
 

 

 ΠΟΛ.1119/29.5.2013  
Τύπος και περιεχόµενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νοµικών 
προσώπων έτους 2013  
 
Αριθ. ΠΟΛ 1119 
 
(ΦΕΚ Β' 1298/29-05-2013) 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 27 έως και 50 του Ν. 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58 Α΄) και 
ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 33, µε τις οποίες 
εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονοµικών να καθορίζει τον τύπο και το περιεχόµενο 
της δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας των νοµικών προσώπων καθώς και τα 
δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία που υποβάλλονται µαζί µε αυτή. 
 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41 Α΄ του Ν. 1249/1982 (Φ.Ε.Κ. 43 Α΄) και τις 
κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών για 
την εφαρµογή των άρθρων αυτών, για τον καθορισµό του τύπου και του 
περιεχοµένου των φύλλων υπολογισµού αξίας ακινήτων και τον καθορισµό και την 
αναπροσαρµογή των τιµών εκκίνησης και των συντελεστών αυξοµείωσης της 
φορολογητέας αξίας των ακινήτων. 
 
3. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών ΥΠΟΙΚ 
07927/2012 ΕΞ (ΦΕΚ 2574 Β΄) «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Οικονοµικών Γεώργιο Μαυραγάνη». 
 
4. Το γεγονός ότι µε την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισµού, 
 
αποφασίζουµε: 
 
1. Για το έτος 2013 ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης Φόρου Ακίνητης 
Περιουσίας νοµικών προσώπων έχει ως το συνηµµένο υπόδειγµα, το οποίο 
επισυνάπτεται ως παράρτηµα και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της απόφασης αυτής. 
 
2. Η δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας υποβάλλεται σε ένα αντίτυπο και 
συνοδεύεται, κατά περίπτωση, µε τα εξής δικαιολογητικά: 
 
α) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής δασικής έκτασης, απαιτείται είτε η 
προσκόµιση του οικείου Φ.Ε.Κ. είτε η σχετική βεβαίωση από την αρµόδια διοικητική 
αρχή. 
 
β) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής, µε τον όρο της αµοιβαιότητας, ακινήτων 
ιδιοκτησίας ξένων κρατών που χρησιµοποιούνται για την εγκατάσταση των 
πρεσβειών και προξενείων αυτών, απαιτείται βεβαίωση του Υπουργείου Εξωτερικών. 
 
γ) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ακινήτων, τα οποία έχουν δεσµευθεί από 



 

 

 την αρχαιολογική υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού, λόγω 
αρχαιολογικής έρευνας, απαιτείται βεβαίωση της οικείας Εφορείας Αρχαιοτήτων ότι 
τα ακίνητα είναι δεσµευµένα. Μετά την πάροδο τριών ετών από την έκδοσή της, 
απαιτείται επί πλέον βεβαίωση της αρµόδιας Υπηρεσίας ότι δεν έχει αρθεί η 
δέσµευση. 
 
δ) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής κτισµάτων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια 
ή πρωτόκολλο κατεδάφισης, απαιτείται φωτοαντίγραφο της άδειας ή του 
πρωτοκόλλου κατεδάφισης, το οποίο να είναι σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2013. 
 
ε) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ακινήτων τα οποία είναι επιταγµένα από το 
Στρατό, απαιτείται η ∆ιυπουργική απόφαση Επίταξης, Υπουργών Οικονοµικών και 
Εθνικής Αµύνης. 
 
στ) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ακινήτων που ιδιοχρησιµοποιούνται από 
µουσείο, απαιτείται η προσκόµιση του οικείου Φ.Ε.Κ. στο οποίο δηµοσιεύεται η 
απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού για την ίδρυση και λειτουργία 
του. 
 
ζ) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ακινήτων που ιδιοχρησιµοποιούνται από 
Ξένη Αρχαιολογική Σχολή, απαιτείται βεβαίωση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης του 
Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού. 
 
η) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ιδιωτικού ναού γνωστής θρησκείας ή 
δόγµατος, απαιτείται βεβαίωση του ιερέα στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται, ότι ο 
ναός λειτουργεί τουλάχιστον µία φορά το χρόνο. 
 
θ) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ανεγειρόµενου κτίσµατος, αντίγραφο της 
αρχικής οικοδοµικής άδειας. 
 
ι) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής διατηρητέου κτίσµατος κατά το χρόνο που 
διαρκεί η ανακατασκευή του ή η επισκευή τµηµάτων του ή η επισκευή 
καταστραφέντων αρχιτεκτονικών µελών του, η οικεία άδεια, για την οποία δεν πρέπει 
να έχει παρέλθει πενταετία από την έκδοσή της την 1η Ιανουαρίου του 2013. 
 
ια) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής δικαιώµατος υψούν οικοπέδου επί του 
οποίου υπάρχουν κτίσµατα κατοικιών ή επαγγελµατικών στεγών, επειδή βρίσκονται 
σε πυκνοδοµηµένες περιοχές, τον τίτλο του ακινήτου (συµβόλαια συστάσεις, άδειες 
οικοδοµής κ.λπ.), καθώς και το φύλλο υπολογισµού αξίας οικοπέδου. 
 
ιβ) Για την υπαγωγή των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στις διατάξεις της 
παραγράφου 5 του άρθρου 35 του Ν. 3842/2010, απαιτείται η προσκόµιση 
επικυρωµένου αντιγράφου της άδειας λειτουργίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης, 
καθώς και φορολογικά έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιοχρησιµοποίηση του 
ξενοδοχείου. 
 
3. Η δήλωση της παραγράφου 1 της απόφασης αυτής είναι δυνατόν να υποβληθεί σε 
φύλλο που έχει εκτυπωθεί σε απλό µηχανογραφικό χαρτί, ιδίων διαστάσεων και, σε 
κάθε περίπτωση, θα πρέπει να περιλαµβάνονται όλα τα στοιχεία που περιέχονται στη 
δήλωση της παραγράφου 1. 



 

 

  
4. Η δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας έτους 2013 δεν απαιτείται να συνοδεύεται 
από τα φύλλα υπολογισµού της αξίας ακινήτων (έντυπα 1 − 5, Κ1 − Κ9 και Α.Α. 
ΓΗΣ), µε εξαίρεση τα νοµικά πρόσωπα που ακίνητα τους εµπίπτουν στην περίπτωσης 
ια της παραγράφου 2 της παρούσας. 
 
Σε κάθε περίπτωση, το νοµικό πρόσωπο υποχρεούται στη συµπλήρωση των οικείων 
φύλλων υπολογισµού αξίας ακινήτων, τα οποία φυλάσσονται στην έδρα του και είναι 
στη διάθεση της υπηρεσίας, όταν αυτά ζητηθούν. 
 
5. Κατά την παραλαβή και τον έλεγχο της δήλωσης ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. 
µπορεί να ζητήσει την προσκόµιση και οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού στοιχείου, 
όταν το κρίνει απαραίτητο. 
 
6. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 29 Μαΐου 2013 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ 
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