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ΠΟΛ.1114/17.5.2011  
Συµπλήρωση και τροποποίηση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1093/14.6.2010 σχετικά µε τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξαίρεση των νοµικών προσώπων από 
τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του ν. 3091/2002 
(Φ.Ε.Κ. 330Α΄), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 57 του ν. 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 
58Α΄) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 24 του ν. 3943/2011 (Φ.Ε.Κ. 66Α΄)  
 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 
(Φ.Ε.Κ. 330 Α΄), όπως ισχύει. 
 
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, όπως ισχύει, µε 
τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονοµικών να καθορίζει τα απαιτούµενα 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα ως προς την 
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3091/2002. 
 
3. Την απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ΠΟΛ.1093/14.6.2010 (Φ.Ε.Κ. 959Β΄) 
«∆ικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξαίρεση των νοµικών προσώπων από τον 
ειδικό φόρο επί των ακινήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του ν. 3091/2002 (Φ.Ε.Κ. 
330Α΄/24−12−2002), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 57 του ν. 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 
58Α΄/23−04−2010)». 
 
4. Την αριθ. ∆6Α1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Οικονοµικών ∆ηµήτριο Κουσελά» (Φ.Ε.Κ. 1725 Β΄). 
 
5. Το γεγονός ότι µε την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισµού,  
 
αποφασίζουµε: 
 
Η Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1093/14.6.2010 συµπληρώνεται και τροποποιείται και έχει ως εξής: 
 
Άρθρο 1 
 
Όταν συντρέχει κατά νόµο περίπτωση εξαίρεσης από την καταβολή του ειδικού 
φόρου επί των ακινήτων, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 15 του 
ν. 3091/2002, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του ν. 
3842/2010 και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 24 του ν. 3943/2011, απαιτείται να 
τηρούνται, κατ’ έτος, από τα νοµικά πρόσωπα, τα οποία εµπίπτουν στις ανωτέρω 
διατάξεις περί εξαιρέσεων, τα εξής δικαιολογητικά, που θα αναφέρονται στην 1η 
Ιανουαρίου του έτους φορολογίας: 
 
1. Περίπτωση α΄ παραγράφου 2 άρθρου 15 
 
Βεβαίωση της οργανωµένης χρηµατιστηριακής αγοράς, η οποία πρέπει να είναι µέλος 
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του WFE (World Federation of Exchanges, Παγκόσµια Οµοσπονδία 
Χρηµατιστηρίων) και να εποπτεύεται από αρχή διαπιστευµένη στην IOSCO 
(International Organization of Securities Commissions, ∆ιεθνής Οργανισµός 
Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς), από την οποία να προκύπτει ότι οι µετοχές της εταιρείας 
βρίσκονται σε διαπραγµάτευση σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά. 
 
2. Περίπτωση β΄ παραγράφου 2 άρθρου 15 
 
α1) Φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος του τρέχοντος 
οικονοµικού έτους (Φ−01.010, Φ−01.03, Ε5, Ε3 και Ε2) από την οποία να προκύπτει 
ότι το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων της εταιρείας από την άσκηση εµπορικής, 
µεταποιητικής, βιοµηχανικής, βιοτεχνικής ή παροχής υπηρεσιών δραστηριότητας 
στην Ελλάδα είναι µεγαλύτερο των ακαθάριστων εσόδων από ακίνητα. 
 
Εάν πρόκειται για εταιρεία που ανεγείρει κτήρια ή άλλες εγκαταστάσεις που θα 
ιδιοχρησιµοποιηθούν για την άσκηση βιοµηχανικής, τουριστικής ή εµπορικής 
γενικώς επιχείρησης: 
 
β1) Βεβαίωση από την αρµόδια δηµόσια υπηρεσία για έκδοση οικοδοµικών αδειών, 
από την οποία να προκύπτει ότι έχει κατατεθεί το σύνολο των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών για την έκδοση αρχικής οικοδοµικής άδειας καθώς και ο χρόνος 
κατάθεσης τους. 
 
