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22 Μαΐου 2014  

Αριθµ. Πρωτ.: 174591/27155/2014 

    Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Μαίρη Κοτρωνιά 
Ειδικοί Επιστήµονες: Θ. Βούλγαρη, Κ. Ζούβια 

 

Προς  
Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων 
κο Χάρη Θεοχάρη 
Καρ. Σερβίας 10  
ΑΘΗΝΑ  Τ.Κ. 101 84 
 
 
Θέµα: ∆ιόρθωση εσφαλµένου υπολογισµού Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων  
 
Σχετ:  
1) το µε αρ. 172363/51335/28.11.2013 έγγραφό µας προς εσάς 
2) Το µε αρ. 177510/34/30-12-2013 έγγραφό µας προς την ∆ιεύθυνση ∆13 του Υπουργείου 
Οικονοµικών, το οποίο είχαµε κοινοποιήσει και προς εσάς 
 

 
Αξιότιµε κύριε Γενικέ Γραµµατέα,  
 
Επανερχόµαστε στο ζήτηµα της διόρθωσης του εσφαλµένου υπολογισµού του 

Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων (στο εξής Ε.Ε.Τ.Α.), όπως αυτό θεσπίστηκε στην 
Υποπαράγραφο Α.7 του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄, 09.05.2013), 
δεδοµένου ότι ο Συνήγορος του Πολίτη συνεχίζει να είναι αποδέκτης µεγάλου αριθµού 
διαµαρτυριών σχετικά. 
 

Ειδικότερα, διακρίνουµε τις ακόλουθες περιπτώσεις µε βάση τις αναφορές που έχουν 
κατατεθεί στην Αρχή:  

 
 

1. Πολίτες έλαβαν για πρώτη φορά λογαριασµό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος µε 
υπολογισµό του ΤΑΠ µε εσφαλµένη τιµή ζώνης τον Αύγουστο του 2013. Συνεπώς, επ’ 
ουδενί µπορούσαν να έχουν υποβάλει αίτηση διόρθωσης του υπολογισµού του ΤΑΠ 
(και συνεπώς και του ΕΕΤΑ) έως τις 15.05.2013 (ενδεικτικά Φ.Υ. 185219/2014, 
185585/2014). 

2. Πολίτης, του οποίου το ΕΕΤΗ∆Ε των ετών 2011 και 2012 είχε υπολογιστεί επί 
εσφαλµένης επιφανείας ακινήτου, είχε προβεί εµπρόθεσµα σε αίτηση διόρθωσης του 
σφάλµατος προς το ∆ήµο, η οποία δεν έγινε και εκκρεµούσε η διόρθωση. Ο πολίτης, 
θεωρώντας διαρκή την παράλειψη του ∆ήµου, πιέζοντας και αναµένοντας τις 
ενέργειες των αρµοδίων υπηρεσιών, δεν επανήλθε µε νεότερη αίτησή του προς το 
∆ήµο στις 15.05.2013. (Φ.Υ. 183392/2014 κλπ).  

3. Σε πολλούς δήµους της χώρας, είτε είχαν ληφθεί αποφάσεις δηµοτικών συµβουλίων 
για τον καθορισµό της τιµής ζώνης στα εκτός σχεδίου ακίνητα είτε όχι, παρατηρήθηκε 
το φαινόµενο να µην επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα µιας περιοχής ένας συντελεστής 
µε βάση τη «µέση τιµή ζώνης» της δηµοτικής ενότητας, του δήµου ή του νοµού, 
αλλά σε όµορα ή γειτονικά ακίνητα να επιβάλλονται διαφορετικοί συντελεστές 
υπολογισµού του ΕΕΤΑ (ενδεικτικά Φ.Υ. 182574 και 178473 - ∆ήµος Άνδρου, 184403 
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- ∆ήµος Καρπάθου, 178175- ∆ήµος Ιωαννίνων, 177824 – ∆ήµος Κεντρικών 
Τζουµέρκων, Φ.Υ. 177472 για το ∆ήµο Ικαρίας κλπ). 

4. Σε πολλούς ∆ήµους της χώρας ο συντελεστής βάσει του οποίου υπολογίστηκε το 
ΕΕΤΑ δεν φαίνεται να αντιστοιχεί στο µέσο όρο τιµών ζώνης της δηµοτικής ενότητας, 
αλλά λαµβάνεται υπόψη µόνο ο µέσος όρος του ∆ήµου ή του νοµού (ενδεικτικά 
173818, 177748, 178524 και 177904 για ∆ήµο Κέρκυρας, Φ.Υ. 172080 για τη Σκήτη 
Αγιάς, 177510 και 180366 για το ∆ήµο Ερυµάνθου Αχαΐας, κλπ).  

