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ΘΕΜΑ: «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης του Φόρου Μεγάλης 
Ακίνητης Περιουσίας, έτους 2006 φυσικών και νομικών προσώπων και 
δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτήν». 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  
 

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
 
 Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 27 του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17 

Α’/18-2-1997) «Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις». 
2. Την 1067780/82/Γ0013/9-6-1994 ΠΟΛ 1149 (ΦΕΚ 549 Β’) Απόφαση 

Υπουργού Οικονομικών, «Τροποποίηση, βελτίωση και κωδικοποίηση των 
διατάξεων που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με 
οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου κατά το αντικειμενικό σύστημα» 
όπως ισχύει. 

3. Την 1129485/479/Γ0013/3-12-1996 ΠΟΛ 1310 (Φ.Ε.Κ. 1152 Β’) Απόφαση 
Υπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός κατ’ άρθρο 41 α.ν. 1249/1982 με 
αντικειμενικά κριτήρια, αξίας κτισμάτων ακινήτων, τα οποία βρίσκονται σε 
περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού». 

4. Την 1079551/105/Γ0013/11-7-1994 ΠΟΛ 1173 (Φ.Ε.Κ. 554 Β’) Απόφαση 
Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο φύλλων υπολογισμού 
φορολογητέας αξίας ακινήτων». 
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5. Την 1129487/480/Γ0013/3-12-1996 ΠΟΛ 1311 (Φ.Ε.Κ. 1152 Β’) Απόφαση 
Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο φύλλων υπολογισμού 
φορολογητέας αξίας ακινήτων». 

6. Την 1108284/384/Γ0013/25-2-1995 ΠΟΛ 1241 (Φ.Ε.Κ. 825 Β’) Απόφαση 
Υπουργού Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο φύλλων υπολογισμού 
φορολογητέας αξίας ακινήτων». 

7. Την 1144814/26361/ΔΤΥ/30/12/30-12-1998 ΠΟΛ 1310 (Φ.Ε.Κ. 1328 Β’) 
Απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Προσδιορισμός της αξίας γης εκτός 
σχεδίου πόλης και οικισμών που δεν έχουν ειδικούς όρους δόμησης με το 
σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού». 

8. Την Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών 37930/ΔΙΟΕ/1264/14-10-2005 (ΦΕΚ 1432 Β’) για τον 
καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών. 

9. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον 
Κρατικό Προϋπολογισμό. 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  
 
 
 1. Για το οικονομικό έτος 2006 ο τύπος και το περιεχόμενο της 
δήλωσης Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, τόσο των φυσικών όσο και 
των νομικών προσώπων, έχουν ως το υπόδειγμα, που επισυνάπτεται ως 
παράρτημα της απόφασης αυτής. 
 
 2. Η δήλωση θα υποβάλλεται σε ένα αντίτυπο και θα συνοδεύεται, κατά 
περίπτωση, με τα εξής δικαιολογητικά:  
 
 α. Αποδεικτικά έγγραφα της αντιπροσώπευσης ή πληρεξουσιότητας, 
όταν η δήλωση υποβάλλεται από αντιπρόσωπο ή πληρεξούσιο του 
υπόχρεου. 
 
 β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας δημοτικής ή κοινοτικής αρχής, που να 
αποδεικνύει την ηλικία του επικαρπωτή, όταν δηλώνονται ακίνητα στα οποία ο 
φορολογούμενος έχει ισόβια ή αορίστου χρόνου επικαρπία ή άλλο 
εμπράγματο δικαίωμα που εξομοιώνεται με την επικαρπία ή έχει ψιλή 
κυριότητα. Αντί του ως άνω πιστοποιητικού είναι δυνατή η προσκόμιση 
επικυρωμένου φωτοαντίγραφου της αστυνομικής ταυτότητας. 
 Δεν απαιτείται πιστοποιητικό όταν το εμπράγματο δικαίωμα είναι 
ορισμένου χρόνου. 
 
 γ. Όταν η δήλωση υποβάλλεται από τους κληρονόμους του υπόχρεου: 
1) Αντίγραφο της διαθήκης - στην περίπτωση της εκ διαθήκης διαδοχής - και 
πιστοποιητικό του Γραμματέα Πρωτοδικών, ότι δεν δημοσιεύθηκε νεώτερη 
διαθήκη. 
2) Πιστοποιητικό της αρμόδιας δημοτικής ή κοινοτικής αρχής, για το είδος και 
το βαθμό συγγένειάς τους με τον κληρονομούμενο ή κληρονομητήριο, στην 
περίπτωση της εξ αδιαθέτου διαδοχής. 
 
