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         ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αθήνα, 21 Ιουνίου 2004
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                        Αριθμ. Πρωτ. : 1051240 / 385 /Α΄0013
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ. 13)
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Β΄

                                                                                ΠΟΛ.  :1057

Ταχ. Διεύθυνση  : Ερμού 23-25                                       Προς: Αποδέκτες Π.Δ.
Ταχ. Κώδικας     :101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο          : 210 32 53 767, 757
 FAX                    : 210 32 36 438

Θ Ε Μ Α : Καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται για τη χορήγηση απαλλαγής
από το φόρο κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας με αγορά ή αιτία θανάτου
ή γονικής παροχής.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 1 του ν.1078/1980 ( ΦΕΚ 238 Α’) “περί
απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων της αγοράς πρώτης κατοικίας κ.λπ.”.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 2873/2000 ( ΦΕΚ 285 Α’) “φορολογικές
ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις”.

3. Τις διατάξεις της ενότητας Α των άρθρων 26 και 43 του ν. 2961/2001 (Φ.Ε.Κ. 266 Α΄)
“Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και
Κερδών από Λαχεία”, όπως ισχύουν.

4.  Την 14650/Δ10Ε85/17-3-2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 519 τ. Β΄), με την οποία καθορίζονται οι
αρμοδιότητες των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

5. Την ανάγκη καθορισμού των δικαιολογητικών που υποβάλλονται, προκειμένου να
διαπιστωθεί η συνδρομή των προϋποθέσεων για τη χορήγηση απαλλαγής από το φόρο κατά
την απόκτηση πρώτης κατοικίας με αγορά, ή αιτία θανάτου ή γονικής παροχής.

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό
προϋπολογισμό.
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Α  Π  Ο  Φ Α  Σ  Ι  Ζ  Ο  Υ  Μ  Ε

Άρθρο πρώτο

Καθορίζουμε ότι για τη χορήγηση απαλλαγής από το φόρο κατά την απόκτηση πρώτης
κατοικίας με αγορά ή αιτία θανάτου ή γονικής παροχής, στην υποβαλλόμενη δήλωση φόρου
απαιτείται να συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά που ορίζονται στα επόμενα άρθρα, ανά
φορολογία και κατά περίπτωση.

Τα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίζονται ταυτόχρονα με την υποβολή του αιτήματος
χορήγησης απαλλαγής, με εξαίρεση τα δικαιολογητικά που δεν συνυποβάλλονται για λόγους
που αφορούν την αρμόδια για την έκδοσή τους διοικητική αρχή. Στην περίπτωση αυτή ο
δικαιούχος της απαλλαγής θα πρέπει να κάνει μνεία των λόγων μη υποβολής των σχετικών
δικαιολογητικών σε υπεύθυνη δήλωση. Τα δικαιολογητικά αυτά οφείλει να προσκομίσει, όταν
εκλείψει η αιτία που κατέστησε αδύνατη τη συνυποβολή τους.

Για όσες περιπτώσεις απαιτείται η υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων, θα συνυποβάλλεται
μια ενιαία υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνονται όλα τα επιμέρους ζητούμενα
στοιχεία.

Προκειμένου για αλλοδαπούς, εφόσον υπάρχει αδυναμία έκδοσης κάποιων
δικαιολογητικών στην Ελλάδα, αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από αντίστοιχα
δικαιολογητικά του αλλοδαπού κράτους σε επίσημη μετάφραση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ
ΑΓΟΡΑ

Άρθρο 1
Απαραίτητα δικαιολογητικά για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου της απαλλαγής και
ληξιαρχική πράξη γάμου ή γέννησης τέκνου, κατά περίπτωση, εφόσον τα στοιχεία του γάμου ή
της γέννησης δεν προκύπτουν από αυτό.

2. Τοπογραφικό διάγραμμα με επ’ αυτού δήλωση μηχανικού ότι το αγοραζόμενο
οικόπεδο ή το οικόπεδο μέσα στο οποίο βρίσκεται η αγοραζόμενη κατοικία είναι οικοδομήσιμο
και βρίσκεται μέσα σε εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή μέσα στα όρια οικισμού χωρίς
εγκεκριμένο σχέδιο. Στην περίπτωση κατά την οποία έχει εκδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία
άδεια οικοδομής, δεν απαιτείται το προηγούμενο δικαιολογητικό, εφόσον από την άδεια
οικοδομής και το προσαρτημένο σ’ αυτή τοπογραφικό διάγραμμα προκύπτουν και οι δύο
αναγκαίες κατά νόμο προϋποθέσεις και ο υπόχρεος δηλώσει υπεύθυνα στη δήλωση της
επόμενης παραγράφου ότι όσα αναφέρονται στο τοπογραφικό διάγραμμα δεν έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν κατά το χρόνο φορολογίας.

