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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
ΘΕΜΑ: ∆ιαγραφή του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων 
επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε.) έτους 2011, που έχει βεβαιωθεί σε µη υπόχρεο πρόσωπο.  
 
Στην υπηρεσία µας υποβλήθηκαν ερωτήµατα σχετικά µε το πιο πάνω θέµα, παράλληλα δε 
περιήλθε σε γνώση µας ότι, µετά την αποστολή ατοµικών ειδοποιήσεων Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε., πολλοί 
φορολογούµενοι προσέρχονται στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων 
(Γ.Γ.Π.Σ.) για διαγραφή αυτού. Με αυτή την αφορµή, σας γνωρίζουµε ότι στόχος µας πρέπει, 
σε κάθε περίπτωση, να είναι η διασφάλιση των εσόδων του ∆ηµοσίου αφενός και αφετέρου η 
εξυπηρέτηση των φορολογουµένων – πολιτών στα πλαίσια των αρχών της χρηστής 
διοίκησης, ώστε να µην επιβαρύνεται µε το ΕΕΤΗ∆Ε πρόσωπο που δεν είναι στην 
πραγµατικότητα υπόχρεο για την καταβολή αυτού.  Στις περιπτώσεις λοιπόν που έχει 
βεβαιωθεί ποσό που αφορά έκτακτο ειδικό τέλος έτους 2011 σε πρόσωπο µη υπόχρεο, 
ακολουθείται, σύµφωνα και µε το άρθρο 4 της ΠΟΛ.1056/2.3.2012 απόφασης του Υπουργού 
των Οικονοµικών, η πιο κάτω διαδικασία:  
 
Το πρόσωπο, σε βάρος του οποίου έχει βεβαιωθεί το ΕΕΤΗ∆Ε, προσέρχεται στην αρµόδια 
για τη φορολογία εισοδήµατός του ∆.Ο.Υ. (και όχι στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών 
Συστηµάτων) προσκοµίζοντας οποιοδήποτε πρόσφορο στοιχείο, προκειµένου να υποδείξει 
τον υπόχρεο σε ΕΕΤΗ∆Ε κύριο ή επικαρπωτή του ακινήτου, ώστε το ΕΕΤΗ∆Ε να βεβαιωθεί 
στον υπόχρεο.   
 
Αν δεν γνωρίζει τον υπόχρεο, οφείλει να αποδείξει στον Προϊστάµενο της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. 
µε κάθε δυνατό τρόπο (π.χ. βεβαίωση της ∆ΕΗ) ότι δεν είναι κύριος ή επικαρπωτής του 
συγκεκριµένου ακινήτου και ότι δεν έχει οποιαδήποτε σχέση µε τον αναφερόµενο στην 
ατοµική ειδοποίηση αριθµό παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος. Η ∆.Ο.Υ., µετά την παραλαβή 
των σχετικών εγγράφων, διαγράφει το τέλος από το συγκεκριµένο πολίτη και παράλληλα 
ενηµερώνει σχετικά τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων για τις δικές της 
περαιτέρω ενέργειες, σύµφωνα µε τις οδηγίες που θα δοθούν από αυτήν.  
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