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ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Πρός 
τήν Hερά $ρχιεπισκοπή $θηνJν  
τίς Hερές Μητροπόλεις τ&ς Lκκλησίας τ&ς Mλλάδος 
τήν Lκκλησιαστική Κεντρική Nπηρεσία ΟOκονοµικJν  
τήν Nπηρεσία ∆οµήσεως τ&ς Lκκλησίας τ&ς Mλλάδος 
τό ∆ιορθόδοξο Κέντρο τ&ς Lκκλησίας τ&ς Mλλάδος  
τήν $ποστολική ∆ιακονία τ&ς Lκκλησίας τ&ς Mλλάδος  
τίς Hερές Συνοδικές Μονές 
 
Θέµα: «Περί τοU ΕOδικοU Φόρου $κινήτων (Ε.Φ.Α.) τοU ν. 3091/2002» 
 
 Κατόπιν πλήθους Zρωτηµάτων περί τ&ς [ποχρεώσεως ] µή 
[ποβολ&ς δηλώσεως «Ειδικού Φόρου Ακινήτων», θέτουµε εOς γνJσιν 
[µJν aτι δυνάµει τοU bρθρου 15 παρ. 1-2 τοU νόµου 3091/2002, aπως 
Oσχύει, προβλέπεται aτι: 
 «1. Νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες της παρ. 3 του άρθρου 
51Α του Κ.Φ.Ε., που έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους ή ψιλής 
κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα, 
καταβάλλουν ειδικό ετήσιο φόρο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί της 
αξίας αυτών, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 17 του νόµου αυτού. 
 2. Από την υποχρέωση της προηγούµενης παραγράφου 
εξαιρούνται, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία έχουν την έδρα τους 
σύµφωνα µε το καταστατικό τους: 
 ε) Το Ελληνικό ∆ηµόσιο στο οποίο περιλαµβάνονται και οι 
αποκεντρωµένες δηµόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν ως ειδικά ταµεία, 
αλλοδαπά κράτη µε τον όρο της αµοιβαιότητας, οι γνωστές θρησκείες και 
δόγµατα κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Συντάγµατος, το 
Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου, η Ιερά Μονή του Όρους Σινά, το Άγιο 
Όρος, το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, το Πατριαρχείο 
Αλεξανδρείας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύµων και η Ορθόδοξη Εκκλησία 
της Αλβανίας, 
 στ) Νοµικά πρόσωπα τα οποία αποδεδειγµένα επιδιώκουν 
κοινωφελείς, εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς ή θρησκευτικούς σκοπούς 
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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 πρὀόν 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.1 
  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 Ευρωπἀκής Ένωσης: 
 ε) Τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, …. και τα ηµεδαπά 
κληροδοτήµατα µε κοινωφελή σκοπό, τα ηµεδαπά κοινωφελή ιδρύµατα 
που εποπτεύονται από δηµόσια αρχή και τα ηµεδαπά σωµατεία. …». 
 Lκ τJν lς bνω διατάξεων συνάγεται aτι ZξαιροUνται mπό τόν Zν 
θέµατι «Ειδικό Φόρο Ακινήτων» aλα τά Zκκλησιαστικά νοµικά πρόσωπα 
δηµοσίου δικαίου τοU bρθρου 1 παρ. 4 ν. 590/1977 (Lκκλησία τ&ς 
Mλλάδος, H. Μητροπόλεις, Lνορίες, H. Μονές, $ποστολική ∆ιακονία, 
∆ιορθόδοξο Κέντρο, H. nσυχαστήρια, Zκκλ. Hδρύµατα, Zκκλ. Μουσεoα, H. 
Προσκυνήµατα).  
 Lπίσης ZξαιροUνται aλα τά Zκκλησιαστικά νοµικά πρόσωπα 
OδιωτικοU δικαίου τοU mνωτέρω bρθρου (H. nσυχαστήρια, Zκκλ. 
Hδρύµατα, Zκκλ. Μουσεoα, H. Προσκυνήµατα) lς πρός τά mκίνητα τά 
pποoα OδιοχρησιµοποιοUν διά τούς σκοπούς αqτJν, διά τά mκίνητα τά 
pποoα Zκµισθώνουν εOς τρίτον, mλλά χρησιµοποιοUν τά rσοδα διά τούς 
σκοπούς αqτJν καί διά τά mκίνητα τά pποoα εsναι κενά ] δέν mποφέρουν 
εOσόδηµα (π.χ. rχουν παραχωρηθεo µέ χρησιδάνειο).  
 
 
 

LντολA καί Lξουσιοδοτήσει τ&ς Hερtς Συνόδου 
u $ρχιγραµµατεvς 

 
 
 

† u xρεJν Φιλόθεος  
 

                                                           
1
. n περ. στ΄ τ&ς παρ. 2, aπως εsχε συµπληρωθεo µέ τό bρθρο 153 τοU νόµου 4600/2019, ΦΕΚ Α΄ 43, 

mντικαταστάθηκε lς bνω µέ τό bρθρο 82 παρ. 2 τοU νόµου 4646/2019, ΦΕΚ Α΄ 201/12.12.2019, καί 
Zφαρµόζεται, σύµφωνα µέ τήν παρ. 5 bρθρου 84 τοU αqτοU νόµου, mπό 1.1.2013.  


