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Ιαλνπαξίνπ 2010 ζε ππνζέζεηο Εληαίνπ Τέινπο Αθηλήησλ, γηα ηηο νπνίεο 

ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε γελλήζεθε κέρξη ηελ θαηάξγεζή ηνπο.  

2. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3808/2009 (Φ.Ε.Κ. 

227 Α΄). 

3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 23 θαη 23 Α΄ ηνπ λ. 3427/2005 (Φ.Ε.Κ. 312 Α΄) 

φπσο ηζρχνπλ. 

4. Τελ 1111385/940/0013/ΠΟΛ 1143/31-10-2008 (ΦΕΚ 2375 B΄) 

Απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ. 

5. Τελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαζψο θαη ηελ αλάγθε απνζπκθφξεζεο 

ησλ Δ.Ο.Υ.  

6. Τελ νινθιήξσζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ Πεξηνπζηνινγίνπ Αθηλήησλ ζην 

Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ.  

7. Τν γεγνλφο φηη κε ηελ παξνχζα Απφθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε 

βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. 

 

Α Π Ο Φ Α  Θ Ζ Ο Τ Μ Ε 

 

Άξζξν 1 

Δήισζε Εληαίνπ Τέινπο Αθηλήησλ έηνπο 2009 

 

1 Η δήισζε Εληαίνπ Τέινπο Αθηλήησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ γηα ην έηνο 

2009 δεκηνπξγείηαη απφ ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ απφ ηε δήισζε 

εληαίνπ ηέινπο αθηλήησλ έηνπο 2008 θαη ηελ ηπρφλ ππνβιεζείζα 

δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2009, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο 

κεηαβνιέο ηεο νηθνγελεηαθήο ή πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ 

ππνρξένπ.  

2 Ο ππφρξενο ιακβάλεη γλψζε ηεο ηειηθήο δηακφξθσζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο δήισζεο θαη ησλ βεβαησζέλησλ πνζψλ εληαίνπ 

ηέινπο αθηλήησλ θαη έθηαθηεο εηζθνξάο θπζηθψλ πξνζψπσλ γηα ην 
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έηνο 2009, κε ηε ιήςε ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο Εληαίνπ 

Τέινπο Αθηλήησλ θαη Έθηαθηεο Εηζθνξάο έηνπο 2009. 

3 Δηνξζψζεηο πνπ αθνξνχλ ην έηνο 2008 θαη δελ έγηλαλ απφ ηνλ ππφρξεν 

ζχκθσλα κε ηελ νξηδφκελε ζηελ 1111385/940/0013/ΠΟΛ 1143/31-10-

2008 απφθαζε Υπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ δηαδηθαζία, 

πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά ηε ιήςε ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο 

ΕΤΑΚ έηνπο 2009. Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηεο πεξηνπζηαθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ ππφρξενπ πνπ αθνξά ηα έηε 2005 έσο θαη 2008 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ππνβνιή δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 

2009. 

4 Γηα ηηο δηνξζψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά ηε ιήςε ηνπ 

εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο Εληαίνπ Τέινπο Αθηλήησλ θαη Έθηαθηεο 

Εηζθνξάο έηνπο 2009 κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ 

επφκελνπ ηεο θαηαβνιήο κήλα, δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο. Εηδηθά γηα 

ηελ πξψηε εθθαζάξηζε Ε.Τ.ΑΚ. θαη έθηαθηεο εηζθνξάο έηνπο 2009 ηεο 

22αο Ινπλίνπ 2010, νη δηνξζψζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη κέρξη 30/9/2010. 

5 Σε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ ππνρξένπ κε ηα ζηνηρεία ηεο δήισζεο 

Εληαίνπ Τέινπο Αθηλήησλ έηνπο 2009 φπσο απηά αλαγξάθνληαη ζην 

εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα Εληαίνπ Τέινπο Αθηλήησλ θαη Έθηαθηεο 

Εηζθνξάο έηνπο 2009, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ππφρξεν κε 

ππνβνιή δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2009, ζηνλ αξκφδην 

πξντζηάκελν Δ.Ο.Υ. λα δηνξζψζεη ηα θάησζη:  

5.1 Σηνηρεία ηεο ζπδχγνπ θαη ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ ηέθλσλ, ηα 

νπνία εκθαλίδνληαη ιαλζαζκέλα ζην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα. 

