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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   ΠΟΛ.: 1245
Καθορισμός λεπτομερειών και θεμάτων της διαδικασί−

ας εφαρμογής των διατάξεων του φόρου πολυτελούς 
διαβίωσης του άρθρου 44 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α΄), 
όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την παρά−
γραφο 6 του άρθρου 74 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α΄). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 

18Α΄) περί επιβολής φόρου πολυτελούς διαβίωσης, όπως 
ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις 
της παραγράφου 6 του άρθρου 74 του Ν. 4172/2013 
(ΦΕΚ 167Α΄). 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 16, 18, 61 και 63 του Ν. 
2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄).

3. Την με αριθμ. 07927 ΕΞ2012 (ΦΕΚ 2574 Β΄/24.09.2012) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομικών, με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον 
Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη.

4. Την ανάγκη καθορισμού λεπτομερειών και διαδι−
κασιών σχετικά με την επιβολή του φόρου πολυτελούς 
διαβίωσης.

5. Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης που προβλέπε−
ται από το άρθρο 44 του Ν. 4111/2013, επιβάλλεται στα 
ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, όπως αυτά 
έχουν προσαρμοστεί μετά τις μειώσεις και απαλλαγές 
που προβλέπονται από τον Ν. 2238/1994 και κατά την 
αναλογία των μηνών που τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιω−
τικής χρήσης, αεροσκάφη, ελικόπτερα, ανεμόπτερα και 
δεξαμενές κολύμβησης ήταν στην κυριότητα ή κατοχή 
των φορολογούμενων, λαμβανομένης υπόψη της ακι−
νησίας και της παλαιότητας που προβλέπονται από τις 
διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2238/1994.

Στα αυτοκίνητα με κυβισμό ακριβώς χίλια εννιακόσια 
είκοσι εννέα (1.929) κυβικά και μέχρι κυβισμού ακριβώς 
δυόμιση χιλιάδες (2.500) κυβικά, επιβάλλεται φόρος με 
συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσού της 
ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, ενώ στα αυτοκίνητα με 
πάνω από δυόμιση χιλιάδες 2.500 κυβικά, επιβάλλεται 
φόρος με συντελεστή δέκα (10%) τοις εκατό. 

Για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που 
αγοράστηκαν μεταχειρισμένα από τον ΟΔΔΥ, ως έτος 
πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα θεωρείται αυτό 
που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας που χορηγή−
θηκε μετά την μεταβίβασή τους από τον ΟΔΔΥ. 

Στην περίπτωση φυσικών προσώπων που βαρύνονται 
με αυτοκίνητο ή αυτοκίνητα από ακριβώς 1929 κυβικά 
και άνω και με παλαιότητα κάτω των 10 ετών, τα οποία 
ανήκουν σε εταιρίες (ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες ή 
περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμες ή αστικές, καθώς 
και σε κοινωνίες και κοινοπραξίες που ασκούν επιχεί−
ρηση ή επάγγελμα), ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης 
επιβάλλεται στα ποσά των αντικειμενικών δαπανών 
όπως ορίζονται στην παρ. 1 άρθρ. 16 του Ν. 2238/1994. 

2. Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης δεν εκπίπτει ως δαπά−
νη για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος.

3. Σε περιπτώσεις αποβιωσάντων, ο φόρος πολυτε−
λούς διαβίωσης που προκύπτει για το διάστημα προ 
θανάτου, βαρύνει τους κληρονόμους, ανάλογα με το 
ποσοστό της κληρονομικής τους μερίδας. 

4. Από το οικονομικό έτος 2014 και εφεξής, ο φόρος 
θα βεβαιώνεται μαζί με τον φόρο εισοδήματος φυσικών 
προσώπων, σε κοινό εκκαθαριστικό σημείωμα.

