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ΠΟΛ. 1232  

ΦΕΚ B 2832 - 22.10.2014 

Διαδικαζία τορήγηζης μείφζης ηοσ Ενιαίοσ Φόροσ Ιδιοκηηζίας Ακινήηφν 

(ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έηοσς 2014 ζε θσζικά πρόζφπα για κύριοσς τώροσς κενών και μη 

ηλεκηροδοηούμενφν καηοικιών και επαγγελμαηικών ζηεγών. 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έτονηας σπόυη: 

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 έσο 10 θαη 13 ηνπ Ν. 4223/2013 (ΦΔΚ 287 Α΄), πεξί 

Δληαίνπ Φφξνπ Ιδηνθηεζίαο Αθηλήησλ (ΔΝ.Φ.Ι.Α.) θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 3. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α΄) θαη εηδηθφηεξα ησλ άξζξσλ 4, 5, 19, 23, 

32, 34, 37 θαη 63. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2238/1994 (ΦΔΚ 151 Α΄). 

4. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Δ2 ηεο παξαγξάθνπ Δ ηνπ πξψηνπ άξζξνπ ηνπ Ν. 

4093/2012 (ΦΔΚ 222 Α΄), φπσο ηζρχεη, πεξί ζχζηαζεο ζέζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 

5. Σελ πξάμε 20/25−6−2014 ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ (ΦΔΚ 360 ΤΟΓΓ), πεξί 

επηινγήο θαη δηνξηζκνχ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 

6. Σελ ΠΟΛ 1209/2014 (ΦΔΚ 2505 Β΄) απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ «Δθθαζάξηζε ΔΝ.Φ.Ι.Α. έηνπο 2014». 

7. Σν γεγνλφο φηη κε ηελ παξνχζα απφθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζηνλ Κξαηηθφ 

Πξνυπνινγηζκφ, αποθαζίζοσμε: 

1. Η ρνξήγεζε κείσζεο ηνπ ΔΝ.Φ.Ι.Α. ζε θπζηθά πξφζσπα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 4223/2013, πξαγκαηνπνηείηαη θεληξηθά απφ ηε 

Γηεχζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (Γ.ΗΛΔ.Γ.) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζε 

δχν εθθαζαξίζεηο, ηνπο κήλεο Οθηψβξην θαη Γεθέκβξην ηνπ έηνπο 2014. 

ηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία, θαηά ηελ εθθαζάξηζε ηνπ Γεθεκβξίνπ 2014, δηαπηζησζεί 

φηη ν θνξνινγνχκελνο δελ δηθαηνχηαη ηε ρνξεγεζείζα κείσζε, ιφγσ ηεο ππνβνιήο ή ηεο 

εθθαζάξηζεο θνξνινγηθψλ δειψζεσλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε απφ ηελ 

πξψηε κέρξη ηε λέα εθθαζάξηζε, κε απνηέιεζκα λα κελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο, 

απηή αίξεηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο, ζχκθσλα κε ην 
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ζπλεκκέλν ζην παξάξηεκα ππφδεηγκα, θαη εθδίδεηαη λέα πξάμε δηνηθεηηθνχ 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ, ν νπνίνο θαηαβάιιεηαη ζε ηζφπνζεο δφζεηο κέρξη θαη ηελ 

27/2/2015. 

2. Οη παξνρέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, νη νπνίεο δελ ήηαλ ελεξγέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

έηνπο 2013, ιακβάλνληαη απφ ηα αξρεία ηνπ ΓΔΓΓΗΔ αλά πεξηθέξεηα. Οη αξηζκνί ησλ 

παξνρψλ ηνπ αξρείνπ ηνπ ΓΔΓΓΗΔ δηαζηαπξψλνληαη κε ηνπο αξηζκνχο παξνρήο 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο νη νπνίνη αλαγξάθνληαη ζηηο εκπξφζεζκεο δειψζεηο ζηνηρείσλ 

αθηλήησλ (έληππα Δ9) έηνπο 2014 θαη ζηηο αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο κηζζσκάησλ 

αθηλήησλ (έληππα Δ2) νηθνλνκηθνχ έηνπο 2014. 

3. Η πιεξνθνξία ηνπ θελνχ αθηλήηνπ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, 

ιακβάλεηαη απφ ηηο αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο κηζζσκάησλ αθηλήησλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2014, νη νπνίεο έρνπλ ππνβιεζεί κέρξη θαη ηε δεχηεξε εθθαζάξηζε ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 1 ηεο παξνχζαο, απφ ηνπο ηδηνθηήηεο νη νπνίνη έρνπλ ην εκπξάγκαην 

δηθαίσκα ηεο πιήξνπο θπξηφηεηαο ή επηθαξπίαο ζε αθίλεηα. 

4. Ο θνξνινγνχκελνο πξέπεη λα είλαη θνξνινγηθφο θάηνηθνο Διιάδαο ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 

2014. 

5. Γηα ηελ εθθαζάξηζε ηνπ ΔΝ.Φ.Ι.Α. θαη ηε ρνξήγεζε κείσζεο, δελ απαηηείηαη λα 

πξνεγεζεί ε πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ θαη ν έιεγρνο απηψλ απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., 

αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ηεο κείσζεο, δεδνκέλνπ φηη ε εθθαζάξηζε ρνξεγείηαη εθ ηνπ 

λφκνπ θεληξηθά απφ ηε Γ.ΗΛΔ.Γ.. 

6. Γηα ηελ πξάμε πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφξνπ, πνπ εθδίδεηαη κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο 

κείσζεο, θαζψο θαη γηα ηε δηαρείξηζε πνζψλ ΔΝ.Φ.Ι.Α. πνπ κεηψζεθαλ, εθαξκφδεηαη 

αλάινγα ε ΠΟΛ 1209/2014 (ΦΔΚ 2505 Β΄). 

7. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δχν θεληξηθψλ εθθαζαξίζεσλ, ζηηο πεξηπηψζεηο ζηηο 

νπνίεο έρεη εθδνζεί δήισζε πξάμε δηνηθεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ΔΝ.Φ.Ι.Α. έηνπο 2014 

ρσξίο λα ρνξεγεζεί κείσζε ΔΝΦΙΑ, ελψ ν θνξνινγνχκελνο ηε δηθαηνχηαη, ε κείσζε ζα 

ρνξεγείηαη απφ ηνλ αξκφδην πξντζηάκελν Γ.Ο.Τ., πνπ έρεη εθδψζεη ηε δήισζε πξάμε 

δηνηθεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ΔΝ.Φ.Ι.Α. έηνπο 2014, κε δηαδηθαζία πνπ ζα θαζνξηζζεί κε 

λεφηεξε απφθαζε. 

Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

Αζήλα, 21 Οθησβξίνπ 2014 

Η Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΒΒΑΪΓΟΤ 

 


