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Συμπλήρωση − Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03−07−2013
(ΦΕΚ 1675/Β΄/2013) «Όροι και διαδικασία είσπραξης
– επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού
παραβόλου». .............................................................................................
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Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου
επί των ακινήτων έτους 2014 και διαδικασία υπο−
βολής αυτής. ...................................................................................... 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ. 1150
(1)
Συμπλήρωση − Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03−07−2013
(ΦΕΚ 1675/Β΄/2013) «Όροι και διαδικασία είσπραξης
– επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού
παραβόλου».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 29 του
ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄) «Καταπολέμηση της φοροδια−
φυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 11, 12, 90 κ. επ. του
ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού,
ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατά−
ξεις», όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1819/1951
(ΦΕΚ 149 Α΄), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α΄) «Περί
Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄) «Κανονισμός
λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και
των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών».
6. Τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 17 του ν.
2753/99 (ΦΕΚ 249 Α΄).
7. Το π.δ. 87/2012 (142 Α΄), «Διορισμός Υφυπουργών».
8. Την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1163/03.07.2013 (ΦΕΚ 1675 Β΄) «Όροι
και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την εφαρ−
μογή του ηλεκτρονικού παραβόλου».
9. Την Α.Υ.Ο. Δ5Α 1123655/06−08−2013 (ΦΕΚ 1964 Β΄)
«Ανάθεση είσπραξης δημοσίων εσόδων σε Φορείς Εί−

