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ΠΟΛ. 1231  

 

ΦΕΚ B 2832 - 22.10.2014 

Διαδικαςία χοριγθςθσ εκπτϊςεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτθςίασ Ακινιτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) ςε 

φυςικά πρόςωπα, ζτουσ 2014. 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ των άρκρων 1 ζωσ 10 και 13 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Αϋ), περί Ενιαίου 

Φόρου Ιδιοκτθςίασ Ακινιτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και ειδικότερα τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 4 του 

άρκρου 7. 

2. Σισ διατάξεισ των άρκρων 4, 5, 19, 23, 32, 34, 37 και 63 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Αϋ). 

3. Σισ διατάξεισ του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Αϋ). 

4. Σισ διατάξεισ τθσ υποπαραγράφου Ε2 τθσ παραγράφου Ε του πρϊτου άρκρου του Ν. 

4093/2012 (ΦΕΚ 222 Αϋ), όπωσ ιςχφει, περί ςφςταςθσ κζςθσ Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων 

Εςόδων. 

5. Σθν πράξθ 20/25−6−2014 του Τπουργικοφ υμβουλίου (ΦΕΚ 360 ΤΟΔΔ), περί επιλογισ και 

διοριςμοφ Γενικοφ Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Τπουργείου 

Οικονομικϊν. 

6. Σθν ΠΟΛ 1209/2014 (ΦΕΚ 2505 Βϋ) «Εκκακάριςθ ΕΝ.Φ.Ι.Α. ζτουσ 2014». 

7. Σο γεγονόσ ότι με τθν παροφςα απόφαςθ δεν προκαλείται δαπάνθ ςτον Κρατικό 

Προχπολογιςμό, αποφαςίηουμε: 

 

Άρκρο 1 

Αρμόδιο όργανο για τθ χοριγθςθ ζκπτωςθσ 

1. Η χοριγθςθ ζκπτωςθσ επί του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ςε φυςικά πρόςωπα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των 

παραγράφων 1 και 2 του άρκρου 7 του Ν. 4223/2013, πραγματοποιείται κεντρικά από τθ 

Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (Δ.ΗΛΕ.Δ.) του Τπουργείου Οικονομικϊν, με 

αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ, ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο ςτο 

παράρτθμα υπόδειγμα 1. 
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2. τισ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ δεν είναι δυνατι θ χοριγθςθ τθσ ζκπτωςθσ ςφμφωνα με τθν 

προθγοφμενθ παράγραφο, θ ζκπτωςθ χορθγείται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμοδίου 

προϊςταμζνου Δ.Ο.Τ., ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο ςτο παράρτθμα υπόδειγμα 2. 

Άρκρο 2 

Προχποκζςεισ χοριγθςθσ ζκπτωςθσ  

1. Σο ςυνολικό φορολογθτζο ειςόδθμα προςδιορίηεται από το άκροιςμα του κακαροφ 

ειςοδιματοσ, όπωσ προκφπτει από τα ποςά των κωδικϊν του Πίνακα 4 τθσ διλωςθσ 

φορολογίασ ειςοδιματοσ οικονομικοφ ζτουσ 2014, τα οποία λαμβάνονται υπόψθ για τον 

προςδιοριςμό του ειςοδιματοσ, των ποςϊν των κωδικϊν των περιπτϊςεων 3 ζωσ και 10 του 

Πίνακα 6 τθσ διλωςθσ και του ποςοφ τθσ προςτικζμενθσ διαφοράσ αντικειμενικισ δαπάνθσ, 

όπου αυτι εφαρμόηεται. 

2. Ωσ ςυνολικό φορολογθτζο οικογενειακό ειςόδθμα κεωρείται το άκροιςμα του ςυνολικοφ 

φορολογθτζου ειςοδιματοσ του ςυηφγου, τθσ ςυηφγου και των ανιλικων εξαρτϊμενων τζκνων, 

ςε όςεσ περιπτϊςεισ ορίηεται από το νόμο ότι τα ειςοδιματα των τζκνων ςυνακροίηονται με 

αυτά των γονζων, κακϊσ και του ςυνολικοφ φορολογθτζου ειςοδιματοσ των εξαρτϊμενων 

τζκνων που ζχουν υποβάλει ατομικι διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ. 

3. Σο ςυνολικό φορολογθτζο οικογενειακό ειςόδθμα και ο αρικμόσ των εξαρτϊμενων τζκνων 

λαμβάνονται από τισ δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ του οικονομικοφ ζτουσ 2014, οι 

οποίεσ ζχουν υποβλθκεί μζχρι και τθν δεφτερθ εκκακάριςθ ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του 

άρκρου 3 τθσ παροφςασ. 

4. Ο φορολογοφμενοσ πρζπει να είναι φορολογικόσ κάτοικοσ Ελλάδασ τθν 1θ Ιανουαρίου 2014. 

