Αλλαγές που έγιναν στο Νόμος 3091/2002
Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία
εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις.
[Ειδικός φόρος επί των ακινήτων] από τον
4873/2021 την 2021-12-16.pdf
Αρθρο 15
Παράγραφος 3
Ισχύουσα μορφή παραγράφου

Προϊσχύουσα μορφή παραγράφου

3. Εξαιρούνται από τις διατάξεις της παραγράφου 1,
εφόσον έχουν την έδρα τους σύμφωνα με το
καταστατικό τους στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης:α) Ανώνυμες εταιρείες που
έχουν ονομαστικές μετοχές μέχρι φυσικού προσώπου
ή που δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα που τις
κατέχουν και με την προϋπόθεση ότι τα φυσικά
πρόσωπα έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου στην
Ελλάδα. Ανώνυμες εταιρείες, με ανώνυμες μετοχές,
εφόσον το σύνολο των μετοχών τους καταλήγει σε
εταιρείες, οι μετοχές των οποίων βρίσκονται σε
διαπραγμάτευση σε οργανωμένη χρηματιστηριακή
αγορά.β) Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, εφόσον
τα εταιρικά μερίδια ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή
εφόσον δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα στα οποία
ανήκουν οι εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν και με
την προϋπόθεση ότι τα φυσικά πρόσωπα έχουν
αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα.γ)
Προσωπικές εταιρείες, εφόσον οι εταιρικές μερίδες
ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή εφόσον δηλώνουν τα
φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκουν οι εταιρείες οι
οποίες συμμετέχουν και με την προϋπόθεση ότι τα
φυσικά πρόσωπα έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου
στην Ελλάδα.δ) Εταιρείες, των οποίων το σύνολο
των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων
ανήκουν σε ίδρυμα ημεδαπό ή αλλοδαπό, εφόσον
αποδεδειγμένα επιδιώκουν κοινωφελείς,
εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς ή θρησκευτικούς
σκοπούς στην Ελλάδα, καθώς και οι εταιρείες των
οποίων κατέχουν το σύνολο των μετοχών: (α) για τα
ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά και
αποδεδειγμένα για τους προαναφερόμενους σκοπούς,
(β) για τα ακίνητα που εκμεταλλεύονται, εφόσον το
προϊόν της εκμετάλλευσης διατίθεται αποδεδειγμένα
για την εκπλήρωση των ίδιων σκοπών, καθώς και (γ)
για τα ακίνητα που αποδεδειγμένα είναι κενά ή δεν
αποφέρουν κανένα εισόδημα.ε) Τα νομικά πρόσωπα
δημοσίου δικαίου, τα κάθε είδους ημεδαπά ταμεία ή
ημεδαποί οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, οι
ημεδαπές συνδικαλιστικές οργανώσεις, η
Αρχαιολογική Εταιρεία, τα ημεδαπά μουσεία, το
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, οι Ξένες
Αρχαιολογικές Σχολές, οι ημεδαποί συνεταιρισμοί
που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους, οι
ημεδαπές δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, τα
νομικά πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις του ν.
3647/2008 (Α' 37), τα ημεδαπά κληροδοτήματα με
κοινωφελή σκοπό, τα ημεδαπά κοινωφελή ιδρύματα,
τα ημεδαπά σωματεία, καθώς και οι ημεδαπές
εγγεγραμμένες Ο.Κοι.Π..Αν το σύνολο ή μέρος των
ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων των
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δημοσίου δικαίου, τα κάθε είδους ημεδαπά ταμεία ή
ημεδαποί οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, οι
ημεδαπές συνδικαλιστικές οργανώσεις, η
Αρχαιολογική Εταιρεία, τα ημεδαπά μουσεία, το
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, οι Ξένες
Αρχαιολογικές Σχολές, οι ημεδαποί συνεταιρισμοί
που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους, οι
ημεδαπές δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, τα
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3647/2008 (ΦΕΚ 37 Α'), καθώς και τα ημεδαπά
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εταιρειών των ανωτέρω περιπτώσεων α', β', γ'
ανήκει σε εταιρεία, οι μετοχές της οποίας
βρίσκονται σε διαπραγμάτευση σε οργανωμένη
χρηματιστηριακή αγορά, δεν απαιτείται περαιτέρω
δήλωση φυσικών προσώπων για την εταιρεία αυτή,