3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄), με την οποία ο
αγοραστής θα βεβαιώνει ότι :

α) τόσο αυτός όσο και ο σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους, δεν έχουν δικαίωμα
πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε άλλη κατοικία ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας
σε οικοδομήσιμο οικόπεδο ή ιδανικό μερίδιο οικοπέδου ή κατοικίας σε δημοτικό ή κοινοτικό
διαμέρισμα με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων και τα οποία συνολικά πληρούν τις
στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς τους,
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β) τόσο ο ίδιος όσο και ο σύζυγός του δεν έχουν τύχει απαλλαγής από το φόρο
μεταβίβασης, κληρονομιάς ή γονικής παροχής για την απόκτηση πρώτης κατοικίας κατά το
παρελθόν

γ) δεν είναι συγγενής πρώτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με τον πωλητή,
δ) δεν έχει μεταβιβάσει κατά την προηγούμενη πενταετία την επικαρπία κατοικίας ή την

ψιλή κυριότητα ή επικαρπία οικοπέδου που πληρούσαν τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς
του,

ε) κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα, με εξαίρεση τους δικαιούχους της παραγράφου 7 του
άρθρου 2 της ενότητας αυτής,

στ) αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει, μετά την κατάρτιση του συμβολαίου,
τα απαιτούμενα κατά περίπτωση πιστοποιητικά που τυχόν θα του ζητηθούν από τη Δ.Ο.Υ.

4. Αναλυτική κατάσταση ακινήτων σύμφωνα με το υπόδειγμα που είναι συνημμένο στην
παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της υπεύθυνης δήλωσης της προηγούμενης
περίπτωσης, υπογεγραμμένη και από τους δύο συζύγους.

Άρθρο 2
Πρόσθετα δικαιολογητικά για ειδικές κατηγορίες δικαιούχων

Εκτός από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο για
όλες τις κατηγορίες δικαιούχων απαλλαγής κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας με αγορά,
απαιτείται να συνυποβάλλονται και τα παρακάτω δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

1. Για άτομα που παρουσιάζουν αναπηρία:
Απόφαση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, αν ο αγοραστής είναι ανάπηρος με

ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ή προστατεύει ανάπηρο τέκνο με το ίδιο ποσοστό, για το
ποσοστό της αναπηρίας και το χρόνο διάρκειας αυτής. Σε περίπτωση χορήγησης, από
ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης, σύνταξης λόγω αναπηρίας με ποσοστό 67% και πάνω,
θα προσκομίζεται βεβαίωση του ασφαλιστικού αυτού φορέα, που θα αναφέρει ότι χορηγήθηκε
σύνταξη αναπηρίας, το ποσοστό της αναπηρίας και το χρόνο διάρκειας αυτής.

2. Σε περίπτωση λύσης του γάμου:
Σε περίπτωση λύσης του γάμου με θάνατο ή διαζύγιο και χορήγησης απαλλαγής στον

επιζώντα ή διαζευγμένο σύζυγο, ληξιαρχική πράξη θανάτου ή κυρωμένο αντίγραφο
αμετάκλητης δικαστικής απόφασης ή διαζευκτηρίου αντίστοιχα, εφόσον η λύση του γάμου δεν
προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3. Για την απόδειξη της επιμέλειας των τέκνων:
α) από τον επιζώντα σύζυγο, υπεύθυνη δήλωση ότι εξακολουθεί να έχει την επιμέλεια

αυτών και ότι δεν εκδόθηκε δικαστική απόφαση που να ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα της
επιμέλειάς τους.

β) από το διαζευγμένο γονέα, δικαστική απόφαση, με την οποία του ανατίθεται η
επιμέλεια αυτών καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι αυτή δεν έχει ανακληθεί ή τροποποιηθεί
μεταγενέστερα ή, σε περίπτωση λύσης του γάμου με συναινετικό διαζύγιο, δικαστική απόφαση,
που να ρυθμίζει την επιμέλεια των τέκνων, ή έγγραφη συμφωνία των γονέων επικυρωμένη από
το δικαστήριο. Αν με τη δικαστική απόφαση ή την έγγραφη συμφωνία απονέμεται η επιμέλεια
από κοινού και στους δύο γονείς, αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, από την
οποία προκύπτει ότι η επιμέλεια των τέκνων ασκείται πραγματικά από τον αγοραστή.

