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1. Ποια είναι η αρµόδια Δ.Ο.Υ. για την κατάθεση διαφόρων εγγράφων, όπως ιδιωτικών
συµφωνητικών µίσθωσης ακινήτων ή για την υποβολή δικαιολογητικών ηλεκτροδότησης
από τον ιδιοκτήτη;
Για τις συγκεκριµένες ως άνω περιπτώσεις αρµόδια είναι οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. στην πρώτη
περίπτωση και η αρµόδια Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου ιδιοκτήτη στη δεύτερη περίπτωση.
2. Ποια είναι η διαδικασία έγκρισης ηλεκτροδότησης οικοδοµών από τις Δ.Ο.Υ.; Είναι νόµιµη
η διαδικασία καταλογισµού ΦΠΑ σε ιδιώτη που κτίζει οικοδοµή και δεν καλύπτεται το
κόστος οικοδοµής µε παραστατικά;
Οι φορολογικές διατάξεις περί ηλεκτροδότησης θεσπίστηκαν για την αντιµετώπιση της
φοροδιαφυγής στον κατασκευαστικό τοµέα.
Για τις οικοδοµές που ζητείται ηλεκτροδότηση, µε εξαίρεση εκείνες που κατασκευάζονται από
επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλησης οικοδοµών και οι οποίες υπόκεινται σε Φ.Π.Α., υποβάλλεται
σχετική δήλωση (αίτηση) του υπόχρεου στην αρµόδια για τη φορολογία εισοδήµατός του Δ.Ο.Υ. µε
όλα τα κατά περίπτωση προβλεπόµενα στοιχεία, έντυπα και πίνακες και θεωρείται άµεσα η
υπεύθυνη δήλωση του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη ή χορηγείται η προβλεπόµενη από το άρθρο 35
του ν.2238/1994 βεβαίωση, κατά περίπτωση, εφόσον βεβαίως διαπιστώνεται η πληρότητα του
φακέλου και πληρούνται όλες οι σχετικές προϋποθέσεις (σχετ. παρ. 3 του άρθρου 12 του ν.
3052/2002). Ο σχετικός έλεγχος ως προς την κάλυψη του κόστους ανέγερσης και τα οικεία
παραστατικά και λοιπά δικαιολογητικά διενεργείται σε µεταγενέστερο χρόνο σύµφωνα µε
συγκεκριµένα κριτήρια επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο, τα οποία έχουν καθοριστεί µε τις
Υπουργικές
Αποφάσεις
1112981/2097/Α0012/25.11.05
και
1082475/1754/ΔΕΑ΄/ΠΟΛ.1115/30.7.08 (επιφάνεια του ακινήτου, έτος χορήγησης της βεβαίωσης ηλεκτροδότησης ή
θεώρησης της υπεύθυνης δήλωσης του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, Α.Φ.Μ. του υπόχρεου κλπ).
Ειδικότερα ανά κατηγορία οικοδοµών ισχύουν τα εξής:
α. Για οικοδοµές για τις οποίες οι οικείες άδειες πολεοδοµίας εκδόθηκαν µέχρι 31/12/94,
καθώς και για οικοδοµές για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί για οποιοδήποτε λόγο άδειες
πολεοδοµίας, ανεξάρτητα από το χρόνο ανέγερσής τους.
Για τις παραπάνω οικοδοµές πρέπει να αποδοθεί από τον υπόχρεο µε έκτακτη δήλωση η τυχόν
διαφορά Φ.Π.Α. λόγω µη κάλυψης ανέγερσης µε αντίστοιχα δικαιολογητικά δαπανών, εντός δύο
µηνών από την έγκριση της ηλεκτροδότησης. Υποχρέωση κάλυψης µε αντίστοιχα δικαιολογητικά
υπάρχει για οικοδοµικές εργασίες που έγιναν από 23/3/90 και µετά.
Σε περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι το κόστος ανέγερσης της οικοδοµής δεν
καλύπτεται µε αντίστοιχα δικαιολογητικά και εφόσον για την ακάλυπτη διαφορά δεν έχει αποδοθεί
το ποσό Φ.Π.Α. που αναλογεί σύµφωνα µε τα παραπάνω, τότε το ποσό αυτό καταλογίζεται µε
σχετική πράξη σε βάρος του υπόχρεου και επιβάλλονται οι νόµιµες προσαυξήσεις (οι οποίες
υπολογίζονται από τη λήξη των δύο µηνών από την ηµεροµηνία έγκρισης της ηλεκτροδότησης),
καθώς και οι λοιπές προβλεπόµενες κυρώσεις.
Ο τρόπος προσδιορισµού του κόστους ανέγερσης της οικοδοµής που πρέπει να καλύπτεται από
αντίστοιχα δικαιολογητικά δαπανών, καθώς και όλες οι σχετικές λεπτοµέρειες προβλέπονται από
τις οικείες διατάξεις (άρθρο 8 παρ. 2 ν.1882/90 και 53 ν.2065/92) και τις σχετικές εγκυκλίους.
Για τις εργασίες που αποδεδειγµένα έγιναν πριν από 23/3/90 δεν αναζητούνται δικαιολογητικά
δαπανών.
β. Για οικοδοµές για τις οποίες άδειες πολεοδοµίας εκδόθηκαν από 1/1/95 και µετά.
Για τις παραπάνω οικοδοµές υποβάλλεται στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. από τον υπόχρεο, µαζί µε τη
δήλωση (αίτηση) ηλεκτροδότησης, ο τελικός πίνακας ανάλυσης του κόστους κατασκευής στις επί
µέρους εργασίες της οικοδοµής, µε συνηµµένη τη δήλωση εργασιών που έγιναν στην οικοδοµή και
επιπλέον θεωρηµένα αντίγραφα του εντύπου υπολογισµού του ελάχιστου κόστους κατασκευής της
οικοδοµής και του αρχικού πίνακα ανάλυσης κόστους κατασκευής που έχουν κατατεθεί στην

Πολεοδοµία, καθώς και η οικοδοµική άδεια µε την έγκριση της αρµόδιας πολεοδοµίας για
ηλεκτροδότηση.
Η αρµόδια Δ.Ο.Υ., εφόσον κατά τον έλεγχο διαπιστώσει έλλειψη στοιχείων ανέγερσης, καταλογίζει
στον υπόχρεο πρόστιµο ισόποσο µε το Φ.Π.Α. που αναλογεί στη διαφορά του µη ισοσκελισµένου
πίνακα και επ’ αυτού 50% επιπλέον πρόστιµο.
Ο τρόπος προσδιορισµού του ελάχιστου κόστους κατασκευής και οι σχετικές διαδικασίες
προβλέπονται από τις διατάξεις της 1137140/2439/ΠΟΛ.1277/5.12.1994 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονοµικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως ισχύει.
Στις περιπτώσεις ρύθµισης αυθαίρετων κατασκευών ή χώρων αυθαίρετης αλλαγής χρήσης που
ρυθµίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4014/2011, καθώς και ρύθµισης χώρων που
ρυθµίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3843/2010, δεν έχουν εφαρµογή ούτε οι διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.1882/1990 ούτε οι διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του Κ.Φ.Ε., όπως
ισχύουν.
3. Ποια είναι η προθεσµία άσκησης προσφυγής;
Η προσφυγή µπορεί να ασκηθεί εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την επίδοση των
καταλογιστικών πράξεων, εκτός αν ο νοµιµοποιούµενος για την άσκησή της διαµένει στην
αλλοδαπή, οπότε η προθεσµία άσκησης της προσφυγής είναι ενενήντα (90) ηµέρες. Ειδικά στις
περιπτώσεις που υποβάλλεται ιδιαίτερη αίτηση διοικητικής επίλυσης της διαφοράς και µαταιώνεται
η επίλυση ή επιτυγχάνεται µερική µόνο επίλυση αυτής, η προθεσµία για την άσκηση της
προσφυγής αναστέλλεται µε την υποβολή της αίτησης για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, µη
υπολογιζόµενης της ηµέρας υποβολής αυτής και συνεχίζει από την επόµενη εργάσιµη για τις
δηµόσιες υπηρεσίες ηµέρα της ηµέρας υπογραφής της πράξης µαταίωσης ή µερικής επίλυσης της
διαφοράς (άρθρο 70 ν.2238/94).
4. Είναι δυνατή η άσκηση περισσότερων προσφυγών κατά της ίδιας πράξης για
διαφορετικούς λόγους;
Όχι, για κάθε καταλογιστική πράξη µπορεί να ασκηθεί µια µόνο προσφυγή από τον ίδιο
προσφεύγοντα, στην οποία αναφέρονται όλοι οι λόγοι. Η προσφυγή όµως µπορεί να αφορά
ορισµένα σηµεία της καταλογιστικής πράξης και όχι το σύνολό της. Αυτό µπορεί να συµβεί στην
περίπτωση µερικού συµβιβασµού, οπότε αντικείµενο της προσφυγής είναι το µέρος για το οποίο
δεν επήλθε συµβιβασµός.
5. Είναι απαιτητό άµεσα το βεβαιωθέν ποσό λόγω προσφυγής;
Επί µη επίτευξης διοικητικού συµβιβασµού και άσκησης εµπρόθεσµης προσφυγής, τόσο στη
φορολογία εισοδήµατος και στις λοιπές φορολογίες ή αντικείµενα που παραπέµπουν στις διατάξεις
της φορολογίας αυτής (π.χ. πρόστιµα Κ.Β.Σ.) όσο και στο Φ.Π.Α., βεβαιώνεται άµεσα ποσοστό
50% του ποσού της καταλογιστικής πράξης, το οποίο και είναι εφάπαξ καταβλητέο µέχρι το τέλος
του επόµενου από τη βεβαίωση µήνα (άρθ.21 παρ. 7 εδ. α΄ Ν.3943/11 ΦΕΚ Α’ 66/31.3.2011).
