
 
 
 
 
 
 
 

EΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ 
 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 

Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ 

Γ΄ΤΠΟΓ/ΝΗ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 

ΣΜΗΜΑ Α΄- ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΣΗ 

ΠΔΡΙΟΤΙΑ 
 
 
 

Ταρ. Γ/λζε: Καξ. Σεξβίαο 8 

10184 Αζήλα 

Τειέθσλα: 210 3375880, 890 
E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr 

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 
 
ΑΓΑ: 
 
Αζήλα, 02/12/2014 
 
 
 

ΠΟΛ.: 1248 
 
 
 
 
 

ΠΡΟ: Ωο Πίλαθαο Απνδεθηψλ 

 
 
 
 
 

ΘΔΜΑ: Απαιηούμενα παπαζηαηικά για ηη σοπήγηζη απαλλαγών ή μειώζεων 

από ηον Δνιαίο Φόπο Ιδιοκηηζίαρ Ακινήηων (ΔΝ.Φ.Ι.Α.) έηοςρ 2014. 
 
 
 

Με αθνξκή εξσηήκαηα πνπ ππνβάιινληαη ζηελ ππεξεζία καο αλαθνξηθά κε 

ην ζέκα, ζέηνπκε ππφςε ζαο ηα αθφινπζα θαη παξαθαινχκε γηα ηελ νξζή θαη 

νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηνπο. 
 

1.α. Γηα ηε ρνξήγεζε ησλ απαιιαγψλ ή κεηψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

πεξίπησζε α’ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4223/2013 (πιήξεο ή κεξηθή 

απαγφξεπζε ρξήζεο αθηλήηνπ), απαηηείηαη βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα δεκφζηα ή 

δηνηθεηηθή αξρή, κε ηελ νπνία απνδεηθλχεηαη φηη πθίζηαηαη κεξηθή ή νιηθή 

απαγφξεπζε ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ. Σηε βεβαίσζε ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη, εθηφο 

απφ ηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ αθηλήηνπ, γηα ην νπνίν ππάξρεη νιηθή ή κεξηθή 

απαγφξεπζε ρξήζεο, ν αξηζκφο θαη ε εκεξνκελία ηεο απφθαζεο δέζκεπζεο, ην 

είδνο ηεο απαγφξεπζεο θαη φηη ε απαγφξεπζε απηή πθίζηαην θαηά ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2014. 
 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζε νηθφπεδν ππάξρεη 

θηίζκα θαηνηθήζηκν θαη πθίζηαηαη απαγφξεπζε ρξήζεο ηνπ αθηλήηνπ, απηή 

ηεθκαίξεηαη φηη δελ αλαθέξεηαη ζην θηίζκα, αιιά κφλν ζηε γε, θαη απνηειεί κφλν 

κεξηθή απαγφξεπζε ρξήζεο ηεο γεο (νηθνπέδνπ ή γεπέδνπ). 
 

β. Γελ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηε ρνξήγεζε ηεο 

κείσζεο (θαηά 20%) ηνπ θφξνπ επί ησλ δηθαησκάησλ ζε θχξηνπο ρψξνπο 
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απνπεξαησκέλσλ θαηνηθηψλ, κνλνθαηνηθηψλ, δηακεξηζκάησλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

ζηεγψλ, νη νπνίεο αλήθνπλ ζε θπζηθά πξφζσπα πνπ είλαη θνξνινγηθνί θάηνηθνη 

Διιάδαο (παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.4223/2013), εθφζνλ θαζ’ φιν ην 

πξνεγνχκελν έηνο ήηαλ θελνί θαη κε δηαθνπή ηεο ειεθηξνδφηεζεο. Οη πξνυπνζέζεηο 

ηεο απαιιαγήο απηήο ειέγρνληαη θεληξηθά απφ ηε ΓΖΛΔΓ κε βάζε ηηο 

ππνβιεζείζεο δειψζεηο (θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη ζηνηρείσλ αθηλήησλ) θαη ηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ απνζηαιεί απφ ην ΓΔΓΓΖΔ γηα ηα αθίλεηα ζηα νπνία έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί δηαθνπή ηεο ειεθηξνδφηεζεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 

2013. 
 

γ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπληειεζηή εκηηειψλ θηηζκάησλ (πεξίπησζε ε’ ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηεο ελφηεηαο Α’ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4223/2013), απαηηείηαη ε 

αλαγξαθή ηνπ θηίζκαηνο σο εκηηεινχο ζηε δήισζε Δ2 γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηνπιάρηζηνλ πέληε εηψλ, εθηφο εάλ πξφθεηηαη γηα αθίλεην λεφηεξεο θαηαζθεπήο. 

