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ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο ηνπ εηδηθφηεξνπ ηξφπνπ θαη ηεο δηαδηθαζίαο βεβαίσζεο, 
είζπξαμεο, απφδνζεο θαη επηζηξνθήο ηνπ έθηαθηνπ εηδηθνχ ηέινπο αθηλήησλ (ΔΔΤΑ) 
θαζψο θαη θάζε άιινπ αλαγθαίνπ ζέκαηνο. 
 
 

Α Π Ο Φ Α  Ζ 

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 

 

Έρνληαο ππφςε: 
1. Τηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Α.7 ηεο παξαγξάθνπ Α ηνπ πξψηνπ 

άξζξνπ ηνπ λ. 4152/2013 (ΦΔΚ 107 Α΄) «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 
4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013» θαη εηδηθφηεξα ηεο πεξίπησζεο 16 απηήο, κε 
ηελ νπνία εμνπζηνδνηείηαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ λα θαζνξίδεη ηνλ 
εηδηθφηεξν ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία βεβαίσζεο, είζπξαμεο, απφδνζεο θαη επηζηξνθήο 
ηνπ ΔΔΤΑ θαζψο θαη θάζε άιιν αλαγθαίν ζέκα. 

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 
λ.δ.356/1974 (ΦΔΚ 90/Α΄), φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ.599/1977 
(ΦΔΚ 160/Α΄), κε ηηο νπνίεο πξνβιέπεηαη φηη κπνξεί λα αλαηεζεί θαη’ εμαίξεζε ε 
είζπξαμε δεκνζίσλ εζφδσλ ζηηο ηξάπεδεο ή ζε άιινπο νξγαληζκνχο θνηλήο 
σθέιεηαο ή πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο ή ζηα Διιεληθά Ταρπδξνκεία ή ζε άιιεο 
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δεκφζηεο αξρέο θαη φηη κε απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδεηαη ν 
ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία ηεο είζπξαμεο, θαζψο θαη ν έιεγρνο γηα ηελ είζπξαμε 
απηψλ. 

3 Τηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2362/1995 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ» (ΦΔΚ 247/Α’), 
φπσο ηζρχεη. 

4. Τηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ζη΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ λ.2238/1994 (ΦΔΚ 
151/Α΄), φπσο ηζρχεη. 

5. Τηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ.16/1989 (ΦΔΚ 6/Α΄) «Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ησλ 
Γ.Ο.Υ. θαη ησλ Τνπηθψλ Γξαθείσλ θαη θαζήθνληα ππαιιήισλ απηψλ». 

6. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο 
Σπλαιιαγψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Δ1 ηεο παξαγξάθνπ Δ 
ηνπ πξψηνπ άξζξνπ ηνπ λ.4093/2012 (ΦΔΚ 222/Α΄). 

7. Τν γεγνλφο φηη κε ηελ παξνχζα απφθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο 
ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ.   

 
 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Ο Τ Μ Δ 

 
Άρζρο 1 

Γηαδηθαζία θαη απαηηούκελα δηθαηοιογεηηθά γηα ηε τορήγεζε ηωλ απαιιαγώλ 
ηωλ περηπηώζεωλ 7 θαη 8 

1. Γηαδηθαζία τορήγεζες απαιιαγής 
Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρεη εθδνζεί ινγαξηαζκφο θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο απφ ηε Γ.Δ.Ζ. ή ηνπο ελαιιαθηηθνχο πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κε 
ππνινγηζκφ ΔΔΤΑ, ελψ ην αθίλεην απαιιάζζεηαη ζχκθσλα κε ηηο πεξηπηψζεηο 7 θαη 
8 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Α.7. ηνπ λ. 4152/2013, ηφηε: 

1.1. Ο θχξηνο ή ν επηθαξπσηήο ηνπ αθηλήηνπ ππνβάιιεη αίηεζε απαιιαγήο 
απφ ην ΔΔΤΑ ζηε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Υπεξεζία (Γ.Ο.Υ.), πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηε 
θνξνινγία εηζνδήκαηφο ηνπ, πξνζθνκίδνληαο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά, πνπ νξίδνληαη 
ζηελ επφκελε παξάγξαθν. Ζ αίηεζε έρεη σο ην ππφδεηγκα 1. 

1.2. Ζ Γ.Ο.Υ., κεηά ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο, απνθαίλεηαη γηα ηελ απνδνρή 
ή απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο. 

Σε πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα γίλεηαη δεθηφ, κεηά απφ απφθαζε ηνπ 
πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Υ. ελεκεξψλεηαη ε ειεθηξνληθή εθαξκνγή ηνπ ΔΔΤΑ απφ ηε 
Γ.Ο.Υ. θαη, εάλ πξνθχςεη πνζφ πξνο επηζηξνθή, ηνχην επηζηξέθεηαη ζην δηθαηνχρν 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ ΚΔΓΔ, φπσο ηζρχεη, θαη ηεο Α.Υ.Ο. 
1109793/6134/24-11-1999 (ΦΔΚ 2134 Β΄) πεξί ρνξήγεζεο ελεκεξφηεηαο, φπσο 
ηζρχεη. Ζ απφθαζε απαιιαγήο απφ ην ΔΔΤΑ έρεη σο ην ππφδεηγκα 2.  

Σε πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα δελ γίλεηαη δεθηφ, ε Γ.Ο.Υ. ελεκεξψλεη ηνλ 
ππφρξεν.  

Ζ απαιιαγή απφ ην ΔΔΤΑ δηελεξγείηαη, εθφζνλ ν ππνθείκελνο ζε ΔΔΤΑ έρεη 
εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ππνβνιή δήισζεο ζηνηρείσλ αθηλήησλ, θφξνπ 
αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. 

Δάλ θχξηνο ή επηθαξπσηήο ηνπ αθηλήηνπ είλαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο, αξκφδηα 
γηα ηε δηαγξαθή ή επηζηξνθή ηνπ ΔΔΤΑ είλαη ε Γ.Ο.Υ. θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ελφο 
εμ απηψλ. Ζ επηζηξνθή ηνπ ΔΔΤΑ πξαγκαηνπνηείηαη ζην φλνκα ηνπ θπξίνπ ή 
επηθαξπσηή κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο ή άιισο ζην φλνκα ελφο 
νπνηνπδήπνηε εμ απηψλ θαη νη ινηπνί ζπληδηνθηήηεο δηθαηνχληαη λα απαηηήζνπλ ηελ 
απφδνζε ζε απηνχο ηνπ πνζνζηνχ πνπ ηνπο αλαινγεί. 

