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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   ΠΟΛ 1184 (1)
Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων 

ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φό−
ρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 10 και 13 του Ν. 4223/ 

2013 (ΦΕΚ 287 Α΄), περί Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινή−
των (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγρά−
φου 3 του άρθρου 6, όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγρά−
φου Ε του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄), 
όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Εσόδων. 

3. Την πράξη 20/25−6−2014 του Υπουργικού Συμβουλίου 
(ΦΕΚ 360 ΥΟΔΔ), περί επιλογής και διορισμού Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, απο−
φασίζουμε:

Για την αποκατάσταση ενδεχόμενων τυπικών λαθών 
και ελλείψεων σε στοιχεία ακινήτων των δηλώσεων 
στοιχείων ακίνητων, προκειμένου να συντεθούν μηχα−
νογραφικά οι δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α.:

1. Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθα−
σμένου είδους εμπράγματου δικαιώματος, το ακίνητο 
θεωρείται ότι ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο φορο−
λογούμενο, εφόσον το έτος γέννησης επικαρπωτή για 
το συγκεκριμένο δικαίωμα είναι κενό.

2. Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθα−
σμένου ποσοστού συνιδιοκτησίας, λαμβάνεται ποσοστό 
συνιδιοκτησίας εκατό τοις εκατό (100%). 

3. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του αριθμού ορό−
φου ή συμπλήρωσης ορόφου ακινήτου ως δώμα, για τον 
υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται ο συντελεστής που 
αντιστοιχεί στον έκτο (6ο) όροφο.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία το έτος γέννησης 
επικαρπωτή έχει συμπληρωθεί με διψήφιο αριθμό, αυ−
τός θεωρείται ως η ηλικία του επικαρπωτή κατά το 
έτος υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων. Σε 
περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου 
έτους γέννησης επικαρπωτή, με εξαίρεση την προηγού−
μενη περίπτωση, λαμβάνεται το δυσμενέστερο για το 
φορολογούμενο έτος. 

5. Σε περίπτωση εμπράγματου δικαιώματος με επικαρ−
πωτή νομικό πρόσωπο, θα αποδίδεται η σταθερή τιμή 
0,80 για επικαρπία, ανεξάρτητα από το δηλωθέν έτος 
γέννησης επικαρπωτή στη δήλωση στοιχείων ακινήτων.

6. Σε περίπτωση κατά την οποία η γεωγραφική θέση 
του αγροτεμαχίου προσδιορίζεται μόνο από το νομό, 
λαμβάνεται η μεγαλύτερη Αρχική Βασική Αξία (ΑΒΑ) 
του νομού για τον κύριο φόρο φυσικών και νομικών 
προσώπων και, κατά περίπτωση, η μεγαλύτερη ΑΒΑ ή 
Ειδική Βασική Αξία (ΕΒΑ) για το συμπληρωματικό φόρο 
των νομικών προσώπων. Σε περίπτωση κατά την οποία 
η γεωγραφική θέση του αγροτεμαχίου προσδιορίζεται 
μόνο από νομό και δήμο, λαμβάνεται κατά περίπτωση 
η μεγαλύτερη ΑΒΑ ή ΕΒΑ του δήμου για το συμπληρω−
ματικό φόρο των νομικών προσώπων

7. Σε περίπτωση κατά την οποία η γεωγραφική θέση 
του αγροτεμαχίου προσδιορίζεται μόνο από το νομό, 
λαμβάνεται η μεγαλύτερη ΤΟ αρχικό του νομού και εάν 
η γεωγραφική θέση του αγροτεμαχίου προσδιορίζεται 
μόνο από το νομό και δήμο, λαμβάνεται η μεγαλύτερη 
ΤΟαρχικό του δήμου για το συμπληρωματικό φόρο των 
νομικών προσώπων.

8. Σε περίπτωση κατά την οποία έχει συμπληρωθεί 
η στήλη της συνολικής επιφάνειας κτισμάτων που βρί−
σκονται στο αγροτεμάχιο αλλά δεν έχει συμπληρωθεί 
η κατηγορία του ακινήτου, θεωρείται ότι επί του αγρο−
τεμαχίου βρίσκεται κατοικία.

9. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν συμπλη−
ρωθεί τα στοιχεία πρόσοψης του αγροτεμαχίου ή έχουν 
συμπληρωθεί λανθασμένα, για το συμπληρωματικό 
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φόρο των νομικών προσώπων, θεωρείται ότι το γήπεδο 
έχει πρόσοψη σε εθνική ή επαρχιακή οδό. 

10. Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν περισ−
σότερες των μια ζώνες, με την ίδια χαμηλότερη τιμή, 
ως συντελεστής οικοπέδου (Σ Οικ.), συνολική τιμή εκ−
κίνησης του οικοπέδου και συντελεστής αξιοποίησης 
οικοπέδου (Σ.Α.Ο.), λαμβάνονται αυτοί, από το συνδυα−
σμό των οποίων προκύπτει η μικρότερη φορολογητέα 
αξία οικοπέδου.

11. Σε περίπτωση οικισμών προϋφισταμένων του 1923 
και οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων, για τον υπολογι−
σμό του ΣΟ τελ. ως επιφάνεια του κατά κανόνα άρτιου 
οικοπέδου λαμβάνεται η αναγραφόμενη στη δήλωση 
στοιχείων ακινήτων. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ 

F
   Αριθμ. ΠΟΛ 1185 (2)
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης − πράξης διοικητι−

κού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακι−
νήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014. 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 10 και 13 του 

Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄), περί Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτη−
σίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).  

2. Τις διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 
2 του άρθρου 18 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄). 

3. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγρά−
φου Ε του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012(ΦΕΚ 222 Α΄), 
όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Εσόδων. 

4. Την πράξη 20/25−6−2014 του Υπουργικού Συμβουλίου 
(ΦΕΚ 360 ΥΟΔΔ), περί επιλογής και διορισμού Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών.

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, απο−
φασίζουμε:

1. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α.− 
πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου έχει ως το 
συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας.

2. Στις περιπτώσεις, στις οποίες η μηχανογραφική εκ−
καθάριση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην ΠΟΛ 1184/2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως 
Δημοσίων Εσόδων, επί της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. − πράξης 
διοικητικού προσδιορισμού φόρου αναγράφεται ότι ο 
τρόπος υπολογισμού του φόρου έχει πραγματοποιηθεί 
σύμφωνα τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης. 

3. Στις περιπτώσεις, στις οποίες υπάρχουν ουσιώ−
δεις ελλείψεις στα περιγραφικά στοιχεία ακινήτων, με 
αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο υπολογισμός του 
ΕΝ.Φ.Ι.Α. και να θεωρούνται μη δηλωθέντα, επί της δή−
λωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. − πράξης διοικητικού προσδιορισμού 
φόρου υπάρχει ειδική επισήμανση.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 26019

  

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ




