
 

 

 ΠΟΛ.1047/12.2.2014  
Καθορισµός οργάνου της Φορολογικής ∆ιοίκησης για την αποδοχή και 
εκκαθάριση εκπρόθεσµων τροποποιητικών δηλώσεων φόρου ακίνητης 
περιουσίας (ΦΑΠ) φυσικών προσώπων, και ορισµός διαδικασίας  
 
ΠΟΛ 1047/2014 
 
(ΦΕΚ Β' 368/17-02-2014) 
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1) Τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 19, 23, 32, 34, 37, 63 και 66 του Ν. 4174/2013 
(ΦΕΚ 170 Α΄). 
 
2) Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄), µε τις οποίες 
καταργήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 27 έως και 50 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 
Α΄), οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν σε υποθέσεις φόρου ακίνητης περιουσίας, 
για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε µέχρι την κατάργησή τους. 
 
3) Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α΄). 
 
4) Την ανάγκη καθορισµού του αρµόδιου οργάνου της Φορολογικής ∆ιοίκησης για 
την αποδοχή και την εκκαθάριση των τροποποιητικών δηλώσεων ΦΑΠ και ορισµού 
της διαδικασίας, λόγω της εφαρµογής του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας. 
 
5) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισµού, 
 
αποφασίζουµε: 
 
Άρθρο 1 
Αρµόδιο όργανο για την αποδοχή και εκκαθάριση εκπρόθεσµης τροποποιητικής 
δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων 
 
1. Για την αποδοχή εκπρόθεσµης τροποποιητικής δήλωσης φόρου ακίνητης 
περιουσίας (ΦΑΠ) φυσικού προσώπου των ετών 2011, 2012 και 2013, η οποία 
υποβάλλεται από την 1η Ιανουαρίου 2014, και την έκδοση πράξης διορθωτικού 
προσδιορισµού του φόρου, όταν το αποτέλεσµα της πράξης αυτής είναι πιστωτικό, 
καθώς και σε όλες τις περιπτώσεις υποβολής εκπρόθεσµης τροποποιητικής δήλωσης 
ΦΑΠ έτους 2010 αρµόδιος είναι ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ., στην οποία έχει 
εκκαθαριστεί η αρχική δήλωση ΦΑΠ του οικείου έτους. 
 
2. Για την αποδοχή εκπρόθεσµης τροποποιητικής δήλωσης ΦΑΠ, που υποβάλλεται 
από την 1η Ιανουαρίου 2014 από κληρονόµους φυσικού προσώπου, και την έκδοση 
πράξης διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου αρµόδιος είναι ο προϊστάµενος της 
∆.Ο.Υ., στην οποία έχει εκκαθαριστεί η αρχική δήλωση ΦΑΠ του οικείου έτους 
 



 

 

 3. Η αρµοδιότητα αποδοχής εκπρόθεσµων τροποποιητικών δηλώσεων ΦΑΠ φυσικών 
προσώπων, που υποβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2014 καθώς και η έκδοση 
πράξης διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου, που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω 
περιπτώσεις 1 και 2, δεν µεταβιβάζεται. 
 
Άρθρο 2 
∆ιαδικασία αποδοχής εκπρόθεσµης τροποποιητικής δήλωσης φόρου ακίνητης 
περιουσίας φυσικών προσώπων 
 
1. Εκπρόθεσµες τροποποιητικές δηλώσεις ΦΑΠ φυσικών προσώπων υποβάλλονται 
µέχρι την έκδοση εντολής φορολογικού ελέγχου ή µέχρι την παραγραφή του 
δικαιώµατος της φορολογικής διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης. 
 
2. Για την αποδοχή ή µη της εκπρόθεσµης τροποποιητικής δήλωσης ΦΑΠ 
πραγµατοποιείται έλεγχος γραφείου, για τη διενέργεια του οποίου δεν απαιτείται 
έκδοση εντολής ελέγχου. Στην περίπτωση αποδοχής της εκπρόθεσµης 
τροποποιητικής δήλωσης ΦΑΠ εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισµού του 
φόρου, µε την οποία κοινοποιείται ταυτόχρονα και η οικεία έκθεση ελέγχου. 
 
Άρθρο 3 
Τύπος και περιεχόµενο της έκθεσης ελέγχου 
 
1. Ο τύπος και το περιεχόµενο της έκθεσης ελέγχου για την αποδοχή εκπρόθεσµης 
τροποποιητικής δήλωσης ΦΑΠ των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας έχει ως 
το συνηµµένο υπόδειγµα 1, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
 
2. Ο τύπος και το περιεχόµενο της έκθεσης ελέγχου για την αποδοχή εκπρόθεσµης 
τροποποιητικής δήλωσης ΦΑΠ της παρ. 3 του άρθρου 1 της παρούσας έχει ως το 
συνηµµένο υπόδειγµα 2, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
 
Άρθρο 4 
Τύπος και περιεχόµενο της πράξης διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου 
 
1. Ο τύπος και το περιεχόµενο της πράξης διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου 
µετά την αποδοχή εκπρόθεσµης τροποποιητικής δήλωσης ΦΑΠ των παρ. 1 και 2 του 
άρθρου 1 της παρούσας έχει ως το συνηµµένο υπόδειγµα 3, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
 
2. Ο τύπος και το περιεχόµενο της πράξης διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου 
µετά την αποδοχή εκπρόθεσµης τροποποιητικής δήλωσης ΦΑΠ της παρ. 3 του 
άρθρου 1 της παρούσας έχει ως το συνηµµένο υπόδειγµα 4, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
 
Άρθρο 5 
Πράξη απόρριψης 
 
Ο τύπος και το περιεχόµενο της πράξης απόρριψης της εκπρόθεσµης τροποποιητικής 
δήλωσης ΦΑΠ των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας έχει ως το συνηµµένο 
υπόδειγµα 5, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
 



 

 

 Άρθρο 6 
Επίδοση πράξεων 
 
Η πράξη διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου και η συνηµµένη σε αυτή έκθεση 
ελέγχου κοινοποιούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4174/2013, όπως 
ισχύει. 
 
Ειδικότερα οι πράξεις και οι συνηµµένες σε αυτές εκθέσεις ελέγχου που εκδίδονται 
από το όργανο, που ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας, 
επιδίδονται, µετά την αποδοχή ή απόρριψη τους, στο φορολογούµενο µε συστηµένη 
επιστολή. 
 
Οι λοιπές πράξεις και εκθέσεις ελέγχου αναρτώνται, ανά φυσικό πρόσωπο, στο 
λογαριασµό του στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο (www.gsis.gr), µε ταυτόχρονη 
ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα από αυτό διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου. 
 
Άρθρο 7 
Μεταβατικές διατάξεις 
 
Για την αποδοχή ή απόρριψη εκπρόθεσµων τροποποιητικών δηλώσεων ΦΑΠ, που 
έχουν υποβληθεί χειρόγραφα από φυσικό πρόσωπο µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου 
2013, ακολουθείται ανάλογα, από τον αρµόδιο Προϊστάµενο ∆.Ο.Υ., η 
περιγραφόµενη στην παρούσα διαδικασία. 
 
Άρθρο 8 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2014 
 
Ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 