σπραξης, μέσω των υπηρεσιών της εταιρίας Διατραπε−
ζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.)».
10. Την Α.Υ.Ο ΠΟΛ.1178/7.12.2010 (ΦΕΚ 1916 Β΄) «Εγγραφή
νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet».
11. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19−9−2012 Απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
(ΦΕΚ 2574 Β΄), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».
12. Την ανάγκη αποσυμφόρησης των Δ.Ο.Υ., πάταξης
της γραφειοκρατίας, διευκόλυνσης των φορολογικών
συναλλαγών, καθώς και εκπλήρωσης της υποχρέωσης
που ορίζεται από τις διατάξεις του εδαφίου 4 της παρ. 2.4
του παραρτήματος V2 του ν. 4046/12 (ΦΕΚ 28 Α΄) «Έγκριση
των σχεδίων συμβάσεων χρηματοδοτικής διευκόλυνσης
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελληνικής Δημοκρατίας και
της Τράπεζας της Ελλάδος, του σχεδίου του Μνημονίου
Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος
και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δη−
μοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας».
13. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Συμπληρώνουμε − τροποποιούμε την ΠΟΛ. 1163/03−07−2013
(ΦΕΚ 1675 Β΄) ως εξής:
1. Το άρθρο 4 της ΠΟΛ. 1163/03−07−2013 (ΦΕΚ 1675 Β΄)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Η κατάθεση του e−Παραβόλου από τον ενδιαφερόμε−
νο προς την αρμόδια Υπηρεσία πραγματοποιείται όπως
κατά περίπτωση ορίζεται από αυτήν την Υπηρεσία.
Προκειμένου η Υπηρεσία να αποδεχθεί και να ελέγ−
ξει την εγκυρότητα του e−Παραβόλου ακολουθείται η
παρακάτω διαδικασία:
Ο Δημόσιος Φορέας, αφού πρωτίστως έχει καθορίσει
τα είδη των παραβόλων που αποδέχεται, λαμβάνει από
το Υπουργείο Οικονομικών, κατόπιν σχετικού του αιτή−
ματος προς τη «Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
Εφαρμογών της Γ.Γ.Π.Σ.» και την «Διεύθυνση Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης (e−εφαρμογές)» της Γενικής Γραμμα−
τείας Δημοσίων Εσόδων, κωδικό πρόσβασης στις ηλε−
κτρονικές υπηρεσίες Taxisnet (σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1178/07−12−2010, ΑΔΑ:41ΦΜΗ−ΤΛ (ΦΕΚ
1916/Β΄/09−12−10) και δικαίωμα χρήσης της εφαρμογής
«e−Παράβολο».
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Ακολούθως, ο Δημόσιος Φορέας ορίζει τουλάχιστον
δύο υπαλλήλους ως υπεύθυνους Διαχείρισης της εφαρ−
μογής. Ο υπεύθυνος Διαχείρισης της εφαρμογής έχει
την αρμοδιότητα να εξουσιοδοτήσει τους υπαλλήλους
που αποδέχονται/δεσμεύουν τα e−Παράβολα για λογα−
ριασμό του Δημόσιου Φορέα. Για την ταυτοποίηση των
υπαλλήλων που αποδέχονται/δεσμεύουν e−Παράβολα
θα χρησιμοποιηθούν οι κωδικοί πρόσβασης (Username
και password) που χρησιμοποιεί ο υπάλληλος στο
Taxisnet και συνεπώς δεν απαιτείται νέα πιστοποίηση
για τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε
ηλεκτρονική υπηρεσία του Taxisnet.
Ο υπάλληλος της Υπηρεσίας που κατατίθεται το
e−Παράβολο για να το αποδεχθεί/δεσμεύσει συνδέεται
με την εφαρμογή κάνοντας την επιλογή του ρόλου ως
εκπρόσωπος φορέα, αναζητά το e−Παράβολο και ελέγ−
χει την εγκυρότητά του.
Για τον έλεγχο εγκυρότητας, η εφαρμογή του e−Παραβόλου
διαθέτει οθόνη αναζήτησης, προβολής και διαχείρισης των
e−Παραβόλων καθώς και εκτυπώσεις ελέγχου.
Μετά τον σχετικό έλεγχο η Υπηρεσία αποδέχεται το
e−Παράβολο και αυτό δεσμεύεται ώστε να αποκλειστεί
η εκ νέου χρήση του.
Εναλλακτικά, η σύνδεση της Υπηρεσίας μπορεί να
γίνει με την ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής από
το Δημόσιο Φορέα η οποία θα επικοινωνεί με την ηλε−
κτρονική εφαρμογή του e−Παραβόλου.»
2. Στην παράγραφο Γ. του άρθρου 5 της ΠΟΛ. 1163/03−
07−2013 (ΦΕΚ 1675 Β΄) τα αρχικά των λέξεων «Γ.Γ.Π.Σ.»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «Διεύθυνση Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης (e−εφαρμογές) της Γενικής Γραμ−
ματείας Δημοσίων Εσόδων».
3. Στο τέλος της παραγράφου Γ. του άρθρου 5 της
ΠΟΛ. 1163/03−07−2013 (ΦΕΚ 1675 Β΄) προστίθεται νέα
παράγραφος Δ.:
Δ. Σε περίπτωση που e−Παράβολο έχει εισπραχθεί
πέραν της μία φοράς με τον ίδιο κωδικό, τα ποσά επι−
στρέφονται σύμφωνα με την διαδικασία που περιγρά−
φεται στην παράγραφο Γ.
4. Το άρθρο 6 της ΠΟΛ. 1163/03−07−2013 (ΦΕΚ 1675 Β΄)
καταργείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Μαΐου 2014

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4223/2013 (287
Α΄), για την προθεσμία καταβολής του ειδικού φόρου
επί των ακινήτων.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 68 του Κώδικα
Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών κ.λπ., ο
οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν.2961/2001
(266 Α΄), όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41Α του ν.1249/1982
(43 Α΄) και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες
αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών για την εφαρ−
μογή των άρθρων αυτών, για τον καθορισμό του τύπου
και του περιεχομένου των φύλλων υπολογισμού αξίας
ακινήτων και τον καθορισμό και την αναπροσαρμογή
των τιμών εκκίνησης και των συντελεστών αυξομείωσης
της φορολογητέας αξίας των ακινήτων.
6. Την αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014/25−2−2014 (478 Β΄)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και
εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμ−
ματέα Δημοσίων Εσόδων» σε όργανα της Φορολογικής
Διοίκησης, όπως ισχύει.
7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Για το έτος 2014, ο τύπος και το περιεχόμενο της
δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έχει ως το
συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας.
2. Η αρχική δήλωση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλε−
κτρονικά μέσω διαδικτύου από κάθε νομικό πρόσωπο ή
νομική οντότητα, το οποίο απαιτείται να είναι ενεργός
χρήστης των υπηρεσιών του Taxisnet. Τροποποιητικές
δηλώσεις υποβάλλονται χειρόγραφα στον αρμόδιο Προ−
ϊστάμενο Δ.Ο.Υ..
3. Στις περιπτώσεις αναγραφής απαλλασσόμενων ακι−
νήτων, συμπληρώνεται υποχρεωτικά κωδικοποιημένος
ο λόγος απαλλαγής ως ακολούθως:
ΚΩΔΙΚΟΣ
1
2
3
4
5
6