5.2 Πεξηγξαθηθά ζηνηρεία αθηλήηνπ ηα νπνία εκθαλίδνληαη 

ιαλζαζκέλα ζην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα. Σπγθεθξηκέλα: 

5.2.1 λνκφο, 

5.2.2  δήκνο,  

5.2.3 δηεχζπλζε αθηλήηνπ, δξφκνη πνπ πεξηθιείνπλ ην  
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  νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν, 

5.2.4 πξνζφςεηο,  

5.2.5 έλδεημε ΑΠΑΑ,  

5.2.6 θσδηθφο θαηεγνξίαο αθηλήηνπ,  

5.2.7 θσδηθφο εηδηθψλ ζπλζεθψλ, 

5.2.8 φξνθνο, 

5.2.9 επηθάλεηα θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ ρψξσλ θηίζκαηνο, 

5.2.10 έηνο θαηαζθεπήο θηίζκαηνο,  

5.2.11 επηθάλεηα νηθνπέδνπ,  

5.2.12 ζπλνιηθή επηθάλεηα θηηζκάησλ ζην νηθφπεδν,  

5.2.13 είδνο εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο, 

5.2.14  πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο, 

5.2.15  έηνο γέλλεζεο επηθαξπσηή θαη  

5.2.16 θσδηθφ αξηζκφ ηδηνθηήηε,  

5.3 πξνζζήθε αθηλήηνπ ή εκπξαγκάηνπ δηθαηψκαηνο ζε αθίλεην ή 

δηθαηψκαηνο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο θαηά ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 5 ηνπ λ. 3634/2008, 

5.4  δηαγξαθή αθηλήηνπ ή εκπξαγκάηνπ δηθαηψκαηνο ζε αθίλεην ή 

δηθαηψκαηνο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο θαηά ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 5 ηνπ λ. 3634/2008. 

6 Σε θάζε πεξίπησζε ππνβνιήο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2009 

γηα ηξνπνπνίεζε ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο απαξαίηεηε είλαη ε 

αλαγξαθή ηνπ ιφγνπ κεηαβνιήο ηεο θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

αληίζηνηρνπ εγγξάθνπ – εθφζνλ ππάξρνπλ - ζηηο ζεκεηψζεηο ηνπ 

θνξνινγνχκελνπ ζηελ νηθεία δήισζε.  

7 Αλ ν ππφρξενο κεηαβάιιεη πεξηγξαθηθά ζηνηρεία αθηλήησλ πνπ 

κεηψλνπλ ηε θνξνινγεηέα αμία απηψλ ή δηαγξάθεη αθίλεηα ηφηε 

απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ησλ νηθείσλ παξαζηαηηθψλ.  
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8 Εθφζνλ ν πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο Δεκφζηαο Οηθνλνκηθήο 

Υπεξεζίαο απνδερηεί ηηο αηηηάζεηο ηνπ ππνρξένπ πξνβαίλεη ζε λέα 

εθθαζάξηζε ηεο δήισζεο, εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Ο 

πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο Δεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο δχλαηαη 

λα κελ απνδερζεί ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ ππφρξενπ απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο αλαθιεηηθψλ δειψζεσλ ζηνηρείσλ 

αθηλήησλ. Σε πεξίπησζε κε απνδνρήο ησλ αηηηάζεσλ, νθείιεη λα ην 

γλσζηνπνηήζεη επί απνδείμεη θαη ν ππφρξενο κπνξεί λα πξνζθχγεη 

ελψπηνλ ηνπ δηνηθεηηθνχ πξσηνδηθείνπ θαηά ηεο απνξξηπηηθήο 

απφθαζεο, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 66 ηνπ λ. 

2717/1999, φπσο ηζρχεη.  

