
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 750
26 Μαρτίου 2014

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ: 1080

 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού 
τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
TOY YΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α.7 της παρα−

γράφου Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 
Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 
4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα της περίπτωσης 
16 αυτής, με την οποία εξουσιοδοτείται ο Γενικός Γραμ−
ματέας Δημοσίων Εσόδων να καθορίζει τον ειδικότερο 
τρόπο και τη διαδικασία επιστροφής του ΕΕΤΑ από 
τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. καθώς και ο τρόπος 
και η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης αυτού σε 
περίπτωση που αυτό υπολογίστηκε εσφαλμένα.

2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄).
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Δ6Α 1036682ΕΞ2014 μετα−

βίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής 
«Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» σε 
όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.

4. Την υπ’ αριθ. ΠΟΛ 1032/2014 (ΦΕΚ 164Β) απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί του 
καθορισμού οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης ως 
αρμόδιου για υποθέσεις ΕΕΤΗΔΕ και ΕΕΤΑ.

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Διορθώσεις λαθών ΕΕΤΑ από υπαιτιότητα των Δήμων 

1. Στις περιπτώσεις, στις οποίες, από υπαιτιότητα των 
δήμων, ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό του ΕΕΤΑ 
εσφαλμένα στοιχεία ακινήτων, που αφορούν την επιφά−
νεια του ακινήτου, την παλαιότητα ή την τιμή ζώνης, οι 
διορθώσεις των στοιχείων αυτών πραγματοποιούνται 
αποκλειστικά και μόνο για υπόχρεους, που υπέβαλαν 
αίτηση διόρθωσης λαθών στα στοιχεία του ακινήτου 
τους στον αρμόδιο δήμο μέχρι και τη 15η Μαΐου 2013. 
Στις περιπτώσεις που, από υπαιτιότητα των δήμων, τα 
εσφαλμένα στοιχεία υπολογισμού του ΕΕΤΑ αφορούν 

την τιμή ζώνης, η διόρθωση αυτής πραγματοποιείται 
αποκλειστικά, εφόσον η τιμή ζώνης ήταν συμπληρω−
μένη εσφαλμένα στη βάση του ΔΕΔΔΗΕ και όχι στις 
περιπτώσεις που αυτή ήταν κενή.

2. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, 
απαιτείται η έκδοση βεβαίωσης από τον αρμόδιο δήμο, 
στην οποία περιλαμβάνονται τα ορθά στοιχεία του ακι−
νήτου, το ονοματεπώνυμο του κυρίου ή επικαρπωτή, ο 
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αυτού, η αρμό−
δια για τη φορολογία εισοδήματός του Δ.Ο.Υ. καθώς 
και ρητή αναφορά ότι από υπαιτιότητα του δήμου δεν 
πραγματοποιήθηκαν οι διορθώσεις στο ΔΕΔΔΗΕ και 
αιτιολόγηση αυτής. Στη βεβαίωση αναγράφεται επίσης 
ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης του πολίτη, με την 
οποία ζητά τη διόρθωση των στοιχείων του ακινήτου 
του και η οποία επισυνάπτεται σε φωτοτυπικό αντί−
γραφο, και ότι έχει πραγματοποιηθεί η διόρθωση των 
στοιχείων του ακινήτου για την επιβολή του ΤΑΠ, το 
οποίο καταβάλλεται με τα ορθά στοιχεία. Υπόδειγμα 
βεβαίωσης παρατίθεται στο τέλος της παρούσας. 

Η βεβαίωση αυτή κοινοποιείται στο ΔΕΔΔΗΕ και στη 
Διεύθυνση Οικονομικών ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.

3. Ο κύριος ή ο επικαρπωτής του ακινήτου υποβάλλει 
αίτηση για επανυπολογισμό του ΕΕΤΑ στον αρμόδιο, 
για τη φορολογία εισοδήματός του, Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., 
σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 1, επισυνάπτοντας 
τη βεβαίωση του δήμου, που ορίζεται στην προηγούμε−
νη παράγραφο, με τα ορθά στοιχεία υπολογισμού του 
ακινήτου, και δήλωση ή εκκαθαριστικό φόρου ακίνητης 
περιουσίας έτους 2013 για τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα 
αντίστοιχα.

