
 

 

 Αριθµ. ΠΟΛ. 1011/14.1.2015 

 
Θέµα: Καθορισµός οργάνου της Φορολογικής ∆ιοίκησης και ορισµός διαδικασίας για 
την αποδοχή και εκκαθάριση εκπρόθεσµων τροποποιητικών δηλώσεων Ενιαίου 
Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.). 

ΠΟΛ 1011/2015 

 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 
  

1. Τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄) και ειδικότερα τις διατάξεις των 
άρθρων 4, 5, 19, 23, 32, 34, 36, 37, 54B και 63. 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 2,3,4,5,6,7,8,9,10 και 13 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 
Α΄). 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α΄). 
4. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του πρώτου άρθρου του 
Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραµµατέα 
∆ηµοσίων Εσόδων. 
5. Την πράξη 20/25.6.2014 του Υπουργικού Συµβουλίου (ΦΕΚ 360 ΥΟ∆∆), περί 
επιλογής και διορισµού Γενικού Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών. 
6. Το γεγονός ότι µε την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό 
Προϋπολογισµό, αποφασίζουµε: 

 
Άρθρο 1 
Αρµόδιο όργανο για την αποδοχή και εκκαθάριση εκπρόθεσµης τροποποιητικής 
δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

 
1. Για την αποδοχή εκπρόθεσµης τροποποιητικής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. ετών 2014 και 
εποµένων και την έκδοση δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξης διορθωτικού προσδιορισµού 
του φόρου, όταν συνολικά ανά έτος προκύπτει µείωση φόρου µεγαλύτερη των 
τριακοσίων (300) ευρώ από την τελευταία εκδοθείσα δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. − πράξη 
διοικητικού προσδιορισµού του φόρου, αρµόδιος είναι ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ., 
από την οποία έχει εκδοθεί η δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α.- πράξη διοικητικού προσδιορισµού 
φόρου του οικείου έτους. 
  

2. Για την αποδοχή εκπρόθεσµης τροποποιητικής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α., στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες προβλέπεται υποβολή χειρόγραφης δήλωσης, και την 
έκδοση δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξης διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου, 
αρµόδιος είναι ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ., από την οποία έχει εκδοθεί η δήλωση 
ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξη διοικητικού προσδιορισµού φόρου του οικείου 
έτους. 



 

 

  
3. Η αρµοδιότητα αποδοχής εκπρόθεσµων τροποποιητικών δηλώσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α. 
καθώς και έκδοσης δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξης διορθωτικού προσδιορισµού του 
φόρου, στις περιπτώσεις οι οποίες δεν εντάσσονται στις παραγράφους 1 και 2, δεν 
µεταβιβάζεται. 
  

Άρθρο 2 

 
∆ιαδικασία αποδοχής εκπρόθεσµης τροποποιητικής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

1. Εκπρόθεσµες τροποποιητικές δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. υποβάλλονται µέχρι την 
έκδοση εντολής φορολογικού ελέγχου ή µέχρι την παραγραφή του δικαιώµατος της 
φορολογικής διοίκησης για έλεγχο της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξης διοικητικού 
προσδιορισµού φόρου του οικείου έτους. 

 
2. Για την αποδοχή ή µη της εκπρόθεσµης τροποποιητικής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. 
πραγµατοποιείται έλεγχος των δικαιολογητικών, που αποδεικνύουν τη µείωση του 
φόρου, για τη διενέργεια του οποίου δεν απαιτείται έκδοση εντολής ελέγχου, από τον 
αρµόδιο προϊστάµενο ∆.Ο.Υ. Στην περίπτωση αποδοχής της εκπρόθεσµης 
τροποποιητικής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. συντάσσεται έκθεση ελέγχου και εκδίδεται 
πράξη διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου, η οποία κοινοποιείται στο 
φορολογούµενο. 

3. Προσκόµιση δικαιολογητικών απαιτείται µόνο στις περιπτώσεις στις οποίες 
συνολικά ανά έτος προκύπτει µείωση φόρου µεγαλύτερη των τριακοσίων (300) ευρώ 
από την τελευταία εκδοθείσα δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. − πράξη διοικητικού 
προσδιορισµού του φόρου. ∆εν απαιτείται η προσκόµιση δικαιολογητικών στις 
περιπτώσεις προσθήκης περιουσιακών στοιχείων. 

 
Άρθρο 3 
Τύπος και περιεχόµενο της έκθεσης ελέγχου 

 
1. Ο τύπος και το περιεχόµενο της έκθεσης ελέγχου για την αποδοχή εκπρόθεσµης 
τροποποιητικής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 της 
παρούσας έχει ως το συνηµµένο υπόδειγµα 1.  

2. Ο τύπος και το περιεχόµενο της έκθεσης ελέγχου για την αποδοχή εκπρόθεσµης 
τροποποιητικής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας 
έχει ως το συνηµµένο υπόδειγµα 2. 

 
Άρθρο 4 
Τύπος και περιεχόµενο της πράξης διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου 



 

 

 1. Ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξης διορθωτικού 
προσδιορισµού του φόρου µετά την αποδοχή εκπρόθεσµης τροποποιητικής δήλωσης 
ΕΝ.Φ.Ι.Α. των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας έχει ως το 
συνηµµένο υπόδειγµα 3. 

2. Ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξης διορθωτικού 
προσδιορισµού του φόρου µετά την αποδοχή εκπρόθεσµης τροποποιητικής δήλωσης 
ΕΝ.Φ.Ι.Α. της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας έχει ως το συνηµµένο 
υπόδειγµα 4. 
  

Άρθρο 5 
Πράξη απόρριψης 

 
Σε περίπτωση απόρριψης της εκπρόθεσµης τροποποιητικής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. των 
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας εκδίδεται πράξη, ο τύπος και το 
περιεχόµενο της οποίας έχει ως το συνηµµένο υπόδειγµα 5. 

 
Άρθρο 6 
Επίδοση πράξεων 
  

Η δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξη διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου κοινοποιείται 
κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει. Ειδικότερα οι 
δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξεις διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου που 
εκδίδονται από το όργανο, το οποίο ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 
της παρούσας, καθώς και οι πράξεις απόρριψης επιδίδονται ή αποστέλλονται στο 
φορολογούµενο µε συστηµένη επιστολή. 
Οι λοιπές δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξεις διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου 
αναρτώνται στο λογαριασµό του φορολογουµένου στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο (www. 
gsis.gr). 
  

Άρθρο 7 
∆ιαδικασία διαχείρισης των εκπτώσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α. µετά την υποβολή εκπρόθεσµης 
τροποποιητικής 
Στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες, µετά την υποβολή εκπρόθεσµης 
τροποποιητικής δήλωσης, εκδίδεται δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξη διορθωτικού 
προσδιορισµού του φόρου και έχει ήδη χορηγηθεί ποσοστό έκπτωσης σύµφωνα µε 
τις παραγράφους 1 και 2 
του άρθρου 7 του Ν. 4223/2013, λαµβάνεται υπόψη το ποσοστό της έκπτωσης που 
έχει χορηγηθεί µε την τελευταία εκδοθείσα πράξη διοικητικού προσδιορισµού του 
φόρου. Το ποσό που προκύπτει δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό της έκπτωσης 
που έχει χορηγηθεί µε την τελευταία εκδοθείσα πράξη διοικητικού προσδιορισµού 
του φόρου. 
Εφόσον υποβάλλεται εκπρόθεσµη τροποποιητική δήλωση και έχει ήδη χορηγηθεί 
µείωση της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν. 4223/2013, λαµβάνεται υπόψη το 
ποσοστό της έκπτωσης που έχει χορηγηθεί µε την τελευταία εκδοθείσα πράξη 



 

 

 διοικητικού προσδιορισµού του φόρου, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο 
φορολογούµενος µεταβάλλει την κατηγορία του ακινήτου, αναγράφει το ακίνητο ως 
ηµιτελές ή µεταβάλλει τον αριθµό παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, εφόσον ο αριθµός 
αυτός δεν συµπεριλαµβάνεται στις καταστάσεις του ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε.  

Άρθρο 8 
Στην παρούσα επισυνάπτονται πέντε (5) υποδείγµατα, τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος αυτής.  

  
 
   -Έκθεση ελέγχου εκπρόθεσµης τροποποιητικής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. (Υπόδειγµα 1) 
   -Έκθεση ελέγχου εκπρόθεσµης τροποποιητικής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. (Υπόδειγµα 2) 
   -∆ήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξη διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου (Υπόδειγµα 
3) 
   -∆ήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξη διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου (Υπόδειγµα 
4) 
   -Πράξη απόρριψης εκπρόθεσµης τροποποιητικής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. (Υπόδειγµα 
5) 

 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2015 
Η Γενική Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪ∆ΟΥ 
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       ________    _____________ 

         ( )       ( ) 
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. . . ____________  

 

  

   

    

 

   . . . _________    :  

 

1.   . ________    /  ________________________ 

   ____________________. 

2.     4, 19, 32, 34, 36, 37, 54   63  . 4174/2013 (  170 ). 

3.     1    10   13  . 4223/2013 (  287 ). 

4.     23  . 3427/2005 (  312 ). 

5.      : 

 
 

   . ________     

___________________________________   _____________,      

     ,       

. 

 
   . . . _________ 
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2.     4, 19, 32, 34, 36, 37, 54   63  . 4174/2013 (  170 ). 

3.     1    10   13  . 4223/2013 (  287 ). 

4.     23  . 3427/2005 (  312 ). 

5.      : 
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  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2015

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ  
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     ________    _____________ 

       ( )       ( ) 
.     

. . . ____________     . :  
 

   
   

. . . . 
 

   . . . _________    :  

1.   . _______________    /  
___________________________________________________   _____________  

2.     4, 5, 19, 23, 32, 34, 36, 37 & 54    . 4174/2013 (  170 ).  

3.     1    10  13  . 4223/2013 (  287 ). 

4.     23  . 3427/2005 (  312 ) 

5.        : 

     ) ______________________________________________________________  

     ) ______________________________________________________________  

     ) ______________________________________________________________  

   . ________     

________________________   _____________  _________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
   . . . _________ 
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