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ΘΕΜΑ: Χρόνος έκδοσης παραστατικού απαλλαγής από τον ειδικό φόρο επί 
ακινήτων ν.3091 /2002 
 
Σχετ: Το με αρ. πρωτ. 6733/2012 έγγραφό σας 
 
Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας αναφορικά με το χρόνο χορήγησης 
αριθμού φορολογικού μητρώου του φυσικού προσώπου που κατέχει τις μετοχές, 
μερίδια ή μερίδες για τη χορήγηση της απαλλαγής σύμφωνα με τις περιπτώσεις α, β, γ 
της παρ. 3 του άρ. 15 του ν. 3091/2002 όπως ισχύει, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
 
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 3842/2010, αντικαταστάθηκε το άρθρο 15 
του ν. 3091/2002 στο σύνολό του. Ειδικότερα στις περιπτώσεις α, β, γ της παρ. 3 του 
άρθρου 15 του ν. 3091/2002 για τα φυσικά πρόσωπα τα οποία είτε κατέχουν μετοχές, 
μερίδια ή μερίδες εταιρειών που υπάγονται στο φόρο αυτό είτε συμμετέχουν σε αυτές 
κατά δήλωση της εταιρείας, προστέθηκε ότι για να τύχει απαλλαγής το νομικό 
πρόσωπο προϋπόθεση είναι η ύπαρξη αριθμού φορολογικού μητρώου τους, στην 
Ελλάδα. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της διάταξης αυτής και περαιτέρω της 
υποχρέωσης σε φόρο ορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 92 του ν. 3842/2010 η 1η 
Ιανουαρίου 2010. 
 
2. Περαιτέρω, με την ΠΟΛ.1093/14.6.2010 A.Y.Ο (Φ.Ε.Κ. Β' 959/30-06-2010) 
καθορίστηκαν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξαίρεση των νομικών 
προσώπων από τον ειδικό αυτό φόρο καθώς και ο χρόνος έκδοσής τους. 
 
Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 2 της αναφερόμενης A.Υ.O. τα δικαιολογητικά 
πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της 
δήλωσης του ειδικού φόρου συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν παράτασης που 
δόθηκε. Δηλαδή τα δικαιολογητικά για το έτος 2010 έπρεπε να είχαν εκδοθεί ως την 
30/12/2010 (ΠΟΛ.1158/16.11.2010 Α.Υ.Ο.). 
 



3. Στη συνέχεια λόγω των τροποποιήσεων που επήλθαν στο νομοθετικό πλαίσιο που 
διέπει τον ειδικό φόρο επί ακινήτων με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3943/2011, 
εκδόθηκε η ΠΟΛ.1114/17.5.2011 Α.Υ.Ο. η οποία συμπλήρωσε και τροποποίησε την 
ΠΟΛ.1093/14.6.2010 Α.Υ.Ο. για τον καθορισμό των δικαιολογητικών εξαίρεσης από 
το φόρο. Στο άρθρο 2 της ΠΟΛ.1114/17.5.2011 Α.Υ.Ο. αναφέρεται ρητά πως τα 
δικαιολογητικά για την εξαίρεση από τον ειδικό φόρο του ν. 3091/2002 έπρεπε να 
εκδοθούν μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης του 
ειδικού φόρου συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν παράτασης υποβολής της. 
Επισημαίνεται πως στο τελευταίο εδάφιο του ιδίου άρθρου αναφέρεται πως: «Οι 
διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης της 
Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1093/14.6.2010 (Φ.Ε.Κ. 959Β')». 
 
4. Συνεπώς, για να χορηγηθεί η απαλλαγή των περιπτώσεων α΄ ή β΄ ή γ΄ της 
παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, ο Α.Φ.Μ. των φυσικών προσώπων 
που κατέχουν μετοχές, μερίδια ή μερίδες εταιρειών που υπάγονται στο φόρο αυτό ή 
συμμετέχουν σε αυτές κατά δήλωση της εταιρείας, πρέπει να έχει χορηγηθεί κατ’ 
εξαίρεση: 
 
α) για το έτος 2010, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της 
δήλωσης του ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2010, συμπεριλαμβανομένης της 
παράτασης, δηλαδή μέχρι την 30/12/2010 (ΠΟΛ.1158/16.11.2010 Α.Υ.Ο.), 
δεδομένου ότι η δημοσίευση του νόμου που πραγματοποιήθηκε μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2010 
 
β) για τα επόμενα του 2010 έτη, μέχρι την προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας 
γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης. 
 
Για παράδειγμα: 
 
α) εταιρεία που απέκτησε ακίνητη περιουσία εντός του 2010, υποχρεούται σε 
υποβολή δήλωσης ειδικού φόρου επί ακινήτων έτους 2011. Για την έγκριση 
χορήγησης της απαλλαγής από τον ειδικό φόρο λόγω των περιπτώσεων α΄ ή β΄ ή γ΄ 
του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, ο Α.Φ.Μ. των φυσικών προσώπων που 
συμμετέχουν πρέπει να είχε χορηγηθεί ως την 31 η Δεκεμβρίου 2010. 
 
β) εταιρεία που απέκτησε ακίνητη περιουσία εντός του 2012, υποχρεούται σε 
υποβολή δήλωσης ειδικού φόρου επί ακινήτων έτους 2013. Για την έγκριση, 
χορήγησης της απαλλαγής από τον ειδικό φόρο λόγω ισχύος των περιπτώσεων α΄ ή β΄ 
ή γ΄ του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, ο Α.Φ.Μ. των φυσικών προσώπων που 
συμμετέχουν πρέπει να έχει χορηγηθεί ως την 31 η Δεκεμβρίου 2012. 
 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή 
πληροφορία. 
 
 
 
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
Μαρία Η. Μενούνου  
 