 
2. Γηθαηοιογεηηθά απαιιαγής 
Ζ αίηεζε ηεο πεξίπησζεο 1.1 ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζπλνδεχεηαη 

ππνρξεσηηθά απφ θσηνηππία ηνπ ινγαξηαζκνχ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θαζψο θαη 
δήισζε θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο (ΦΑΠ) έηνπο 2013 γηα ηα λνκηθά πξφζσπα, 
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πιελ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ησλ απνθεληξσκέλσλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ πνπ 
ιεηηνπξγνχλ σο εηδηθά ηακεία, ή εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα – δήισζε ΦΑΠ έηνπο 2010 
ή ζπκβφιαην γηα απφθηεζε αθηλήηνπ κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010, αλ ην αθίλεην γηα 
ην νπνίν δεηείηαη ε απαιιαγή απνθηήζεθε κεηά ηελ εκεξνκελία απηή, γηα ηα θπζηθά 
πξφζσπα, θαη επηπιένλ, θαηά πεξίπησζε, απφ ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

α) Γηα ηελ απαιιαγή αθηλήησλ πνπ αλήθνπλ ζην Διιεληθφ Γεκφζην θαη ηηο 
απνθεληξσκέλεο δεκφζηεο ππεξεζίεο, πνπ ιεηηνπξγνχλ σο εηδηθά ηακεία, ην 
ζπκβφιαην γηα ηελ απφθηεζε ηνπ αθηλήηνπ ή πηζηνπνηεηηθφ κεηαγξαθήο απηνχ απφ 
ην αξκφδην ππνζεθνθπιαθείν. 

β) Γηα ηελ απαιιαγή αθηλήησλ πνπ αλήθνπλ ζε δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο, ην 
ζπζηαηηθφ ηνπο έγγξαθν ή ην νηθείν Φ.Δ.Κ. 

γ) Γηα ηελ απαιιαγή ησλ ζξεζθεπηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο πεξίπησζεο 
ηγ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.3842/2010, δειαδή ησλ θαηά ηελ 
παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Σπληάγκαηνο γλσζηψλ ζξεζθεηψλ θαη δνγκάησλ, 
ηνπ Ηεξνχ Κνηλνχ ηνπ Παλάγηνπ Τάθνπ, ηεο Ηεξάο Μνλήο ηνπ Όξνπο Σηλά, ηνπ Αγίνπ 
Όξνπο, ηνπ Παηξηαξρείνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο, ηνπ Παηξηαξρείνπ Αιεμαλδξείαο, 
ηνπ Παηξηαξρείνπ Ηεξνζνιχκσλ θαη ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο ηεο Αιβαλίαο, γηα ηα 
αθίλεηα πνπ ηδηνρξεζηκνπνηνχλ απνθιεηζηηθά γηα λα επηηεινχλ ην ιαηξεπηηθφ, 
εθπαηδεπηηθφ, ζξεζθεπηηθφ θαη θνηλσθειέο έξγν ηνπο, ην ζπζηαηηθφ ηνπο έγγξαθν ή 
ην νηθείν Φ.Δ.Κ. θαζψο θαη θσηνηππίεο θνξνινγηθψλ θαη ινηπψλ εγγξάθσλ, πνπ 
απνδεηθλχνπλ ηελ ηδηνρξεζηκνπνίεζε ησλ αθηλήησλ. 

Γηα ηελ απαιιαγή ζσκαηείσλ ή ηδξπκάησλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, 
πνπ επηδηψθνπλ κφλν ζξεζθεπηηθνχο ζθνπνχο θαη δηθαηνπξαθηνχλ γηα ινγαξηαζκφ 
ησλ αληίζηνηρσλ εθθιεζηψλ – επθηήξησλ νίθσλ γλσζηήο ζξεζθείαο ή δφγκαηνο, κε 
ηνπο νπνίνπο ζπλδένληαη άκεζα, γηα ηα αθίλεηα πνπ ηδηνρξεζηκνπνηνχλ γηα λα 
επηηεινχλ ην ζξεζθεπηηθφ ηνπο ζθνπφ: 

i. άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο επθηήξηνπ νίθνπ – λανχ – κνλήο απφ ην 
Υπνπξγείν Παηδείαο, Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ή ην νηθείν Φ.Δ.Κ., 

ii. βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ 
Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ φηη ην πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ηελ αίηεζε απαιιαγήο 
είλαη γλσζηή ζξεζθεία ή δφγκα θαηά ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Σπληάγκαηνο, 

iii. θαηαζηαηηθφ ηνπ ζπλαθνχο ζσκαηείνπ ή ηδξχκαηνο, λνκίκσο 
δεκνζηεπκέλν, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε ζχλδεζε απηνχ κε ην γλσζηφ δφγκα ή 
ζξεζθεία θαη ηνλ επθηήξην νίθν. 

δ) Γηα ηελ απαιιαγή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο πεξίπησζεο ε΄ ηεο 
παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.2130/1003, δειαδή ησλ εκεδαπψλ λνκηθψλ 
πξνζψπσλ πνπ δελ έρνπλ θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα, γηα ηα αθίλεηα πνπ 
ηδηνρξεζηκνπνηνχλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ, 
εθθιεζηαζηηθψλ, θηιαλζξσπηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ, θαιιηηερληθψλ ή θνηλσθειψλ 
ζθνπψλ ηνπο, ην ζπζηαηηθφ ηνπο έγγξαθν λνκίκσο δεκνζηεπκέλν ή ην νηθείν Φ.Δ.Κ. 
θαζψο θαη θσηνηππίεο θνξνινγηθψλ θαη ινηπψλ εγγξάθσλ, πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ 
ηδηνρξεζηκνπνίεζε ησλ αθηλήησλ. 