γ) από την άγαμη μητέρα, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει πάψει να ασκεί τη γονική
μέριμνα ή αυτή δεν έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση σε τρίτο.

δ) από τον εξ αναγνωρίσεως πατέρα, δικαστική απόφαση, με την οποία του ανατίθεται η
επιμέλεια καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι αυτή δεν έχει ανακληθεί ή τροποποιηθεί
μεταγενέστερα.

4. Για την αγορά εξ αδιαιρέτου μεριδίων:
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α. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Υποθηκοφύλακα ότι ο αγοραστής είναι κύριος ποσοστού
εξ αδιαιρέτου του ακινήτου ή του εμπράγματου δικαιώματος επί του ακινήτου, το υπόλοιπο του
οποίου πρόκειται να αγοράσει, προκειμένου να καταστεί πλήρης κύριος αυτού.

β. Σε περίπτωση μεταβίβασης του εξ αδιαιρέτου μεριδίου πρώτης κατοικίας, από τον ένα
σύζυγο προς τον εξ αδιαιρέτου συγκύριο άλλο σύζυγο, πριν από την πάροδο πενταετίας από
την αγορά, βεβαίωση του Γραμματέα του αρμόδιου Πρωτοδικείου ότι δεν έχει κατατεθεί αγωγή
έκδοσης διαζυγίου και υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται ότι, αν λυθεί ο γάμος πριν
την πάροδο της πενταετίας, θα υποβληθεί η οικεία δήλωση και θα καταβληθεί ο αναλογών
φόρος.

5. Για την εκ νέου απαλλαγή:
Σε περίπτωση χορήγησης νέας απαλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5

του άρθρου 1 του ν. 1078/1980, πιστοποιητικό της αρμόδιας για τη χορήγηση της
προηγούμενης απαλλαγής Δ.Ο.Υ., ότι υποβλήθηκε η οικεία δήλωση - ανάλογα με την αιτία της
πρώτης απαλλαγής - και εξοφλήθηκε ολόκληρος ο επιμεριστικά οφειλόμενος για το ακίνητο
φόρος, ή θεωρημένο αντίγραφο δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων, στην οποία θα
πιστοποιείται η καταβολή του φόρου της πρώτης απαλλαγής.

6. Για την περιφέρεια Θράκης:
Για όσους αγοράζουν ακίνητο στην περιφέρεια της Θράκης κατά τις διατάξεις του άρθρου

48 του ν.2873/2000( ΦΕΚ 285 Α΄), υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή του άρθρου 8 του ν.
1599/1986, με την οποία θα βεβαιώνει, πλέον των αναφερομένων στις περιπτώσεις 3γ, 3δ και
3ε, ότι:

α) τόσο αυτός όσο και ο σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα τους, δεν έχουν δικαίωμα
πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε άλλη κατοικία ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας
σε οικοδομήσιμο οικόπεδο ή ιδανικό μερίδιο οικοπέδου ή κατοικίας σε δημοτικό ή κοινοτικό
διαμέρισμα με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων στην περιφέρεια της Θράκης και τα οποία
συνολικά πληρούν τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας τους,

β) τόσο ο ίδιος όσο και ο σύζυγός του δεν έχουν τύχει απαλλαγής από το φόρο
μεταβίβασης, κληρονομιάς ή γονικής παροχής κατά το παρελθόν για την απόκτηση ακινήτου
που βρίσκεται στην περιφέρεια της Θράκης,

γ) θα ιδιοκατοικήσει στο αγοραζόμενο ακίνητο για πέντε (5)  τουλάχιστον συνεχή έτη από
την ημέρα της εγκατάστασής του σε αυτό

δ) θα εγκατασταθεί στο ακίνητο:
i. προκειμένου για αποπερατωμένη κατοικία, εντός έξι (6) μηνών από την ημέρα της

αγοράς και
ii. προκειμένου για ημιτελή οικία ή διαμέρισμα, εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημέρα

της αγοράς.
ε) σε περίπτωση αγοράς οικοπέδου, προσκόμιση οικοδομικής άδειας εντός δώδεκα (12)

μηνών από την ημέρα της αγοράς.
7. Για Έλληνες ή ομογενείς κατοίκους εξωτερικού:
Για όσους αγοράζουν ακίνητο κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν.

