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Τύπος

και

περιεχόμενο

της

δήλωσης

φόρου

υπεραξίας

που

προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του
ν. 2065/1992.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ Α'113), σύμφωνα με τις οποίες, οι επιχειρήσεις του άρθρου 20 του ίδιου νόμου
υποχρεούνται να αναπροσαρμόζουν από το έτος 1992 και μετά, ανά τετραετία, την
αξία των γηπέδων και κτιρίων τους.
β) Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του ν. 2065/1992, σύμφωνα
με τις οποίες, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τύπος και το
περιεχόμενο της δήλωσης.
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γ) Τις διατάξεις της αριθ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ-Β’1948) κοινής
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την
οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.
δ) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού.
Αποφασίζουμε
1. Ορίζουμε ότι η δήλωση φόρου υπεραξίας, για το έτος 2008, που προκύπτει
την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων, αποτελείται από τρία
έντυπα, ήτοι:
α. Από τη δήλωση φόρου υπεραξίας.
β. Από την αναλυτική κατάσταση των γηπέδων, η αξία των οποίων υπόκειται σε
αναπροσαρμογή.
γ. Από την αναλυτική κατάσταση των κτιρίων, η αξία των οποίων υπόκειται σε
αναπροσαρμογή.
2. Ο τύπος και το περιεχόμενο της πιο πάνω δήλωσης έχει ως τα συνημμένα
υποδείγματα Φ.01.020, Φ.01.021 και Φ.01.022, τα οποία επισυνάπτονται ως
παράρτημα της παρούσας.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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