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ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 52 του ν. 4276/2014
Σας κοινοποιούµε για ενηµέρωσή σας τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4276/2014
(ΦΕΚ 155 Α΄) και σας παρέχουµε οδηγίες για ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή τους:
Α. Μη επιβολή προστίµων σε εκπρόθεσµες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων ετών
2011, 2012 και 2013
Σε όσες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων υπεβλήθησαν από την 1η Ιανουαρίου 2014 ή
υποβάλλονται µέχρι και την 30ή Νοεµβρίου 2014, για τη διόρθωση της περιουσιακής
κατάστασης των ετών 2011, 2012 και 2013, δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιµο
του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄), εφόσον προκύπτει ποσό φόρου
ακίνητης περιουσίας για καταβολή ή το ποσό του φόρου είναι µηδενικό.
Στην περίπτωση που το αποτέλεσµα της εκκαθάρισης είναι πιστωτικό, το ποσό αυτό
συµψηφίζεται µε το πρόστιµο και τυχόν διαφορά µέχρι του ποσού των εκατό (100)
ευρώ δεν αναζητείται από τη Φορολογική ∆ιοίκηση.
Παραδείγµατα:
1) Φορολογούµενος υπέβαλε δήλωση στοιχείων ακινήτων το Μάρτιο του 2014 για να
τροποποιήσει τη δήλωση του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας έτους 2013.
Το αποτέλεσµα της εκκαθάρισης είναι πιστωτικό και το ποσό προς επιστροφή είναι
δεκαπέντε (15) ευρώ. Λόγω του εκπροθέσµου της υποβολής της δήλωσης ο
Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ επιβάλλει αυτοτελές πρόστιµο ύψους 120 ευρώ, το οποίο
συµβιβάζει στο 1/3 δηλαδή 40 ευρώ. Με το πρόστιµο αυτό συµψηφίζεται το ποσό
των 15 ευρώ επιστροφής, αλλά το υπόλοιπο ποσό των 35 ευρώ δεν αναζητείται από
το φορολογούµενο.
2) Φορολογούµενος αποκτά για πρώτη φορά περιουσιακά στοιχεία εντός του έτους
2012. ∆εν υποβάλλει όµως δήλωση στοιχείων ακινήτων, ως όφειλε, εντός του έτους

2013, αλλά υποβάλλει τη δήλωση αυτή τον Αύγουστο του 2014. Το αποτέλεσµα της
εκκαθάρισης της δήλωσης αυτής είναι µηδενικό. Στην περίπτωση αυτή δεν θα
επιβληθεί το αυτοτελές πρόστιµο.
Τα αυτοτελή πρόστιµα δεν επιβάλλονται µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία, ανεξάρτητα
από το χρόνο υποβολής της εκπρόθεσµης αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης µέσα
στο χρονικό διάστηµα από την 1η Ιανουαρίου µέχρι και την 30ή Νοεµβρίου 2014.
Β. ∆ιορθώσεις των δηλώσεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)
Η δήλωση ΕΝΦΙΑ φυσικών και νοµικών προσώπων συντίθεται µηχανογραφικά από
τη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων. Για τον προσδιορισµό του ΕΝΦΙΑ έτους
2014 λαµβάνονται υπόψη οι δηλώσεις των στοιχείων ακινήτων των φορολογουµένων
ετών 2005 έως και 2014. Ο φορολογούµενος λαµβάνει γνώση της τελικής
διαµόρφωσης του περιεχοµένου της δήλωσης και των βεβαιωθέντων ποσών ΕΝΦΙΑ
µε την πράξη διοικητικού προσδιορισµού φόρου.
Για τον προσδιορισµό του ΕΝΦΙΑ κάθε επόµενου του 2014 έτους, λαµβάνεται η
δήλωση ΕΝΦΙΑ µε τα στοιχεία των ακινήτων του προηγούµενου έτους µε τις τυχόν
µεταβολές που επήλθαν στην περιουσιακή κατάσταση.
Ειδικά για το έτος 2014, λόγω πρώτης εφαρµογής του ΕΝΦΙΑ, ορίστηκε ότι µέχρι
την 30η Νοεµβρίου 2014, ο φορολογούµενος µπορεί να διορθώσει τα στοιχεία των
ακινήτων του µετά την έκδοση της δήλωσης/πράξης διοικητικού προσδιορισµού
ΕΝΦΙΑ χωρίς την επιβολή προστίµων και τόκων. ∆ηλαδή ο φορολογούµενος µπορεί,
µε δήλωση στοιχείων ακινήτων, να εισάγει ή να διαγράψει ακίνητο ή εµπράγµατο
δικαίωµα επί ακινήτου του καθώς και να µεταβάλει στοιχεία ακινήτων ή
εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί αυτών, όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί στη δήλωση
ΕΝΦΙΑ - πράξη διοικητικού προσδιορισµού φόρου.
