
 ΠΟΛ.1230/20.10.2014 
Τροποποίηση της απόφασης Δ33 5037619 ΕΞ 

2013/18.10.2013 (ΦΕΚ 2656 Β΄) «Χορήγηση επιδόματος 
πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των 
δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χο-

ρήγησης αυτού». 

Η περίπτωση β του άρθρου 2 της απόφασης Δ33 5037619 ΕΞ 
2013/18.10.2013 αντικαθίσταται ως εξής: 

«β. Ακίνητης Περιουσίας: Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως 
αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., 
η οποία προκύπτει από την εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014, υπόχρεου, 
συζύγου και προστατευόμενων, κατά τον ΚΦΕ, τέκνων, που αναγράφονται 
στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους, που ταυτί-
ζεται με το έτος έναρξης της περιόδου χορήγησης του πετρελαίου θέρμαν-
σης, να μην υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για τους άγαμους και τις 300.000 
ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες. 
Στην περίπτωση κατά την οποία, μετά την υποβολή του αιτήματος χορήγη-
σης επιδόματος, τροποποιηθούν τα στοιχεία της περιουσιακής κατάστα-
σης, με την υποβολή εμπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης στοιχείων 
ακινήτων έτους 2014, με αποτέλεσμα, μετά την εκκαθάρισή της, να πλη-
ρούνται τα κριτήρια περιουσίας του προηγούμενου εδαφίου, υποβάλλεται 
από το δικαιούχο νέα αίτηση και ακολουθείται η διαδικασία χορήγησης του 
επιδόματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 5 της παρούσας.»

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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- ΠΟΛ.1231/20.10.2014 

Διαδικασία χορήγησης εκπτώ-

σεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδι-

οκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε 

φυσικά πρόσωπα, έτους 2014 

- ΠΟΛ.1232/21.10.2014 

Διαδικασία χορήγησης μείωσης 

του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας 

Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014 

σε φυσικά πρόσωπα για κύριους 

χώρους κενών και μη ηλεκτροδο-

τούμενων κατοικιών και επαγγελ-

ματικών στεγών

- Αριθμ . ΠΟΛ. 1236

Ειδικά θέματα εφαρμογής της 

ρύθμισης οφειλών στη φορο-

λογική διοίκηση του άρθρου 

51 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237 

Α΄/31.10.2014).



συνέχεια στην επομένη σελίδα

Άρθρο 1
Αρμόδιο όργανο για τη χο-
ρήγηση έκπτωσης

1. Η χορήγηση έκπτωσης επί του 
ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε φυσικά πρόσωπα, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις των παρα-
γράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του 
Ν. 4223/2013, πραγματοποιείται κε-
ντρικά από τη Διεύθυνση Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) 
του Υπουργείου Οικονομικών, με 
αιτιολογημένη απόφαση της Φο-
ρολογικής Διοίκησης, σύμφωνα με 
το συνημμένο στο παράρτημα υπό-
δειγμα 1.
2. Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν 
είναι δυνατή η χορήγηση της έκ-
πτωσης σύμφωνα με την προηγού-
μενη παράγραφο, η έκπτωση χορη-
γείται με αιτιολογημένη απόφαση 
του αρμοδίου προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., 
σύμφωνα με το συνημμένο στο πα-
ράρτημα υπόδειγμα 2.
Άρθρο 2
Προϋποθέσεις χορήγησης έκπτω-
σης
1. Το συνολικό φορολογητέο εισό-
δημα προσδιορίζεται από το άθροι-
σμα του καθαρού εισοδήματος, 
όπως προκύπτει από τα ποσά των 
κωδικών του Πίνακα 4 της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος οικονομι-
κού έτους 2014, τα οποία λαμβάνο-
νται υπόψη για τον προσδιορισμό 
του εισοδήματος, των ποσών των 
κωδικών των περιπτώσεων 3 έως 
και 10 του Πίνακα 6 της δήλωσης 
και του ποσού της προστιθέμενης 
διαφοράς αντικειμενικής δαπάνης, 
όπου αυτή εφαρμόζεται. 
2. Ως συνολικό φορολογητέο οι-

