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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πώς υποβάλλω την αίτηση
Η αίτηση είναι διαθέσιμη  στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ 
www.aade.gr, στην ενότητα του καταλόγου εντύπων.

Μπορείτε να συνδεθείτε στην εφαρμογή «Τα Αιτήματά 
μου» της ΑΑΔΕ myaade.gov.gr και να υποβάλετε την 
αίτησή σας ψηφιακά επιλέγοντας τη σχετική διαδικασία.

Εναλλακτικοί τρόποι υποβολής
Εάν για οποιαδήποτε αιτία η αίτησή σας δεν μπορεί να 
υποβληθεί ψηφιακά από την εφαρμογή «Τα Αιτήματά μου» 
της ΑΑΔΕ myaade.gov.gr και πρέπει να γίνει έντυπα, 
αφού κάνετε λήψη του αρχείου από τον ιστότοπο της ΑΑΔΕ, 
μπορείτε να την συμπληρώσετε και, αφού την εκτυπώσετε 
και την υπογράψετε, να την καταθέσετε στο πρωτόκολλο ή 
να την αποστείλετε ταχυδρομικά στη ΔΟΥ, με συστημένη 

επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς. Επισημαίνεται 
ότι στις περιπτώσεις αυτές, απαιτείται η θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής σας, εκτός εάν η αίτηση κατατεθεί 
αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο της ΔΟΥ.

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η ΑΑΔΕ,  εφαρμόζει τις διατάξεις περί απορρήτου 
και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 
(GDPR). Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά στον εξής 
σύνδεσμο:  
www.aade.gr/menoy/aade/prostasia-dedomenon-
prosopikoy-haraktira

Χρήσιμες οδηγίες πριν συμπληρώσετε την αίτηση

Σε ποιες κατηγορίες/περιπτώσεις απευθύνεται αυτή η αίτηση:
• Νομικό πρόσωπο το οποίο αποδεδειγμένα επιδιώκει στην Ελλάδα 
σκοπούς κοινωφελείς, πολιτιστικούς, θρησκευτικούς, εκπαιδευτικούς
• Ναυτιλιακή επιχείρηση του α.ν. 89/1967, όπως ισχύει
• Πλοιοκτήτρια εταιρεία εμπορικού πλοίου
• Νομικό πρόσωπο που εκμισθώνει ακίνητο σε ναυτιλιακή επιχείρηση 
του α.ν. 89/1967 όπως ισχύει ή σε πλοιοκτήτρια εταιρεία εμπορικού πλοίου
• Εταιρεία, όπου το σύνολο των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων 
ανήκουν σε Ίδρυμα ημεδαπό ή αλλοδαπό
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1 Γενικές Πληροφορίες

1.1 Προς ΔΟΥ

1.2 Έτος που αφορά

1.3 Ημερομηνία

1.4 Αριθμός Πρωτοκόλλου

2 Στοιχεία Επιχείρησης

2.1 ΑΦΜ

2.2 Επωνυμία

2.3 Έδρα στην Ελλάδα

3 Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου – Αντιπροσώπου
Συμπληρώνεται εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από νόμιμο εκπρόσωπο νομικού προσώπου ή από 
πρόσωπο με άλλη ιδιότητα του υποχρέου σε ΕΝΦΙΑ

                                                                                                      
3.1 ΑΦΜ

3.2 Ονοματεπώνυμο

3.3 ΑΔΤ

3.4 Email

3.5 Τηλέφωνο

3.6 Διεύθυνση

3.7 Ιδιότητα

Συμπληρώνεται κατά περίπτωση (π.χ. νόμιμος εκπρόσωπος, αντιπρόσωπος, 
πληρεξούσιος)

3.8 Στοιχεία εγγράφου νόμιμης  
εκπροσώπησης – Πληρεξουσίου - 
Αντιπροσώπευσης
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4 Το αίτημά μου
Επισημαίνεται ότι για κάθε ακίνητο υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση.

                                                                                                      
4.1 Aπαλλαγή από τον ΕΦΑ Νομικό πρόσωπο το οποίο αποδεδειγμένα επιδιώκει στην 

Ελλάδα σκοπούς κοινωφελείς, πολιτιστικούς, θρησκευτικούς, 
εκπαιδευτικούς για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιεί για τον 
κοινωφελή, πολιτιστικό, θρησκευτικό, εκπαιδευτικό σκοπό (περ. 
στ της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002)

Ναυτιλιακή επιχείρηση που έχει εγκαταστήσει γραφεία στην 
Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ 
132/Α’), όπως ισχύει και πλοιοκτήτρια εταιρεία εμπορικού 
πλοίου για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν στην Ελλάδα 
αποκλειστικώς ως γραφεία ή αποθήκες για την κάλυψη των 
λειτουργικών τους αναγκών (περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 
15 του ν. 3091/2002)

Νομικό πρόσωπο που εκμισθώνει σε ναυτιλιακές 
επιχειρήσεις ή σε πλοιοκτήτριες εταιρείες της ανωτέρω 
περίπτωσης αποκλειστικά ως γραφεία ή αποθήκες για την 
κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών (περ. γ της παρ. 2 
του άρθρου 15 του ν. 3091/2002)

Εταιρεία, της οποίας το σύνολο των ονομαστικών μετοχών, 
μεριδίων ή μερίδων ανήκουν σε Ίδρυμα ημεδαπό ή 
αλλοδαπό, εφόσον αποδεδειγμένα επιδιώκει στην Ελλάδα 
κοινωφελείς σκοπούς, για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται 
για το σκοπό αυτό (περ. δ της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 
3091/2002)

4.2 Για το έτος/έτη

4.3 Περιγραφή ακινήτου  

5 Συνημμένα δικαιολογητικά



A502 Αίτηση για τη χορήγηση απαλλαγής από τον ΕΦΑ Σελίδα 4/4

6 Υπογραφή της δήλωσης

Χρησιμοποιήστε αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση έντυπης υποβολής. Δείτε 
περισσότερα στις Xρήσιμες Oδηγίες της σελίδας 1.
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