5. Η ςυνολικι επιφάνεια των κτιςμάτων αποτελοφμενθ από το άκροιςμα των κφριων και 

βοθκθτικϊν χϊρων των κατθγοριϊν ακινιτων 1 ζωσ και 12 (εκτόσ 4, 41 ζωσ και 47) 

αποπερατωμζνων και θμιτελϊν κακϊσ και θ ςυνολικι αξία τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ, όπωσ 

αυτι προςδιορίηεται για τον υπολογιςμό του ςυμπλθρωματικοφ φόρου, λαμβάνεται από τισ 

εμπρόκεςμεσ δθλϊςεισ ΕΝ.Φ.Ι.Α. ζτουσ 2014 του φορολογουμζνου, τθσ ςυηφγου και των 

εξαρτϊμενων τζκνων, λαμβανομζνου υπόψθ του ποςοςτοφ ςυνιδιοκτθςίασ και του είδουσ του 

δικαιϊματοσ επί των ακινιτων. 

6. Σο ποςοςτό τθσ αναπθρίασ, λαμβάνεται από τθ διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ 

οικονομικοφ ζτουσ 2014, θ οποία ζχει υποβλθκεί μζχρι και τθν 30ι Νοεμβρίου 2014 ι από 

άλλα αρχεία, που είναι ςτθ διάκεςθ του Τπουργείου Οικονομικϊν. τισ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ 

δεν υπάρχει θ πλθροφορία ςτα αρχεία του Τπουργείου Οικονομικϊν, για τθ χοριγθςθ 

ζκπτωςθσ απαιτείται βεβαίωςθ από τα Κζντρα Πιςτοποίθςθσ Αναπθρίασ (ΚΕ.Π.Α.) για τθν 

πιςτοποίθςθ και το ποςοςτό τθσ αναπθρίασ. Επίςθσ δεκτζσ γίνονται αποφάςεισ πιςτοποίθςθσ 

αναπθρίασ, οι οποίεσ ζχουν εκδοκεί πριν τθν 1/9/2011 από Πρωτοβάκμιεσ Τγειονομικζσ 

Επιτροπζσ των Νομαρχιϊν ι των Φορζων Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ ι τισ Ανϊτατεσ Τγειονομικζσ 
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Επιτροπζσ των Ενόπλων Δυνάμεων, τθν Ανϊτατθ τρατιωτικι Τγειονομικι Επιτροπι, τθν 

Ανϊτατθ Ναυτικι Τγειονομικι Επιτροπι, τθν Ανϊτατθ Αεροπορικι Τγειονομικι Επιτροπι ι τθν 

Τγειονομικι Επιτροπι τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, εφόςον πρόκειται για επ’ αόριςτον κρίςθ ι 

άλλωσ μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ ιςχφοσ τουσ και εφόςον ιςχφουν κατά τθν 1θ 

Ιανουαρίου 2014. 

Άρκρο 3 

Διαδικαςία χοριγθςθσ των μειϊςεων κεντρικά 

1. Η ζκπτωςθ των παραγράφων 1 και 2 του άρκρου 7 του Ν. 4223/2013, χορθγείται ςτο 

ςυνολικό ποςό κφριου και ςυμπλθρωματικοφ ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

2. Η χοριγθςθ τθσ μείωςθσ επί του ΕΝ.Φ.Ι.Α. πραγματοποιείται κεντρικά από τθ Δ.ΗΛΕ.Δ. ςε 

δφο εκκακαρίςεισ, τουσ μινεσ Οκτϊβριο και Δεκζμβριο του ζτουσ 2014. 

το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ των δφο αυτϊν εκκακαρίςεων, κάκε εκκακάριςθ, 

που κα πραγματοποιείται λόγω υποβολισ αρχικισ ι τροποποιθτικισ διλωςθσ ΕΝ.Φ.Ι.Α., δεν κα 

μεταβάλλει το ποςοςτό τθσ ιδθ χορθγθκείςασ ζκπτωςθσ οφτε κα χορθγεί ποςοςτό ζκπτωςθσ 

ςε περίπτωςθ που δεν είχε χορθγθκεί με τθν πρϊτθ εκκακάριςθ μθνόσ Οκτωβρίου 2014. 

3. Δεν προςκομίηονται παραςτατικά για το ποςοςτό τθσ χορθγθκείςασ μείωςθσ ΕΝΦΙΑ, όταν 

αυτι ζχει χορθγθκεί κεντρικά από τθ ΔΗΛΕΔ. 

4. Για τθν πράξθ προςδιοριςμοφ του φόρου, που εκδίδεται μετά τθ χοριγθςθ τθσ μείωςθσ, 

κακϊσ και για τθ διαχείριςθ ποςϊν ΕΝ.Φ.Ι.Α. που μειϊκθκαν, εφαρμόηεται ανάλογα θ ΠΟΛ 

1209/2014 (ΦΕΚ 2505 Βϋ). 