Δλλνείηαη φηη ην ελ ιφγσ αθίλεην ζα πξέπεη λα είρε δεισζεί σο εκηηειέο θαη ζηε 

δήισζε ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9) γηα ηα ίδηα απηά έηε. 
 

δ. Γηα λα ρνξεγεζνχλ νη απαιιαγέο ή κεηψζεηο πνπ αθνξνχλ θηίξηα, ηα 

νπνία έρνπλ θεξπρζεί ηζηνξηθά δηαηεξεηέα κλεκεία ή έξγα ηέρλεο, απαηηείηαη λα 

πξνζθνκίδεηαη ην ΦΔΚ, ζην νπνίν έρεη δεκνζηεπζεί ε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ 

Υπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ. 
 

ε. Γηα ηε δηφξζσζε ηεο εθ παξαδξνκήο αλαγξαθήο γεπέδνπ σο νηθφπεδν, 

απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε βεβαίσζεο ηεο Πνιενδνκίαο ή ηεο Τερληθήο Υπεξεζίαο 

ηνπ Γήκνπ φηη απηφ βξίζθεηαη εκηόρ ζρεδίνπ πφιεο και εκηόρ νηθηζκνχ. 
 

ζη. Γηα ηε ρνξήγεζε απαιιαγήο απφ ην ζπκπιεξσκαηηθφ θφξν ζηα λνκηθά 

πξφζσπα γηα ηα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα γηα ηελ παξαγσγή ή ηελ άζθεζε θάζε είδνπο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο αλεμαξηήησο αληηθεηκέλνπ εξγαζηψλ αθίλεηά ηνπο 

(θηίζκαηα θαη νηθφπεδα ή γήπεδα), απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ηεο αλαιπηηθήο 

θαηάζηαζεο κηζζσκάησλ αθηλήησλ (έληππν Δ2) ή ηεο δήισζεο απηψλ (ησλ 

αθηλήησλ) ζην κεηξψν ηεο Γ.Ο.Υ. σο έδξα ή ππνθαηάζηεκα. 
 

2. Δθφζνλ πξνζθνκίδνληαη ηα αλσηέξσ, παξαθαινχκε ε εθθαζάξηζε λα 

πξαγκαηνπνηείηαη άκεζα, εθφζνλ απηφ είλαη εθηθηφ. 
 

3. Γηα ινηπέο ηξνπνπνηήζεηο ηεο δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ (Δ9), νη νπνίεο 

έρνπλ σο ζπλέπεηα ηε κείσζε ηνπ ΔΝ.Φ.Η.Α., νη θνξνινγνχκελνη ππνρξενχληαη λα 

πξνζθνκίδνπλ νπνηνδήπνηε παξαζηαηηθφ απφ αξκφδηα δεκφζηα αξρή, πνπ πηζηνπνηεί 

ηελ νξζφηεηα ηεο κεηαβνιήο. 
 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 
 

Ο Πξντζηάκελνο 
 

ηνπ Απηνηεινχο Τκήκαηνο Γηνίθεζεο 

Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 
 

ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 
 

ΑΒΒΑΪΓΟΤ ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ 
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Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ  
1. Όιεο νη Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Υπεξεζίεο (Δξαιπεηικά Δπείγον – Αποζηολή 

και μέζω ηλεκηπονικού ηασςδπομείος). 
2. Γ/λζε Υπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθά Σπλαιιαζζνκέλσλ (e-ππεξεζίεο): 

siteadmin@gsis.gr κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα: 

www.publicrevenue.gr ηεο ΓΓΓΔ. 
 
 
 

ΙΙ.ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
1. Απνδέθηεο Πίλαθα Α΄ (πεξηπηψζεηο 2, 3) 

2. Απνδέθηεο Πίλαθα Β΄ (πεξηπηψζεηο 3 έσο θαη 7) 

3. Απνδέθηεο Πίλαθα Ε΄ (πεξηπηψζεηο 1, 2) 

4. Απνδέθηεο Πίλαθα Ζ΄ (πεξηπηψζεηο 1 – 3, 5 - 9) 

5. Απνδέθηεο Πίλαθα Η΄ 

6. Απνδέθηεο Πίλαθα ΚΑ΄ (πεξηπηψζεηο 1 – 3) 
 
 
 

IΙΙ.ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 
1. Γξαθείν Υπνπξγνχ 

2. Γξαθείν Υθππνπξγνχ 

3. Γξαθείν Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

4. Γξαθείν Γεληθνχ Γ/ληε Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

5. Γξαθεία θ. θ. Γεληθψλ Γηεπζπληψλ 

6. Γηεπζχλζεηο θαη Απηνηειή Γξαθεία 

7. Γξαθείν Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ 

8. Γ/λζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

9. Υπνδηεχζπλζε Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ – Τκήκαηα Α΄ (ζε 30) Β΄ (ζε 3) 
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