Γηα ηελ απαιιαγή κε θεξδνζθνπηθψλ αιινδαπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ κε ηνλ 
φξν ηεο ακνηβαηφηεηαο γηα ηα αθίλεηα πνπ ηδηνρξεζηκνπνηνχλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ 
εθπιήξσζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ, εθθιεζηαζηηθψλ, θηιαλζξσπηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ, 
θαιιηηερληθψλ ή θνηλσθειψλ ζθνπψλ ηνπο: 

i. θπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ζπζηαηηθνχ ηνπο εγγξάθνπ, κε επίζεκε 
κεηάθξαζή ηνπ,  

ii. βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο αιινδαπήο φηη ην ππφ θξίζε λνκηθφ 
πξφζσπν έρεη ηδξπζεί λφκηκα, είλαη κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, επηδηψθεη 
ηνπιάρηζηνλ έλαλ απφ ηνπο αλσηέξσ αλαθεξφκελνπο ζθνπνχο θαη εμαθνινπζεί λα 
ππάξρεη θαη λα εθπιεξψλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπο ζθνπνχο απηνχο, κε επίζεκε 
κεηάθξαζή ηεο,  

iii. θσηνηππίεο θνξνινγηθψλ θαη ινηπψλ εγγξάθσλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ 
ηδηνρξεζηκνπνίεζε ησλ αθηλήησλ,  
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iv. ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ηζρχεη ζηελ αιινδαπή κε επίζεκε κεηάθξαζή 
ηνπ, ζρεηηθά κε απαιιαγή απφ αληίζηνηρν ηέινο επί ησλ αθηλήησλ ησλ ειιεληθψλ κε 
θεξδνζθνπηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ κε παξφκνηνπο ζθνπνχο, ή ζρεηηθή βεβαίσζε 
ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο αιινδαπήο, επίζεκα κεηαθξαζκέλε ή, ζε πεξίπησζε 
αδπλακίαο ηαχηηζεο ησλ εθαηέξσζελ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ, βεβαίσζε ηεο 
αξκφδηαο ππεξεζίαο ηεο αιινδαπήο αλαθνξηθά κε ηελ ελ ηνηο πξάγκαζη κε επηβνιή 
αληίζηνηρσλ ηειψλ ζηα ειιεληθά κε θεξδνζθνπηθά λνκηθά πξφζσπα. 

ε) Γηα ηελ απαιιαγή ησλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ, ελψζεσλ θαη νκνζπνλδηψλ, 
πνπ έρνπλ λφκηκα αλαγλσξηζζεί απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ, γηα ηα 
αθίλεηα πνπ ηδηνρξεζηκνπνηνχλ απνθιεηζηηθά σο γήπεδα ή ρψξνπο αζιεηηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αζιεηηθψλ ηνπο ζθνπψλ, βεβαίσζε 
ηεο πξάμεο αλαγλψξηζήο ηνπο απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ, ην νηθείν 
Φ.Δ.Κ. θαζψο θαη θσηνηππίεο θνξνινγηθψλ θαη ινηπψλ εγγξάθσλ, πνπ 
απνδεηθλχνπλ ηελ ηδηνρξεζηκνπνίεζε ησλ αθηλήησλ. 

ζη) Γηα ηελ απαιιαγή αθηλήησλ ηδηνθηεζίαο μέλσλ θξαηψλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ πξεζβεηψλ θαη πξνμελείσλ απηψλ, κε ηνλ 
φξν ηεο ακνηβαηφηεηαο, βεβαίσζε ηνπ Υπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ.  

δ) Γηα ηελ απαιιαγή ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ησλ θχξησλ ηνπξηζηηθψλ 
θαηαιπκάησλ (μελνδνρείσλ θαη θάκπηλγθ), βεβαίσζε ηνπ μελνδνρεηαθνχ 
επηκειεηεξίνπ θαζψο θαη θσηνηππία ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2013, πνπ λα απνδεηθλχεη φηη νη επηρείξεζε ήηαλ ελεξγή. Ζ 
επηρείξεζε πξέπεη λα είλαη ελεξγή θαη θαηά ηελ 1ε Μαΐνπ 2013 θαη ηνχην λα 
απνδεηθλχεηαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. 

ε) Γηα ηελ απαιιαγή ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ησλ ελνηθηαδφκελσλ 
δσκαηίσλ θαη ελνηθηαδφκελσλ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ, θσηνηππία ηνπ εηδηθνχ 
ζήκαηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΟΤ, ην νπνίν έρεη εθδνζεί κε ην ζχζηεκα ησλ θιεηδηψλ, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 337/2000 (ΦΔΚ 281 Α΄), φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη 
θσηνηππία ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2013, πνπ λα 
απνδεηθλχεη φηη ε επηρείξεζε ήηαλ ελεξγή. Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα είλαη ελεξγή θαη 
θαηά ηελ 1ε Μαΐνπ 2013 θαη ηνχην λα απνδεηθλχεηαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν. 

ζ) Γηα ηελ απαιιαγή δηαηεξεηέσλ αθηλήησλ, εθφζνλ είλαη θελά θαη έρνπλ 
ραξαθηεξηζζεί δηαηεξεηέα κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Υπνπξγνχ, ην νηθείν Φ.Δ.Κ. 
ραξαθηεξηζκνχ ηνπο θαζψο θαη θσηνηππίεο θνξνινγηθψλ θαη ινηπψλ εγγξάθσλ, πνπ 
απνδεηθλχνπλ φηη ην δηαηεξεηέν αθίλεην είλαη θελφ. 

η) Γηα ηελ απαιιαγή ησλ αθηλήησλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο αξραία 
αθίλεηα κλεκεία, ησλ ηζηνξηθψλ δηαηεξεηέσλ κλεκείσλ ή έξγσλ ηέρλεο θαη ησλ 
ρψξσλ ηζηνξηθψλ ή αξραηνινγηθψλ κλεκείσλ, ην νηθείν Φ.Δ.Κ. ραξαθηεξηζκνχ ηνπο ή 
βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πνιηηηζκνχ ή άιιεο 
αξκφδηαο δεκφζηαο αξρήο. 

ηα) Γηα ηελ απαιιαγή ησλ πιήξσο αδφκεησλ γεπέδσλ, ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο 
ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ νηθείνπ δήκνπ. 

Σηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο, γηα ηε ρνξήγεζε απαιιαγήο, απαηηείηαη ην 
αθίλεην λα είλαη θελφ ή λα ηδηνρξεζηκνπνηείηαη, απφ ηα ζπλππνβαιιφκελα 
δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη φηη απηά ζπλέηξεραλ θαζ’ φιν ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ κέρξη θαη ηελ 1ε Μαΐνπ 2013. 

