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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 56
15 Ιανουαρίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011
Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και
ορισμός διαδικασίας για την αποδοχή και εκκαθάρι−
ση εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων Ενιαίου
Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄) και ει−
δικότερα τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 19, 23, 32, 34,
36, 37, 54B και 63.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 10 και 13 του
Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ
312 Α΄).
4. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγρά−
φου Ε του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄),
όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων.
5. Την πράξη 20/25−6−2014 του Υπουργικού Συμβουλίου
(ΦΕΚ 360 ΥΟΔΔ), περί επιλογής και διορισμού Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών.
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, απο−
φασίζουμε:
Άρθρο 1
Αρμόδιο όργανο για την αποδοχή
και εκκαθάριση εκπρόθεσμης τροποποιητικής
δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α.
1. Για την αποδοχή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δή−
λωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. ετών 2014 και επομένων και την έκδοση
δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξης διορθωτικού προσδιορισμού
του φόρου, όταν συνολικά ανά έτος προκύπτει μείω−
ση φόρου μεγαλύτερη των τριακοσίων (300) ευρώ από

την τελευταία εκδοθείσα δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. − πράξη δι−
οικητικού προσδιορισμού του φόρου, αρμόδιος είναι ο
προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., από την οποία έχει εκδοθεί
η δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξη διοικητικού προσδιορισμού
φόρου του οικείου έτους.
2. Για την αποδοχή εκπρόθεσμης τροποποιητικής
δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α., στις περιπτώσεις κατά τις οποίες
προβλέπεται υποβολή χειρόγραφης δήλωσης, και την
έκδοση δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξης διορθωτικού προσδι−
ορισμού του φόρου, αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος της
Δ.Ο.Υ., από την οποία έχει εκδοθεί η δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α.
– πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου του οικείου
έτους.
3. Η αρμοδιότητα αποδοχής εκπρόθεσμων τροποποι−
ητικών δηλώσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α. καθώς και έκδοσης δήλωσης
ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φό−
ρου, στις περιπτώσεις οι οποίες δεν εντάσσονται στις
παραγράφους 1 και 2, δεν μεταβιβάζεται.
Άρθρο 2
Διαδικασία αποδοχής εκπρόθεσμης τροποποιητικής
δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α.
1. Εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α.
υποβάλλονται μέχρι την έκδοση εντολής φορολογι−
κού ελέγχου ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος
της φορολογικής διοίκησης για έλεγχο της δήλωσης
ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου
του οικείου έτους.
2. Για την αποδοχή ή μη της εκπρόθεσμης τροπο−
ποιητικής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. πραγματοποιείται έλεγχος
των δικαιολογητικών, που αποδεικνύουν τη μείωση του
φόρου, για τη διενέργεια του οποίου δεν απαιτείται
έκδοση εντολής ελέγχου, από τον αρμόδιο προϊστάμε−
νο Δ.Ο.Υ. Στην περίπτωση αποδοχής της εκπρόθεσμης
τροποποιητικής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. συντάσσεται έκθεση
ελέγχου και εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορι−
σμού του φόρου, η οποία κοινοποιείται στο φορολο−
γούμενο.
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3. Προσκόμιση δικαιολογητικών απαιτείται μόνο στις
περιπτώσεις στις οποίες συνολικά ανά έτος προκύπτει
μείωση φόρου μεγαλύτερη των τριακοσίων (300) ευρώ
από την τελευταία εκδοθείσα δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. − πράξη
διοικητικού προσδιορισμού του φόρου. Δεν απαιτείται
η προσκόμιση δικαιολογητικών στις περιπτώσεις προ−
σθήκης περιουσιακών στοιχείων.
Άρθρο 3
Τύπος και περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου
1. Ο τύπος και το περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου
για την αποδοχή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλω−
σης ΕΝ.Φ.Ι.Α. των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 της
παρούσας έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 1.
2. Ο τύπος και το περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου
για την αποδοχή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης
ΕΝ.Φ.Ι.Α. της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας
έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 2.
Άρθρο 4
Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διορθωτικού
προσδιορισμού του φόρου
1. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α.
– πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου μετά
την αποδοχή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης
ΕΝ.Φ.Ι.Α. των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 της
παρούσας έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 3.
2. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α.
– πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου μετά
την αποδοχή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης
ΕΝ.Φ.Ι.Α. της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας
έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 4.
Άρθρο 5
Πράξη απόρριψης
Σε περίπτωση απόρριψης της εκπρόθεσμης τροπο−
ποιητικής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. των παραγράφων 1 και 2
του άρθρου 1 της παρούσας εκδίδεται πράξη, ο τύπος
και το περιεχόμενο της οποίας έχει ως το συνημμένο
υπόδειγμα 5.
Άρθρο 6
Επίδοση πράξεων
Η δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξη διορθωτικού προσδιορι−
σμού του φόρου κοινοποιείται κατά τις διατάξεις του
άρθρου 5 του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει.

