
ΠΟΛ.1221/13.10.2014  
Τροποποίηση των αποφάσεων ΠΟΛ 1103/2013 και ΠΟΛ 1080/2014 – Αρμόδιο 
όργανο για τη χορήγηση μειώσεων στο έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων (ΕΕΤΑ)  

ΠΟΛ 1221/2014 
 
(ΦΕΚ Β' 2822/21-10-2014) 
 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α.7 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του 
Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α΄) και ειδικότερα της περίπτωσης 16 αυτής. 
 
2. Τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄). 
 
3. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του πρώτου άρθρου του 
Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων εσόδων. 
 
4. Την 20/25.6.2014 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 360 ΥΟΔΔ) περί 
επιλογής και διορισμού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών. 
 
5. Τις διατάξεις της αριθ. Δ6Α 1036682/26−2−2014 (ΦΕΚ 478 Β΄) απόφασης περί 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, όπως ισχύει. 
 
6. Την ΠΟΛ.1103/14.5.2013 (ΦΕΚ 1170 Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
περί της εξειδίκευσης των κριτηρίων και καθορισμού των αρμόδιων οργάνων και της 
διαδικασίας υπαγωγής στις ευνοϊκές διατάξεις της περ.11 της υποπαραγράφου Α7 
του πρώτου άρθρου του Ν. 4152/2013. 
 
7. Την ΠΟΛ.1080/19.3.2014 (ΦΕΚ 750 Β΄) απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Εσόδων «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους 
ακινήτων (ΕΕΤΑ)». 
 
8. Τις διατάξεις της παρ.3α του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α΄). 
 
9. Το γεγονός ότι, μετά την κατάργηση των Οικονομικών Επιθεωρήσεων, δεν είναι 
δυνατή η χορήγηση εκπτώσεων από το ΕΕΤΑ σε πρόσωπα που βρίσκονται σε 
κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται με φτώχεια, για ακίνητα που αποτελούν την 
κύρια κατοικία τους. 
 
10. Την ανάγκη επίλυσης, μέσα στα πλαίσια της παρεχόμενης νομοθετικής 
εξουσιοδότησης, προβλημάτων που δημιουργήθηκαν σε φορολογουμένους από την 
επιβολή του ΕΕΤΑ. 
 
11. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 



Κρατικού Προϋπολογισμού, 
 
αποφασίζουμε: 
 
1. Το άρθρο 3 της ΠΟΛ.1080/19.3.2014 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«Αρμόδιος για τον έλεγχο και την έκδοση απόφασης περί της συνδρομής ή μη των 
προϋποθέσεων της περίπτωσης 11 της υποπαραγράφου Α7 του πρώτου άρθρου του 
Ν. 4152/2013 είναι ο αρμόδιος Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. της φορολογίας 
εισοδήματος του υποκειμένου σε ΕΕΤΑ». 
 
2. Το άρθρο 3 της ΠΟΛ.1103/14.5.2013 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«1. Για την εφαρμογή των ευνοϊκών διατάξεων της περ.11 της υποπαραγράφου Α7 
του πρώτου άρθρου του Ν. 4152/2013, ο υποκείμενος σε ΕΕΤΑ υποβάλλει αίτηση 
στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματός του Δ.Ο.Υ., συνυποβάλλοντας και τα 
δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας. 
2. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., που είναι αρμόδιος για τη φορολογία εισοδήματος 
του υποκειμένου σε ΕΕΤΑ, μετά την παραλαβή της αίτησης, αποφαίνεται για την 
αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα και 
μπορεί να αποφασίσει είτε την καταβολή του τέλους σε περισσότερες από τις 
προβλεπόμενες δόσεις είτε και τον περιορισμό του τέλους μέχρι του ύψους που 
κρίνεται αναγκαίο, ώστε ο υπόχρεος να μπορεί να ανταποκριθεί στην καταβολή του, 
χωρίς να τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η διαβίωση του ιδίου ή των προσώπων που 
συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν φορολογικά, είτε την πλήρη διαγραφή του. 
Σε κάθε περίπτωση ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. εκδίδει πράξη, θετική ή 
απορριπτική, η οποία κοινοποιείται στον αιτούντα. 
3. Σε περίπτωσης θετικής απόφασης, ο αρμόδιος Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.: 
α) συντάσσει Α.Φ.ΕΚ., κατά το ποσό που ορίζει η απόφαση, και, εάν μεν από την 
εκκαθάριση αυτού προκύψει ποσό προς διαγραφή, τούτο διαγράφεται, εάν δε 
προκύψει ποσό προς επιστροφή, τούτο επιστρέφεται στο δικαιούχο, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 83 του ΚΕΔΕ, όπως ισχύει, και της Α.Υ.Ο. 
1109793/6134/ΠΟΛ.1223/24.11.1999 (ΦΕΚ 2134 Β΄) περί χορήγησης ενημερότητας, 
όπως ισχύει, 
β) διαγράφει το εναπομένον οφειλόμενο ποσό ΕΕΤΑ και το βεβαιώνει και το 
εισπράττει σύμφωνα με τις οριζόμενες στην απόφαση δόσεις. 
4. Κατά της απορριπτικής απόφασης του Προϊσταμένου της αρμόδιας, για τη 
φορολογία εισοδήματος του υποκειμένου σε ΕΕΤΑ, Δ.Ο.Υ. δεν χωρεί ένσταση.» 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2014 
 
Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ 

 