 
Άρζρο 2 

Γηαδηθαζία θαη απαηηούκελα δηθαηοιογεηηθά γηα ηε τορήγεζε κεηωκέλοσ 
ζσληειεζηή ε απαιιαγής ηωλ περηπηώζεωλ 9, 10 θαη 11  

1. Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρεη εθδνζεί ινγαξηαζκφο θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ 
ξεχκαηνο απφ ηε Γ.Δ.Ζ. ή ηνπο ελαιιαθηηθνχο πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, 
ελψ ην αθίλεην απαιιάζζεηαη ή ην ΔΔΤΑ πξέπεη λα ππνινγηζζεί κε κεησκέλν 
ζπληειεζηή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο πεξηπηψζεηο 9, 10 θαη 11 ηεο 
ππνπαξαγξάθνπ Α7 ηνπ πξψηνπ άξζξνπ ηνπ λ.4152/2013, ε απαιιαγή ή ν 
ππνινγηζκφο ηνπ ΔΔΤΑ κε κεησκέλν ζπληειεζηή δηελεξγείηαη απφ ηελ αξκφδηα γηα ηε 
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θνξνινγία εηζνδήκαηνο ηνπ δηθαηνχρνπ Γ.Ο.Υ. ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ 
νξίδεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ν δηθαηνχρνο πξνζθνκίζεη 
θσηνηππία ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2013, απφ ηελ 
νπνία λα πξνθχπηεη ε θχξηα θαηνηθία ηνπ αηηνχληνο, ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο 
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ ηδίνπ έηνπο, εθφζνλ απηφ έρεη εθδνζεί, θαζψο θαη ηνπ 
εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο – δήισζεο ΦΑΠ έηνπο 2010 ή ζπκβφιαην γηα 
απφθηεζε αθηλήηνπ κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010, αλ ην αθίλεην, γηα ην νπνίν δεηείηαη 
ε απαιιαγή ή ν ππνινγηζκφο ηνπ ΔΔΤΑ κε κεησκέλν ζπληειεζηή, απνθηήζεθε κεηά 
ηελ εκεξνκελία απηή.  

Γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ πνιπηέθλνπ ιακβάλεηαη ππφςε, απηνηειψο γηα ηνλ 
αηηνχληα, ν αξηζκφο ησλ ηέθλσλ ησλ θσδηθψλ 003 θαη 004 ηεο δήισζεο θνξνινγίαο 
εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2013, εθφζνλ είλαη ίζνο ή κεγαιχηεξνο ησλ 4. 

Ζ απφθαζε απαιιαγήο απφ ην ΔΔΤΑ. ή ππνινγηζκνχ απηνχ κε κεησκέλν 
ζπληειεζηή έρεη σο ηα ππνδείγκαηα 2 θαη 3 θαηά πεξίπησζε. 

Δθηφο ησλ αλσηέξσ, ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη θαη ηα 
αθφινπζα, θαηά πεξίπησζε, δηθαηνινγεηηθά: 

α) πξνθεηκέλνπ γηα αλάπεξν, βεβαίσζε απφ ηα Κέληξα Πηζηνπνίεζεο 
Αλαπεξίαο (ΚΔΠΑ) γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαη ην πνζνζηφ ηεο αλαπεξίαο,  

β) πξνθεηκέλνπ γηα άλεξγν, βεβαίσζε απφ ηνλ θαηά πεξίπησζε αξκφδην 
θνξέα γηα ηελ αλεξγία.  

2. Σε πεξίπησζε πνπ ην αθίλεην αλήθεη θαηά ζπληδηνθηεζία ζε πξφζσπν πνπ 
δελ είλαη ν/ε ζχδπγνο ηνπ δηθαηνχρνπ, ε απαιιαγή ή ε κείσζε πεξηνξίδεηαη ζην 
πνζνζηφ πνπ αλήθεη ζε απηνχο. 

3. Ζ απαιιαγή ή ε κείσζε ηνπ ΔΔΤΑ δηελεξγείηαη, εθφζνλ ν ππνθείκελνο ζε 
ΔΔΤΑ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ππνβνιή δήισζεο ζηνηρείσλ 
αθηλήησλ θαη θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. 

4. Ο πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Υ. κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ αηηνχληα, θαηά ηελ 
θξίζε ηνπ, θαη νπνηνδήπνηε άιιν πξφζθνξν ζηνηρείν πνπ πηζηνπνηεί ηε ζπλδξνκή 
ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

 

Άρζρο 3 
Γηαδηθαζία βεβαίωζες ηοσ ΔΔΣΑ 

1. Δλέργεηες Γ.Δ.Ζ. θαη ελαιιαθηηθώλ προκεζεσηώλ ειεθηρηθού 
ρεύκαηος 

1.1. Ζ Γ.Δ.Ζ. θαη νη ελαιιαθηηθνί πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 
απνζηέιινπλ άκεζα ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ (Γ.Γ.Π.Σ.) 
κεραλνγξαθεκέλεο θαηαζηάζεηο κε ηνπο θαηαλαισηέο ζηνπο νπνίνπο έρεη επηβιεζεί 
ην ΔΔΤΑ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο 1εο Μαΐνπ 2013, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη 
ην νλνκαηεπψλπκν απηψλ θαη ν Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.), φπνπ 
ππάξρεη, ν αξηζκφο παξνρήο, ε δηεχζπλζε ηνπ αθηλήηνπ θαη ην πνζφ ηνπ ΔΔΤΑ πνπ 
έρεη ππνινγηζζεί γη’ απηή. Τα ζηνηρεία αλαγξάθνληαη ζχκθσλα κε ηηο 
επηθαηξνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ απνζηαιεί απφ ηνπο Γήκνπο κέρξη ηελ 
31ε Μαΐνπ 2013 θαη έρνπλ παξαιεθζεί απφ ην ΓΔΓΓΖΔ κέρξη θαη ηελ 7ε Ηνπλίνπ 
2013  

1.2. Aλ δελ θαηαβιεζεί ην ηέινο, ελ φισ ή ελ κέξεη, ε Γ.Δ.Ζ. θαη νη 
ελαιιαθηηθνί πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο 
πιεξσκήο ηεο ηειεπηαίαο δφζεο ηνπ ΔΔΤΑ, δηαγξάθνπλ ην νθεηιφκελν θαηά ηελ 
εκεξνκελία απηή ΔΔΤΑ απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο θαηαλάισζεο  ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 
ησλ ππνρξέσλ θαη απνζηέιινπλ θαηάζηαζε ζηε Γ.Γ.Π.Σ. θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ 
πεξίπησζε 1.3 ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