Ειδικότερα οι δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξεις διορθωτικού
προσδιορισμού του φόρου που εκδίδονται από το όρ−
γανο, το οποίο ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2 του
άρθρου 1 της παρούσας, καθώς και οι πράξεις απόρρι−
ψης επιδίδονται ή αποστέλλονται στο φορολογούμενο
με συστημένη επιστολή.
Οι λοιπές δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξεις διορθωτικού
προσδιορισμού του φόρου αναρτώνται στο λογαριασμό
του φορολογουμένου στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο (www.
gsis.gr).
Άρθρο 7
Διαδικασία διαχείρισης των εκπτώσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α. μετά
την υποβολή εκπρόθεσμης τροποποιητικής
Στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες, μετά την
υποβολή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης, εκ−
δίδεται δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξη διορθωτικού προσ−
διορισμού του φόρου και έχει ήδη χορηγηθεί ποσο−
στό έκπτωσης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2
του άρθρου 7 του Ν. 4223/2013, λαμβάνεται υπόψη το
ποσοστό της έκπτωσης που έχει χορηγηθεί με την
τελευταία εκδοθείσα πράξη διοικητικού προσδιορι−
σμού του φόρου. Το ποσό που προκύπτει δεν μπορεί
να υπερβαίνει το ποσό της έκπτωσης που έχει χορη−
γηθεί με την τελευταία εκδοθείσα πράξη διοικητικού
προσδιορισμού του φόρου.
Εφόσον υποβάλλεται εκπρόθεσμη τροποποιητική δή−
λωση και έχει ήδη χορηγηθεί μείωση της παραγράφου
5 του άρθρου 3 του Ν. 4223/2013, λαμβάνεται υπόψη
το ποσοστό της έκπτωσης που έχει χορηγηθεί με την
τελευταία εκδοθείσα πράξη διοικητικού προσδιορισμού
του φόρου, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες
ο φορολογούμενος μεταβάλλει την κατηγορία του ακι−
νήτου, αναγράφει το ακίνητο ως ημιτελές ή μεταβάλλει
τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, εφόσον ο
αριθμός αυτός δεν συμπεριλαμβάνεται στις καταστά−
σεις του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.
Άρθρο 8
Στην παρούσα επισυνάπτονται πέντε (5) υποδείγματα,
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 1

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȊȆȅȊȇīǼǿȅ ȅǿȀȅȃȅȂǿȀȍȃ

________

_____________

(ĲȩʌȠȢ)

(ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ)

īǼȃ. īȇǹȂȂǹȉǼǿǹ ǻǾȂȅȈǿȍȃ ǼȈȅǻȍȃ
ǻ.ȅ.Ȋ. ____________

ǼȀĬǼȈǾ ǼȁǼīȋȅȊ
ǼȀȆȇȅĬǼȈȂǾȈ ȉȇȅȆȅȆȅǿǾȉǿȀǾȈ ǻǾȁȍȈǾȈ
ǼȃǿǹǿȅȊ ĭȅȇȅȊ ǿǻǿȅȀȉǾȈǿǹȈ ǹȀǿȃǾȉȍȃ

ȅ ȆȡȠȧıĲȐȝİȞȠȢ ĲȘȢ ǻ.ȅ.Ȋ. _________ ĮĳȠȪ ȑȜĮȕİ ȣʌȩȥȘ ĲȠȣ:

1. ȉȘ ȝİ ĮȡȚș. ________ İțʌȡȩșİıȝȘ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘĲȚțȒ įȒȜȦıȘ ĲȠȣ/ĲȘȢ ________________________
ȝİ ǹĭȂ ____________________.
2. ȉȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ ȐȡșȡȦȞ 4, 19, 32, 34, 36, 37, 54Ǻ țĮȚ 63 ĲȠȣ Ȟ. 4174/2013 (ĭǼȀ 170 ǹǯ).
3. ȉȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ ȐȡșȡȦȞ 1 ȑȦȢ țĮȚ 10 țĮȚ 13 ĲȠȣ Ȟ. 4223/2013 (ĭǼȀ 287 ǹǯ).
4. ȉȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 23 ĲȠȣ Ȟ. 3427/2005 (ĭǼȀ 312 ǹǯ).
5. ȉĮ ʌĮȡĮıĲĮĲȚțȐ ʌȠȣ ʌȡȠıțȩȝȚıİ Ƞ ĳȠȡȠȜȠȖȠȪȝİȞȠȢ:

ǹʌȠįȑȤİĲĮȚ

ĲȘ

ȝİ

ĮȡȚș.

