
(Έντυπο Τ.Φ. 15 ΦΑΙ) 2015 

Βεβαιώσεως και Εισπράξεως 
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

(Σύμφωνα με το Άρθρο 20(1) του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων 
Νόμο 4/78,  όπως αυτός τροποποιήθηκε) 

 

Ημερομηνία ……………………… 
Προς Έφορο Φορολογίας 
 
Όνομα / Επωνυμία εταιρείας  :   ........................................................................................................................  

 
Διεύθυνση  :   ........................................................................................................................  

 
 ........................................................................................................................  
 

Α.Φ.Τ.:   ............................................  
 

Αρ. Τηλεφώνου:  .........................  
 

Φορολογικό έτος:   ............................................  Αν. Φορολογίας:  .........................  
 
Κύριε, 
 
Αναφέρομαι στην πιο πάνω φορολογία  Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας, και υποβάλλω ένσταση για τον/τους εξής 
λόγο/ους: 
 
Σημειώστε  Χ  όπου ισχύει.   

     Δε μου έχει αφαιρεθεί η αξία του μεριδίου μου στα πιο κάτω τεμάχια τα οποία έχω μεταβιβάσει πριν τις 1.1. 
του έτους …………. 

Α.Ε. Τεμ. Μερίδιο Α.Ε. Τεμ. Μερίδιο 

 .....................   .....................   ......................  ......................   .....................   ...................... 

 .....................   .....................   ......................  ......................   .....................   ...................... 

     Η αξία του/των πιο κάτω ακινήτων που με φορολογήσατε δε συνάδει με την αξία που έχει συμφωνηθεί με το 
Τμήμα Φορολογίας σε προηγούμενες μου ενστάσεις. 

Α.Ε. Τεμ. Αξία που 
φορολογήθηκε 

Αξία που 
συμφωνήθηκε Διαφορά 

……………. ……………. ……………. ……………. ……………. 

……………. ……………. ……………. ……………. ……………. 

……………. ……………. ……………. ……………. ……………. 

     Διαφωνώ με την αξία στην οποία έχει/ουν εκτιμηθεί το/τα πιο κάτω ακίνητα  

Α.Ε. Τεμ. Αξία που φορολογήθηκε Δική μου εκτίμηση 

……………… ……………… ……………… ……………… 

……………… ……………… ……………… ……………… 

……………… ……………… ……………… ……………… 
 (Να αναφέρετε τους λόγους διαφωνίας και να επισυνάψετε δικαιολογητικά για στήριξη της ένστασης σας) 
 
Σημ.:  Δε θα γίνει δεκτή η ένσταση σας αν είχατε φορολογηθεί επί της πιο πάνω αξίας σε προηγούμενα έτη και δεν 

είχατε υποβάλει ένσταση. 

     Υπάρχουν ακίνητα αξίας € ……….  που δεν συμπεριλαμβάνονται στη κατάσταση της περιουσίας μου όπως 
αυτή εμφανίζεται στη φορολογία που έχετε εκδόσει για το πιο πάνω έτος. Επισυνάπτονται αντίγραφα τίτλων 
ιδιοκτησίας ή /και ειδική δήλωση Τ.Φ. 318  2014 για τα ακίνητα που δεν κατέχω τον τίτλο. 

 
     Άλλοι λόγοι ένστασης. Παρακαλώ αναφέρατε τους λόγους: 

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

(Να επισυναφθούν δικαιολογητικά στοιχεία εκεί όπου χρειάζεται) 
 
Σημ.: Για να γίνει δεκτή η ένσταση σας θα πρέπει ταυτόχρονα να πληρώσετε το φόρο με βάση τη δική  

σας δήλωση/δικούς σας υπολογισμούς. 
 
Όνομα Υπογραφή Ιδιότητα Ημερομηνία 
……………………… ……………. ……………. ……………. 