κογενειακό εισόδημα θεωρείται το 
άθροισμα του συνολικού φορολο-
γητέου εισοδήματος του συζύγου, 
της συζύγου και των ανήλικων 
εξαρτώμενων τέκνων, σε όσες περι-
πτώσεις ορίζεται από το νόμο ότι τα 
εισοδήματα των τέκνων συναθροί-
ζονται με αυτά των γονέων, καθώς 
και του συνολικού φορολογητέου 
εισοδήματος των εξαρτώμενων τέ-
κνων που έχουν υποβάλει ατομική 
δήλωση φορολογίας εισοδήματος. 
3. Το συνολικό φορολογητέο οικο-
γενειακό εισόδημα και ο αριθμός 
των εξαρτώμενων τέκνων λαμβά-
νονται από τις δηλώσεις φορολο-
γίας εισοδήματος του οικονομικού 
έτους 2014, οι οποίες έχουν υπο-
βληθεί μέχρι και την δεύτερη εκκα-
θάριση σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 3 της παρούσας.
4. Ο φορολογούμενος πρέπει να εί-
ναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας 
την 1η Ιανουαρίου 2014.
5. Η συνολική επιφάνεια των κτι-
σμάτων αποτελούμενη από το 
άθροισμα των κύριων και βοηθη-
τικών χώρων των κατηγοριών ακι-
νήτων 1 έως και 12 (εκτός 4, 41 έως 
και 47) αποπερατωμένων και ημιτε-
λών καθώς και η συνολική αξία της 
ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή 
προσδιορίζεται για τον υπολογι-
σμό του συμπληρωματικού φόρου, 
λαμβάνεται από τις εμπρόθεσμες 
δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014 του 
φορολογουμένου, της συζύγου και 
των εξαρτώμενων τέκνων, λαμ-
βανομένου υπόψη του ποσοστού 
συνιδιοκτησίας και του είδους του 
δικαιώματος επί των ακινήτων.
6. Το ποσοστό της αναπηρίας, λαμ-

βάνεται από τη δήλωση φορολογί-
ας εισοδήματος οικονομικού έτους 
2014, η οποία έχει υποβληθεί μέχρι 
και την 30ή Νοεμβρίου 2014 ή από 
άλλα αρχεία, που είναι στη διάθεση 
του Υπουργείου Οικονομικών. 
Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν 
υπάρχει η πληροφορία στα αρχεία 
του Υπουργείου Οικονομικών, για 
τη χορήγηση έκπτωσης απαιτείται 
βεβαίωση από τα Κέντρα Πιστοποί-
ησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) για την 
πιστοποίηση και το ποσοστό της 
αναπηρίας. Επίσης δεκτές γίνονται 
αποφάσεις πιστοποίησης αναπηρί-
ας, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την 
1/9/2011 από Πρωτοβάθμιες Υγειο-
νομικές Επιτροπές των Νομαρχιών 
ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφά-
λισης ή τις Ανώτατες Υγειονομικές 
Επιτροπές των Ενόπλων Δυνάμεων, 
την Ανώτατη Στρατιωτική Υγειονο-
μική Επιτροπή, την Ανώτατη Ναυ-
τική Υγειονομική Επιτροπή, την 
Ανώτατη Αεροπορική Υγειονομική 
Επιτροπή ή την Υγειονομική Επι-
τροπή της Ελληνικής Αστυνομίας, 
εφόσον πρόκειται για επ’ αόριστον 
κρίση ή άλλως μέχρι την ημερομη-
νία λήξης της ισχύος τους και εφό-
σον ισχύουν κατά την 1η Ιανουαρί-
ου 2014.
Άρθρο 3
Διαδικασία χορήγησης των μειώσε-
ων κεντρικά
1. Η έκπτωση των παραγράφων 1 και 
2 του άρθρου 7 του Ν. 4223/2013, 
χορηγείται στο συνολικό ποσό κύρι-
ου και συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.
2. Η χορήγηση της μείωσης επί του 
ΕΝ.Φ.Ι.Α. πραγματοποιείται κεντρι-
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ΠΟΛ.1231/20.10.2014 
Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας 

Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014 

κά από τη Δ.ΗΛΕ.Δ. σε δύο εκκα-
θαρίσεις, τους μήνες Οκτώβριο και 
Δεκέμβριο του έτους 2014. 
Στο χρονικό διάστημα που μεσολα-
βεί μεταξύ των δύο αυτών εκκαθα-
ρίσεων, κάθε εκκαθάριση, που θα 
πραγματοποιείται λόγω υποβολής 
αρχικής ή τροποποιητικής δήλω-
σης ΕΝ.Φ.Ι.Α., δεν θα μεταβάλλει το 
ποσοστό της ήδη χορηγηθείσας έκ-
πτωσης ούτε θα χορηγεί ποσοστό 
έκπτωσης σε περίπτωση που δεν 
είχε χορηγηθεί με την πρώτη εκκα-
θάριση μηνός Οκτωβρίου 2014.
3. Δεν προσκομίζονται παραστατι-
κά για το ποσοστό της χορηγηθεί-
σας μείωσης ΕΝΦΙΑ, όταν αυτή έχει 
χορηγηθεί κεντρικά από τη ΔΗΛΕΔ. 
4. Για την πράξη προσδιορισμού 
του φόρου, που εκδίδεται μετά τη 
χορήγηση της μείωσης, καθώς και 
για τη διαχείριση ποσών ΕΝ.Φ.Ι.Α. 
που μειώθηκαν, εφαρμόζεται ανά-
λογα η ΠΟΛ.1209/19.9.2014 (ΦΕΚ 
2505 Β΄).
5. Στην περίπτωση στην οποία, κατά 
την εκκαθάριση του Δεκεμβρίου 
2014, διαπιστωθεί ότι ο φορολο-
γούμενος δεν δικαιούται τη χορηγη-
θείσα μείωση, λόγω της υποβολής ή 
της εκκαθάρισης φορολογικών δη-
λώσεων στο χρονικό διάστημα που 
μεσολάβησε από την πρώτη μέχρι 
τη νέα εκκαθάριση, με αποτέλεσμα 
να μην πληρούνται οι προϋποθέ-
σεις, αυτή αίρεται με αιτιολογημένη 
απόφαση της Φορολογικής Διοί-
κησης, σύμφωνα με το συνημμένο 
στο παράρτημα υπόδειγμα 3, και 
εκδίδεται νέα πράξη διοικητικού 
προσδιορισμού του φόρου, ο οποί-
ος καταβάλλεται σε ισόποσες δό-
σεις μέχρι και την 27/2/2015.

Άρθρο 4
Διαδικασία χορήγησης των μειώσε-
ων από τον αρμόδιο προϊστάμενο 
Δ.Ο.Υ.
1. Μετά την ολοκλήρωση των δύο 
κεντρικών εκκαθαρίσεων, στις περι-
πτώσεις στις οποίες έχει εκδοθεί δή-
λωση − πράξη διοικητικού προσδι-
ορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014 χωρίς 
να χορηγηθεί μείωση ΕΝΦΙΑ, ενώ 
ο φορολογούμενος τη δικαιούται 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 
2 του άρθρου 7 του Ν. 4223/2013, 
ο δικαιούχος υποβάλλει στον αρμό-
διο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., που έχει εκ-
δώσει τη δήλωση − πράξη διοικητι-
κού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 
2014, αίτηση μείωσης του φόρου, 
σύμφωνα με το συνημμένο στο 
παράρτημα υπόδειγμα 4, προσκο-
μίζοντας, όπου απαιτείται, τα οικεία 
δικαιολογητικά.
2. Ο αρμόδιος προϊστάμενος Δ.Ο.Υ., 
μετά την παραλαβή της αίτησης, 
ελέγχει τα δικαιολογητικά, τη δή-
λωση φορολογίας εισοδήματος 
οικονομικού έτους 2014 και την εκ-
καθάριση αυτής, ως προς το συνο-
λικό φορολογητέο οικογενειακό ει-
σόδημα, τη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 
2014 του ιδίου, της συζύγου και των 
εξαρτώμενων τέκνων, ως προς το 
σύνολο της επιφάνειας των κτισμά-
των τους και το ύψος της ακίνητης 
περιουσίας, κατά περίπτωση, και 
στη συνέχεια αποφαίνεται για την 
αποδοχή ή απόρριψη του αιτήμα-
τος.

3. Σε περίπτωση αποδοχής του αι-
τήματος, η έκπτωση των παραγρά-
φων 1 και 2 του άρθρου 7 του Ν. 
4223/2013, χορηγείται στο συνολι-

κό ποσό κύριου και συμπληρωματι-
κού ΕΝ.Φ.Ι.Α. 
4. Στην περίπτωση κατά την οποία, 
ως προς τον ΕΝΦΙΑ, οι σύζυγοι ή/
και τα εξαρτώμενα τέκνα ανήκουν 
σε διαφορετική Δ.Ο.Υ., η αίτηση 
υποβάλλεται στον αρμόδιο προϊ-
στάμενο Δ.Ο.Υ. για τη φορολογία 
εισοδήματος οικονομικού έτους 
2014 του συζύγου. Ο προϊστάμε-
νος υποδοχής της αίτησης, εφόσον 
αποδεχθεί τις αιτιάσεις του φορολο-
γουμένου, αποστέλλει την απόφα-
σή του, σύμφωνα με το συνημμένο 
στο παράρτημα υπόδειγμα 5, στον 
αρμόδιο προϊστάμενο της συζύγου 
ή/και των εξαρτώμενων τέκνων, ο 
οποίος, αφού αποδεχθεί και αυτός 
τις αιτιάσεις του φορολογουμένου, 
συνυπογράφει και επιστρέφει την 
απόφαση. Η χορήγηση της μείωσης 
για κάθε δικαιούχο αυτής πραγμα-
τοποιείται από τον αρμόδιο προϊ-
στάμενο Δ.Ο.Υ. 
Άρθρο 5 
Στην παρούσα απόφαση επισυνά-
πτονται, ως παραρτήματα, πέντε (5) 
υποδείγματα αποφάσεων και αιτή-
σεων, τα οποία αποτελούν αναπό-
σπαστο τμήμα αυτής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
 

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2014

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων 
Εσόδων

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 
10 και 13 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 
Α΄), περί Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας 
Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και ειδικότερα 
τις διατάξεις της παραγράφου 5 του 
άρθρου 3.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 
(ΦΕΚ 170 Α΄) και ειδικότερα των άρ-
θρων 4, 5, 19, 23, 32, 34, 37 και 63. 
3. Τις διατάξεις του Ν. 2238/1994 
(ΦΕΚ 151 Α΄).
4. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου 
Ε2 της παραγράφου Ε του πρώτου 
άρθρου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 
Α΄), όπως ισχύει, περί σύστασης θέ-
σης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων.
5. Την πράξη 20/25.6.2014 του 
Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 360 
ΥΟΔΔ), περί επιλογής και διορι-
σμού Γενικού Γραμματέα της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών.
6. Την ΠΟΛ.1209/19.9.2014 (ΦΕΚ 
2505 Β΄) απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα Δημοσίων Εσόδων «Εκκαθά-
ριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014».
7. Το γεγονός ότι με την παρούσα 
απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
στον Κρατικό Προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:
1. Η χορήγηση μείωσης του ΕΝ.Φ.Ι.Α. 
σε φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 5 του άρ-
θρου 3 του Ν. 4223/2013, πραγματο-
ποιείται κεντρικά από τη Διεύθυνση 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.Η-
ΛΕ.Δ.) του Υπουργείου Οικονομικών, 
σε δύο εκκαθαρίσεις, τους μήνες 
Οκτώβριο και Δεκέμβριο του έτους 
2014. 

Στην περίπτωση στην οποία, κατά 
την εκκαθάριση του Δεκεμβρίου 
2014, διαπιστωθεί ότι ο φορολογού-
μενος δεν δικαιούται τη χορηγηθεί-
σα μείωση, λόγω της υποβολής ή της 
εκκαθάρισης φορολογικών δηλώσε-
ων στο χρονικό διάστημα που μεσο-
λάβησε από την πρώτη μέχρι τη νέα 
εκκαθάριση, με αποτέλεσμα να μην 
πληρούνται οι προϋποθέσεις, αυτή 
αίρεται με αιτιολογημένη απόφαση 
της Φορολογικής Διοίκησης, σύμ-
φωνα με το συνημμένο στο παράρ-
τημα υπόδειγμα, και εκδίδεται νέα 
πράξη διοικητικού προσδιορισμού 
του φόρου, ο οποίος καταβάλλεται 
σε ισόποσες δόσεις μέχρι και την 
27/2/2015.
2. Οι παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, 
οι οποίες δεν ήταν ενεργές καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έτους 2013, λαμβά-
νονται από τα αρχεία του ΔΕΔΔΗΕ 
ανά περιφέρεια. Οι αριθμοί των πα-
ροχών του αρχείου του ΔΕΔΔΗΕ δι-
ασταυρώνονται με τους αριθμούς 
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος οι 
οποίοι αναγράφονται στις εμπρόθε-
σμες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων 
(έντυπα Ε9) έτους 2014 και στις ανα-
λυτικές καταστάσεις μισθωμάτων 
ακινήτων (έντυπα Ε2) οικονομικού 
έτους 2014. 
3. Η πληροφορία του κενού ακινή-
του, καθ’ όλη τη διάρκεια του προη-
γούμενου έτους, λαμβάνεται από τις 
αναλυτικές καταστάσεις μισθωμάτων 
ακινήτων οικονομικού έτους 2014, οι 
οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι και τη 
δεύτερη εκκαθάριση σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 της παρούσας, από 
τους ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν το 
εμπράγματο δικαίωμα της πλήρους 

κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνη-
τα. 4. Ο φορολογούμενος πρέπει να 
είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας 
την 1η Ιανουαρίου 2014.

5. Για την εκκαθάριση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και 
τη χορήγηση μείωσης, δεν απαιτείται 
να προηγηθεί η προσκόμιση δικαιο-
λογητικών και ο έλεγχος αυτών από 
την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ανεξάρτητα από 
το ύψος της μείωσης, δεδομένου ότι 
η εκκαθάριση χορηγείται εκ του νό-
μου κεντρικά από τη Δ.ΗΛΕ.Δ.. 

6. Για την πράξη προσδιορισμού του 
φόρου, που εκδίδεται μετά τη χο-
ρήγηση της μείωσης, καθώς και για 
τη διαχείριση ποσών ΕΝ.Φ.Ι.Α. που 
μειώθηκαν, εφαρμόζεται ανάλογα η 
ΠΟΛ.1209/19.9.2014 (ΦΕΚ 2505 Β΄).

7. Μετά την ολοκλήρωση των δύο 
κεντρικών εκκαθαρίσεων, στις περι-
πτώσεις στις οποίες έχει εκδοθεί δή-
λωση - πράξη διοικητικού προσδιο-
ρισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α.έτους 2014 χωρίς να 
χορηγηθεί μείωση ΕΝΦΙΑ, ενώ ο φο-
ρολογούμενος τη δικαιούται, η μεί-
ωση θα χορηγείται από τον αρμόδιο 
προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., που έχει εκδώ-
σει τη δήλωση − πράξη διοικητικού 
προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014, 
με διαδικασία που θα καθορισθεί με 
νεότερη απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2014

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων 
Εσόδων

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

 ΠΟΛ.1232/21.10.2014 
Διαδικασία χορήγησης μείωσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων 
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014 σε φυσικά πρόσωπα για κύριους χώρους κενών και 

μη ηλεκτροδοτούμενων κατοικιών και επαγγελματικών στεγών 
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συνέχεια στην επομένη σελίδα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ-
ΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 
4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄), σύμφωνα με τις 
οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον 
Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων να 
καθορίζει
α) την διαδικασία υπαγωγής στις ανωτέρω 
διατάξεις και μέσω διαδικτυακής εφαρ-
μογής της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων,
β) την ημερομηνία και τον τρόπο καταβο-
λής των δόσεων,
γ) τις ειδικότερες λεπτομέρειες για την 
εφαρμογή της παραγράφου 8 του άρθρου 
αυτού και
δ) κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρ-
μογή των διατάξεων του άρθρου αυτού 
και να μεταβιβάζει την αρμοδιότητα έκδο-
σης απόφασης για υπαγωγή στη ρύθμιση 
των διατάξεων του ιδίου άρθρου σε άλλα 
όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.
2. Την υπ΄ αριθμ. 20/25.06.2014 Πράξη 
Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 360 ΥΟΔΔ) 
περί επιλογής και διορισμού του Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/74 (ΦΕΚ 90 Α΄) 
περί Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων 
(Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 
Α΄) Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, 
όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου 
Α1 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του 
Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α΄).
6. Την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1212/23.11.2012 (ΦΕΚ 
338 Β΄) «Πληρωμή βεβαιωμένων στις 
Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών σε πιστωτι κά 
ιδρύματα και στα ΕΛ.ΤΑ.», όπως ισχύει.
7. Την ανάγκη καθορισμού θεμάτων και 
λεπτομερειών για την εφαρμογή των δια-
τάξεων ρύθμισης οφειλών στη Φορολογι-
κή Διοίκηση.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:
1. Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση των 
διατάξεων του άρθρου 51 «Ρύθμιση οφει-
λών προς τη Φορολογική Διοίκηση» του 
Ν. 4305/2014 υποβάλλεται ηλεκτρονικά, 
μέσω διαδικτυακής εφαρμογής για όλες 
τις περιπτώσεις που αυτό υποστηρίζεται 

Αριθμ . ΠΟΛ. 1236
Ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών στη φορολογική 

διοίκηση του άρθρου 51 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄/31.10.2014).