5. τθν περίπτωςθ ςτθν οποία, κατά τθν εκκακάριςθ του Δεκεμβρίου 2014, διαπιςτωκεί ότι ο 

φορολογοφμενοσ δεν δικαιοφται τθ χορθγθκείςα μείωςθ, λόγω τθσ υποβολισ ι τθσ 

εκκακάριςθσ φορολογικϊν δθλϊςεων ςτο χρονικό διάςτθμα που μεςολάβθςε από τθν πρϊτθ 

μζχρι τθ νζα εκκακάριςθ, με αποτζλεςμα να μθν πλθροφνται οι προχποκζςεισ, αυτι αίρεται με 

αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ, ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο ςτο 

παράρτθμα υπόδειγμα 3, και εκδίδεται νζα πράξθ διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ του φόρου, ο 

οποίοσ καταβάλλεται ςε ιςόποςεσ δόςεισ μζχρι και τθν 27/2/2015. 

Άρκρο 4 

Διαδικαςία χοριγθςθσ των μειϊςεων από τον αρμόδιο προϊςτάμενο Δ.Ο.Τ. 

1. Μετά τθν ολοκλιρωςθ των δφο κεντρικϊν εκκακαρίςεων, ςτισ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ ζχει 

εκδοκεί διλωςθ πράξθ διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ ΕΝ.Φ.Ι.Α. ζτουσ 2014 χωρίσ να χορθγθκεί 

μείωςθ ΕΝΦΙΑ, ενϊ ο φορολογοφμενοσ τθ δικαιοφται ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 1 και 2 

του άρκρου 7 του Ν. 4223/2013, ο δικαιοφχοσ υποβάλλει ςτον αρμόδιο προϊςτάμενο Δ.Ο.Τ., 

που ζχει εκδϊςει τθ διλωςθ πράξθ διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ ΕΝ.Φ.Ι.Α. ζτουσ 2014, αίτθςθ 
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μείωςθσ του φόρου, ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο ςτο παράρτθμα υπόδειγμα 4, προςκομίηοντασ, 

όπου απαιτείται, τα οικεία δικαιολογθτικά. 

2. Ο αρμόδιοσ προϊςτάμενοσ Δ.Ο.Τ., μετά τθν παραλαβι τθσ αίτθςθσ, ελζγχει τα 

δικαιολογθτικά, τθ διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ οικονομικοφ ζτουσ 2014 και τθν 

εκκακάριςθ αυτισ, ωσ προσ το ςυνολικό φορολογθτζο οικογενειακό ειςόδθμα, τθ διλωςθ 

ΕΝ.Φ.Ι.Α. ζτουσ 2014 του ιδίου, τθσ ςυηφγου και των εξαρτϊμενων τζκνων, ωσ προσ το ςφνολο 

τθσ επιφάνειασ των κτιςμάτων τουσ και το φψοσ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ, κατά περίπτωςθ, και 

ςτθ ςυνζχεια αποφαίνεται για τθν αποδοχι ι απόρριψθ του αιτιματοσ. 

3. ε περίπτωςθ αποδοχισ του αιτιματοσ, θ ζκπτωςθ των παραγράφων 1 και 2 του άρκρου 7 

του Ν. 4223/2013, χορθγείται ςτο ςυνολικό ποςό κφριου και ςυμπλθρωματικοφ ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

4. τθν περίπτωςθ κατά τθν οποία, ωσ προσ τον ΕΝΦΙΑ, οι ςφηυγοι ι/και τα εξαρτϊμενα τζκνα 

ανικουν ςε διαφορετικι Δ.Ο.Τ., θ αίτθςθ υποβάλλεται ςτον αρμόδιο προϊςτάμενο Δ.Ο.Τ. για τθ 

φορολογία ειςοδιματοσ οικονομικοφ ζτουσ 2014 του ςυηφγου. Ο προϊςτάμενοσ υποδοχισ τθσ 

αίτθςθσ, εφόςον αποδεχκεί τισ αιτιάςεισ του φορολογουμζνου, αποςτζλλει τθν απόφαςι του, 

ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο ςτο παράρτθμα υπόδειγμα 5, ςτον αρμόδιο προϊςτάμενο τθσ 

ςυηφγου ι/και των εξαρτϊμενων τζκνων, ο οποίοσ, αφοφ αποδεχκεί και αυτόσ τισ αιτιάςεισ του 

φορολογουμζνου, ςυνυπογράφει και επιςτρζφει τθν απόφαςθ. Η χοριγθςθ τθσ μείωςθσ για 

κάκε δικαιοφχο αυτισ πραγματοποιείται από τον αρμόδιο προϊςτάμενο Δ.Ο.Τ. 

Άρκρο 5 

τθν παροφςα απόφαςθ επιςυνάπτονται, ωσ παραρτιματα, πζντε (5) υποδείγματα αποφάςεων 

και αιτιςεων, τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ 

Ακινα, 20 Οκτωβρίου 2014 

Η Γενικι Γραμματζασ Δθμοςίων Εςόδων 

 ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΑΒΒΑΪΔΟΤ 


