
 

 

 Αθήνα, 24 ∆εκεµβρίου 2012 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 
 
Ταχ. ∆/νση:    Καρ. Σερβίας 8 
Ταχ. Κώδ.:    101 84 Αθήνα             
                 
Τηλέφωνο:    210 3375 360             
FAX:    210 3375 834             
e-mail:    d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr         
                 
ΠΟΛ 1225/2012 
 
ΘΕΜΑ: ∆ιόρθωση εκκαθαριστικών σηµειωµάτων - δηλώσεων Φόρου Ακίνητης 
Περιουσίας φυσικών προσώπων. 
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1.    Τις διατάξεις των άρθρων 27 έως 50 του ν.3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58 Α΄) και 
ειδικότερα της παραγράφου 6 του άρθρου 34 του ιδίου νόµου. 
2.    Τις διατάξεις των άρθρων 23 και 23 Α΄ του ν. 3427/2005 (Φ.Ε.Κ. 312 Α΄), όπως 
ισχύουν. 
3.    Την Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών YΠΟΙΚ 
07927/2012 ΕΞ (ΦΕΚ 2574 Β΄) «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Οικονοµικών Γεώργιο Μαυραγάνη». 
4.    Την ολοκλήρωση της δηµιουργίας Περιουσιολογίου Ακινήτων για το έτος 2010 
στο Υπουργείο Οικονοµικών. 
5.    Το γεγονός ότι µε την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισµού. 
 
 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 
Άρθρο 1 
∆ήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας  
 
Η δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) φυσικών προσώπων συντίθεται από 
το Υπουργείο Οικονοµικών µε βάση τις υποβληθείσες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων 
(Ε9). Ο υπόχρεος λαµβάνει γνώση της τελικής διαµόρφωσης του περιεχοµένου της 
δήλωσης και των βεβαιωθέντων ποσών Φ.Α.Π. φυσικών προσώπων µε την έκδοση 
του εκκαθαριστικού σηµειώµατος – δήλωσης ΦΑΠ του οικείου έτους.  



 

 

  
Άρθρο 2 
∆ιαδικασία διόρθωσης στοιχείων ακινήτων  
 
Σε περίπτωση διαφωνίας του υποχρέου µε τα στοιχεία των ακινήτων, όπως αυτά 
αναγράφονται στο εκκαθαριστικό σηµείωµα – δήλωση Φ.Α.Π., παρέχεται η 
δυνατότητα διορθώσεως αυτών, µε υποβολή στον προϊστάµενο της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. 
δήλωσης στοιχείων ακινήτων του οικείου έτους. Οι διορθώσεις που 
πραγµατοποιούνται µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα 
του δεύτερου µήνα από την ηµεροµηνία έκδοσης της δήλωσης – εκκαθαριστικού 
σηµειώµατος Φ.Α.Π., θεωρούνται ότι πραγµατοποιήθηκαν λόγω υπαιτιότητας της 
υπηρεσίας και εκκαθαρίζονται ως τέτοιες, χωρίς την επιβολή πρόσθετων φόρων ή 
προστίµων.  
 
Ο υπόχρεος δύναται, στον πίνακα 1 και στον πίνακα 2: 
α) να προσθέσει ή να διαγράψει ακίνητο ή εµπράγµατο δικαίωµα σε ακίνητο ή 
δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 27 του ν. 3842/2010, 
β) να τροποποιήσει στοιχεία ακινήτου.  
 
Σε κάθε περίπτωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων για τροποποίηση της 
περιουσιακής κατάστασης, απαιτείται η αναγραφή, στο πεδίο σηµειώσεων του 
φορολογουµένου, του λόγου µεταβολής της, τα στοιχεία του αντίστοιχου εγγράφου, 
εφόσον υπάρχει, καθώς και η προσκόµιση των οικείων παραστατικών.  
 
