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ΘΕΜΑ: Θέµατα Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούµενων ∆οµηµένων 
Επιφανειών 
 
Σας κοινοποιούµε τα άρθρα πρώτο και πέµπτο του ν. 4047/2012, που αναφέρονται σε 
ρυθµίσεις θεµάτων Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε., για ενηµέρωσή σας. 
 
Με τις διατάξεις του πρώτου άρθρου κυρώθηκε η από 16-12-2011 Πράξη 
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 262 Α΄), η οποία σας είχε κοινοποιηθεί µε την 
ΠΟΛ.1251/20.12.2011. Με τις διατάξεις του πέµπτου άρθρου επέρχονται 
τροποποιήσεις στο άρθρο 53 του ν. 4021/2011. 
 
Για διευκόλυνσή σας, σας επισυνάπτουµε άτυπη κωδικοποίηση του άρθρου 53 του ν. 
4021/2011, όπως έχει τροποποιηθεί µέχρι σήµερα και ισχύει. 
 
Επιπλέον σας γνωρίζουµε ότι εκδόθηκε η ΠΟΛ.1056/2012 απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών «Καθορισµός του τρόπου και της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης 
του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε.» , µε την οποία τροποποιείται, συµπληρώνεται και κωδικοποιείται η 
προηγούµενη σχετική απόφαση ΠΟΛ.1211/10.10.2011, την οποία σας κοινοποιούµε. 
 
Όσον αφορά την τακτοποίηση θεµάτων επιβολής Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. σε πρόσωπα που 
διαβιούν υπό µειονεκτικά κοινωνικές συνθήκες , επισηµαίνεται ότι ο προϊστάµενος 
της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. είναι αποκλειστικά αρµόδιος – ύστερα από αίτηση του 
ενδιαφεροµένου – για τη διαπίστωση της συνδροµής των προϋποθέσεων των περ. α΄ 
και β΄ του τελευταίου εδαφίου της παρ. 11 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011. 
 
Ο Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ., αν διαπιστώνεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
εφαρµογής της περ. β΄ του τελευταίου εδαφίου της παρ. 11, 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. 
 
Σε κάθε περίπτωση ο Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. εκδίδει πράξη, θετική ή απορριπτική, 
η οποία κοινοποιείται στον αιτούντα. Κατά της απόφασης του Προϊσταµένου της 
∆.Ο.Υ., µπορεί να ασκηθεί ένσταση µέσα σε προθεσµία δύο µηνών από την 
κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης στον αιτούντα, η οποία εξετάζεται από 
τριµελή επιτροπή, που θα συσταθεί µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. 
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