τεχνικά. Εξαιρετικά και σε περίπτωση που 
υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής 
υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται στη 
Δ.Ο.Υ./ Τελωνείο/Υπηρεσία, ο Προϊστά-
μενος της οποίας είναι αρμόδιος για την 
επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής, ο 
οποίος εξετάζει την αίτηση και τις προϋ-
ποθέσεις υπαγωγής.
2. Η καταβολή των δόσεων διενεργείται 
στους φορείς είσπραξης (Τράπεζες κλπ) 
με την χρήση μοναδικού κωδικού πληρω-
μής ή στην κατά περίπτωση υπηρεσία της 
Φορολογικής Διοίκησης.
3. Η πρώτη δόση της ρύθμισης είναι κατα-
βλητέα μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέ-
ρες από την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, οι δε 
επόμενες δόσεις την τελευταία εργάσιμη 
ημέρα των επόμενων μηνών. Η καταβολή 
της οφειλής δύναται να πραγματοποιείται 
μέσω πάγιας εντολής στους φορείς εί-
σπραξης.
4. Χρέη που υπάγονται στη ρύθμιση:
Α) Υποχρεωτικά:
Το σύνολο των βεβαιωμένων έως και την 
1η Οκτωβρίου 2014 και ληξιπρόθεσμων 
έως και την ημερομηνία της αίτησης οφει-
λών, που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά 
νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή 
διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση 
τμηματικής καταβολής οφειλών.
Β) Μετά από επιλογή του οφειλέτη :
i) βεβαιωμένες έως και την 1η Οκτωβρίου 
2014 οφειλές που τελούν σε διοικητική ή 
δικαστική ή εκ του νόμου αναστολή κατά 
την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής,
ii) βεβαιωμένες έως και την 1η Οκτωβρί-
ου 2014 οφειλές που δεν έχουν καταστεί 
ληξιπρόθεσμες κατά την ημερομηνία της 
αίτησης υπαγωγής,
iii) βεβαιωμένες έως και την 1η Οκτωβρί-
ου 2014 οφειλές που κατά την ημερομη-
νία της αίτησης υπαγωγής έχουν υπαχθεί 
σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής 
καταβολής οφειλών, των οποίων οι όροι 
τηρούνται. Στην περίπτωση υπαγωγής 
στη νέα ρύθμιση, επέρχεται απώλεια των 
ανωτέρω διευκολύνσεων ή ρυθμίσεων 
τμηματικής καταβολής χρεών.
Γ) Η υποχρεωτικά υπαγόμενη στη ρύθμιση 
βασική οφειλή δεν μπορεί να ξεπερνά το 
ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000,00 €).
Δ) Εξαίρεση από την υπαγωγή στη ρύθμι-
ση :