1.3. Ζ Γ.Δ.Ζ. θαη νη ελαιιαθηηθνί πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο νθείινπλ, 
ηαπηφρξνλα κε ηε δηαγξαθή ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ ηνπ ΔΔΤΑ., λα απνζηέιινπλ ζηε 
Γ.Γ.Π.Σ. θαηαζηάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηνπο νπνίνπο δηαγξάθεθε ε απαίηεζε 
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ΔΔΤΑ., ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ην νλνκαηεπψλπκν θαη ν Α.Φ.Μ. ηνπ 
θαηαλαισηή, ην νλνκαηεπψλπκν θαη ν Α.Φ.Μ. ηνπ θπξίνπ ή επηθαξπσηή ηνπ 
αθηλήηνπ, εθφζνλ απηά είλαη γλσζηά, ν αξηζκφο παξνρήο θαη ε δηεχζπλζε ηνπ 
αθηλήηνπ, ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ ηέινπο πνπ έρεη βεβαησζεί, ην πνζφ πνπ έρεη 
θαηαβιεζεί θαη ην ππφινηπν – νθεηιφκελν πνζφ. 

1.4. Σε πεξίπησζε πνπ απφ ηα ζηνηρεία ηεο βάζεο πιεξνθνξηψλ ηνπ 
ΓΔΓΓΖΔ δελ βξεζεί ελεξγφο πειάηεο ζε νπνηνλδήπνηε πξνκεζεπηή ειεθηξηθνχ 
ξεχκαηνο θαηά ηελ 7ε Ηνπλίνπ 2013 (ελψ ππήξρε ελεξγφο πειάηεο θαηά ηελ 1ε Μαΐνπ 
2013), ν ΓΔΓΓΖΔ απνζηέιιεη ζηε Γ.Γ.Π.Σ. θαηάζηαζε, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα 
νθεηιφκελα ηέιε, κε ηελ παξαηήξεζε φηη δελ ρξεψζεθαλ ζε ινγαξηαζκνχο 
θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο.  

1.5. Ο ΓΔΓΓΖΔ νθείιεη λα απνζηείιεη ζηε Γ.Γ.Π.Σ.: 
α) κέρξη ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2013, θαηαζηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα ζηνηρεία 

φισλ ησλ παξνρψλ, ζηηο νπνίεο δελ επηβιήζεθε ΔΔΤΑ, κε ηελ αηηηνινγία ηεο 
απαιιαγήο. Σηηο θαηαζηάζεηο ζα αλαγξάθεηαη ην ΔΔΤΑ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θάζε 
παξνρή. 

β) κέρξη ηελ 15ε Ηαλνπαξίνπ 2014 θαηάζηαζε κε φιεο ηηο λέεο 
ειεθηξνδνηήζεηο ή ηηο επαλειεθηξνδνηήζεηο, γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη επηβιεζεί ΔΔΤΑ, 
κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013. Σηηο θαηαζηάζεηο ζα αλαγξάθεηαη ην ΔΔΤΑ πνπ 
αληηζηνηρεί ζηελ θάζε παξνρή κε ηα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζηα κεραλνγξαθηθά 
αξρεία ηνπ ΓΔΓΓΖΔ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013. 

 
2. Δλέργεηες ηες Γ.Γ.Π.. 

 2.1. Ζ Γ.Γ.Π.Σ., κεηά ηελ παξαιαβή θαη επεμεξγαζία ησλ θαηαζηάζεσλ ηεο 
πεξίπησζεο 1.1. ηνπ άξζξνπ απηνχ, ηηο απνζηέιιεη άκεζα ζε φιεο ηηο Γ.Ο.Υ., 
πξνθεηκέλνπ απηέο λα πξνβνχλ ζηηο απαιιαγέο θαη κεηψζεηο ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηα άξζξα 1 θαη 2 ηεο παξνχζαο. 

Οη αλσηέξσ θαηαζηάζεηο κε ην ζχλνιν ησλ παξνρψλ, γηα ηηο νπνίεο έρεη 
επηβιεζεί ΔΔΤΑ, θαη ην πνζφ ηνπ ηέινπο πνπ έρεη βεβαησζεί αλά παξνρή, πεξηέρνπλ 
θαη πεδία γηα ζπκπιήξσζε ηνπ Α.Φ.Μ. ηνπ θπξίνπ ή επηθαξπσηή ηνπ αθηλήηνπ, ηνπ 
αξηζκνχ απφθαζεο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Υ. πεξί απαιιαγήο ή κείσζεο ηνπ 
ΔΔΤΑ, ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο απηήο, ηνπ πνζνχ πνπ πξέπεη λα 
επηζηξαθεί θαζψο θαη ηνπ αξηζκνχ δηπινηχπνπ είζπξαμεο. 

2.2. Ζ Γ.Γ.Π.Σ., κεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ θαηαζηάζεσλ ησλ πεξ. 1.3. θαη 1.4. 
ηνπ άξζξνπ απηνχ, ηηο απνζηέιιεη ζηε Γ.Ο.Υ. θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ θχξηνπ ή 
ηνπ επηθαξπσηή ηνπ αθηλήηνπ ή, αλ δελ είλαη γλσζηά ηα ζηνηρεία απηνχ, ζηε Γ.Ο.Υ. 
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ θαηαλαισηή. Αλ απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ 
απνζηαιεί θαη κεηά ηελ επεμεξγαζία απφ ηε Γ.Γ.Π.Σ. δελ πξνθχπηεη ε αξκφδηα 
Γ.Ο.Υ., ηφηε ε θαηάζηαζε απνζηέιιεηαη ζηε Γ.Ο.Υ. ζηε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηεο 
νπνίαο αλήθεη ην αθίλεην. Ταπηφρξνλα κε ηελ απνζηνιή ησλ αλσηέξσ θαηαζηάζεσλ, 
νη νπνίεο απνηεινχλ ρξεκαηηθνχο θαηαιφγνπο, ε Γ.Γ.Π.Σ. εθδίδεη θαη απνζηέιιεη 
εηδνπνηήζεηο γηα ηελ νθεηιή ζηνλ θχξην ή επηθαξπσηή ηνπ αθηλήηνπ ή, αλ δελ είλαη 
γλσζηά ηα ζηνηρεία απηνχ, ζηνλ θαηαλαισηή, ελεκεξψλνληάο ηνλ ηαπηφρξνλα γηα ηηο 
επηπηψζεηο ηεο κε εθπιήξσζεο ηεο ππνρξέσζεο απηήο. 