 δ. Όταν συντρέχει κατά το νόμο περίπτωση απαλλαγής της αξίας των 
κληρονομιαίων ακινήτων, αντίγραφο της δήλωσης φόρου κληρονομιάς από 
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την οποία φαίνεται ότι έχει προκύψει φόρος, ο οποίος είναι καταβλητέος σε 
δόσεις ή βεβαίωση του αρμοδίου τμήματος κληρονομιών ότι προέκυψε φόρος 
ο οποίος είναι καταβλητέος σε δόσεις.  
 Σε περίπτωση μετάθεσης του χρόνου γένεσης φορολογικής 
υποχρέωσης θα πρέπει το αρμόδιο τμήμα κληρονομιών να χορηγεί βεβαίωση 
που να αναγράφει το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, 
προκειμένου να δοθεί η απαλλαγή. 
 
 ε. Όταν συντρέχει κατά το νόμο περίπτωση απαλλαγής κτισμάτων 
οικοδομής που ανεγείρεται, αντίγραφο της αρχικής οικοδομικής αδείας. 
 
 στ. Όταν συντρέχει κατά το νόμο περίπτωση απαλλαγής της αξίας 
γεωργικής ή κτηνοτροφικής ή δασικής έκτασης, βεβαίωση της αρμόδιας 
Διεύθυνσης Γεωργίας ή του Δασαρχείου, ότι η έκταση που δηλώνεται είναι 
γεωργική ή κτηνοτροφική ή δασική, κατά περίπτωση. Σε περίπτωση 
αναδασωτέων εκτάσεων αρκεί η προσκόμιση του οικείου ΦΕΚ και 
πιστοποίηση της Δασικής Υπηρεσίας ότι δεν έχει αρθεί η αναδάσωση. 
 
 ζ. Για την απόδειξη της ιδιότητας του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη, 
απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 2 της 337410/10-7-1998 Κ.Υ.Α. 
Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 
Οικονομικών και Γεωργίας). 
 
 η. Όταν συντρέχει κατά το νόμο περίπτωση έκπτωσης ενυπόθηκου 
δανείου, βεβαίωση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ή του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή Τράπεζας για το δάνειο αυτό, μαζί με 
φωτοαντίγραφο του συμβολαίου παροχής υποθήκης. 
 
 Αν, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης, οι 
βεβαιώσεις των περιπτώσεων στ’ και ζ’ δεν έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες, η δήλωση υποβάλλεται χωρίς τις βεβαιώσεις αυτές με αντίστοιχη 
υπεύθυνη δήλωση του φορολογούμενου και αυτές προσκομίζονται αμέσως 
μετά τη χορήγησή τους. 
 
 3. Η δήλωση της παραγράφου 1 της απόφασης αυτής καθώς και τα 
φύλλα υπολογισμού της αξίας (1-5, Κ1-Κ9 και Αντικειμενικής Αξίας Γης), είναι 
δυνατόν να υποβληθούν σε φύλλο που έχει εκτυπωθεί σε απλό 
μηχανογραφικό χαρτί. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που περιέχονται στη δήλωση της 
παραγράφου 1 και στα οικεία φύλλα. 
 
 Για οποιαδήποτε ανακρίβεια ή παράλειψη των ανωτέρω στοιχείων, 
επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του ν. 
2523/1997 (ΦΕΚ 179Α’) κυρώσεις. 
 
 4. Η δήλωση Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας έτους 2006, δεν 
απαιτείται να συνοδεύεται από τα φύλλα υπολογισμού της αξίας ακινήτων 
έντυπα (1 – 5, Κ1 – Κ9 και Α.Α. ΓΗΣ). 
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 5. Σε περίπτωση που η αξία της ακίνητης περιουσίας, που δηλώνεται 
πριν από κάθε μείωση της που προβλέπεται από το νόμο, είναι μικρότερη 
από το αφορολόγητο όριο, δεν είναι αναγκαία η συνυποβολή με τη δήλωση 
οποιουδήποτε πιστοποιητικού. 
 
 6. Ο προϊστάμενος Δ.Ο.Υ., μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση και 
οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού στοιχείου, όταν κατά τον έλεγχο της 
δήλωσης το κρίνει απαραίτητο. 
 
 7. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Υπόδειγμα δήλωσης. 
 
 
 
 

                                             Ο Υφυπουργός Οικονομίας  
         και Οικονομικών 

                                 Αντώνιος Μπέζας 
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