ή ξυλεία, με πυκνότητα τουλάχιστον 8 

δένδρων ανά στρέμμα. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι 
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αμπελώνες. Γήπεδο που έχει διάσπαρτα δέντρα λιγότερα από 8 ανά 

στρέμμα, θεωρείται αγρός μονοετούς καλλιέργειας. 

Βοσκότοπος και χέρσα μη καλλιεργήσιμη έκταση θεωρείται το γήπεδο, 

που δεν έχει ποτέ καλλιεργηθεί λόγω της φύσεως του εδάφους. 

Στους βοσκότοπους υπάγονται και οι χωματερές απόθεσης 

απορριμμάτων. 

Δασικές θεωρούνται οι εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως τέτοιες βάσει 

της υφιστάμενης νομοθεσίας 

Μεταλλευτική ή λατομική έκταση θεωρείται το γήπεδο, στο οποίο 

πραγματοποιείται εκμετάλλευση εξόρυξης, επιφανειακής ή 

υπόγειας, λατομικών προϊόντων ή μεταλλευμάτων, εφόσον υπάρχει  

σχετική άδεια λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία. 

Υπαίθρια έκθεση και χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων θεωρείται το 

γήπεδο, που χρησιμοποιείται για την έκθεση ή την απόθεση 

εμπορευμάτων, για τη στάθμευση αυτοκινήτων, καθώς και για 

αναψυχή.  

Αρδευόμενες θεωρούνται οι εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, 

που αρδεύονται με γεώτρηση ή με οποιοδήποτε (δημόσιο ή ιδιωτικό) 

αρδευτικό σύστημα ή συνορεύουν με ποτάμι, λίμνη κ.λπ. και 

αρδεύονται από αυτά. Δεν θεωρούνται αρδευόμενες οι εκτάσεις που 

εξυπηρετούνται με μεταφορά νερού με βυτίο ή από δίκτυο πόσιμου 

νερού 

Η επιφάνεια των λωρίδων γης, στις οποίες βρίσκονται σιδηροτροχιές ή 

στις οποίες εδράζονται πύργοι και γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας, αναγράφεται συνολικά ως οικόπεδο ή γήπεδο, κατά 

περίπτωση, ανά δημοτική ενότητα 

 

Η δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2014 υποβάλλεται ηλεκτρονικά 

μέσω διαδικτύου από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Μόνο στην 

περίπτωση που ο υπόχρεος σε δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 

2014 έχει αποβιώσει, η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται 

χειρόγραφα.  

Η εμπρόθεσμη υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων για το έτος 

2014,θα λήξει στις 30/5/2014. 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ ΕΤΟΥΣ 2014 

 

Με την παράγραφο 2 του άρθρου  9 του ν. 4223/2014   

προστέθηκε στο  ν. 4174/2013 το άρθρο 54Α  

«Υποχρεώσεις τρίτων για τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων», με το 

οποίο προβλέπεται το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

Είναι αυτοδικαίως άκυρη κάθε υποσχετική ή εκποιητική δικαιοπραξία 

με την οποία: 

  συστήνονται 

  μεταβάλλονται,  

 αλλοιώνονται ή  

 μεταβιβάζονται από οποιαδήποτε αιτία   

δικαιώματα επί ακινήτου 
    ή παρέχεται δικαίωμα προσημείωσης 

  ή υποθήκης σε αυτό 

 

αν δεν μνημονεύεται και δεν επισυνάπτεται  από το συμβολαιογράφο 

στο συμβόλαιο που συντάσσει, πιστοποιητικό της Φορολογικής 

Διοίκησης με το οποίο πιστοποιείται ότι το ίδιο ακίνητο, με τα ίδια 

στοιχεία, περιλαμβάνεται στη δήλωση ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας 

ακινήτων  

και  

ο φορολογούμενος έχει καταβάλει, ή νόμιμα απαλλαγεί από τον 

ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το ακίνητο αυτό και έχει καταβάλει τις 

ληξιπρόθεσμες δόσεις, έχει ρυθμίσει ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από 

τον ΕΝ.Φ.Ι.Α για τα υπόλοιπα ακίνητα,   για τα οποία είναι υπόχρεος 

για τα 5 προηγούμενα έτη. 