Με την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων, µε την οποία προστίθεται 
φορολογητέα ύλη, διενεργείται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα νέα εκκαθάριση του 
φόρου. Με την υποβολή ανακλητικής δήλωσης στοιχείων ακινήτων, για την αποδοχή 
ή µη αυτής αποφασίζει ο προϊστάµενος της αρµόδιας ∆.Ο.Υ.. Εφόσον η δήλωση 
γίνεται αποδεκτή, η αρµόδια ∆. Ο. Υ. προβαίνει σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης σε 
εύλογο χρονικό διάστηµα. Εφόσον η δήλωση δεν γίνεται αποδεκτή, η αρµόδια ∆. Ο. 
Υ. ενηµερώνει επί αποδείξει τον υπόχρεο, ο οποίος µπορεί να προσφύγει κατά της 
απορριπτικής απόφασης ενώπιον του αρµόδιου διοικητικού πρωτοδικείου, µέσα στην 
προθεσµία που ορίζεται στο άρθρο 66 του ν. 2717/1999, όπως ισχύει. Εφόσον η 
δήλωση γίνεται εν µέρει αποδεκτή, εφαρµόζονται ανάλογα τα προηγούµενα. Με την 
υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων, µε την οποία εν µέρει προστίθεται και εν 
µέρει ανακαλείται φορολογητέα ύλη, εφόσον η ανάκληση της φορολογητέας ύλης 
γίνεται αποδεκτή, η αρµόδια ∆. Ο. Υ. προβαίνει σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης σε 
σύντοµο χρονικό διάστηµα. Εφόσον η ανάκληση της φορολογητέας ύλης δεν γίνεται 
αποδεκτή, η δήλωση εκκαθαρίζεται ως συµπληρωµατική και η αρµόδια ∆. Ο. Υ. 
ενηµερώνει σχετικά επί αποδείξει τον υπόχρεο, ο οποίος µπορεί να προσφύγει κατά 
της απορριπτικής απόφασης σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 
 
Άρθρο 3 
∆ιαδικασία χορήγησης απαλλαγών  
Για την απαλλαγή ακινήτων ή εµπραγµάτων σε αυτά δικαιωµάτων από το φόρο 
ακίνητης περιουσίας, στις περιπτώσεις που ακίνητο έχει υπαχθεί σε φόρο, ενώ 
απαλλάσσεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3842/2010, απαιτείται 
η υποβολή αίτησης επανεκκαθάρισης του φόρου στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., σύµφωνα µε 
το συνηµµένο υπόδειγµα 1, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, µε 
συνηµµένα τα απαιτούµενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να 



 

 

 ισχύουν την 1η Ιανουαρίου του οικείου έτους.  
Για την αποδοχή ή µη του αιτήµατος χορήγησης απαλλαγής αποφασίζει ο 
προϊστάµενος της αρµόδιας ∆.Ο.Υ.. Εφόσον το αίτηµα γίνεται αποδεκτό, η αρµόδια 
∆. Ο. Υ. προβαίνει σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης σε εύλογο χρονικό διάστηµα. 
Εφόσον το αίτηµα δεν γίνεται αποδεκτό, η αρµόδια ∆. Ο. Υ. ενηµερώνει επί 
αποδείξει τον υπόχρεο, ο οποίος µπορεί να προσφύγει κατά της απορριπτικής 
απόφασης ενώπιον του αρµόδιου διοικητικού πρωτοδικείου, µέσα στην προθεσµία 
που ορίζεται στο άρθρο 66 του ν. 2717/1999, όπως ισχύει. Εφόσον το αίτηµα γίνεται 
εν µέρει αποδεκτό, εφαρµόζονται ανάλογα τα προηγούµενα. 
 
