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ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 6 και 7 του 

ν. 3763/2009» 

 

 

 Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 

3763/2009, και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και 

ομοιόμορφη εφαρμογή τους. 

 

 



 

 

 Άρθρο 6 
Ενιαίο Τέλος Ακινήτων 

 

Α. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

 

1. Παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 6 του ν. 3763/2009 

 

Από το έτος 2009 και επόμενα έτη για την επιβολή του Ενιαίου 

Τέλους Ακινήτων, από τη συνολική αξία των κατοικιών των φυσικών 

προσώπων αφαιρείται ποσό μέχρι εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000 €) για 

τους άγαμους. Το ίδιο ποσό αφαιρείται και για διαζευγμένους ή χήρους, 

εφόσον κατά το χρόνο φορολογίας δεν βαρύνονται με προστατευόμενα, 

σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, τέκνα. 

Για τους έγγαμους, αφαιρείται ποσό μέχρι διακόσιες χιλιάδες ευρώ 

(200.000,00 €), επιμεριζόμενο αναλογικά μεταξύ των κατοικιών των 

ιδιοκτητών που αναγράφονται στην ίδια δήλωση Ε.Τ.ΑΚ. Το ίδιο ποσό 

αφαιρείται και για χήρους ή διαζευγμένους ή άγαμους που βαρύνονται με 

προστατευόμενα, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, 

τέκνα, όπως αυτά αναγράφονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος 

του οικείου οικονομικού έτους. Το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ 

(200.000,00 €) προσαυξάνεται κατά τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00 €), 

όταν στη δήλωση φόρου εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους 

περιλαμβάνονται τρία προστατευόμενα, κατά τον Κ.Φ.Ε., τέκνα και άνω. 

 Παράδειγμα: 

 Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 

2009, ο υπόχρεος Α (χήρος), δήλωσε και τρία προστατευόμενα, κατά τον 

Κ.Φ.Ε,. τέκνα. Στη δήλωση Ε.Τ.ΑΚ. του Α αναφέρονται κατοικίες του 

ιδίου και ενός προστατευομένου τέκνου του. Για το έτος 2009 ο Α έχει 
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 ποσό απαλλαγής από τις κατοικίες αυτές 230.000,00€ που επιμερίζεται 

στις κατοικίες του ιδίου και του τέκνου του. 

Η απαλλαγή αυτή, από το έτος 2009 και επόμενα έτη, για λόγους 

οριζόντιας φορολογικής ισότητας χορηγείται και σε φυσικά πρόσωπα που 

κατοικούν στην αλλοδαπή. 

Η απαλλαγή αυτή χορηγείται ανεξάρτητα από: 

• Το είδος του εμπραγμάτου δικαιώματος (πλήρης ή ψιλή κυριότητα 

ή επικαρπία) 

• Το αν το ακίνητο είναι ημιτελές ή έχει οποιοδήποτε άλλο 

χαρακτηριστικό (π.χ. διατηρητέο) 

• Το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί της κατοικίας 

Επισημαίνεται ότι η απαλλαγή χορηγείται μόνο για την κατοικία 

και όχι για το γήπεδό της. Δεν χορηγείται επίσης σε βοηθητικούς χώρους 

κατοικίας (π.χ. αποθήκες, θέσεις στάθμευσης κ.λπ.). 

 

2. Παράγραφος 6 του άρθρου 6 του ν.3763/2009 

 

Για την επιβολή των πρόσθετων φόρων και προστίμων των 

δηλώσεων Ε.Τ.ΑΚ. φυσικών προσώπων, εφαρμόζονται αναλόγως οι 

διατάξεις των παραγράφων 1, 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 1, καθώς και 

των άρθρων 2, 4, 9, 15, 22, 23 και 24 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 197 Α΄), 

όπως ισχύουν. Έτσι: 

Αν δεν υποβληθεί καθόλου δήλωση, επιβάλλεται πρόσθετος 

φόρος, που ορίζεται σε ποσοστό 2,5% επί του φόρου, την πληρωμή του 

οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος λόγω μη υποβολής της δήλωσης για 

κάθε μήνα καθυστέρησης, 

Αν υποβληθεί ανακριβής δήλωση, επιβάλλεται στον υπόχρεο 

πρόσθετος φόρος, που ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του φόρου την 

πληρωμή του οποίου θα απέφευγε, για κάθε μήνα καθυστέρησης, 
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 Αν η δήλωση υποβληθεί εκπρόθεσμα, επιβάλλεται πρόσθετος 

φόρος που ορίζεται σε ποσοστό 1% επί του φόρου που οφείλεται με τη 

δήλωση, για κάθε μήνα καθυστέρησης. 