i) Δεν υπάγονται οφειλές που σύμφωνα με 
τις οικείες διατάξεις δεν δύνανται να υπα-
χθούν σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής 
καταβολής οφειλών.
ii) Ομοίως δεν υπάγονται οφειλές η απο-
πληρωμή των οποίων έχει ρυθμιστεί από 
συμφωνία που επικυρώθηκε με δικαστική 
απόφαση κατ΄άρθρα 99 επ. Πτωχευτικού 
Κώδικα, 44 Ν. 1892/90 ή άλλες διατάξεις, 
εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στη 
συμφωνία.
5. Η ρύθμιση χορηγείται ανά οφειλέτη και 
για τις ως άνω οφειλές για τις οποίες έχει 
ευθύνη καταβολής. Ο οφειλέτης τυγχάνει 
των ευεργετημάτων της ρύθμισης μετά 
την καταβολή της πρώτης δόσης αυτής.
6. Προϋποθέσεις υπαγωγής
Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει ο 
οφειλέτης να έχει υποβάλει τις προβλεπό-
μενες από τον νόμο φορολογικές δηλώ-
σεις, το οποίο και θα δηλώνει με υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 , 
ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης.
Εφόσον κατά τη διενέργεια των αυτοματο-
ποιημένων ελέγχων από την ηλεκτρονική 
εφαρμογή προκύψει εκκρεμότητα υποβο-
λής φορολογικής δήλωσης, αυτή πρέπει 
πρώτα να τακτοποιηθεί και στη συνέχεια 
ο οφειλέτης δύναται να υποβάλει αίτηση 
υπαγωγής.
7. Προϋποθέσεις υπαγωγής σε πρόγραμ-
μα αριθμού δόσεων άνω των εβδομήντα 
δύο (72).
Για την υπαγωγή σε αριθμό δόσεων άνω 
των εβδομήντα δύο (72) έως και εκατό 
(100), το ποσό της συνολικά ρυθμιζό-
μενης βασικής οφειλής δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ 
(15.000,00 €).
8. Ειδικότερες λεπτομέρειες για την εφαρ-
μογή της παρ. 8 του άρθρου 51 του Ν. 
4305/2014 .
Α) Οι οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στη 
ρύθμιση «τελευταίας ευκαιρίας» της υπο-
παραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 
πρώτου του Ν.4152/2013 και τηρούν 
τους όρους της ρύθμισης αυτής τυγχά-
νουν αναδρομικά των εκπτώσεων και των 
πρόσθετων ευεργετημάτων της παρ 8 του 
άρθρου 51 του Ν.4305/2014. Ειδικότερα 
για τους οφειλέτες που επιλέξουν να υπα-
γάγουν την εναπομένουσα ρυθμισμένη 
οφειλή τους στη ρύθμιση του άρθρου 51 
του Ν.4305/2014, οι ανωτέρω εκπτώσεις 
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δύνανται να χορηγηθούν μετά την κατα-
βολή της πρώτης δόσης αυτής. Για όσους 
οφειλέτες δεν επιλέξουν με σχετική αί-
τηση και έως την 31η Μαρτίου 2015 την 
υπαγωγή τους στη ρύθμιση του άρθρου 
51 του Ν.4305/2014 ή την διατήρηση της 
ρύθμισης της υποπαραγράφου Α1 της 
παραγράφου Α του Ν. 4152/2013, θεω-
ρείται ότι έχουν επιλέξει τη διατήρηση της 
ρύθμισης του Ν.4152/2013 με τα σχετικά 
ευεργετήματα της παραγράφου 8 του άρ-
θρου 51 του Ν.4305/2014. Αίτηση για δι-
ατήρηση της ρύθμισης του Ν. 4152/2013 
υποβάλλεται άπαξ έως τις 31.03.2015.
Β) Οι απαλλαγές διενεργούνται:
i) Για τις οφειλές που είναι βεβαιωμένες 
στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και 
στα Ελεγκτικά Κέντρα, επί των εξοφλημέ-
νων δόσεων ρύθμισης, με Ατομικό Φύλλο 
Έκπτωσης (ΑΦΕΚ), το οποίο συντάσσεται 
από τον αρμόδιο για τη χορήγηση της 
ρύθμισης «τελευταίας ευκαιρίας» Προϊ-
στάμενο, ο οποίος ελέγχει και την τήρηση 
των όρων της, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του 
άρθρου πρώτου του Ν.4152/13 και της 
απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1111/2013 , λαμ-
βάνοντας υπόψη το προτεινόμενο προς 
επιστροφή ποσό από την ηλεκτρονική 
εφαρμογή.
Το ΑΦΕΚ εκκαθαρίζεται και εξοφλείται από 
το τμήμα Εσόδων της υπηρεσίας όπου εί-
ναι βεβαιωμένη η οφειλή, εντός ενενήντα 
(90) ημερών από την ημερομηνία που ορί-
ζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 
2 του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014 .
Το συνολικό επιστρεφόμενο ποσό πιστώ-
νεται κατά προτεραιότητα στις δόσεις της 
ρύθμισης.
ii) Για τις οφειλές που είναι βεβαιωμένες 
στα Τελωνεία με την έκδοση απόφασης 
απαλλαγής προσαυξήσεων, τόκων και 
προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής και 
στην περίπτωση που προκύψει υπόλοιπο 
προς επιστροφή ποσό θα διενεργείται με 
τη διαδικασία επιστροφής αχρεωστήτως 
εισπραχθέντων.
9. Απώλεια της ρύθμισης.
Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την 
υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπο-
λοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοι-
χεία βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη 
της είσπραξής του με όλα τα προβλεπό-
μενα από την ισχύ ουσα νομοθεσία μέτρα, 
εάν ο οφειλέτης:
α) δεν είναι φορολογικά ενήμερος από την 

