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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2120
1 Οκτωβρίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΠΟΛ. 1212
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.): Διαδι−
κασία χορήγησης εκπτώσεων, μειώσεων και ανα−
στολής πληρωμής.
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 Ακι−
νήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και ειδικότερα τις διατάξεις της πα−
ραγράφου 4 του άρθρου 7 και της παραγράφου 5 του
άρθρου 3.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄) και ειδι−
κότερα των άρθρων 4, 5, 19, 23, 32, 34, 37 και 63.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄).
4. 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.
5. 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.
6. Την ΠΟΛ. 1250/2014 απόφαση της Γενικής Γραμμα−
τέως Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 3411 Β΄).
7. Την ΠΟΛ. 1163/2015 απόφαση της Γενικής Γραμμα−
τέως Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 1711 Β΄).
8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, απο−
φασίζουμε:
Άρθρο 1
Αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση έκπτωσης
ή μείωσης
1. Η χορήγηση έκπτωσης ή μείωσης του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου 7 και της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του
Ν. 4223/2013, πραγματοποιείται κεντρικά από τη Διεύ−
θυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γε−
νικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Η έκπτωση των
διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του

Ν. 4223/2013 χορηγείται με αιτιολογημένη απόφαση της
Φορολογικής Διοίκησης, σύμφωνα με το συνημμένο στο
παράρτημα υπόδειγμα.
2. Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η
χορήγηση της έκπτωσης ή μείωσης σύμφωνα με την
προηγούμενη παράγραφο, χορηγείται με αιτιολογημένη
απόφαση του αρμοδίου προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., σύμφω−
να με την οριζόμενη διαδικασία στην ΠΟΛ. 1163/2015
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων.
Άρθρο 2
Προϋποθέσεις χορήγησης έκπτωσης
Α.1. Ως συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα
θεωρείται το άθροισμα του συνολικού φορολογητέου
εισοδήματος του συζύγου, της συζύγου και των ανήλι−
κων εξαρτώμενων τέκνων, σε όσες περιπτώσεις ορίζεται
από το νόμο ότι τα εισοδήματα των τέκνων συναθροί−
ζονται με αυτά των γονέων, καθώς και του συνολικού
φορολογητέου εισοδήματος των εξαρτώμενων τέκνων
που έχουν υποβάλει ατομική δήλωση φορολογίας ει−
σοδήματος.
Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα και
ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων λαμβάνονται από
τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικείου φο−
ρολογικού έτους, οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι και
την 9η Οκτωβρίου 2015.
Το συνολικό φορολογητέο εισόδημα προσδιορίζε−
ται από το άθροισμα του καθαρού εισοδήματος, όπως
προκύπτει από τα ποσά των κωδικών του Πίνακα 4 της
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολο−
γικού έτους, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον προσ−
διορισμό του εισοδήματος, των ποσών των κωδικών των
περιπτώσεων 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 και 11 του Πίνακα 6 της
δήλωσης και του ποσού της προστιθέμενης διαφοράς
αντικειμενικής δαπάνης, όπου αυτή εφαρμόζεται.
2. Η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων, αποτελούμενη
από το άθροισμα των κύριων και βοηθητικών χώρων των
κατηγοριών ακινήτων 1 έως και 12 (εκτός 4, 41 έως και
47), αποπερατωμένων και ημιτελών, καθώς και η συνολι−
κή αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορί−
ζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου,
λαμβάνεται από τις δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. του οικείου έτους,
οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι και την 9η Οκτωβρίου
2015, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτη−
σίας και του είδους του δικαιώματος επί των ακινήτων.
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3. Η αναπηρία του υπόχρεου και της συζύγου λαμ−
βάνεται από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του
οικείου φορολογικού έτους ή από τα αρχεία των Κέ−
ντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).
Η αναπηρία των τέκνων, λαμβάνεται από την Εφαρ−
μογή των Δ.Ο.Υ. «Καταχώριση Αναπηριών» ή από τα
αρχεία των ΚΕ.Π.Α. ή, εφόσον το τέκνο υποβάλει δήλωση
φορολογίας εισοδήματος, από τη δήλωση φορολογίας
εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η μείωση χορηγείται
με υπόδειγμα από τη Δ.Ο.Υ., απαιτείται, πριν τη χορήγη−
ση της έκπτωσης, η καταχώριση της πληροφορίας για
την αναπηρία στην εφαρμογή «Καταχώριση Αναπηριών»
των Δ.Ο.Υ..
Για την πιστοποίηση της αναπηρίας εφαρμόζονται
τα οριζόμενα στην απόφαση της Γενικής Γραμματέως
Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1088/2015 (ΦΕΚ 763 Β΄), όπως
τροποποιήθηκε με την απόφαση ΠΟΛ. 1132/2015 (ΦΕΚ
1286 Β΄) και ισχύει.
Β. Οι παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίες δεν
ήταν ενεργές καθ’ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου
έτους, λαμβάνονται από τα αρχεία του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.. Οι
αριθμοί των παροχών του αρχείου του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. δι−
ασταυρώνονται με τους αριθμούς παροχής ηλεκτρικού
ρεύματος, οι οποίοι αναγράφονται στη δήλωση στοι−
χείων ακινήτων (έντυπο Ε9) του οικείου έτους, και στην
αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων ακινήτων (έντυπο Ε2)
του οικείου φορολογικού έτους, που έχουν υποβληθεί
μέχρι και την 9η Οκτωβρίου 2015.
Η πληροφορία του κενού ακινήτου, καθ’ όλη τη δι−
άρκεια του προηγούμενου έτους, λαμβάνεται από την
αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων ακινήτων (έντυπο Ε2)
του οικείου φορολογικού έτους, η οποία έχει υποβληθεί
μέχρι και την 9η Οκτωβρίου 2015.