4. Η Δ.Ο.Υ., μετά την παραλαβή των ανωτέρω στοι−
χείων, προβαίνει σε νέα εκκαθάριση του ΕΕΤΑ, για τη 
συγκεκριμένη παροχή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύμα−
τος, στο όνομα του κυρίου ή επικαρπωτή του ακινήτου, 
εφόσον συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις. Εκδίδει 
απόφαση διαγραφής της αρχικής βεβαίωσης του ΕΕΤΑ, 
ως το συνημμένο υπόδειγμα 2, συντάσσει ΑΦΕΚ και, εάν 
από τη νέα εκκαθάριση προκύψει ποσό προς διαγραφή, 
τούτο διαγράφεται, ενώ, εάν προκύψει ποσό προς επι−
στροφή, τούτο επιστρέφεται στο δικαιούχο σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις.

5. Η διαδικασία πραγματοποιείται μετά την αποκοπή 
του ΕΕΤΑ από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος 
και τη βεβαίωσή τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..
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Άρθρο 2
Διορθώσεις λαθών ΕΕΤΑ 

από υπαιτιότητα του ΔΕΔΔΗΕ

Παροχές κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποί−
ες, κατά την 1−5−2013, αφορούσαν μεν γεωργική ή βιομη−
χανική χρήση, αλλά στο μηχανογραφικό σύστημα του 
ΔΕΔΔΗΕ δεν ήταν συμπληρωμένοι οι κωδικοί χρήσης 
τιμολογίου 3 ή 4, με αποτέλεσμα να υπολογιστεί ΕΕΤΑ 
για αυτές, μπορούν να τύχουν απαλλαγής με την εξής 
διαδικασία: 

Υποβάλλεται αίτηση από το φορολογούμενο στον 
αρμόδιο, για τη φορολογία εισοδήματός του, Προϊστά−
μενο Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 3, με 
επισυναπτόμενη βεβαίωση του ΔΕΔΔΗΕ, στην οποία 
ρητά αναφέρεται ότι την 1−5−2013, από υπαιτιότητα του 
ΔΕΔΔΗΕ, αντιστοιχήθηκε η παροχή σε γενικής χρήσης, 
λόγω μη συμπλήρωσης του πεδίου κωδικού χρήσης από 
τον πάροχο, και ότι η παροχή αυτή, τόσο πριν όσο και 
μετά την 1−5−2013, αντιστοιχεί σε κωδικό χρήσης 3 ή 4. 

Ο αρμόδιος Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., κατόπιν παρα−
λαβής της αίτησης του υπόχρεου και αφού εξετάσει 
και αποδεχθεί τις αιτιάσεις αυτού, εκδίδει απόφαση 

διαγραφής της αρχικής βεβαίωσης του ΕΕΤΑ, ως το 
συνημμένο υπόδειγμα 4, συντάσσει ΑΦΕΚ διαγραφής 
της οφειλής και, εάν προκύψει ποσό προς επιστρο−
φή, τούτο επιστρέφεται στο δικαιούχο σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

Η διαδικασία πραγματοποιείται μετά την αποκοπή του 
ΕΕΤΑ από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και 
τη βεβαίωσή τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Άρθρο 3

Αρμόδιος για τον έλεγχο και την έκδοση απόφασης 
περί της συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων της περί−
πτωσης 11 της υποπαραγράφου Α7 του πρώτου άρθρου 
του ν. 4152/2013 είναι ο Προϊστάμενος της Οικονομικής 
Επιθεώρησης που εποπτεύει τον αρμόδιο Προϊστάμενο 
της Δ.Ο.Υ. της φορολογίας εισοδήματος του υποκειμέ−
νου σε ΕΕΤΑ, ύστερα από σχετική εισήγηση Οικονομικού 
Επιθεωρητή της ίδιας Επιθεώρησης.

Άρθρο 4

Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτονται, ως παράρτη−
μα, τέσσερα (4) υποδείγματα αιτήσεων και αποφάσεων, 
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.  
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02007502603140008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

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 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  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.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

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)

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

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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