ημερομη νία υπαγωγής και καθ΄ όλη τη δι-
άρκεια της ρύθμισης ή
β) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση 
της ρύθμισης κατά τη διάρκεια του πρώ-
του εξαμήνου της ρύθμισης ή
γ) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μέχρι δύο 
δόσεις ανά έτος προγράμματος ρύθμισης 
ή
δ) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση 
της ρύθμισης ανά έτος προγράμματος 
ρύθμισης για χρονικό διάστημα μέχρι δύο 
μήνες ή
ε) έχει δηλώσει ανακριβή στοιχεία προκει-
μένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.
Γενικώς, στην περίπτωση που διαπιστωθεί 
σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης ότι 
δεν πληρούνται οι όροι των διατάξεων 
του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014 και της 
παρούσας απόφασης, η ρύθμιση απόλλυ-
ται και ο οφειλέτης χάνει τα ευεργετήματα 
της ρύθμισης.
10. Λοιπά στοιχεία της ρύθμισης.
α) Ως αρμόδια Δ.Ο.Υ./Τελωνείο/Υπηρεσία 
για τη χορήγηση της ρύθμισης σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 της 
παρούσας, την παρακολούθηση, την τή-
ρηση των όρων της, την απώλεια αυτής 
και κάθε άλλη αναγκαία διαδικασία, ορί-
ζεται η Δ.Ο.Υ./Τελωνείο/ Υπηρεσία ο Προ-
ϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για 
την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.
Στην περίπτωση συναρμοδιότητας της 
Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, αρ-
μόδιος ορίζεται ο Προϊστάμενος αυτής.
β) Σε έκτακτες περιπτώσεις που για την 
οποιαδήποτε αιτία δεν εμφανίζονται στο 
πληροφοριακό σύστημα των Δ.Ο.Υ. οι σχε-
τικές πληρωμές, ο αιτών οφείλει να προ-
σκομίζει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. το σχετικό 
παραστατικό πληρωμής, για την αξιολό-
γηση του αιτήματος αποδεικτικού ενημε-
ρότητας.
γ) Κατά την ημερομηνία της αίτησης υπο-
λογίζονται οι απαλλαγές της παρ. 1 του 
άρθρου 51 του Ν. 4305/2014. Από την ίδια 
ημερομηνία υπολογίζεται τόκος που ανέρ-
χεται σε 4.56% ετησίως και επιβαρύνει τις 
υπαχθείσες στη ρύθμιση οφειλές. Από την 
υπαγωγή στη ρύθμιση και ενόσω αυτή δι-
αρκεί, οι οφειλές δεν επιβαρύνονται με τις 
κατά ΚΕΔΕ και κατά ΚΦΔ προσαυξήσεις, 
τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης κατα-
βολής.
δ) Το ελάχιστο συνολικό ποσό μηνιαίας 
δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι 
μικρότερο των πενήντα (50) ευρώ.

11. Δυνατότητα αλλαγής προγράμματος 
ρύθμισης.
α) Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιο-
δήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλή-
σει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των 
ρυθμισμένων οφειλών, ή σε περίπτωση 
εξόφλησης του συνόλου της οφειλής με 
οποιοδήποτε τρόπο, ο οφειλέτης θα τύχει 
απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού 
των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων 
εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό 
ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό 
των μηνιαίων δόσεων σύμφωνα με το νέο 
πρόγραμμα ρύθμισης, που τελικά διαμορ-
φώνεται.
β) Ο οφειλέτης που έχει υπαχθεί σε πρό-
γραμμα ρύθμισης οφειλών του άρθρου 51 
του Ν. 4305/2014 δύναται να επιλέξει την 
υπαγωγή του σε άλλο πρόγραμμα ρύθμι-
σης της ίδιας περίπτωσης με διαφορετι-
κό αριθμό δόσεων για το υπόλοιπο προς 
καταβολή ποσό και υπό τις ίδιες προϋπο-
θέσεις. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται 
απαλλαγή από τις προσαυξήσεις, τόκους 
και πρόστι μα εκπρόθεσμης καταβολής για 
το εναπομείναν ποσό σύμφωνα με το νέο 
πρόγραμμα ρύθμισης.
Ο συνολικός αριθμός των μηνιαίων δόσε-
ων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εβδομή-
ντα δύο (72) ή τις εκατό (100) κατά περί-
πτωση, υπολογιζόμενος από την πρώτη 
δόση του αρχικού προγράμματος ρύθμι-
σης.
12. Από την ημερομηνία δημοσίευσης την 
απόφασης αυτής και μέχρι την 31η Μαρτί-
ου 2015, δεν επιτρέπεται η χορήγηση ρυθ-
μίσεων τμηματικής καταβολής κατά τις δι-
ατάξεις της υποπαραγράφου Α1 της παρ. 
Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 
για τους οφειλέτες που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του άρθρου 51 του Ν. 
4305/2014.
Για το ίδιο χρονικό διάστημα, η αίτηση χο-
ρήγησης ρυθμίσεων υπαγωγής στη ρύθμι-
ση της ανωτέρω υποπαραγράφου Α1 δεν 
δύναται να υποβληθεί ηλεκτρονικά.
13. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμε-
να στις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 
4305/2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2014

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
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