1078/80:
α. πιστοποιητικό εγγραφής σε ελληνικό δημοτολόγιο
β. για την ιδιότητα του Έλληνα, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή ελληνικό

διαβατήριο
γ. για την ιδιότητα του ομογενούς, πιστοποιητικό της ελληνικής προξενικής αρχής ή

βεβαίωση ελληνικής κοινότητας του εξωτερικού, θεωρημένη από την ελληνική προξενική αρχή,
ή πιστοποιητικό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ή του Υπουργείου Εσωτερικών ή άλλης
ελληνικής αρχής.

δ. για την απόδειξη της εξαετούς εργασίας στο εξωτερικό, βεβαίωση του εργοδότη
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από την πλησιέστερη ελληνική προξενική αρχή ή
βεβαίωση ασφαλιστικού οργανισμού θεωρημένη από την πλησιέστερη προς τον τόπο εργασίας
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ελληνική προξενική αρχή ή τυχόν εκεί υφιστάμενα κλιμάκια του Υπουργείου Εργασίας. Η
θεώρηση παρέλκει προκειμένου για κράτη που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης.

8. Για ειδικές κατηγορίες δικαιούχων:
α. Η μόνιμη κατοικία των ομογενών από την Κύπρο, την Τουρκία, την Αλβανία και τις

χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης αποδεικνύεται με οποιοδήποτε νόμιμο μέσο.
Ενδεικτικά αναφέρονται η υποβολή φορολογικών δηλώσεων, η βεβαίωση ασφαλιστικών

φορέων, συμβάσεις εργασίας, φοίτηση των τέκνων των ομογενών σε ελληνικά σχολεία, έναρξη
επαγγελματικής δραστηριότητας, μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας κ.λπ.

β. Η ιδιότητα του ομογενούς, για τους ελληνικής καταγωγής υπηκόους της Αλβανίας και
των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, αποδεικνύεται με προσκόμιση του Ειδικού Δελτίου
Ταυτότητας που χορηγείται από τις αστυνομικές αρχές που χειρίζονται τα θέματα αλλοδαπών.

γ. Η μόνιμη κατοικία και εργασία υπηκόων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αποδεικνύεται από την υποβολή φορολογικών δηλώσεων, βεβαίωση ασφαλιστικών φορέων,
συμβάσεις εργασίας, έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας, μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας
κ.λπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΙΤΙΑ
ΘΑΝΑΤΟΥ ΄Η ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Άρθρο 3
Απαραίτητα δικαιολογητικά για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων

1. Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 4 του άρθρου 1.
2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, με την οποία ο δικαιούχος της

απαλλαγής θα βεβαιώνει ότι :
α) τόσο αυτός όσο και ο σύζυγός του ή τα ανήλικα τέκνα τους δεν έχουν δικαίωμα

πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε κατοικία ή ιδανικό μερίδιο κατοικίας που πληροί
τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς τους ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο
οικοδομήσιμο ή σε ιδανικό μερίδιο οικοπέδου, στα οποία αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος που
πληροί τις στεγαστικές τους ανάγκες και βρίσκονται σε δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα με
πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων,

β) δεν έχει τύχει απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης, κληρονομιάς ή γονικής παροχής
κατά το παρελθόν,

γ) κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα,
δ) αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει τα απαιτούμενα κατά περίπτωση

πιστοποιητικά που τυχόν θα του ζητηθούν από τη Δ.Ο.Υ.

Άρθρο 4
Πρόσθετα δικαιολογητικά για ειδικές κατηγορίες δικαιούχων

Εκτός από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο για
όλες τις κατηγορίες δικαιούχων απαλλαγής κατά την αιτία θανάτου ή γονικής παροχής
απόκτηση πρώτης κατοικίας, απαιτείται να συνυποβάλλονται και τα παρακάτω δικαιολογητικά
κατά περίπτωση:

1. Σε περίπτωση λύσης του γάμου τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2.
2. Για την απόδειξη της επιμέλειας των τέκνων τα οριζόμενα στην παράγραφο 3

του άρθρου 2.
3. Για την απόκτηση εξ αδιαιρέτου μεριδίων τα οριζόμενα στην περίπτωση α της

παραγράφου 4 του άρθρου 2.
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4. Για τη χορήγηση νέας απαλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 της
ενότητας Α του άρθρου 26 ν. 2961/01, όπως ισχύει, τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του
άρθρου 2.

5. Για τους υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οριζόμενα στην
περίπτωση γ της παραγράφου 8 του άρθρου 2.