 

Άξζξν 2 

Δηαδηθαζία ρνξήγεζεο απαιιαγψλ  

 

1. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο απαιιαγήο απφ ην εληαίν ηέινο αθηλήησλ γηα ην 

έηνο 2009 ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αθίλεην έρεη ππαρζεί ζε ηέινο ελψ 

απαιιάζζεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 

3634/2008, απαηηείηαη ε ππνβνιή αίηεζεο επαλεθθαζάξηζεο ζηελ 

αξκφδηα Δεκφζηα Οηθνλνκηθή Υπεξεζία, ζχκθσλα κε ην Υπφδεηγκα 1 

πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο, κε ζπλεκκέλα ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία πξέπεη λα ηζρχνπλ ηελ 1
ε
 

Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2009.  

2. Εθφζνλ ν πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο Δεκφζηαο Οηθνλνκηθήο 

Υπεξεζίαο απνδερηεί ηηο αηηηάζεηο ηνπ ππνρξένπ πξνβαίλεη ζε λέα 

εθθαζάξηζε ηεο δήισζεο, εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Σε 

πεξίπησζε κε απνδνρήο ησλ αηηηάζεσλ νθείιεη λα ην γλσζηνπνηήζεη 

επί απνδείμεη θαη ν ππφρξενο κπνξεί λα πξνζθχγεη ελψπηνλ ηνπ 
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δηνηθεηηθνχ πξσηνδηθείνπ θαηά ηεο απνξξηπηηθήο απφθαζεο, κέζα ζηελ 

πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 66 ηνπ λ. 2717/1999, φπσο ηζρχεη. 

 

 

Άξζξν 3 

Δηαδηθαζία δηφξζσζεο αθνξνιφγεηνπ πνζνχ 

 

1. Σηηο πεξηπηψζεηο ακθηζβήηεζεο ηνπ αθνξνιφγεηνπ πνζνχ ηνπ έηνπο 

2009 ππνβάιιεηαη αίηεζε επαλεθθαζάξηζεο ζηελ αξκφδηα Δεκφζηα 

Οηθνλνκηθή Υπεξεζία, ζχκθσλα κε ην Υπφδεηγκα 2 πνπ απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο, ζπλνδεπφκελε απφ αληίγξαθν ηεο 

δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ή ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο 

θφξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ ππνρξένπ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2009. 

2. Εθφζνλ ν πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο Δεκφζηαο Οηθνλνκηθήο 

Υπεξεζίαο απνδερηεί ηηο αηηηάζεηο ηνπ ππνρξένπ πξνβαίλεη ζε λέα 

εθθαζάξηζε ηεο δήισζεο, εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Σε 

πεξίπησζε κε απνδνρήο ησλ αηηηάζεσλ νθείιεη λα ην γλσζηνπνηήζεη 

επί απνδείμεη θαη ν ππφρξενο κπνξεί λα πξνζθχγεη ελψπηνλ ηνπ 

δηνηθεηηθνχ πξσηνδηθείνπ θαηά ηεο απνξξηπηηθήο απφθαζεο, κέζα ζηελ 

πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 66 ηνπ λ. 2717/1999, φπσο ηζρχεη.  

 

Άξζξν 4 

Δηαδηθαζία δηφξζσζεο θνξνινγεηέαο αμίαο αθηλήηνπ 

 

1. Σηηο πεξηπηψζεηο ακθηζβήηεζεο ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο αθηλήησλ ή 

εκπξαγκάησλ ζε απηά δηθαησκάησλ, πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί θαη 

αλαγξάθεηαη ζην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα θαη εθφζνλ ηα πεξηγξαθηθά 

ζηνηρεία ηνπ αθηλήηνπ πνπ αλαγξάθνληαη είλαη νξζά, ηφηε ν ππφρξενο 

ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα Δεκφζηα Οηθνλνκηθή Υπεξεζία, αίηεζε 
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ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν Υπφδεηγκα 2, ην νπνίν απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο. Η αίηεζε ζπλνδεχεηαη θαη απφ ην 

αληίζηνηρν έληππν πξνζδηνξηζκνχ αμίαο πεξηνπζηαθνχ δηθαηψκαηνο 

Ε.Τ.ΑΚ., ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν Υπφδεηγκα 3, ην νπνίν απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο. 