Με ηηο αλσηέξσ θαηαζηάζεηο – ρξεκαηηθνχο θαηαιφγνπο ην νθεηιφκελν πνζφ 
ΔΔΤΑ έηνπο 2013 βεβαηψλεηαη θαη θαηαβάιιεηαη εθάπαμ κέρξη ηελ ηειεπηαία 
εξγάζηκε κέξα ηνπ επφκελνπ απφ ηελ έθδνζε ηνπ ρξεκαηηθνχ θαηαιφγνπ κήλα.  

2.3. Ζ Γ.Γ.Π.Σ. επεμεξγάδεηαη ηηο θαηαζηάζεηο ηεο πεξίπησζεο 1.5. ηνπ 
άξζξνπ απηνχ θαη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αξκφδην Οηθνλνκηθφ Δπηζεσξεηή, 
απνζηέιιεη ρξεκαηηθνχο θαηαιφγνπο κε ηνπο ππφρξενπο ζε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο 
ζηηο αξκφδηεο Γ.Ο.Υ., θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ π.δ.16/1989, βεβαηψλεηαη 
ην ΔΔΤΑ, πνπ δελ ππνινγίζηεθε κέζσ ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο Γ.Δ.Ζ. θαη ησλ 
ελαιιαθηηθψλ πξνκεζεπηψλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θαη θαηαβάιιεηαη ζε πέληε ίζεο 
κεληαίεο δφζεηο. 
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3. Δλέργεηες ηωλ Γ.Ο.Τ. 
3.1. Μεηά ηελ παξαιαβή ησλ ρξεκαηηθψλ θαηαιφγσλ ηεο ππνπεξίπησζεο 2.2 

ηεο πεξίπησζεο 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ απφ ηε Γ.Γ.Π.Σ., νη Γ.Ο.Υ. νθείινπλ λα 
κεξηκλήζνπλ γηα ηελ είζπξαμε ησλ νθεηιψλ απηψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Κψδηθα Δηζπξάμεσλ Γεκνζίσλ Δζφδσλ. Μέηξα αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο 
ιακβάλνληαη θαηά ηνπ θπξίνπ ή ηνπ επηθαξπσηή ηνπ αθηλήηνπ, ν νπνίνο είλαη θαη 
ππνθείκελνο ζην ΔΔΤΑ θαη ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ έρεη βεβαησζεί ε νθεηιή. 

Σε πεξίπησζε πνπ ν θαηαλαισηήο δελ είλαη θχξηνο ή επηθαξπσηήο ηνπ 
αθηλήηνπ γηα ην νπνίν νθείιεηαη ΔΔΤΑ, πξνζέξρεηαη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Υ., 
πξνθεηκέλνπ λα ππνδείμεη ηνλ θχξην ή επηθαξπσηή ηνπ αθηλήηνπ, ψζηε λα δηαγξαθεί 
απφ απηφλ ην νθεηιφκελν ΔΔΤΑ θαη λα βεβαησζεί ζην φλνκα ηνπ ππνθείκελνπ ζε 
ΔΔΤΑ. Αλ δελ γλσξίδεη ηνλ ππνθείκελν ζε ΔΔΤΑ, νθείιεη λα απνδείμεη ζηνλ 
πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Υ. κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν φηη δελ είλαη θχξηνο ή 
επηθαξπσηήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αθηλήηνπ θαη φηη δελ έρεη νπνηαδήπνηε ζρέζε κε ηνλ 
αλαθεξφκελν ζηελ αηνκηθή εηδνπνίεζε αξηζκφ παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Ζ 
Γ.Ο.Υ., κεηά ηελ παξαιαβή ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ, δηαγξάθεη ην ηέινο θαη 
παξάιιεια ελεκεξψλεη ηε Γ.Γ.Π.Σ. γηα ηηο δηθέο ηεο ελέξγεηεο. Σε πεξίπησζε πνπ ε 
Γ.Ο.Υ. ηνπ ππνθείκελνπ ζε ΔΔΤΑ είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηε Γ.Ο.Υ. ηνπ θαηαλαισηή, ε 
ηειεπηαία δηαβηβάδεη ην ρξεκαηηθφ θαηάινγν ζηε Γ.Ο.Υ. ηνπ ππνθείκελνπ ζε ΔΔΤΑ. 

Ζ ίδηα σο άλσ δηαδηθαζία κπνξεί λα αθνινπζεζεί αλάινγα θαη απφ ηνλ θχξην 
ή επηθαξπσηή ηνπ αθηλήηνπ, ψζηε λα δηαγξαθεί ην ΔΔΤΑ, πνπ έρεη βεβαησζεί ζην 
φλνκα ηνπ θαηαλαισηή, θαη λα βεβαησζεί ζην φλνκα απηνχ.   

 
 

Άρζρο 4 
Γηαδηθαζία απόδοζες ηοσ ΔΔΣΑ 

1. Μέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε 14 
ηεο ππνπαξαγξάθνπ Α.7 ηνπ πξψηνπ άξζξνπ ηνπ λ. 4152/2013, ε Γ.Δ.Ζ. θαη νη 
ελαιιαθηηθνί πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απνδίδνπλ ην εηζπξαρζέλ πνζφ ζηε 
Γ.Ο.Υ. Καηνίθσλ Δμσηεξηθνχ κε ηξαπεδηθή επηηαγή ζε δηαηαγή Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, 
ζπλνδεπφκελε απφ θαηάζηαζε, ζε δχν (2) αληίγξαθα, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ν 
κήλαο θαη ην έηνο είζπξαμεο, ην πιήζνο ησλ εηζπξαρζέλησλ πνζψλ ΔΔΤΑ, ην 
ζπλνιηθφ πνζφ ηεο είζπξαμεο, ην πνζφ πνπ παξαθξαηήζεθε θαη ην ζπλνιηθά 
απνδηδφκελν κεηά ηελ παξαθξάηεζε πνζφ. 