κατά το ποσοστό συμμετοχής της.Αν το σύνολο ή
μέρος των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή
μερίδων των εταιρειών των ανωτέρω α΄, β΄ και γ΄
περιπτώσεων κατέχουν ή διαχειρίζονται:(α)
πιστωτικά ιδρύματα περιλαμβανομένων και των
ταμιευτηρίων ή ταμείων παρακαταθηκών και
δανείων,(β) ασφαλιστικά ταμεία,(γ) ασφαλιστικές
εταιρείες,(δ) αμοιβαία κεφάλαια περιλαμβανομένων
και των:(i) αμοιβαίων κεφαλαίων επενδύσεων σε
ακίνητη περιουσία κλειστού ή ανοικτού τύπου, και
των διαχειριστών αυτών(ii) αμοιβαίων κεφαλαίων
επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία που διέπονται από
τον ν. 2778/1999 (Α΄ 295), και των εταιρειών
διαχείρισης αυτών(iii) αμοιβαίων κεφαλαίων
επιχειρηματικών συμμετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.) που
διέπονται από τον ν. 2992/2002 (Α΄ 54)(ε) ευρωπαϊκά
μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια που διέπονται
από τον Κανονισμό (E.E.) 2015/760 (ELTIFS) και οι
διαχειριστές αυτών,(στ) διαχειριστές οργανισμών
εναλλακτικών επενδύσεων (Δ.Ο.Ε.Ε.) που διέπονται
από τον ν. 4209/2013 ή/και την Οδηγία 2011/61/Ε.Ε.,
(ζ) οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.)
τους οποίους διαχειρίζονται Δ.Ο.Ε.Ε. που διέπονται
από τον ν. 4209/2013 ή/και την Οδηγία 2011/61/Ε.Ε.,
(η) εταιρείες διαχείρισης οργανισμών συλλογικών
επενδύσεων που διέπονται από τον ν. 4099/2012 (Α΄
250) και την Οδηγία 2009/65/ΕΚ,(θ) οργανισμοί
συλλογικών επενδύσεων (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) που διέπονται
από τον ν. 4099/2012 και την Οδηγία 2009/65/ΕΚ,(ι)
εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων (EUVECA) που
διέπονται από τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 345/2013 και οι
διαχειριστές αυτών,(ια) ευρωπαϊκά ταμεία
κοινωνικής επιχειρηματικότητας (EUSEF) που
διέπονται από τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 346/2013 και οι
διαχειριστές αυτών,(ιβ) εταιρείες διαχείρισης
αμοιβαίων κεφαλαίων και εταιρείες διαχείρισης
ή/και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών επί
κεφαλαίων ή/και αμοιβαίων κεφαλαίων, η
καταστατική έδρα των οποίων δεν βρίσκεται σε μη
συνεργάσιμο κράτος ή σε κράτος που δεν έχει
αξιολογηθεί από το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη
Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών για
φορολογικούς σκοπούς, όπως αυτές οι έννοιες
ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 65 του ΚΦΕ
(ν. 4172/2013), και εποπτεύονται από αρχή της
χώρας της έδρας τους, δεν απαιτείται περαιτέρω
δήλωση των φυσικών προσώπων κατά το ποσοστό
συμμετοχής τους.Αν το σύνολο ή μέρος των
ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων των
εταιρειών των ανωτέρω περιπτώσεων α', β', γ'
κατέχει ή διαχειρίζεται σε νομικό πρόσωπο ή νομική
οντότητα που έχει την έδρα του σύμφωνα με το
καταστατικό του σε άλλη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
χώρα με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο
προηγούμενο εδάφιο, απαιτείται, για να χορηγηθεί
απαλλαγή, να συντρέχουν για το νομικό πρόσωπο ή
τη νομική οντότητα οι προϋποθέσεις της
παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου.Σε περίπτωση που
κατά τον έλεγχο, ο οποίος πραγματοποιείται σε
εταιρεία, διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα φυσικά
πρόσωπα δεν είναι οι πραγματικοί φορείς της
επιχείρησης των ανωτέρω περιπτώσεων υπό
στοιχεία α', β', γ', τότε, από την ημερομηνία
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διαπίστωσης της παράβασης μέχρι και την
ολοκλήρωση των διαδικασιών του ελέγχου, δεν
παρέχονται από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., για το
συγκεκριμένο ακίνητο, τα προβλεπόμενα φορολογικά
πιστοποιητικά τα οποία απαιτούνται κατά τη
σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν
το ακίνητο αυτό.Με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία και κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των
διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου.
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