Άρθρο 4 
∆ιαδικασία διόρθωσης φορολογητέας αξίας ακινήτου 
 
Στις περιπτώσεις αµφισβήτησης της φορολογητέας αξίας ακινήτων ή εµπραγµάτων 
σε αυτά δικαιωµάτων, όπως έχει προσδιοριστεί και αναγράφεται στο εκκαθαριστικό 
σηµείωµα – δήλωση Φ.Α.Π., και εφόσον τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου που 
αναγράφονται είναι ορθά, ο υπόχρεος δύναται να υποβάλει στην αρµόδια ∆. Ο. Υ. 
αίτηση, σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα 2, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσας. Η αίτηση συνοδεύεται και από το αντίστοιχο έντυπο 
προσδιορισµού αξίας περιουσιακού δικαιώµατος Φ.Α.Π., σύµφωνα µε το συνηµµένο 
υπόδειγµα 3, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 
Για την αποδοχή ή µη της αίτησης αποφασίζει ο προϊστάµενος της αρµόδιας ∆.Ο.Υ.. 
Εφόσον η αίτηση γίνεται αποδεκτή, η αρµόδια ∆. Ο. Υ. προβαίνει σε νέα εκκαθάριση 
της δήλωσης σε εύλογο χρονικό διάστηµα. Εφόσον η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή, η 
αρµόδια ∆. Ο. Υ. ενηµερώνει επί αποδείξει τον υπόχρεο, ο οποίος µπορεί να 
προσφύγει κατά της απορριπτικής απόφασης ενώπιον του αρµόδιου διοικητικού 
πρωτοδικείου, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στο άρθρο 66 του ν. 2717/1999, 
όπως ισχύει. Εφόσον η δήλωση γίνεται εν µέρει αποδεκτή, εφαρµόζονται ανάλογα τα 
προηγούµενα. 
Στις περιπτώσεις που η φορολογητέα αξία ακινήτων ή εµπραγµάτων σε αυτά 
δικαιωµάτων δεν είναι ορθή, λόγω λάθους της βάσης δεδοµένων του Υπουργείου 
Οικονοµικών, η ορθή εκκαθάριση πραγµατοποιείται, µετά τη διόρθωση της βάσης 
δεδοµένων από τη Γ.ΓΠ.Σ, κατόπιν ενηµέρωσής της από τον προϊστάµενο της 
αρµόδιας ∆.Ο.Υ.. 
 
 
 
Άρθρο 5 
∆ιαδικαστικά θέµατα 
 
α. Για τις διορθώσεις των εκκαθαριστικών σηµειωµάτων – δηλώσεων Φ.Α.Π. 
αρµόδιος είναι ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ., από τον οποίο εκδόθηκε το 
εκκαθαριστικό σηµείωµα – δήλωση Φ.Α.Π. του οικείου έτους. 
β. Οι δηλώσεις για τη διόρθωση των εκκαθαριστικών σηµειωµάτων – δηλώσεων 
Φ.Α.Π. και οι αιτήσεις για τη χορήγηση απαλλαγής και τη διόρθωση της 
φορολογητέας αξίας των ακινήτων υποβάλλονται από τον υπόχρεο. ∆ηλώσεις και 
αιτήσεις που αφορούν την περιουσία ανήλικου προστατευόµενου, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε., τέκνου υποβάλλονται από τον υπόχρεο γονέα. 
γ. Τα οριζόµενα από τα άρθρα 3 και 4 της παρούσης υποδείγµατα, επέχουν θέση 
δήλωσης Φ.Α.Π. του οικείου έτους.  



 

 

  
Άρθρο 6 
Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
Συνηµµένα: Τρείς (3) σελίδες 
 
 
 
              Ακριβές Αντίγραφο                        Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ 



ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 
 

ΑΙΤΗΣΗ 
του / της 
 
Ονοµατεπώνυµο  
 
 
 
Α.Φ.Μ. 
 
∆ιεύθυνση 
 
 
 
Α.∆.Τ. 
 
Θέµα: «Χορήγηση απαλλαγής ακινήτου/ων από 
το Φ.Α.Π.. έτους 2010» 
 
 
 
Συνηµµένα: 

1. __________________________ 
2. __________________________ 
3. __________________________ 
4. __________________________ 
5. __________________________ 

Αρ. Πρωτ:  _____________________ 
 

Ηµ/νία Πρωτ:  ___________________ 
 
 

ΠΡΟΣ 
τη ∆.Ο.Υ. 

______________________ 
 
 
        Παρακαλώ να προβείτε σε νέα εκκαθάριση της 

δήλωσης Φ.Α.Π. έτους ________ µε αριθµό 

________________, λόγω απαλλαγής του/των 

ακινήτου/ων από το Φ.Α.Π.. µε: 

Α.Τ.ΑΚ.  λόγος απαλλαγής 
 
 λόγω  

 
 λόγω  

 
 λόγω  

 
 λόγω  

 
 λόγω  

 
 λόγω  

 
 

Ο/Η   αιτών/ούσα 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 
 

ΑΙΤΗΣΗ 
του / της 
 
Ονοµατεπώνυµο 
 
 
 
Α.Φ.Μ. 
 
∆ιεύθυνση 
 
 
 
Α.∆.Τ. 
 
Θέµα: «Νέος υπολογισµός αξίας 
ακινήτων» 
 
 
 
 
Συνηµµένα: 
 
Έντυπο/α προσδιορισµού αξίας 
περιουσιακού δικαιώµατος Φ.Α.Π.. 
έτους ___________  
 
 
 

Αρ. Πρωτ.:   ________________ 
 

Ηµ/νία Πρωτ.:   _____________ 
 
 

ΠΡΟΣ 
τη ∆.Ο.Υ. 