Αυτοδικαίως άκυρος είναι ο συμβολαιογραφικός τίτλος και για τη 

σύνταξη κατακυρωτικής έκθεσης επί εκούσιου πλειστηριασμού.  

Ενδεικτικά απαιτείται η μνημόνευση και επισύναψη πιστοποιητικού: 

  Σε συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή ή χαριστική 

αιτία. 

 Σε διορθώσεις συμβολαίων ακινήτων. 

 Σε σύνταξη προσυμφώνων για ακίνητα. 

 Σε συστάσεις οριζοντίων ιδιοκτησιών. 

 Σε σύνταξη κατακυρωτικής έκθεσης επί εκούσιου 

πλειστηριασμού ακινήτου. 
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 Σε παροχή δικαιώματος προσημείωσης ή υποθήκης επί 

ακινήτου.  

 Σε σύνταξη συμβολαιογραφικών μισθωτηρίων συμβολαίων 

 Σε σύνταξη εργολαβικού προσυμφώνου. 

 Σε χρηματοδοτική μίσθωση 

 Σε αποδοχή κληρονομιάς  

κ.λπ. 

 

Ο υποθηκοφύλακας υποχρεούται να ελέγξει την επισύναψη του 

πιστοποιητικού. 

Επί πλέον, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. και κατά 

τη μεταγραφή ή καταχώρηση  της αποδοχής κληρονομιάς, στο 

υποθηκοφυλακείο. 

Εάν δεν είναι δυνατή η επισύναψη στο συμβολαιογραφικό έγγραφο του 

πιστοποιητικού του ΕΝ.Φ.Ι.Α. της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού  

για τα πέντε  προηγούμενα της μεταβίβασης έτη,  επισυνάπτεται για 

τα υπόλοιπα έτη το πιστοποιητικό του άρθρου 48 του ν. 

3842/2010. 

Συνεπώς, για το έτος 2014 χορηγείται πιστοποιητικό για τα έτη  

2010 έως και 2013. 

Στα νομικά πρόσωπα  το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. χορηγείται 

χειρόγραφα. 

Στα φυσικά πρόσωπα η λήψη του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., 

πραγματοποιείται  ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, εκτός από τις 

περιπτώσεις που το ακίνητο περιγράφεται διαφορετικά από τον 

τρόπο αποτύπωσής του στο συμβολαιογραφικό έγγραφο, στις 

δηλώσεις ΦΑΠ, σύμφωνα με εγκυκλίους του Υπουργείου 

Οικονομικών. 

Αρμόδιος για τη χορήγηση του πιστοποιητικού με χειρόγραφη 

διαδικασία, είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., που ήταν αρμόδιος για 

τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, του αντίστοιχου έτους 

υποβολής της δήλωσης ΦΑΠ. 

Αν ο φορολογούμενος απέκτησε ακίνητο ή είχε υποχρέωση δήλωσής του 

μετά την 1η Ιανουαρίου του έτους ή των ετών για τα οποία 

απαιτείται πιστοποιητικό, για το έτος ή τα έτη αυτά, αντί του 

πιστοποιητικού, υποβάλλει  υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, 

με την οποία δηλώνει το χρόνο απόκτησης ή υποχρέωσης δήλωσης 

του ακινήτου καθώς και ότι δεν είχε υποχρέωση να το συμπεριλάβει 

στη δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας του εν λόγω έτους, 
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επισυνάπτοντας  φωτοτυπία του τίτλου κτήσης του ακινήτου ή του 

δικαιώματος επί ακινήτου ή οικοδομικής άδειας και εργολαβικού 

προσυμφώνου ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο παραστατικό, κατά 

περίπτωση.  

Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα στον αρμόδιο 

προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. Το ένα αντίγραφο επιστρέφεται θεωρημένο, 

προκειμένου να επισυναφθεί στο οικείο συμβολαιογραφικό 

έγγραφο.  

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ Ν.Π. 

Για να χορηγηθεί το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. το νομικό πρόσωπο 

υποβάλει αίτηση, στην οποία περιγράφεται το ακίνητο όπως θα 

αποτυπωθεί στο συμβολαιογραφικό έγγραφο. Αν 

διαφοροποιούνται τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου τότε, για 

να χορηγηθεί το πιστοποιητικό, πρέπει να υποβληθεί και 

εκκαθαρισθεί τροποποιητική δήλωση. 

