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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

Μετά την ψήφιση του νόμου, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προβούν  στις απαραίτητες 

εσωτερικές διαδικασίες, προκειμένου το νέο νομοθετικό πλαίσιο να ενσωματωθεί 

σταδιακά και το ταχύτερο δυνατόν στα ηλεκτρονικά συστήματα του Υπουργείου. 

 Από Δευτέρα 15/9 και σταδιακά (εντός δύο ημερών) οι φορολογούμενοι θα 

μπορούν να πληροφορηθούν μέσω της προσωποποιημένης πληροφόρησης στο 

TAXISnet και στην ηλεκτρονική σελίδα της εφαρμογής για την υποβολή δηλώσεων 

στοιχείων ακινήτων Ε9  το νέο αριθμό των δόσεων το ποσό της κάθε δόσης, βάσει 

της αρχικής εκκαθάρισης και την ημερομηνία καταβολής αυτών.  

   

 

Τονίζεται, για να μην υπάρξει σύγχυση, ότι η αναπροσαρμογή των δόσεων θα γίνει 

για όλους τους φορολογούμενους, ανεξάρτητα αν, με βάση τις διατάξεις του νέου 

νόμου, θα διενεργηθεί στη συνέχεια νέα εκκαθάριση του φόρου σε μερίδα εξ 

αυτών. Δηλαδή, από 15/9 και μέχρι τη νέα εκκαθάριση του ΕΝ.Φ.Ι.Α., οι 

φορολογούμενοι δεν θα δουν στο εκκαθαριστικό τους διαφορετικό ποσό 

οφειλόμενου φόρου από αυτό που είχε αρχικά εκκαθαρισθεί. 
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 Από Δευτέρα 22/9 και σταδιακά (εντός τριών ημερών) οι φορολογούμενοι, για τους 

οποίους θα γίνει νέα εκκαθάριση του φόρου, θα μπορούν να εκτυπώνουν τα νέα 

εκκαθαριστικά του ΕΝ.Φ.Ι.Α.. Εναλλακτικά στην περίπτωση που κάποιος 

φορολογούμενος δεν είναι πιστοποιημένος χρήστης του TAXISnet, θα μπορεί να 

ενημερώνεται για την οφειλή του (ταυτότητα οφειλής) από το τμήμα Εσόδων 

οποιασδήποτε Δ.Ο.Υ.  

Διευκρινίζεται ότι, κατ’ αρχήν, νέα εκκαθάριση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. θα γίνει στις 

περιπτώσεις, στις οποίες, μεταξύ των ακινήτων, περιλαμβάνονται και οικόπεδα που 

βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες δεν ισχύει ο αντικειμενικός προσδιορισμός αξίας 

ακινήτων. Στις περιπτώσεις αυτές, για τον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α., θα ληφθούν 

υπόψη οι τιμές των οικοπέδων, με βάση τις οποίες υπολογίσθηκε ο ΦΑΠ φυσικών 

προσώπων έτους 2013, εφόσον αυτές είναι ευνοϊκότερες για τους 

φορολογούμενους. Επίσης, κατά τη νέα εκκαθάριση θα εξαιρεθούν από το φόρο τα 

ακίνητα που βρίσκονται στη νήσο Κεφαλληνία. Επιπλέον, στις περιπτώσεις 

ακινήτων, τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή έργα 

τέχνης, κατά τη νέα εκκαθάριση το υπόλοιπο του οικοπέδου τους θα απαλλαγεί από 

τον κύριο φόρο. Τέλος ο συντελεστής του συμπληρωματικού φόρου για τα μη 

ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα των Ν.Π.Δ.Δ., που δεν εντάσσονται στους φορείς της 

Γενικής Κυβέρνησης, θα μειωθεί από 5‰ σε 2,5‰.  

 Από τις αρχές Οκτωβρίου, οι φορολογούμενοι, οι οποίοι επιθυμούν να 

τροποποιήσουν την περιουσιακή τους κατάσταση, θα δύνανται να υποβάλουν 



 

3 

 

ηλεκτρονικά, εμπρόθεσμα μέχρι και την 30η Νοεμβρίου, δήλωση Ε9, με την οποία 

θα διορθώσουν, διαγράψουν ή συμπληρώσουν στοιχεία των ακινήτων τους, ώστε η 

εικόνα τους να απεικονίζεται πλέον ορθά. Εφόσον από την υποβολή της 

τροποποιητικής δήλωσης προκύπτει επιστροφή φόρου άνω των 300 €, ο 

φορολογούμενος θα υποχρεούται να προσκομίσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τα 

δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν το λόγο της υποβολής της δήλωσης αυτής. Στην 

περίπτωση που, μετά την υποβολή της πρώτης τροποποιητικής δήλωσης, 

υποβληθεί και νέα τροποποιητική δήλωση, μέχρι 30/11, θα διενεργείται σε κάθε 

περίπτωση νέα εκκαθάριση του φόρου μετά από έλεγχο των σχετικών 

δικαιολογητικών αυτής, εφόσον προκύπτει μείωση του φόρου.  