______________________ 
 
 
        Παρακαλώ να προβείτε σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης 
Φ.Α.Π. έτους ________ µε αριθµό ________________, λόγω 
λανθασµένου υπολογισµού της αξίας του/των ακινήτου/ων µε 
Α.Τ.ΑΚ. 
 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

 

 
Ο/Η   αιτών/ούσα 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3 
ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Φ.Α.Π. 

Α.Φ.Μ. :  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  

Α.Τ.ΑΚ.:   

  ΚΥΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ 
ΧΩΡΟΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 

1 ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ       
2 ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ       

3 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ       

4 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ       

5 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ       

6 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 
ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ   

  
  

7 ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ 
ΑΠΑΑ       

8 ΠΡΟΣΟΨΗΣ       
9 ΟΡΟΦΟΥ       

10 ΘΕΣΗΣ       
11 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ       
12 ΜΕΓΕΘΟΥΣ       
13 ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ       
14 ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ       
15 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΤΕΟΥ       
16 ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ       
17 ΣΥΝΙ∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ       

18 

ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ ΜΗ 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟΥ & ΜΗ 

∆ΥΝΑΜΕΝΟΥ ΝΑ 
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΕΙ    

  

  

19 

ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ ΜΗ 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟΥ ΑΛΛΑ 

∆ΥΝΑΜΕΝΟΥ ΝΑ 
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΕΙ    

  

  

20 
ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙ 

ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   

  
  

21 ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΞΙΑΣ 
ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ       

22 

Σ Υ
 Ν

 Τ
 Ε

 Λ
 Ε

 Σ Τ
 Ε

  Σ 

ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ       

23 ΕΙ∆ΟΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ       

24 ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ       
25 ΑΞΙΑ        

26 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ       
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
 
I.  ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
1. Όλες οι ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (Εξαιρετικά Επείγον – αποστολή και µέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου - να διανεµηθεί σε 5 αντίτυπα στα τµήµατα φορολογίας 
εισοδήµατος) 

2. Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων 
3. Εθνικό Τυπογραφείο (για τη δηµοσίευση) 
 
II.  ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Αποδέκτες Πίνακα Α΄ (περιπτώσεις 3, 4) 
2. Αποδέκτες Πίνακα Β΄ (περίπτωση 3) 
3. Αποδέκτες Πίνακα ΣΤ΄ (περιπτώσεις 1,2, 7) 
4. Αποδέκτες Πίνακα Ζ΄ (περιπτώσεις 1, 2, 9) 
5. Αποδέκτες Πίνακα Η΄ (περιπτώσεις 1 – 7) 
6. Αποδέκτες Πίνακα Θ΄  
7. Αποδέκτες Πίνακα Ι΄ 
8. Αποδέκτες Πίνακα ΙΑ΄ 
9. Αποδέκτες Πίνακα ΙΒ΄ 
10.  Αποδέκτες Πίνακα ΙΕ΄ 
11.  Αποδέκτες Πίνακα ΙΣΤ΄ 
12.  Αποδέκτες Πίνακα ΙΖ΄ 
13.  Αποδέκτες Πίνακα ΙΗ΄ 
14.  Αποδέκτες Πίνακα ΚΑ΄ (περιπτώσεις 1 – 3) 
15.  Αποδέκτες Πίνακα ΚΒ΄ 
16.  Αποδέκτες Πίνακα ΚΓ΄ 
17.  Σ.∆.Ο.Ε. 
18.  Περιοδικό «Φορολογική Επιθεώρηση» 

 
III. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Υφυπουργού 
3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Πληροφορικών Συστηµάτων 
4. Γραφείο Αναπληρωτή Γενικού ∆ιευθυντή Φορολογίας 
5. Γραφείου Γενικού ∆ιευθυντή ΚΕ.Π.Υ.Ο. 
6. Γραφεία κ. κ. Γενικών ∆ιευθυντών 
7. Γραφείο Πληροφόρησης Πολιτών 
8. ∆/νση Εφαρµογών Η/Υ 
9.  ∆/νση Φορολογίας Κεφαλαίου – Τµήµατα Α΄, Β΄ (από 3 αντίτυπα), Φ.Μ.Α.Π. (30 αντίτυπα) 
10.  