Άρθρο δεύτερο

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύσει από
τη δημοσίευσή της.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

                 ΑΔΑΜ ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ
Ακριβές αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 1
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ΠΡΟΣ ΤΗ Δ.Ο.Υ. ………………………….. Αριθ. σχετικής δήλωσης:……………….
      (Φ.Μ.Α., κληρονομιάς, γονικής παροχής), με την οποία συνυποβάλλεται

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΑΥΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΣ ΚΤΗΣΗΣ: ΑΓΟΡΑ / ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ / ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ
(διαγράφονται κατά περίπτωση)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ
ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Α.Φ.Μ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ
ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Α.Φ.Μ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΓΕΝΝΗΣΗΣ
Α.Φ.Μ.

(αν υπάρχει)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΓΕΝΝΗΣΗΣ
Α.Φ.Μ.

(αν υπάρχει)
1. 3.
2. 4.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Συμπληρώνονται τα στοιχεία του δικαιούχου της απαλλαγής.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Αν και οι δύο σύζυγοι είναι δικαιούχοι της απαλλαγής, διαγράφεται η λέξη ΣΥΖΥΓΟΥ.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4. α) Αναγράφεται η Δ.Ο.Υ. στην οποία έχει υποβληθεί το έντυπο Ε9 και οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού καθώς και τα

έτη υποβολής τους. β) Αναγράφεται από το φορολογούμενο οποιαδήποτε παρατήρηση αυτού σχετική με την υποβαλλόμενη
κατάσταση ακινήτων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5. 1. Γράψτε την κατηγορία του ακινήτου ως εξής : ΟΙΚΟΠΕΔΟ ( κάθε γήπεδο που είναι μέσα σε εγκεκριμένο ρυμοτομικό
σχέδιο ή μέσα στα όρια οικισμού χωρίς σχέδιο) ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, ΓΡΑΦΕΙΟ, ΑΠΟΘΗΚΗ (εφόσον
αποτελεί αυτοτελή ιδιοκτησία) ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ, ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ, ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (εφόσον αποτελεί
αυτοτελή ιδιοκτησία) κλπ. σύμφωνα με την οικοδομική άδεια.

6. Γράψτε την επιφάνεια, είτε πρόκειται για αυτοτελές οικόπεδο είτε για οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία σε οικόπεδο είτε
για δικαίωμα υψούν

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. 1. Γράψτε την κατηγορία του ακινήτου ως εξής : ΓΗΠΕΔΟ (τμήμα γης το οποίο βρίσκεται σε περιοχή εκτός σχεδίου
πόλης ή ορίων οικισμού χωρίς σχέδιο και δεν είναι αγροτεμάχιο), ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ( καλλιεργούμενο ή μη ).
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ, ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ, ΟΡΥΧΕΙΟ, ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ κλπ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.
ΚΑΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.

2. Συμπληρώνεται προαιρετικά από τους δηλούντες, άλλως συμπληρώνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

3. Γράψτε το είδος του εμπράγματου δικαιώματος: επικαρπία ισόβια, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, οίκηση κλπ.
4. Γράψτε το χρόνο διάρκειας της επικαρπίας, οίκησης κλπ
5. Γράψτε 1 για το σύζυγο, 2 για τη σύζυγο, 3 για τα ανήλικα τέκνα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ
α.α. ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ Ή

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ή
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΠΛΗΘΥ-
ΣΜΟΣ

(2)

ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ
Ή ΘΕΣΗ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ

(1)

ΟΡΟΦΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (τ.μ.) ΕΙΔΟΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟ-
ΚΤΗ-
ΤΗΣ
(5)

ΚΥΡΙΩΝ
ΧΩΡΩΝ

ΒΟΗΘΗ-
ΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ

ΗΜΙΥ-
ΠΑΙΘΡΙ-
ΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΟΙΚΟΠΕ-
ΔΟΥ
(6)

ΠΟΣΟΣΤΟ %

Π.Κ. Ψ.Κ. ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ  κλπ
% ΕΙΔΟΣ

(3)

ΔΙΑΡ-
ΚΕΙΑ

(4)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΩΝ - ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΛΠ.
α.α. ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ή ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΠΛΗΘΥ-
ΣΜΟΣ

(2)

ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ
Ή ΘΕΣΗ-ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ

(1)

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
(τ.μ.)

ΕΙΔΟΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟ-
ΚΤΗ-
ΤΗΣ

(5)

ΠΟΣΟΣΤΟ %
Π.Κ. Ψ.Κ. ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ κλπ

% ΕΙΔΟΣ
(3)

ΔΙΑΡ-
ΚΕΙΑ

(4)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ο ΔΗΛΩΝ Η ΔΗΛΟΥΣΑ                          Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ
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