2. Ζ Γ.Ο.Υ. Καηνίθσλ Δμσηεξηθνχ, κε ηελ παξαιαβή ηεο επηηαγήο, εθδίδεη 
«νίθνζελ» απνδεηθηηθφ είζπξαμεο ηχπνπ «Α» ζην φλνκα ηεο ΓΔΖ ή ηνπ ελαιιαθηηθνχ 
πξνκεζεπηή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα ην πνζφ πνπ θαηαζέηεη. Τν πξψην αληίγξαθν 
ηεο θαηάζηαζεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ παξακέλεη ζηε Γ.Ο.Υ. 
ζπζρεηηζκέλε κε ην απνδεηθηηθφ είζπξαμεο θαη ην δεχηεξν αληίγξαθν απηήο 
απνζηέιιεηαη άκεζα απφ ηε Γ.Ο.Υ. ζην Γξαθείν ηνπ Τκήκαηνο Γ’ ηεο Γηεχζπλζεο 
Πνιηηηθήο Δηζπξάμεσλ ζηε Γ.Γ.Π.Σ. πξνο έιεγρν ησλ αλαγξαθφκελσλ πνζψλ κε ηα 
αληίζηνηρα πνζά ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Σην ηέινο θάζε κήλα ε 
Γ.Ο.Υ. απνζηέιιεη θαη κε ηειενκνηνηππία ζηε Γηεχζπλζε Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ ηνπ 
Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ηελ απφδνζε ηνπ ΔΔΤΑ γηα ην κήλα απηφ, αλαιπηηθά αλά 
πάξνρν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

3. Ζ ΓΔΖ θαη νη ελαιιαθηηθνί πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 
ππνρξενχληαη ζηελ έθδνζε ηηκνινγίσλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 
Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο Σπλαιιαγψλ, γηα ηα πνζά πνπ έρνπλ 
παξαθξαηήζεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο 14 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Α7 
ηνπ πξψηνπ άξζξνπ ηνπ λ.4152/2013. Τα πνζά απηά επηβαξχλνληαη κε ηηο λφκηκεο 
θξαηήζεηο, 3% ππέξ ΜΤΠΥ, 2% ηέινο ραξηνζήκνπ επί ηνπ πνζνχ ππέξ ηνπ ΜΤΠΥ 
θαη 20% εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ, θαη ελεξγείηαη παξαθξάηεζε 
θφξνπ εηζνδήκαηνο πνζνζηνχ 8%, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο ζη΄ ηεο 
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ Ν.2238/1994. Τα παξαζηαηηθά απνζηέιινληαη 
ζηνλ αξκφδην Οηθνλνκηθφ Δπηζεσξεηή. 
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4. Καηά ηελ ίδηα εκεξνκελία ηεο παξαγξάθνπ 1, ε Γ.Δ.Ζ. θαη νη ελαιιαθηηθνί 
πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απνζηέιινπλ ζηε Γ.Γ.Π.Σ. θαηαζηάζεηο, ζηηο 
νπνίεο αλαγξάθνληαη ν αξηζκφο παξνρήο, ε δηεχζπλζε ηνπ αθηλήηνπ, ην 
νλνκαηεπψλπκν θαη ν Α.Φ.Μ. ηνπ θαηαλαισηή, φπνπ ππάξρεη, θαη ην εηζπξαρζέλ 
πνζφ αλά παξνρή θαη ζην ζχλνιν.  

5. Μεηά ηελ πάξνδν ηεο εκεξνκελίαο ηεο απφδνζεο, εθφζνλ ε ΓΔΖ ή νη 
ελαιιαθηηθνί πξνκεζεπηέο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο έρνπλ θαζπζηεξήζεη λα απνδψζνπλ 
ζην Γεκφζην ηα ρξεκαηηθά πνζά ηνπ ΔΔΤΑ πνπ έρνπλ εηζπξάμεη, απηά 
θαηαινγίδνληαη κε ηνλ νθεηιφκελν ηφθν ππεξεκεξίαο κε θαηαινγηζηηθή πξάμε ηνπ 
αξκφδηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηζεσξεηή. Ωο αξκφδηνο Οηθνλνκηθφο Δπηζεσξεηήο γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζεο ηνπ ΔΔΤΑ νξίδεηαη ε Μπαξκπαγηάλλε Διέλε, κε 
αλαπιεξψηξηα ηελ Καηζηθεξνχ Φξηζηίλα, πνπ ππεξεηνχλ ζηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο 
Δπηζεψξεζεο Αζελψλ. 

6. Ζ Γηεχζπλζε Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ θαη ε Γηεχζπλζε Πνιηηηθήο 
Δηζπξάμεσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ έρεη πξφζβαζε ζε φιεο ηηο πιεξνθνξίεο 
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα απφθαζε 
θαη απνζηέιινληαη απφ ην ΓΔΓΓΖΔ, ηε Γ.Δ.Ζ. θαη ηνπο ελαιιαθηηθνχο πξνκεζεπηέο 
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηε Γ.Γ.Π.Σ. 

 
Άρζρο 5 

1. Σηελ παξνχζα απφθαζε επηζπλάπηνληαη, σο παξάξηεκα, ηξία (3) 
ππνδείγκαηα αηηήζεσλ θαη απνθάζεσλ, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο 
απηήο. 

2. Ζ απφθαζε λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 
 

 

 Αθξηβέο Αληίγξαθν   Ο Γεληθός Γρακκαηέας Γεκοζίωλ Δζόδωλ 

Ζ Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο   Θεοτάρες Θεοτάρες 
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ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 

Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

1. Όιεο νη Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Υπεξεζίεο (Δμαηξεηηθά Δπείγνλ – Απνζηνιή θαη 
κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, απφ 3 αληίγξαθα ζηα ηκήκαηα θνξνινγίαο 
εηζνδήκαηνο) 

2. Δζληθφ Τππνγξαθείν (γηα δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο) 
3. Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ Σπζηεκάησλ Γ/λζε 30ή 
4. ΓΔΓΓΖΔ (κε ηελ παξάθιεζε λα θνηλνπνηήζεη άκεζα ζηε ΓΔΖ θαη ηνπο ινηπνχο 

παξφρνπο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο)  
 

ΗΗ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 

1. Απνδέθηεο Πίλαθα Α΄ (πεξηπηψζεηο 3, 4) 
2. Απνδέθηεο Πίλαθα Β΄ (πεξίπησζε 3) 
3. Απνδέθηεο Πίλαθα ΣΤ΄ (πεξηπηψζεηο 1, 3, 6) 
4. Απνδέθηεο Πίλαθα Ε΄ (πεξηπηψζεηο 1, 2, 8, 9) 
5. Απνδέθηεο Πίλαθα Ζ΄ (πεξηπηψζεηο 1 – 9) 
6. Απνδέθηεο Πίλαθα Θ΄  
7. Απνδέθηεο Πίλαθα Η΄ 
8. Απνδέθηεο Πίλαθα ΗΑ΄ 
9. Απνδέθηεο Πίλαθα ΗΒ΄ 
10.  Απνδέθηεο Πίλαθα ΗΔ΄ 
11.  Απνδέθηεο Πίλαθα ΗΣΤ΄ 
12.  Απνδέθηεο Πίλαθα ΗΕ΄ 
13.  Απνδέθηεο Πίλαθα ΗΖ΄ 
14. Απνδέθηεο Πίλαθα ΗΘ΄ 
15.  Απνδέθηεο Πίλαθα ΚΑ΄ (πεξηπηψζεηο 1 – 3) 
16.  Πεξηνδηθφ «Φνξνινγηθή Δπηζεψξεζε» 
 