________

İțʌȡȩșİıȝȘ

ĲȡȠʌȠʌȠȚȘĲȚțȒ

įȒȜȦıȘ

ĲȠȣ

___________________________________ ȝİ ǹĭȂ _____________, ȝİ ĲȘȞ İʌȚĳȪȜĮȟȘ ĲȘȢ ȑțįȠıȘȢ
ȞȑĮȢ ʌȡȐȟȘȢ įȚȠȡșȦĲȚțȠȪ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȠȪ ĲȠȣ ĳȩȡȠȣ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ İțįȠșİȓ țĮĲȩʌȚȞ ĳȠȡȠȜȠȖȚțȠȪ
İȜȑȖȤȠȣ.
ȅ ȆȡȠȧıĲȐȝİȞȠȢ ĲȘȢ ǻ.ȅ.Ȋ. _________
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 2

________

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ

(ĲȩʌȠȢ)

ȊȆȅȊȇīǼǿȅ ȅǿȀȅȃȅȂǿȀȍȃ

_____________
(ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ)

īǼȃ. īȇǹȂȂǹȉǼǿǹ ǻǾȂȅȈǿȍȃ ǼȈȅǻȍȃ
ǻ.ȅ.Ȋ. ____________

ǼȀĬǼȈǾ ǼȁǼīȋȅȊ
ǼȀȆȇȅĬǼȈȂǾȈ ȉȇȅȆȅȆȅǿǾȉǿȀǾȈ ǻǾȁȍȈǾȈ
ǼȃǿǹǿȅȊ ĭȅȇȅȊ ǿǻǿȅȀȉǾȈǿǹȈ ǹȀǿȃǾȉȍȃ

ȅ ȆȡȠȧıĲȐȝİȞȠȢ ĲȘȢ ǻ.ȅ.Ȋ. _________ ĮĳȠȪ ȑȜĮȕİ ȣʌȩȥȘ ĲȠȣ:

1. ȉȘ ȝİ ĮȡȚș. ________ İțʌȡȩșİıȝȘ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘĲȚțȒ įȒȜȦıȘ ĲȠȣ/ĲȘȢ ________________________
ȝİ ǹĭȂ ____________________.
2. ȉȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ ȐȡșȡȦȞ 4, 19, 32, 34, 36, 37, 54Ǻ țĮȚ 63 ĲȠȣ Ȟ. 4174/2013 (ĭǼȀ 170 ǹǯ).
3. ȉȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ ȐȡșȡȦȞ 1 ȑȦȢ țĮȚ 10 țĮȚ 13 ĲȠȣ Ȟ. 4223/2013 (ĭǼȀ 287 ǹǯ).
4. ȉȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 23 ĲȠȣ Ȟ. 3427/2005 (ĭǼȀ 312 ǹǯ).
5. ȉĮ ʌĮȡĮıĲĮĲȚțȐ ʌȠȣ ʌȡȠıțȩȝȚıİ Ƞ ĳȠȡȠȜȠȖȠȪȝİȞȠȢ:

ǹʌȠįȑȤİĲĮȚ

ĲȘ

ȝİ

ĮȡȚș.

________

İțʌȡȩșİıȝȘ

ĲȡȠʌȠʌȠȚȘĲȚțȒ

įȒȜȦıȘ

ĲȠȣ

___________________________________ ȝİ ǹĭȂ _____________, ȝİ ĲȘȞ İʌȚĳȪȜĮȟȘ ĲȘȢ ȑțįȠıȘȢ
ȞȑĮȢ ʌȡȐȟȘȢ įȚȠȡșȦĲȚțȠȪ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȠȪ ĲȠȣ ĳȩȡȠȣ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ İțįȠșİȓ țĮĲȩʌȚȞ ĳȠȡȠȜȠȖȚțȠȪ
İȜȑȖȤȠȣ.
Ǿ īİȞȚțȒ īȡĮȝȝĮĲȑĮȢ ǻȘȝȠıȓȦȞ ǼıȩįȦȞ
ǹȚțĮĲİȡȓȞȘ ȈĮȕȕĮǸįȠȣ

ǻȒȜȦıȘ Ǽȃ.ĭ.ǿ.ǹ ʌȡȐȟȘ įȚȠȡșȦĲȚțȠȪ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȠȪ ĳȩȡȠȣ

ȆȇǹȄǾ ȆȇȅȎȈȉǹȂǼȃȅȊ ǻȅȊ……….

ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 3
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ǻȒȜȦıȘ Ǽȃ.ĭ.ǿ.ǹ ʌȡȐȟȘ įȚȠȡșȦĲȚțȠȪ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȠȪ ĳȩȡȠȣ

ȆȇǹȄǾ īīǻǼ

ƸƴƳƩƪƭīưƧ 4
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 5

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȊȆȅȊȇīǼǿȅ ȅǿȀȅȃȅȂǿȀȍȃ
īǼȃ. īȇǹȂȂǹȉǼǿǹ ǻǾȂȅȈǿȍȃ ǼȈȅǻȍȃ
ǻ.ȅ.Ȋ. ____________

________
(ĲȩʌȠȢ)

_____________
(ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ)

ǹȡ. ȆȡȐȟȘȢ:

ȆȇǹȄǾ ǹȆȅȇȇǿȌǾȈ
ǼȀȆȇȅĬǼȈȂǾȈ ȉȇȅȆȅȆȅǿǾȉǿȀǾȈ ǻǾȁȍȈǾȈ
Ǽȃ.ĭ.ǿ.ǹ.

ȅ ȆȡȠȧıĲȐȝİȞȠȢ ĲȘȢ ǻ.ȅ.Ȋ. _________ ĮĳȠȪ ȑȜĮȕİ ȣʌȩȥȘ ĲȠȣ:
1.
ȉȘ
ȝİ
ĮȡȚș.
_______________
İțʌȡȩșİıȝȘ
ĲȡȠʌȠʌȠȚȘĲȚțȒ
įȒȜȦıȘ
___________________________________________________ ȝİ ǹĭȂ _____________

ĲȠȣ/ĲȘȢ

2. ȉȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ ȐȡșȡȦȞ 4, 5, 19, 23, 32, 34, 36, 37 & 54Ǻ ĲȠȣ Ȟ. 4174/2013 (ĭǼȀ 170 ǹǯ).
3. ȉȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ ȐȡșȡȦȞ 1 ȑȦȢ țĮȚ 10 țĮȚ 13 ĲȠȣ Ȟ. 4223/2013 (ĭǼȀ 287 ǹǯ).
4. ȉȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 23 ĲȠȣ Ȟ. 3427/2005 (ĭǼȀ 312 ǹǯ)
5. ȉĮ İȟȒȢ ʌĮȡĮıĲĮĲȚțȐ ʌȠȣ ʌȡȠıțȩȝȚıİ Ƞ ĳȠȡȠȜȠȖȠȪȝİȞȠȢ :
Į) ______________________________________________________________
ȕ) ______________________________________________________________
Ȗ) ______________________________________________________________
ǹʌȠȡȡȓʌĲİȚ

ĲȘ

ȝİ

ĮȡȚș.

________

İțʌȡȩșİıȝȘ

ĲȡȠʌȠʌȠȚȘĲȚțȒ

įȒȜȦıȘ

ĲȠȣ

________________________ ȝİ ǹĭȂ _____________ ȖȚĮĲȓ _________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ȅ ȆȡȠȧıĲȐȝİȞȠȢ ĲȘȢ ǻ.ȅ.Ȋ. _________

ȈȘȝİȓȦıȘ: Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȝĳȚıȕȒĲȘıȘȢ ĲȘȢ țĮĲĮȜȠȖȚıĲȚțȒȢ ĮȣĲȒȢ ʌȡȐȟȘȢ țĮĲȐ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣ 63 ĲȠȣ Ȁĭǻ., Ƞ ȣʌȩȤȡİȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ, İȞĲȩȢ ĲȡȚȐȞĲĮ (30) ȘȝİȡȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ
țȠȚȞȠʌȠȓȘıȘ ĮȣĲȒȢ, İȞįȚțȠĳĮȞȒ ʌȡȠıĳȣȖȒ, ȝİ ĮȓĲȘȝĮ ĲȘȞ İʌĮȞİȟȑĲĮıȘ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ Įʌȩ ĲȘ ǻȚİȪșȣȞıȘ
ǼʌȓȜȣıȘȢ ǻȚĮĳȠȡȫȞ ĲȘȢ ī.ī.ǻ.Ǽ.. ǱıțȘıȘ ʌȡȠıĳȣȖȒȢ țĮĲȐ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ ĮʌİȣșİȓĮȢ ıĲĮ ǻȚȠȚțȘĲȚțȐ
ǻȚțĮıĲȒȡȚĮ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡȐįİțĲȘ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2015
Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
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