Για το λόγο αυτό οι φορολογούμενοι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι πολύ 

προσεκτικοί κατά την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων, ώστε αφενός να 

μην απαιτηθεί να προσέλθουν στις Δ.Ο.Υ. και αφετέρου να υπάρχει η ορθή εικόνα 

της περιουσιακής τους κατάστασης στο μέλλον. Έτσι, όταν θα ζητήσουν να λάβουν 

πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. δεν θα ταλαιπωρούνται πλέον από τη μετάβασή τους στις 

Δ.Ο.Υ. ή την υποβολή διορθωτικών δηλώσεων. Για τον τρόπο συμπλήρωσης των 

τροποποιητικών δηλώσεων θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες με εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες θα αναρτηθούν στους διαδικτυακούς τόπους 

της Γ.Γ.Δ.Ε. 

 Μέσα στον Οκτώβριο θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία που θα 

ακολουθηθεί για τα ξενοδοχειακά κτίρια, τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται από 

ατομικές επιχειρήσεις, προκειμένου να τύχουν απαλλαγής από το συμπληρωματικό 

φόρο.  

 Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν νέες εκκαθαρίσεις του ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

στις περιπτώσεις που στα ακίνητα του φορολογουμένου περιλαμβάνονται κατοικίες 

ή διαμερίσματα και επαγγελματικές στέγες οι οποίες καθ’ όλη τη διάρκεια του 2013 

ήταν κενές και μη ηλεκτροδοτούμενες. (Σημειώνεται ότι στη ρύθμιση αυτή δεν 

περιλαμβάνεται σε καμία περίπτωση τα ημιτελή κτίσματα καθώς και τα ακίνητα 

που ουδέποτε έχουν ηλεκτροδοτηθεί). Επιπλέον μέσα στην ίδια προθεσμία θα 

χορηγηθούν οι εκπτώσεις 50% ή 100% από το φόρο στις περιπτώσεις των 

οικονομικά αδύναμων φορολογουμένων – φυσικών προσώπων. 
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 Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εκκαθάρισης των πιο πάνω 

περιπτώσεων, εφόσον παρουσιασθούν υποθέσεις φορολογουμένων, οι οποίες δεν 

μπορούν να υποστηριχθούν ηλεκτρονικά, λόγω της έλλειψης ουσιωδών στοιχείων, 

καθώς και διορθώσεις υπολογισμού του φόρου, για τις οποίες είτε απαιτείται η 

προσκόμιση δικαιολογητικών είτε δεν καλύπτονται από την ηλεκτρονική υποβολή 

δήλωσης, θα εκκαθαρισθούν ανά υπόθεση με την υποβολή σχετικού αιτήματος και 

την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπου απαιτείται. Για το λόγο 

αυτό, θα εκδοθούν οι απαραίτητες αποφάσεις και οδηγίες, οι οποίες θα 

αναρτηθούν και στους διαδικτυακούς τόπους της Γ.Γ.Δ.Ε. 

 Η αναστολή καταβολής του φόρου των δικαιούχων αυτής νομικών προσώπων θα 

πραγματοποιηθεί από τις Δ.Ο.Υ. μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος του νομικού 

προσώπου μέσα στο μήνα Οκτώβριο και έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων 

με διαδικασία και έντυπο που θα καθοριστεί με απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε. 

 Τέλος, το Δεκέμβριο θα «ανοίξει» η ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής δηλώσεων 

στοιχείων ακινήτων (Ε9) με τη διαρκή ενημέρωση του Περιουσιολογίου με τις 

μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης που επήλθαν μέσα στο έτος 2014. Η 

εφαρμογή αυτή θα παραμένει διαρκώς «ανοιχτή», ώστε οι φορολογούμενοι να 

ενημερώνουν την περιουσιακή τους κατάσταση μέσα σε ένα μήνα από τη μεταβολή 

αυτή, όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία. Ειδικότερα μεταβολές που 

πραγματοποιήθηκαν από 1/1/2014 μέχρι και 30/11/2014, θα δηλωθούν μέχρι και 

31/1/2015. Οι μεταβολές που θα πραγματοποιηθούν εντός του μηνός Δεκεμβρίου 

του 2014, θα δηλωθούν μέσα στον Ιανουάριο του 2015 σε 30 ημέρες από τη 

μεταβολή.  


