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ΘΕΜΑ: Ειδικός Φόρος Ακινήτων (ΕΦΑ) ετών 2003 έως 2009 - Αντιμετώπιση 
ακίνητων, τα οποία αγοράσθηκαν από εταιρείες ναυτιλιακών συμφερόντων.  
 
Με αφορμή ερωτήματα, τα οποία υπεβλήθησαν στην υπηρεσία μας αναφορικά με το 
θέμα, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και παρακαλούμε για την ορθή και 
ομοιόμορφη εφαρμογή τους: 
 
Σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης γ της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του 
ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α΄), όπως ίσχυε για τις δηλώσεις ΕΦΑ των ετών 2003 έως 
και 2009, απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων τα ακίνητα 
εταιρειών ναυτιλιακών συμφερόντων, που είχαν αποκτηθεί από αυτές μέχρι και την 
31ηΔεκεμβρίου 2002, εφόσον τα χρήματα που είχαν εισαχθεί στην Ελλάδα για την 
απόκτηση των ακινήτων αυτών, προέρχονταν από ναυτιλιακή δραστηριότητα. 
 
Με την παράγραφο 7 της υπ’ αριθ. 1106005/506/0013 ΠΟΛ.1125/25.11.2003 (ΦΕΚ 
1827/2003 τ. Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
«Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξαίρεση εταιρειών από τον ειδικό φόρο 
επί των ακινήτων», ορίσθηκε ότι, προκειμένου να εξαιρεθούν αυτά τα νομικά 
πρόσωπα, απαιτείται να προσκομίζονται: 
 
«Βεβαίωση από Τραπεζικό Κατάστημα της Ελλάδας για την εισαγωγή ναυτιλιακού 
συναλλάγματος, με το οποίο έγινε η αγορά του ακινήτου ή αρχικά του οικοπέδου, 
πράγμα το οποίο πρέπει να αναφέρεται και στο σχετικό συμβόλαιο αγοράς, αν η 
εταιρεία ανήκει σε ναυτιλιακά συμφέροντα. 
 
Σε περίπτωση που στη βεβαίωση της Τράπεζας αναφέρεται ότι η εισαγωγή 
ναυτιλιακού συναλλάγματος έγινε για την αγορά ακινήτου δεν απαιτείται να 
αναγράφεται τούτο και στο οικείο μεταβιβαστικό συμβόλαιο. 
 
Σε περίπτωση που στο οικείο μεταβιβαστικό συμβόλαιο γίνεται μνεία του 



παραστατικού εισαγωγής του ναυτιλιακού συναλλάγματος, δεν απαιτείται η 
βεβαίωση από την οικεία Τράπεζα.» 
 
Από τα ανωτέρω προκύπτουν ότι: 
 
1. Για τον Ειδικό Φόρο επί των ακινήτων, εταιρείες ναυτιλιακών συμφερόντων 
θεωρούνται οι εταιρείες, οι οποίες είχαν εισάγει άμεσα ή έμμεσα στην Ελλάδα 
ναυτιλιακό συνάλλαγμα, προκειμένου να αποκτήσουν ακίνητο (στην Ελλάδα) μέχρι 
και την 31η Δεκεμβρίου 2002, ανεξάρτητα από το αντικείμενο εργασιών τους. 
 
2. Η αγορά του ακινήτου πρέπει να είχε πραγματοποιηθεί με ναυτιλιακό συνάλλαγμα 
μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2002. 
 
3. Για την απόδειξη εισαγωγής ναυτιλιακού συναλλάγματος αρκεί βεβαίωση 
Τραπεζικού Καταστήματος της Ελλάδας και δεν απαιτείται η προσκόμιση των 
παραστατικών εισαγωγής του ναυτιλιακού συναλλάγματος. 
 
4. Η βεβαίωση εισαγωγής ναυτιλιακού συναλλάγματος πρέπει να αναφέρεται στη 
χρονολογία αγοράς του ακινήτου (είτε προγενέστερη της αγοράς είτε την ίδια ημέρα 
της αγοράς). Η βεβαίωση αυτή είναι ισχυρή, ανεξάρτητα αν η ημερομηνία έκδοσής 
της είναι μεταγενέστερη. 
 
5. Το ποσό του ναυτιλιακού συναλλάγματος δεν πρέπει να υπολείπεται της 
αντικειμενικής αξίας του ακινήτου ή του τιμήματος, εφόσον αυτό υπερβαίνει την 
αντικειμενική αξία. Αν το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή, στην οποία δεν εφαρμόζεται 
το αντικειμενικό σύστημα, το ναυτιλιακό συνάλλαγμα δεν μπορεί να είναι μικρότερο 
της μεγαλύτερης αξίας μεταξύ του τιμήματος ή της αξίας που καθορίσθηκε από τη 
φορολογική αρχή για την επιβολή του φόρου μεταβίβασης ακινήτων (σχετ. η 
γνωμοδότηση με αριθμό 36/2012 του ΝΣΚ, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό 
Οικονομικών και κοινοποιήθηκε με την ΠΟΛ.1113/4.5.2012). 
 
6. Αν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά καλύπτουν την αγορά οικοπέδου και επ’ 
αυτού κατασκευάζεται κτίσμα σε χρόνο μεταγενέστερο της αγοράς, η απαλλαγή 
καταλαμβάνει και το κτίσμα. 
 
7. Η εταιρεία αντιμετωπίζεται ως ναυτιλιακών συμφερόντων ακόμη και στην 
περίπτωση κατά την οποία, μετά την αγορά του ακινήτου, δεν ανήκει πλέον σε 
ναυτιλιακά συμφέροντα.  
 
Η ανωτέρω απαλλαγή ίσχυσε για τα έτη 2003 έως και 2009, και δεν ισχύει από το 
έτος 2010 και επόμενα, γιατί καταργήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 
3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄), με τις οποίες αντικαταστάθηκε ολόκληρο το άρθρο 15 του 
ν.3091/2002.  
 
Συνεπώς, για τα έτη 2010 και επόμενα, ακίνητα τα οποία είχαν αποκτηθεί 
οποτεδήποτε με την εισαγωγή ναυτιλιακού συναλλάγματος δεν απαλλάσσονται από 
τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων, εκτός αν υπάγονται σε άλλη απαλλακτική διάταξη 
του νόμου. 
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