Το ακίνητο ή το δικαίωμα επί ακινήτου, για το οποίο ζητείται η χορήγηση 

του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., περιγράφεται στην αίτηση, όπως θα 

αποτυπωθεί στο συμβολαιογραφικό έγγραφο, και το 

πιστοποιητικό χορηγείται, εφόσον τα περιγραφικά στοιχεία του 

ακινήτου, βάσει των δηλώσεων ΦΑΠ, ταυτίζονται με αυτά της 

αίτησης. 

Αν τα περιγραφικά στοιχεία δεν ταυτίζονται, επειδή το 

ν. π. ακολούθησε εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών που όριζαν 

άλλως, αφού ελεγχθεί και από τα προσκομισθέντα παραστατικά 

προκύψει ότι ορθώς έχει απεικονισθεί το ακίνητο, χορηγείται το 

πιστοποιητικό με τα στοιχεία του ακινήτου, όπως αναγράφονται 

στην αίτηση του νομικού προσώπου. 

Δικαίωμα υποβολής της αίτησης και λήψης του πιστοποιητικού ή των 

υπεύθυνων δηλώσεων του άρθρου 2 της παρούσας έχουν: 

 Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων,  

 ο εκτελεστής διαθήκης, 

 ο εκκαθαριστής ή προσωρινός διαχειριστής, 

 ο σύνδικος της πτώχευσης, 

ή 

 πρόσωπα που έχουν ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηθεί από 

αυτούς. 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ ΕΤΟΥΣ 2014 Φ.Π. 

Το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. χορηγείται ηλεκτρονικά σε φυσικό 

πρόσωπο, ενεργό χρήστη των υπηρεσιών του Taxisnet.  

Ηλεκτρονικό πιστοποιητικό εκδίδεται για κάθε Α.ΤΑ.Κ. χωριστά.  

Αν το ακίνητο δεν έχει αποτυπωθεί ορθά στις δηλώσεις ΦΑΠ του φ. π., 

τότε το πιστοποιητικό χορηγείται ηλεκτρονικά, αφού υποβληθούν  

και εκκαθαρισθούν πρώτα τροποποιητικές δηλώσεις 

(μηχανογραφικά για τα έτη 2011-2013 και στη Δ.Ο.Υ. για το έτος 

2010). 

Αν τα περιγραφικά στοιχεία δεν ταυτίζονται, επειδή ο φορολογούμενος 

ακολούθησε εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών που όριζαν 

άλλως, το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. χορηγείται χειρόγραφα με τη 

διαδικασία  που χορηγείται στα νομικά πρόσωπα, μετά από αίτησή 

τους. 

Δικαίωμα υποβολής της αίτησης και λήψης του πιστοποιητικού 

ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή των υπεύθυνων δηλώσεων έχουν οι φορολογούμενοι ή 

πρόσωπα που έχουν ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηθεί από αυτούς 

ή έχουν τους προσωπικούς κωδικούς του φορολογούμενου. 

Πιστοποιητικό χειρόγραφο επίσης προσκομίζεται, για μεταγραφή ή 

καταχώρηση της αποδοχής κληρονομιάς, από τον κληρονόμο και 

για τον αποβιώσαντα, εφόσον δεν έχει παρέλθει από το θάνατο του, 

το χρονικό διάστημα για το οποίο προβλέπεται η λήψη του 

πιστοποιητικού. 

Σε καμιά άλλη περίπτωση δεν χορηγείται το πιστοποιητικό 

χειρόγραφα σε φυσικά πρόσωπα 

Δεν χορηγείται το πιστοποιητικό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για δικαιώματα επί 

γηπέδων φυσικών προσώπων. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Στα φυσικά πρόσωπα το πιστοποιητικό χορηγείται είτε χειρόγραφα είτε 

μηχανογραφικά για όλα τα έτη. Δεν μπορεί να είναι για κάποια έτη 

μηχανογραφικό και για κάποια άλλα χειρόγραφο. 

Ο μόνος δυνατός συνδυασμός είναι πιστοποιητικό (είτε εξ ολοκλήρου 

χειρόγραφο είτε εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικό) και υπεύθυνη δήλωση. 

Στις περιπτώσεις που πρέπει να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις 

για να χορηγηθεί το πιστοποιητικό, αυτό λαμβάνεται ηλεκτρονικά 

μετά την εκκαθάριση των τροποποιητικών δηλώσεων 