5. Ειδικά για το οικονομικό έτος 2013, ο φόρος πολυ−
τελούς διαβίωσης βεβαιώνεται σε ξεχωριστό εκκαθαρι−
στικό σημείωμα από αυτό του υπολογισμού του φόρου 
εισοδήματος, βάσει της δήλωσης Φ.Ε. οικ. έτους 2013, 
μετά από σχετικούς ελέγχους με διαθέσιμα στοιχεία 
που τηρούνται ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία 
Δημοσίων Εσόδων. Για όσα αυτοκίνητα πληρούν τις 
προϋποθέσεις επιβολής φόρου πολυτελούς διαβίωσης 
και δεν έχουν συμπεριληφθεί από τους υπόχρεους στις 
δηλώσεις Φ.Ε. οικ. έτους 2013, θα σταλούν στις Δ.Ο.Υ. 
ηλεκτρονικά αρχεία από τη Δ/νση Ηλεκτρονικής Δι−
ακυβέρνησης για περαιτέρω έλεγχο και την επιβολή 
του φόρου. Η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του 
Υπουργείου Οικονομικών εκτυπώνει και αποστέλλει τα−
χυδρομικά στους υπόχρεους ατομική ειδοποίηση επί 
της οποίας αναγράφεται η ταυτότητα οφειλής του προς 
καταβολή ποσού, η προθεσμία καταβολής του, καθώς 
και το συνολικά οφειλόμενο ποσό για καταβολή.

Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης οικονομικού έτους 
2013, καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσι−
μη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μεθεπόμενου 
μήνα από τη βεβαίωση του φόρου. Σε περίπτωση εμπρό−
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θεσμης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 
και εμπρόθεσμης καταβολής του συνολικά οφειλόμενου 
φόρου πολυτελούς διαβίωσης, παρέχεται έκπτωση ενά−
μισι τοις εκατό (1,5%). 

Παράλληλα το εκκαθαριστικό με ενσωματωμένη την 
πιο πάνω ειδοποίηση αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο 
www.gsis.gr, με δυνατότητα εκτύπωσης από τους υπό−
χρεους – φορολογούμενους.

6. Η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ενημερώνει 
ηλεκτρονικά τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για την εκκαθάριση 
και δημιουργεί χρηματικούς καταλόγους ανά Δ.Ο.Υ., οι 
οποίοι αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην Δ.Ο.Υ. που ήταν 
αρμόδια για την εκκαθάριση της ετήσιας δήλωσης φο−
ρολογίας εισοδήματος του φυσικού προσώπου κατά το 
οικονομικό έτος 2013. Η βεβαίωση γίνεται στον Κωδικό 
Αριθμό Εσόδου Προϋπολογισμού 0897.

7. Για το οικ. έτος 2013 δεν βεβαιώνεται το συνολι−
κό ποσό του φόρου πολυτελούς διαβίωσης που τελικά 

οφείλεται, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει τα είκοσι επτά 
(27) ευρώ, αθροιστικά λαμβανόμενο για το φορολογού−
μενο και τη σύζυγό του. 

8. Στις περιπτώσεις διαπίστωσης ελλιπών – λανθα−
σμένων στοιχείων για την ορθή εκκαθάριση, οι υπόχρε−
οι φορολογούμενοι υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
αίτηση – τροποποιητική δήλωση με τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά που διαθέτουν και η Δ.Ο.Υ. προβαίνει 
σε νέα εκκαθάριση.

 9. Ο τύπος και το περιεχόμενο του εκκαθαριστικού 
σημειώματος επιβολής φόρου πολυτελούς διαβίωσης οι−
κονομικού έτους 2013, έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα.

10. Η ανάρτηση και η δυνατότητα εκτύπωσης των 
εκκαθαριστικών σημειωμάτων επιβολής φόρου πολυτε−
λούς διαβίωσης οικονομικού έτους 2013, πραγματοποι−
είται στον διαδικτυακό τόπο www.gsis.gr στην επιλογή 
«Ειδοποιήσεις Πληρωμής ή Επιστροφής Φόρου».
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02028761411130004*

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