
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Aριθμ. ΠΟΛ. 1176 
Καθορισμός της διαδικασίας και των δικαιολο-

γητικών για τη χορήγηση των απαλλαγών που 

ορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 3 του 

ν. 4223/2013 (Α’ 287) για ακίνητα που υπέστησαν 

ζημιές από τις πυρκαγιές σε περιοχές της Αττικής 

της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 

3 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α’), οι οποίες προστέθηκαν 
με το άρθρο 7 της από 26-7-2018 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (138 Α’) και με το τρίτο άρθρο της από 
10-8-2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (149 Α’).

2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α’) «Φορο-
λογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Πρώτου Μέρους του 
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 94).

4. Την 1/20-01-2016 (ΦΕΚ 18/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./20-01-2016) 
πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορι-
σμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημο-
σίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυ-
ασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016, και την αριθμ. 39/3/30-11-2017
(689 Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της 
Α.Α.ΔΕ. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύουν.

5. Την Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017 
(ΦΕΚ 2743 Β’) απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε περί μετα-
βίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής 
«Με εντολή Διοικητή» σε όργανα της Φορολογικής Διοί-
κησης, όπως ισχύει. 

6. Την Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ 968 και 1238 Β’) 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε 
συμπληρώθηκε και ισχύει.

7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Η χορήγηση απαλλαγής από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του 
ν.  4223/2013, πραγματοποιείται κεντρικά από τη Διεύ-
θυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.). Η απαλ-
λαγή χορηγείται βάσει αρχείου δικαιούχων, το οποίο 
αποστέλλεται στη Δ.ΗΛΕ.Δ. από το Υπουργείο Υποδο-
μών και Μεταφορών σε μη επανεγγράψιμο μαγνητικό 
μέσο. Στο αρχείο αναγράφεται, ανά Δελτίο Επανελέγ-
χου, ο αριθμός αυτού, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 
(Α.Φ.Μ.) του ιδιοκτήτη, ο αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου 
(Α.Τ.ΑΚ) εφόσον το Δελτίο Επανελέγχου έχει εκδοθεί μέ-
χρι τις 27 Σεπτεμβρίου 2018.

2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή 
η χορήγηση της απαλλαγής σύμφωνα με την προη-
γούμενη παράγραφο, αυτή χορηγείται με την υποβολή 
αίτησης στον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. σύμφωνα 
με το συνημμένο στην ΠΟΛ 1200/2017 (ΦΕΚ 4429 και 
4726 Β’) υπόδειγμα 1Α, το οποίο επέχει θέση δήλωσης, 
συνοδευόμενο από το Δελτίο Επανελέγχου του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών και έχει εκδοθεί μέχρι 
τις 27 Σεπτεμβρίου 2018. Εφόσον η αίτηση γίνει απο-
δεκτή, εκδίδεται νέα «δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξη διοικη-
τικού προσδιορισμού φόρου», η οποία κοινοποιείται 
κατά τις διατάξεις της ΠΟΛ 1125/2014 απόφασης ΓΓΔΕ 
(ΦΕΚ  1171 Β’) και αναρτάται ηλεκτρονικά στο λογαρια-
σμό του φορολογούμενου στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο 
(www.aade.gr). Εφόσον η αίτηση δεν γίνει αποδεκτή, 
εκδίδεται πράξη απόρριψης, σύμφωνα με το συνημμένο 
στην ΠΟΛ 1163/2015 (ΦΕΚ 1711 Β’) απόφαση υπόδειγμα 
7 και ενημερώνεται επί αποδείξει ο φορολογούμενος.

3. Η παράγραφος 3 της ΠΟΛ 1171/2018 απόφασης του 
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 3964 Β’) καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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