β2) Φωτοτυπία της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος του τρέχοντος οικονοµικού 
έτους (Φ−01.010, Φ−01.03, Ε5, Ε3 και Ε2), για χρονικό διάστηµα δέκα (10) ετών από 
την κατάθεση των δικαιολογητικών για την έκδοση της αρχικής οικοδοµικής άδειας. 
 
β3) Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών της εταιρείας ή µεταβολής 
δραστηριότητας, από την οποία να προκύπτει η βιοµηχανική ή τουριστική ή εµπορική 
δραστηριότητα, συνοδευόµενη από υπεύθυνη δήλωση µε την οποία βεβαιώνεται ότι 
δεν υφίσταται περαιτέρω µεταβολή. Επιπλέον, βεβαίωση µεταβολής από την οποία 
να προκύπτει ότι το ανεγειρόµενο κτήριο ή εγκατάσταση έχει δηλωθεί ως 
εγκατάσταση (έδρα, υποκατάστηµα, αποθήκη) της εταιρείας. 
 
β4) Επικυρωµένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας ή εγκατάστασης, κατά 
περίπτωση ανάλογα µε το είδος της δραστηριότητας, η οποία να έχει εκδοθεί εντός 
χρονικού διαστήµατος επτά ετών από την κατάθεση των δικαιολογητικών για την 
έκδοση της αρχικής οικοδοµικής άδειας. 
 
3. Περίπτωση δ΄ παραγράφου 2 άρθρου 15 
 
Τα σχετικά Φύλλα της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, από τα οποία να προκύπτει ότι 
το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που υπάγεται στην εξαίρεση της περίπτωσης δ΄ 
της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 ανήκει κατά πλειοψηφία στο 
Ελληνικό ∆ηµόσιο ή σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ή ότι η πλειοψηφία των 
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας ορίζεται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο 
ή από νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, συνοδευόµενα από βεβαίωση του 
αρµόδιου εποπτεύοντος Υπουργείου ότι δεν έχει επέλθει µεταβολή στα ανωτέρω. 
 
4. Περίπτωση ε΄ παραγράφου 2 άρθρου 15 
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Φωτοαντίγραφο του συστατικού εγγράφου, οργανισµού ή καταστατικού, νοµίµως 
δηµοσιευµένου, όπου απαιτείται δηµοσίευση, µε όλες τις τυχόν τροποποιήσεις, 
συνοδευόµενο σε περιπτώσεις θρησκειών και δογµάτων από βεβαίωση του 
Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ότι πρόκειται για 
γνωστή θρησκεία ή δόγµα κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Συντάγµατος. 
 
Εάν πρόκειται για αλλοδαπό κράτος, βεβαίωση από το Υπουργείο Εξωτερικών περί 
της αµοιβαιότητας. 
 
5. Περίπτωση ζ΄ παραγράφου 2 άρθρου 15 
 
Για τα ασφαλιστικά ταµεία, τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και τις 
εταιρείες συλλογικών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, εκτός αυτών των οποίων η 
καταστατική έδρα βρίσκεται σε µη συνεργάσιµο κράτος σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 51Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, 
επικυρωµένο αντίγραφο του συστατικού εγγράφου, οργανισµού ή καταστατικού, 
κατά περίπτωση, συνοδευόµενο από βεβαίωση της αρµόδιας εποπτικής αρχής της 
χώρας της καταστατικής τους έδρας, ότι πρόκειται για ασφαλιστικό ταµείο ή 
οργανισµό κοινωνικής ασφάλισης ή εταιρεία συλλογικών επενδύσεων. 
 
6. Περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ παραγράφου 3 άρθρου 15 
 
α) Εάν πρόκειται για ηµεδαπή εταιρεία, επικυρωµένο αντίγραφο του µετοχολογίου ή 
του καταστατικού ή του συστατικού εγγράφου της εταιρείας, κατά περίπτωση και 
σύµφωνα µε τους κανόνες δηµοσιότητας που προβλέπονται από τις σχετικές 
διατάξεις, µε τις τυχόν τροποποιήσεις του, συνοδευόµενο από πιστοποιητικό της 
αρµόδιας αρχής περί των τροποποιήσεων αυτών καθώς και των σχετικών φύλλων της 
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, όπου προβλέπεται. 
 
Εάν πρόκειται για αλλοδαπή εταιρεία εγκατεστηµένη σύµφωνα µε το καταστατικό 
της σε χώρα Κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικυρωµένο αντίγραφο του 
µετοχολογίου ή του καταστατικού ή του συστατικού εγγράφου της εταιρείας, κατά 
περίπτωση και σύµφωνα µε τους κανόνες δηµοσιότητας που προβλέπονται από τις 
σχετικές διατάξεις, µε τις τροποποιήσεις του, καθώς και βεβαίωση της εκάστοτε 
αρµόδιας αρχής του Κράτους – Μέλους έδρας της εταιρείας, από την οποία να 
προκύπτουν τα στοιχεία των πραγµατικών µετόχων (δικαιούχων) της εταιρείας την 1η 
Ιανουαρίου του έτους φορολογίας. 
 
β) Αντίγραφο της βεβαίωσης απόδοσης από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. Αριθµού 
Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στα φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν τις 
µετοχές, τα εταιρικά µερίδια ή τις εταιρικές µερίδες των εταιρειών των περιπτώσεων 
α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002. 
 
Εάν το σύνολο ή µέρος των ονοµαστικών µετοχών ή µεριδίων ή µερίδων των 
εταιρειών που υπάγονται στις εξαιρέσεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της 
παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 ανήκει σε άλλο νοµικό πρόσωπο ή 
νοµική οντότητα, οι εταιρείες των ανωτέρω περιπτώσεων υποχρεούνται να τηρούν 
στο αρχείο τους τα ως άνω υπό στοιχεία α΄ και β΄ δικαιολογητικά και για το νοµικό 
πρόσωπο ή τη νοµική οντότητα που συµµετέχει στην εταιρεία που υπάγεται στην 
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εξαίρεση. Επιπλέον, για το συµµετέχον νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα πρέπει να 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 3 του 
άρθρου 15 του ν. 3091/2002, κατά περίπτωση. 
 
Από τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά πρέπει να προκύπτει ότι: 
 
1) Οι µετοχές των ανώνυµων εταιρειών είναι ονοµαστικές και ανήκουν σε φυσικά 
πρόσωπα ή σε περίπτωση κατοχής µέρους ή του συνόλου των µετοχών των 
ανώνυµων εταιρειών από νοµικό πρόσωπο να προκύπτουν τα φυσικά πρόσωπα που 
κατέχουν τις εταιρείες οι οποίες συµµετέχουν στις ανώνυµες εταιρείες. 
 
2) Τα εταιρικά µερίδια των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης ανήκουν σε φυσικά 
πρόσωπα ή σε διαφορετική περίπτωση να προκύπτουν τα φυσικά πρόσωπα που 
κατέχουν τις εταιρείες οι οποίες συµµετέχουν στις εταιρείες περιορισµένης ευθύνης. 
 
3) Οι εταιρικές µερίδες των προσωπικών εταιρειών ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή σε 
διαφορετική περίπτωση να προκύπτουν τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τις 
εταιρείες που συµµετέχουν στις προσωπικές εταιρείες. 
 
∆εν απαιτείται περαιτέρω δήλωση των φυσικών προσώπων, κατά το ποσοστό 
συµµετοχής τους, εάν το σύνολο ή µέρος των ονοµαστικών µετοχών, εταιρικών 
µεριδίων ή εταιρικών µερίδων της υπόχρεης εταιρείας και των εταιρειών που 
συµµετέχουν σε αυτήν ανήκει σε: 
 
1) Εταιρεία της οποίας οι µετοχές βρίσκονται σε διαπραγµάτευση σε οργανωµένη 
χρηµατιστηριακή αγορά.  
 