2. Εθφζνλ ν πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο Δεκφζηαο Οηθνλνκηθήο 

Υπεξεζίαο απνδερηεί ηηο αηηηάζεηο ηνπ ππνρξένπ πξνβαίλεη ζε λέα 

εθθαζάξηζε ηεο δήισζεο, εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Σε 

πεξίπησζε κε απνδνρήο ησλ αηηηάζεσλ νθείιεη λα ην γλσζηνπνηήζεη 

επί απνδείμεη θαη ν ππφρξενο κπνξεί λα πξνζθχγεη ελψπηνλ ηνπ 

δηνηθεηηθνχ πξσηνδηθείνπ θαηά ηεο απνξξηπηηθήο απφθαζεο, κέζα ζηελ 

πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 66 ηνπ λ. 2717/1999, φπσο ηζρχεη.  

3. Όηαλ δηαθνξνπνηείηαη ε ζπλνιηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ δηθαηψκαηνο 

κεηαμχ ησλ εηψλ 2008 θαη 2009 ιφγσ βειηίσζεο ηνπ αιγφξηζκνπ 

γεσγξαθηθνχ εληνπηζκνχ θαη εθφζνλ ηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ 

αθηλήηνπ παξακέλνπλ ίδηα δελ ηξνπνπνηείηαη ε αμία ηνπ (νχηε απφ ηνλ 

ππφρξεν νχηε απφ ην Δεκφζην) γηα ην έηνο 2008.  

4. Καη’ εμαίξεζε ζε πεξίπησζε πνπ κε ιαλζαζκέλα γεσγξαθηθά ζηνηρεία 

ηνπ αθηλήηνπ φπσο αλαγξάθνληαη ζην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα εληαίνπ 

ηέινπο αθηλήησλ έρεη ππνινγηζηεί ε αμία ηνπ θαη γηα ην έηνο 2008, ν 

ππφρξενο δχλαηαη λα δηνξζψζεη πξνο ην νξζφλ θαη γηα ην έηνο απηφ ηνλ 

εληνπηζκφ κε ηελ ππνβνιή δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ έηνπο 2008. 

Σηελ πεξίπησζε απηή εθφζνλ πξνθχπηεη πνζφ θφξνπ γηα επηζηξνθή, 

ηνχην επηζηξέθεηαη ή ζπκςεθίδεηαη θαηά πεξίπησζε δεδνκέλνπ φηη ε 

εθθαζάξηζε πξαγκαηνπνηείηαη ππαηηηφηεηα ππεξεζίαο. 
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Άξζξν 5 

 

1. Δελ επηβάιινληαη θπξψζεηο ζε πεξίπησζε επαλεθθαζάξηζεο ηεο 

δήισζεο εληαίνπ ηέινπο αθηλήησλ θαη έθηαθηεο εηζθνξάο έηνπο 2009, 

εθφζνλ απηή πξαγκαηνπνηείηαη ιφγσ ππαηηηφηεηαο ηεο ππεξεζίαο. 

2. Γηα ην έηνο 2009 αξκφδηνο πξντζηάκελνο γηα ηηο δηνξζψζεηο ησλ 

δειψζεσλ εληαίνπ ηέινπο αθηλήησλ θαη έθηαθηεο εηζθνξάο είλαη ν 

πξντζηάκελνο Δ.Ο.Υ. απφ ηνλ νπνίν εθδφζεθε ην εθθαζαξηζηηθφ 

ζεκείσκα εληαίνπ ηέινπο αθηλήησλ θαη έθηαθηεο εηζθνξάο έηνπο 2009 . 

3. Σηηο πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο ηεο παξ. 8 ηεο 1086066/893/0013/ΠΟΛ 

1120/13-8-08 Α.Υ.Ο.Ο., δελ απαηηνχληαη δηνξζψζεηο ζηηο ζηήιεο ηνπ 

εθθαζαξηζηηθνχ εληαίνπ ηέινπο αθηλήησλ θαη έθηαθηεο εηζθνξάο έηνπο 

2009 πνπ δελ είλαη ζπκπιεξσκέλεο. 