Τα ανώτατα όρια για την επιβολή πρόσθετων φόρων ανέρχονται σε 

ποσοστό 100% για υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης και ποσοστό 200% 

για την υποβολή ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολή δήλωσης. 

Επίσης, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο (άρθρο 4 του 

ν.2523/1997)  σε περιπτώσεις που δεν προβλέπεται η επιβολή πρόσθετου 

φόρου ή δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή, που ορίζεται από 117 

έως 1.170 ευρώ και το οποίο σε διοικητική επίλυση της διαφοράς ή 

δικαστικό συμβιβασμό περιορίζεται στο 1/3 αυτού. 

Προσοχή: Δεν επιβάλλεται το ανωτέρω αυτοτελές πρόστιμο σε 

δήλωση Ε.Τ.ΑΚ. για την οποία δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή, 

εφόσον αυτό έχει ήδη επιβληθεί κατά την παραλαβή της εκπρόθεσμης 

δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9). 

Ως αφετηρία για την επιβολή των πρόσθετων φόρων και 

προστίμων, ορίζεται η επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

δήλωσης Ε9, του οικείου έτους.  

 
Β. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

 

1. Παράγραφος 5 του άρθρου 6 του ν.3763/2009 

 

Το τέλος που αναλογεί στη συνολική αξία των κτισμάτων που 

υπόκεινται σε φορολογία, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από ένα (1) 

ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με εξαίρεση τα ημιτελή κτίσματα και τα 

γεωργικά και κτηνοτροφικά κτήρια.  

Με το 1052212/258/0013 /22-5-2009 έγγραφό μας σας 

ενημερώσαμε για την εξαίρεση από τον κανόνα του 1€/τμ των γεωργικών 
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 και κτηνοτροφικών κτισμάτων των νομικών προσώπων και δώσαμε 

οδηγίες για τον τρόπο αναγραφής στις δηλώσεις Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2009 των 

κτισμάτων αυτών. 

Σας υπενθυμίζουμε ότι γεωργικά θεωρούνται τα κτήρια στα οποία 

φυλάσσονται ζωοτροφές, σπόροι, γεωργικά εργαλεία και μηχανήματα και 

κτηνοτροφικά θεωρούνται τα κτήρια που στεγάζουν ζώα, στα οποία 

εκτελούνται απλές εργασίες εκτροφής και γενικά φροντίδας ζώων. Δεν 

εντάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες κτήρια μαζικής διαλογής, 

συσκευασίας ή μεταποίησης αγροτικών ή κτηνοτροφικών προϊόντων, τα 

σφαγεία, τα εργαστήρια κατασκευής ή επισκευής αγροτικών 

μηχανημάτων και οι χώροι στους οποίους ψύχονται τα αποθηκευμένα 

προϊόντα. Η αξία των ανωτέρω κτισμάτων προσδιορίζεται σύμφωνα με 

τις διατάξεις του αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων. 

 

2. Παράγραφος 7 του άρθρου 6 του ν.3763/2009 

 

Στα νομικά πρόσωπα, τα οποία δεν υπέβαλαν αρχικές δηλώσεις 

ενιαίου τέλους ακινήτων μετά από παρέλευση τριών μηνών από την 

καταληκτική προθεσμία υποβολής της δήλωσης, επιβάλλεται αυτοτελές 

πρόστιμο που ορίζεται σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Ως χρονικό 

σημείο αφετηρίας για την επιβολή του προστίμου αυτού λαμβάνεται η 

επόμενη ημέρα εκείνης κατά την οποία έληξε η προθεσμία υποβολής της 

δήλωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του ν.3634/2008, 

όπως ισχύει. Σε περίπτωση που έχει δοθεί παράταση με απόφαση του 

Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου, 

ως κατά νόμο προθεσμία λογίζεται αυτή της παράτασης.  