Ειδικά επί προσωρινού ελέγχου παρακρατούµενων φόρων και Φ.Π.Α. είναι εφάπαξ καταβλητέο
ολόκληρο το ποσό της καταλογιστικής πράξης µέχρι το τέλος του επόµενου από τη βεβαίωση
µήνα, ανεξάρτητα από την άσκηση ή µη προσφυγής.
Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής σύµφωνα µε τα ανωτέρω επιβάλλονται οι
προβλεπόµενες από τον ΚΕΔΕ ταµειακές προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής ανά µήνα
καθυστέρησης.
6. Είναι δυνατόν µε το ίδιο δικόγραφο της προσφυγής ο προσφεύγων να στραφεί και κατά
άλλων πράξεων και κατά ποίων;
Για κάθε καταλογιστική πράξη µη συναφή µε άλλη (µη άµεσα συναρτώµενη) πρέπει να ασκείται
ιδιαίτερη προσφυγή.
Συναφείς όµως θεωρούνται οι καταλογιστικές πράξεις οι οποίες στηρίζονται στην ίδια νοµική βάση,
χωρίς απαραίτητα να ταυτίζονται απολύτως ως προς τα πραγµατικά περιστατικά που τη
συγκροτούν, ακόµη και αν ανάγονται σε περισσότερα έτη (άρθρο 26 Ν.3900/10 ΦΕΚ Α’ 213/17-122010). Το καθ’ ύλην αρµόδιο δικαστήριο για την πράξη µε το µεγαλύτερο ποσό καθίσταται αρµόδιο
και για τις λοιπές συναφείς πράξεις (το εδάφιο β’ της ερώτησης αυτής έχει προστεθεί από τη

Διεύθυνση Παρακολούθησης Νοµικών Υποθέσεων Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης,
σχετ. αριθ. 1037347 ΕΞ2012/6.3.2012 έγγραφό της).
7. Ποια η προθεσµία συµβιβασµού για τα πρόστιµα του Κ.Β.Σ. και σε πόσες δόσεις
καταβάλλονται;
Α. Η συζήτηση για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς γίνεται σε ηµεροµηνία που ορίζεται από τον
προϊστάµενο της υπηρεσίας που εξέδωσε την πράξη. Το σχετικό όµως αίτηµα για την επίλυση της
διαφοράς υποβάλλεται από το φορολογούµενο εντός συγκεκριµένης προθεσµίας και ειδικότερα
εντός της προθεσµίας που ορίζεται για την άσκηση προσφυγής.
Δικαστικός συµβιβασµός επίσης µπορεί να ενεργείται ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και σε
κάθε στάση της δίκης, µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης.
Β. Για να συντελεστεί διοικητικός ή δικαστικός συµβιβασµός, πρέπει σε κάθε περίπτωση να
καταβληθεί άµεσα το 1/5 του βάσει συµβιβασµού ποσού ή το αργότερο εντός των δύο (2)
επόµενων εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία συµβιβασµού. Ειδικά για ορισµένα πρόστιµα
προβλέπεται η υποχρέωση καταβολής µεγαλύτερου ποσοστού ή και ολόκληρου του βάσει
συµβιβασµού ποσού υπό προϋποθέσεις και µε µεγαλύτερη µείωση αυτών σε σχέση µε την
προβλεπόµενη για τις λοιπές περιπτώσεις. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε έξι ίσες µηνιαίες
δόσεις, µε τον περιορισµό ότι κάθε δόση δε µπορεί να είναι µικρότερη των 300 ευρώ, εκτός της
τελευταίας. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του υπολοίπου αυτού ποσού παρέχεται έκπτωση
5%.
Γ. Επί συµβιβασµού στο πλαίσιο ειδικού τρόπου περαίωσης υποθέσεων ισχύει το εκάστοτε ισχύον
ειδικό καθεστώς. Ειδικά επί υποθέσεων που ελέγχονται µε την Υπουργική Απόφαση
1021681/1120/ΔΕ-Α΄/ΠΟΛ.1037/05 προβλέπεται, υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις, η καταβολή
σε 18 ή 24 ίσες µηνιαίες δόσεις του βάσει συµβιβασµού ποσού που αποµένει µετά την καταβολή
του προβλεπόµενου για την επίτευξη του συµβιβασµού ποσού, µε τον περιορισµό ότι κάθε δόση
δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 300 ευρώ, εκτός της τελευταίας.
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