Στην περίπτωση αυτή απαιτείται µόνο το δικαιολογητικό της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου. 
 
2) Πιστωτικό ίδρυµα, περιλαµβανοµένων και των ταµιευτηρίων ή ταµείων 
παρακαταθηκών και δανείων, ασφαλιστικό ταµείο, ασφαλιστική εταιρεία, αµοιβαίο 
κεφάλαιο, περιλαµβανοµένων και των αµοιβαίων κεφαλαίων επενδύσεων σε ακίνητη 
περιουσία κλειστού τύπου, εταιρεία διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων ή εταιρεία 
συλλογικών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία κλειστού τύπου, η καταστατική έδρα 
των οποίων δεν βρίσκεται σε µη συνεργάσιµο κράτος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε.. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται 
µόνο βεβαίωση της αρµόδιας εποπτικής αρχής της χώρας της καταστατικής τους 
έδρας. 
 
3) «Θεσµικό επενδυτή» που λειτουργεί σε οργανωµένη αγορά χώρας Κράτους – 
Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται µόνο βεβαίωση 
για την ιδιότητά του, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις, από την οικεία Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς. 
 
7. Περίπτωση ε΄ παραγράφου 3 άρθρου 15 
 
Φωτοαντίγραφο του καταστατικού, του οργανισµού ή του συστατικού του εγγράφου, 
νοµίµως δηµοσιευµένου, όπου απαιτείται δηµοσίευση, µε όλες τις τυχόν 
τροποποιήσεις. 
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Εάν πρόκειται για ηµεδαπό κληροδότηµα µε κοινωφελή σκοπό ή ηµεδαπό 
κοινωφελές ίδρυµα, επιπλέον, βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι τα ανωτέρω 
εποπτεύονται από δηµόσια αρχή και επιτελούν κοινωφελή σκοπό. 
 
Άρθρο 2 
 
Τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες, που εµπίπτουν στις διατάξεις περί 
εξαιρέσεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, 
υποχρεούνται να φυλάσσουν τα δικαιολογητικά του άρθρου 1 της παρούσας 
απόφασης για χρονικό διάστηµα είκοσι (20) ετών από το χρόνο φορολογίας και να τα 
επιδεικνύουν σε πιθανό φορολογικό έλεγχο, µε εξαίρεση τα νοµικά πρόσωπα που 
υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων, σύµφωνα µε 
την περ. β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του ν. 3091/2002, όπως ισχύει, τα οποία 
συνυποβάλλουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µε τη δήλωση του ειδικού φόρου. 
 
Τα δικαιολογητικά του άρθρου 1 πρέπει να έχουν εκδοθεί µέχρι την ηµεροµηνία 
λήξης της προθεσµίας υποβολής της δήλωσης του ειδικού φόρου επί των ακινήτων, 
συµπεριλαµβανοµένης και ενδεχόµενης παράτασης που δόθηκε για την υποβολή της 
δήλωσης αυτής. Στις δηλώσεις ειδικού φόρου επί των ακινήτων που υποβάλλονται 
εκπρόθεσµα, λόγω έκδοσης των δικαιολογητικών σε χρόνο µεταγενέστερο της 
ανωτέρω προθεσµίας, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο ν. 2523/1997. 
Οι ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται και στις περιπτώσεις που τα δικαιολογητικά 
τηρούνται στο αρχείο των νοµικών προσώπων. 
 
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της 
Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1093/14.6.2010 (Φ.Ε.Κ. 959Β΄). 
 
Άρθρο 3 
 
Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε γλώσσα διαφορετική της Ελληνικής 
απαιτείται να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 
 
Άρθρο 4 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 17 Μαΐου 2011 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ  