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

7

F
Αριθμ. ΠΟΛ:1147
(2)
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των
ακινήτων έτους 2014 και διαδικασία υποβολής αυτής.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 15 έως 17 του ν.3091/2002
(330 Α΄) όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του ν.4174/2013 (170 Α΄) και ειδικότερα
της παραγράφου 2 του άρθρου 18 με τις οποίες εξου−
σιοδοτείται ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
να ορίζει τη μορφή των φορολογικών δηλώσεων, τις
πληροφορίες και τα στοιχεία που πρέπει να αναγρά−
φονται σε αυτές καθώς και τον τρόπο υποβολής τους.

8
9
10
11
12
13
14
15
16

ΛΕΚΤΙΚΟ
Εισηγμένη σε Χρηματιστήριο
Ακαθ. έσοδα μεγαλύτερα εσόδων ακίνητων
Ανέγερση κτισμάτων (άρ.15 §2 περ.β)
Εγκατάσταση ναυτιλιακών εταιρειών
Εγκατάσταση πλοιοκτητριών εταιρειών
Μίσθωση εγκατάστασης ναυτιλιακών εται−
ρειών.
Μίσθωση εγκατάστασης πλοιοκτητριών
εταιρειών
Η πλειοψηφία μετοχών ανήκει στο Δημόσιο
Διορισμός ΔΣ από Δημόσιο ή ΝΠΔΔ
Απαλ/να ακίνητα άρθρου 15 §2 περ. στ
Απαλλαγή άρθρου 15 §2 περ. ζ
ΑΕ που δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα
ΑΕ με μετοχές ανήκουσες σε εισηγμένες
ΕΠΕ που δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα
Απαλλαγή άρθρου 15 §3 περ. δ
Λοιπές Περιπτώσεις

4. Στην περίπτωση που η δήλωση ειδικού φόρου επί
ακινήτων έτους 2014 περιλαμβάνει απαλλασσόμενα ακί−
νητα, που υπάγονται στις περιπτώσεις γ (περιπτώσεις 4,
5, 6 και 7 του πίνακα της προηγούμενης παραγράφου)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
και στ (περίπτωση 10 του πίνακα της προηγούμενης
παραγράφου) της παραγράφου 2 και στην περίπτωση δ
της παραγράφου 3 (περίπτωση 15 του πίνακα της προη−
γούμενης παραγράφου) του άρθρου 15 του ν.3091/2002,
ο φορολογούμενος υποχρεούται να προσκομίσει την
απαιτούμενη, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 6 του
άρθρου 15 του ν.3091/2002, απόφαση απαλλαγής στον
προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. εντός 15 εργάσιμων
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ημερών από τη με ηλεκτρονικό τρόπο υποβολή της
δήλωσης του ειδικού φόρου.
5. Αν ο φορολογούμενος υποβάλει χρεωστική δήλωση
ειδικού φόρου επί των ακινήτων και δεν καταβάλει το
φόρο μέχρι και την τρίτη ημέρα από την υποβολή της
δήλωσης, ο φόρος βεβαιώνεται μαζί με τις τυχόν επι−
βαρύνσεις που επιβάλλονται λόγω της καθυστέρησης
καταβολής αυτού.
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ȆǿȃǹȀǹȈ ǹȆȅǻǼȀȉȍȃ
ǿ. ǹȆȅǻǼȀȉǼȈ īǿǹ ǹȂǼȈǾ ǼȃǼȇīǼǿǹ
ǼșȞȚțȩ ȉȣʌȠȖȡĮĳİȓȠ (ȖȚĮ įȘȝȠıȓİȣıȘ)
ǿǿ. ǹȆȅǻǼȀȉǼȈ īǿǹ ǼȃǼȇīǼǿǹ (ȂǼȉǹ ȉǾ ǻǾȂȅȈǿǼȊȈǾ ȈȉǾȃ ǼĭǾȂǼȇǿǻǹ
ȉǾȈ ȀȊǺǼȇȃǾȈǼȍȈ)
1. ǵȜİȢ ȠȚ ǻȘȝȩıȚİȢ ȅȚțȠȞȠȝȚțȑȢ ȊʌȘȡİıȓİȢ (ǼȟĮȚȡİĲȚțȐ ǼʌİȓȖȠȞ – ǹʌȠıĲȠȜȒ țĮȚ
ȝȑıȦ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȠȪ ĲĮȤȣįȡȠȝİȓȠȣ)
2. ǻ/ȞıȘ ǾȜİțĲȡȠȞȚțȒȢ ǻȚĮțȣȕȑȡȞȘıȘȢ (ȖȚĮ ĮȞȐȡĲȘıȘ)
3. ǻ/ȞıȘ

ȊʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ

siteadmin@gsis.gr

ǾȜİțĲȡȠȞȚțȐ
ȝİ

ĲȘȞ

ȈȣȞĮȜȜĮııȠȝȑȞȦȞ

ʌĮȡȐțȜȘıȘ

ȞĮ

(e-ȣʌȘȡİıȓİȢ):

ĮȞĮȡĲȘșİȓ

ȚıĲȠıİȜȓįĮ:www.publicrevenue.gr ĲȘȢ īīǻǼ.
4. ȆİȡȚȠįȚțȩ ĭȠȡȠȜȠȖȚțȒ ǼʌȚșİȫȡȘıȘ (țĮȚ ȝȑıȦ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȠȪ ĲĮȤȣįȡȠȝİȓȠȣ).
ǿǿǿ.ǹȆȅǻǼȀȉǼȈ īǿǹ ȀȅǿȃȅȆȅǿǾȈǾ
1. ǹʌȠįȑțĲİȢ ȆȓȞĮțĮ ǹǯ (ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ 2, 3)
2. ǹʌȠįȑțĲİȢ ȆȓȞĮțĮ Ǻǯ (ʌİȡȓʌĲȦıȘ 3 ȑȦȢ țĮȚ 7)
3. ǹʌȠįȑțĲİȢ ȆȓȞĮțĮ Ȉȉǯ (ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ 1 țĮȚ 3)
4. ǹʌȠįȑțĲİȢ ȆȓȞĮțĮ ǽǯ (ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ 1 țĮȚ 2 )
5. ǹʌȠįȑțĲİȢ ȆȓȞĮțĮ Ǿǯ (ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ 1 – 3, 5 - 9)
6. ǹʌȠįȑțĲİȢ ȆȓȞĮțĮ Ĭǯ(ʌİȡȓʌĲȦıȘ 8)
7. ǹʌȠįȑțĲİȢ ȆȓȞĮțĮ ǿǯ
8. ǹʌȠįȑțĲİȢ ȆȓȞĮțĮ ǿǺǯ
9. ǹʌȠįȑțĲİȢ ȆȓȞĮțĮ ǿǼǯ
10. ǹʌȠįȑțĲİȢ ȆȓȞĮțĮ ǿĬǯ
11. ǹʌȠįȑțĲİȢ ȆȓȞĮțĮ Ȁīǯ
IV.ǼȈȍȉǼȇǿȀǾ ǻǿǹȃȅȂǾ
1. īȡĮĳİȓȠ ȊʌȠȣȡȖȠȪ
2. īȡĮĳİȓȠ ȊĳȣʌȠȣȡȖȠȪ
3. īȡĮĳİȓȠ īİȞȚțȠȪ īȡĮȝȝĮĲȑĮ ǻȘȝȠıȓȦȞ ǼıȩįȦȞ
4. īȡĮĳİȓĮ īİȞȚțȫȞ ǻȚİȣșȣȞĲȫȞ
5. ǻȚİȣșȪȞıİȚȢ țĮȚ ǹȣĲȠĲİȜȒ īȡĮĳİȓĮ
6. īȡĮĳİȓȠ ȆȜȘȡȠĳȩȡȘıȘȢ ȆȠȜȚĲȫȞ
7. ǻ/ȞıȘ ĭȠȡȠȜȠȖȓĮȢ ȀİĳĮȜĮȓȠȣ – ȉȝȒȝĮĲĮ ǹǯ, Ǻǯ (Įʌȩ 3), ĭ.Ȃ.ǹ.Ȇ. (Įʌȩ 20)
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