4. Τα νξηδφκελα απφ ηα άξζξα 2, 3 θαη 4 ηεο παξνχζεο ππνδείγκαηα, 

επέρνπλ ζέζε δήισζεο Εληαίνπ Τέινπο Αθηλήησλ έηνπο 2009.  

 

Άξζξν 6 

 

Η παξνχζα λα δεκνζηεπζεί ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

σνημμένα: Τξείο (3) ζειίδεο 

 

 

 

Ακριβές Αντίγραυο    Ο Τποσργός Οικονομικών 

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας  Γιώργος Παπακωνσταντίνοσ 
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ΤΠΟΔΕΘΓΜΑ 1 

.            

 

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ 

 

 

ΑΘΣΗΗ 

τοσ / της 

 

 

Ολνκαηεπψλπκν  

 

 

 

 

 

Α.Φ.Μ. 

 

 

Δηεχζπλζε 

 

 

 

Α.Δ.Τ. 

 

Θέμα: «Φνξήγεζε απαιιαγήο  

             αθηλήηνπ/σλ απφ ην  

             Ε.Τ.ΑΚ. έηνπο 2009» 

 

 

Σπλεκκέλα: 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

Αξ. Πξσηνθφιινπ:  _______________ 

 

Ηκ/ληα Πξσηνθφιινπ:   ____________ 

 

 

ΠΡΟ 

τη Δ.Ο.Τ. 

______________________ 

 

 

Παξαθαιψ λα εθθαζαξίζεηε εθ λένπ ηε δήισζε 

ΕΤΑΚ έηνπο 2009 κε αξηζκφ 

_________________ ιφγσ απαιιαγήο ηνπ/ησλ 

αθηλήηνπ/ησλ απφ ην Ε.Τ.ΑΚ. έηνπο 2009 κε: 

 

Α.Σ.ΑΚ.  λόγος απαλλαγής 

 

 
ιφγσ 

 

 

 
ιφγσ 

 

 

 
ιφγσ 

 

 

 
ιφγσ 

 

 

 

Ο/Η   αηηψλ/νχζα 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 2 

.            

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
 
 
 
ΑΙΣΗΗ 
του / της 
 
 
Ονομαηεπώνςμο 
 
 
 
 
 
 
 
Α.Φ.Μ. 
 
 
Διεύθςνζη 
 
 
 
Α.Δ.Τ. 
 
 
 
Θέμα: «Νέορ ςπολογιζμόρ αξίαρ 
ακινήηων - Διόπθωζη αθοπολογήηος» 
 
 
 
 
υνημμένα: 
 
Α. _____ ένηςπο/α πποζδιοπιζμού 

αξίαρ πεπιοςζιακού δικαιώμαηορ 
Ε.Τ.ΑΚ. έηοςρ 2009    

 
ή 
 
Β. θωηοανηίγπαθο ηηρ δήλωζηρ 

θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ έηοςρ 2009 

Απ. Ππωηοκόλλος:   ________________ 
 

Ημ/νια Ππωηοκόλλος:   _____________ 
 
 

ΠΡΟ 
τη Γ.Ο.Τ. 

______________________ 
 
 
Παπακαλώ να εκκαθαπίζεηε εκ νέος ηη δήλωζη ΕΤΑΚ 

 έηοςρ 2009 με απιθμό _________________  

 

Α. Λόγω λανθαζμένος ςπολογιζμού ηηρ αξίαρ ηος/ηων 
ακινήηος/ων με Α.Τ.ΑΚ. 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

 

Β. Λόγω διόπθωζηρ ηος αθοπολόγηηος ποζού διόηι είμαι: 

 άγαμορ/η, διαζεςγμένορ/η, ζε σηπεία          έγγαμορ 

Πποζηαηεςόμενα ηέκνα καηά ηον Κ.Φ.Ε. 

 κανένα    1 ή 2    3 και άνω 

 
Ο/Η   αιηών/ούζα 

 

 

 
 