Η επιβολή του προστίμου αφορά δηλώσεις που η φορολογική 

τους υποχρέωση γεννήθηκε από την 1η Ιανουαρίου  του έτους 2009. 
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 Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του προϊσταμένου της 

αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας στην οποία γίνεται σύντομη 

περιγραφή της παράβασης, η οποία καταχωρείται και κοινοποιείται 

αρμοδίως.  

Τονίζεται ότι η επιβολή του είναι ανεξάρτητη από τυχόν 

πρόσθετους φόρους ή αυτοτελή πρόστιμα που τυχόν επιβληθούν μετά 

την υποβολή της δήλωσης. 

Σε διοικητική επίλυση της διαφοράς ή δικαστικό συμβιβασμό, το 

πρόστιμο της παραγράφου αυτής περιορίζεται στα τρία πέμπτα (3/5) 

αυτού.  

Περαιτέρω, για τη βεβαίωση και την καταβολή του προστίμου 

εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του ν. 2523/1997, όπως ισχύουν.  

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης ανυπαρξίας της παράβασης το 

πρόστιμο διαγράφεται. Η πράξη διαγραφής πρέπει να περιέχει πλήρη και 

ειδική αιτιολογία για την ανυπαρξία της παράβασης. 

 

Άρθρο 7 
Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων 

 

Με το άρθρο αυτό ορίζονται οι ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων 

στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων. 

Υπενθυμίζεται ότι, από το έτος 2008 και επόμενα η δήλωση 

στοιχείων ακινήτων (Ε9) δεν αποτελεί συνυποβαλλόμενο έντυπο της 

δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αλλά υποβάλλεται αυτοτελώς. 

Συνημμένα: τρία (3) φύλλα 

 

Ακριβές  Αντίγραφο                                       Ο Υφυπουργός Οικονομίας  

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                     & Οικονομικών 

                                                         Αντώνιος Μπέζας 

6 
 



 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 

I.  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
1. Όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (από 3 αντίτυπα στο τμήμα 
εισοδήματος). 

2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πληροφορικών Συστημάτων (για 
καταχώρηση στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών) 

3. Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης) 

4. Τράπεζα Δημοσιονομικών Δεδομένων. 
 
II.  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Αποδέκτες Πίνακα Α΄ (περιπτώσεις  3, 4). 
2. Δ/νσεις και Υποδ/νσεις Οικονομικών Επιθεωρήσεων. 
3. Αποδέκτες Πίνακα Ζ΄ (περιπτώσεις  1, 2 & 9). 
4. Αποδέκτες Πίνακα Η΄ (περιπτώσεις 1 – 7) 
5. Αποδέκτες Πίνακα Θ΄ (περιπτώσεις 3, 6, 7, 8, 9, 11,14) 
6. Αποδέκτες Πίνακα Ι΄ 
7. Αποδέκτες Πίνακα ΙΑ΄ 
8. Αποδέκτες Πίνακα ΙΒ΄ 
9. Αποδέκτες Πίνακα ΙΕ΄ 
10.Αποδέκτες Πίνακα ΙΣΤ΄ 
11.Αποδέκτες Πίνακα ΚΑ΄ (περιπτώσεις 1 – 3) 
12.Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων. 
13.Περιοδικό «Φορολογική Επιθεώρηση». 
 
III. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γραφείο Υπουργού κυρίου Ιωάννη Παπαθανασίου. 
2. Γραφείο Υφυπουργού κυρίου Αντωνίου Μπέζα 
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων 

κ. Αθανασίου Σκορδά 
4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πληροφορικών Συστημάτων κ. 

Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου 
5. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας κας Μαρίας Γυφτάκη 
6. Γραφεία κ. κ. Γενικών Διευθυντών. 
7. Γ.Γ.Π.Σ. Διεύθυνση Εφαρμογών Η/Υ  (Δ30)   
8. Όλες τις Δ/νσεις της Κ.Υ. - Τμήματα, Ανεξάρτητα Γραφεία. 
9. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (20 αντίτυπα). 
10. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών (10 αντίτυπα). 
11. Δ/νση Φορολογίας Κεφαλαίου-Τμήματα Α, Β, (από 5 αντίτυπα), 

Φ.Μ.Α.Π. (30 αντίτυπα). 
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