Δεν προσκομίζονται παραστατικά για το ποσοστό της
χορηγηθείσας μείωσης ΕΝΦΙΑ, όταν αυτή έχει χορηγη−
θεί κεντρικά από τη Δ.ΗΛΕ.Δ..
Γ.1. Όπου στο άρθρο αυτό αναφέρεται το οικείο φο−
ρολογικό έτος, εννοείται το προηγούμενο του έτους για
το οποίο εκδίδεται η δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α.−πράξη διοικητικού
προσδιορισμού φόρου.
2. Για τη χορήγηση της έκπτωσης ή μείωσης κατά τα
ανωτέρω ο φορολογούμενος πρέπει να είναι φορολο−
γικός κάτοικος Ελλάδας την 1η Ιανουαρίου του έτους
φορολογίας.
Άρθρο 3
Χορήγηση αναστολής πληρωμής του ΕΝ.Φ.Ι.Α.
σε νομικά πρόσωπα
Η χορήγηση αναστολής πληρωμής του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε
νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρα−
γράφου 3 του άρθρου 7 του Ν. 4223/2013, πραγματο−
ποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ. 1250/2014
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων.
Η αίτηση δύναται να υποβληθεί μέχρι και την τελευ−
ταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του
Δεκεμβρίου του οικείου έτους.
Άρθρο 4
Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτεται, ως παράρ−
τημα, ένα (1) υπόδειγμα απόφασης, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2015
Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

 
   
   
%    

/% C4T8?<E%&
3F/13<9G8&

  *^_ > '^^_`
  %%%%
h ^J' ^ TT ,0 # T)!2 IL+2 0), # /Y J W(LX , 'L/)W 
R ,) W)/J'L ]X)# ,)W 1))/)S,0)W )J')SJ ')] J)+T ,)#
1))/)SJ')] 0,)W# zzzzzzzzz
R , W)/J' (J1YJ ,2 ',JTY,2 ,# # M )W !)W 0,)W# zzzzzzzz
SR ,) W)/J'L ]X)# ,# Z! # ,# '!,# (J)W! # 0,)W# zzzzzzzz
+R ,) JTL ,2 Z ,-T2 ,0'2 ]T12 T , +/2 1))/)S! #
J)+T ,)# 1))/)SJ')] 0,)W# zzzzzzzz {{
R ,) ()),L  (! # {{{
()1 !kJ L,J SJ ,),)W#
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
O))T ,(-WT ' J
K|R
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
& 0, J T!2 ~  ~{ (! ,)W IPKM 0,)W# zzzzzzz

 F96B> /8338;@8E <31?GD9 ?45D9
6B8;F/G9<% 8SS8a51Q


{{

    
      
    

24985

24986

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02021200110150004*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