Εφόσον από την εκκαθάριση της δήλωσης προκύπτει µείωση φόρου µεγαλύτερη των
τριακοσίων (300) ευρώ, η σύνθεση της νέας δήλωσης ΕΝΦΙΑ και η εκκαθάριση
αυτής πραγµατοποιείται µετά από έλεγχο των παραστατικών που δικαιολογούν τη
µείωση από τη Φορολογική ∆ιοίκηση.
Μέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία ο φορολογούµενος µπορεί να υποβάλει
περισσότερες από µία (τροποποιητικές) δηλώσεις στοιχείων ακινήτων για διόρθωση
του ΕΝΦΙΑ. Στην περίπτωση όµως που, µετά την πρώτη εκκαθάριση που
πραγµατοποιείται για διόρθωση της δήλωσης ΕΝΦΙΑ, υποβληθεί εκ νέου
τροποποιητική δήλωση, από την οποία προκύπτει µείωση φόρου, η εκκαθάριση αυτής
πραγµατοποιείται µετά από έλεγχο των παραστατικών που δικαιολογούν τη µείωση
από τη Φορολογική ∆ιοίκηση.
Γ. ∆ιαρκής ενηµέρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων
Από την 1η Ιανουαρίου 2014, όσοι έχουν µεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους
υποχρεούνται να τις δηλώνουν ηλεκτρονικά στη δήλωση στοιχείων ακινήτων, εντός
30 ηµερών, από την ηµεροµηνία που πραγµατοποιήθηκε η µεταβολή.
Ειδικά το έτος πρώτης εφαρµογής 2014, η δήλωση για κάθε σύσταση, απόκτηση και

κάθε άλλη µεταβολή, για την οποία υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης
στοιχείων ακινήτων από την 1η Ιανουαρίου 2014 µέχρι και την 31η Αυγούστου 2014,
υποβάλλεται µέχρι και την 30ή Σεπτεµβρίου 2014.
Σε περίπτωση αποβιώσαντα, δεν απαιτείται δήλωση στοιχείων ακινήτων για να
δηλωθεί ο θάνατος, ο οποίος (θάνατος) δηλώνεται µόνο στο µητρώο κατά την
ισχύουσα διαδικασία. Αν όµως ο αποβιώσας είχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης
στοιχείων ακινήτων, η δήλωση αυτή υποβάλλεται χειρόγραφα από τους
κληρονόµους, για λογαριασµό του.
Κατ’ εξαίρεση υποβάλλονται χειρόγραφα και οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων από
τρίτο, πλην του υπόχρεου, πρόσωπο, εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά προς τούτο,
µε την προσκόµιση του πληρεξουσίου εγγράφου.
∆. ∆ήλωση στοιχείων ακινήτων σε περιπτώσεις κληρονοµικής διαδοχής.
Από το έτος 2014, στις περιπτώσεις κληρονοµικής διαδοχής η δήλωση στοιχείων
ακινήτων (έντυπο Ε9) υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ηµερών από την παρέλευση
άπρακτης της προθεσµίας αποποίησης της κληρονοµιάς. Συγκεκριµένα ο κληρονόµος
µπορεί να αποποιηθεί την κληρονοµιά εντός προθεσµίας τεσσάρων (4) µηνών από
την ηµεροµηνία που πληροφορήθηκε την επαγωγή και το λόγο της, δηλαδή – κατά
κανόνα - από την ηµεροµηνία θανάτου, προκειµένου για τους εξ αδιαθέτου
κληρονόµους, και από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διαθήκης, προκειµένου για
τους εκ διαθήκης κληρονόµους. Αν ο κληρονοµούµενος είχε την τελευταία κατοικία
του στο εξωτερικό ή αν ο κληρονόµος έµαθε την επαγωγή όταν διέµενε στο
εξωτερικό, η προθεσµία αποποίησης της κληρονοµίας ορίζεται αντίστοιχα σε ένα (1)
έτος. Σε περίπτωση αποποίησης της κληρονοµιάς, ο συνεπεία αυτής καθιστάµενος
κληρονόµος, έχει ανάλογη προθεσµία για αποποίηση.
Ο φορολογούµενος υποχρεούται να αναγράψει στη δήλωση στοιχείων ακινήτων, την
οποία θα υποβάλει προς τούτο, την ηµεροµηνία θανάτου του κληρονοµουµένου και,
στις περιπτώσεις που πρόκειται για εκ διαθήκης κληρονόµο, την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης της διαθήκης.
Μετά την παρέλευση των ηµεροµηνιών αυτών, η δήλωση στοιχείων ακινήτων
υποβάλλεται εκπρόθεσµα.
Η ανωτέρω ρύθµιση, αφορά φορολογικές υποχρεώσεις από την 1η Ιανουαρίου 2014
και δεν αναιρεί τη φορολογική υποχρέωση που έχει ο κληρονόµος (εξ αδιαθέτου ή εκ
διαθήκης) για τον ΕΝΦΙΑ.
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