ΗΗΗ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 

1. Γξαθείν Υπνπξγνχ 
2. Γξαθείν Υθππνπξγνχ 
3. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ  
4. Γξαθείν Αλαπιεξσηή Γεληθνχ Γηεπζπληή Φνξνινγίαο 
5. Γξαθείνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ΚΔ.Π.Υ.Ο. 
6. Γξαθεία θ. θ. Γεληθψλ Γηεπζπληψλ 
7. Γξαθείν Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ 
8. Γ/λζε Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ – Τκήκαηα Α΄, Β΄ (απφ 3 αληίηππα), Φ.Μ.Α.Π. (30 αληίηππα) 
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ΤΝΖΜΜΔΝΟ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 1 
 

ΑΗΣΖΖ 
 
 
 
ΑΗΣΖΖ 
ηοσ / ηες 
 
 

Ολνκαηεπψλπκν / Δπσλπκία 
 
 
Α.Φ.Μ. 
 
 
Γηεχζπλζε 
 
 
Α.Γ.Τ. 
 

Θέκα: «Γηαγξαθή / Δθαξκνγή 
κεησκέλνπ ζπληειεζηή* ΔΔΤΑ.» 

 
 
 
Σπλεκκέλα: 

1. ____________________ 
2. ____________________ 
3. ____________________ 
4. ____________________ 
5. ____________________ 
6. ____________________ 

 

                Αξ. Πξσηνθφιινπ:   ________________ 
 

Ζκεξνκελία:   _____________ 
 
 

ΠΡΟ 
ηε Γ.Ο.Τ. 

______________________ 
 
Παξαθαιψ φπσο πξνβείηε ζε δηαγξαθή/ 

επαλεθθαζάξηζε κε κεησκέλν ζπληειεζηή* ηνπ ΔΔΤΑ, 
πνπ έρεη επηβιεζεί ζην ινγαξηαζκφ ειεθηξηθνχ 
ξεχκαηνο κε αξηζκφ παξνρήο 
__________________________________________ 
γηα αθίλεην πνπ βξίζθεηαη ζη_________________ 
________________________________________** 

 
Ηδηνθηήηεο ή επηθαξπσηήο ηνπ αθηλήηνπ απηνχ 

είλαη ν/ε  ___________________________________ 
___________________________________ 

Τν αίηεκα ππνβάιιεηαη ιφγσ *** 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 
Ο/Ζ   αηηψλ/νχζα 

  
 
 
*  Διαγράθεηαι καηά περίπηωζη 
** Αναγράθεηαι η διεύθσνζη ηοσ ακινήηοσ 
*** Αναγράθεηαι ο λόγος απαλλαγής ή εθαρμογής ηοσ μειωμένοσ ζσνηελεζηή 

θορολόγηζης. 



11 

 

 

ΤΝΖΜΜΔΝΟ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ2  
 
 
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                       Αρ. Απόθαζες.: 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ    Ζκεροκελία:  
Γ.Ο.Τ. : 

 
 

ΑΠΟΦΑΖ ΑΠΑΛΛΑΓΖ  
ΑΠΟ ΣΟ ΔΔΣΑ 

 
 

 
        Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Υ., έρνληαο ιάβεη ππφςε ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 
α)_________________________________________________________________ 
β)_________________________________________________________________ 
γ)_________________________________________________________________ 
δ)_________________________________________________________________ 
ε)_________________________________________________________________ 
ζη)________________________________________________________________ 
δ)_________________________________________________________________ 
ε)_________________________________________________________________ 
 
απνθαζίδεη φηη ν/ε __________________________________________________  
                                (νλνκαηεπψλπκν ή επσλπκία 
απαιιάζζεηαη ηνπ ΔΔΤΑ γηα ην αθίλεην πνπ βξίζθεηαη ζηε δηεχζπλζε 
________________________________________________________.  
 
Γηα ην ιφγν απηφ δηαγξάθεηαη ην πνζφ ησλ ____________________________επξψ  
πνπ θαηέβαιε γηα ηελ παξνρή ΑΠ ____________ κε ην ινγαξηαζκφ 
ΑΑ____________ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 
 
 
 

       Ο Προϊζηάκελος ηες Γ.Ο.Τ. 
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ΤΝΖΜΜΔΝΟ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 3  
 
 
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                              Αρ. Απόθαζες.: 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ            Ζκεροκελία:  
Γ.Ο.Τ.: 
 

 
ΑΠΟΦΑΖ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΟΤ ΔΔΣΑ ΜΔ ΜΔΗΩΜΔΝΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

 
 
Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Υ., έρνληαο ιάβεη ππφςε ηα αθφινπζα 

δηθαηνινγεηηθά: 
α)___________________________________________________________ 
β)___________________________________________________________ 
γ)___________________________________________________________ 
δ)___________________________________________________________ 
ε)___________________________________________________________ 
ζη)__________________________________________________________ 
δ)___________________________________________________________ 
ε)___________________________________________________________ 

απνθαζίδεη φηη ν/ε ___________________________________________  
(νλνκαηεπψλπκν) 
ππφθεηηαη ζε κεησκέλν ζπληειεζηή ηνπ ΔΔΤΑ γηα ην αθίλεην πνπ βξίζθεηαη ζηε 
δηεχζπλζε 
___________________________________________________________________
__  
 Τν ΔΔΤΑ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ ινγαξηαζκφ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 
________________________ είλαη ___________________ επξψ.  

Γηα ην ιφγν απηφ δηαγξάθεηαη ην πνζφ ησλ 
____________________________ επξψ πνπ θαηεβιήζε επηπιένλ γηα ηελ παξνρή 
ΑΠ _________________ κε ην ινγαξηαζκφ ΑΑ __________ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

 
 
       Ο Προϊζηάκελος ηες Γ.Ο.Τ. 
 
 
 
* Γηαγξάθεηαη θαηά πεξίπησζε 

 