5. Σε κάποιες περιπτώσεις οι ∆ήµοι αναφέρουν ότι είχαν λάβει αποφάσεις ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου που όριζαν τις τιµές ζώνης, ωστόσο αυτές δεν εµφανίζονταν στη βάση 
δεδοµένων του ∆Ε∆∆ΗΕ την 1η Μαΐου 2013 (ενδεικτικά, Φ.Υ. 174591,177404 και 
177667 για το ∆ήµο Κυθήρων). 

 
Σηµειώνουµε πάντως ότι παρά τα αιτήµατα των πολιτών (αλλά και του Συνηγόρου του 

Πολίτη1) προς το Υπουργείο Οικονοµικών και προς τον ∆Ε∆∆ΗΕ δεν έχουν δοθεί στοιχεία για 
τον τρόπο υπολογισµού του ΕΕΤΑ στις περιπτώσεις που ελήφθη υπόψη ο µέσος όρος τιµών 
ζώνης.  
 
1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
 

Στην υποπαράγραφο Α.7 του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ α΄ 
107/09.05.2014) ορίστηκαν τα ακόλουθα:  

«2. Αντικείµενο του Ε.Ε.Τ.Α. είναι οι ηλεκτροδοτούµενες δοµηµένες επιφάνειες 
ακινήτων οποιασδήποτε µορφής, ανεξάρτητα αν αυτές είναι αποπερατωµένες ή µη κατά την 
ως άνω ηµεροµηνία και ανεξάρτητα από την ορθή αναγραφή των στοιχείων τους 
στους λογαριασµούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος. … 

5. Για τον υπολογισµό του Ε.Ε.Τ.Α. λαµβάνεται υπόψη το εµβαδό της δοµηµένης 
επιφάνειας, το ύψος της τιµής ζώνης και η παλαιότητα του ακινήτου, όπως αυτά 
αναγράφονται στο λογαριασµό της ∆.Ε.Η. ή των εναλλακτικών προµηθευτών 
ηλεκτρικού ρεύµατος και µε βάση τα οποία υπολογίζεται κατά την 1η Μαΐου 2013 το τέλος 
ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α΄ 62).  … 

Για τα ακίνητα, για τα οποία δεν αναγράφεται τιµή ζώνης στη βάση 
πληροφοριών του ∆ιαχειριστή Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(∆.Ε.∆.∆.Η.Ε.), ως τιµή ζώνης λαµβάνεται ο µέσος όρος των τιµών της δηµοτικής ενότητας, 
όπως αυτές ισχύουν για τον υπολογισµό της αντικειµενικής αξίας των ακινήτων σε περίπτωση 
που δεν υπάρχουν τιµές στη δηµοτική ενότητα, λαµβάνεται ο µέσος όρος των τιµών του 
δήµου και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τιµές στο δήµο λαµβάνεται ο µέσος όρος των 
τιµών του νοµού.  

Για τη διόρθωση τυχόν λαθών στα στοιχεία της επιφάνειας, της τιµής ζώνης και της 
παλαιότητας του ηλεκτροδοτούµενου ακινήτου, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο αυτή, 
οι ενδιαφερόµενοι πολίτες προσέρχονται µέχρι τη 15η Μαΐου 2013 στον αρµόδιο δήµο 
υποβάλλοντας σχετικό αίτηµα, άλλως θεωρείται ότι αποδέχονται τα στοιχεία ως 
ακριβή. …  » 
 Κατ’ εξουσιοδότηση του νόµου εκδόθηκε η απόφασή σας ΠΟΛ. 1080/19.3.2014 (ΦΕΚ 
Β΄ 750/26.03.2014), στο άρθρο 1 της οποίας ορίστηκαν τα ακόλουθα:  
 «Άρθρο1  
∆ιορθώσεις λαθών ΕΕΤΑ από υπαιτιότητα των ∆ήµων 

1. Στις περιπτώσεις, στις οποίες, από υπαιτιότητα των δήµων, ελήφθησαν υπόψη για τον 
υπολογισµό του ΕΕΤΑ εσφαλµένα στοιχεία ακινήτων, που αφορούν την επιφάνεια του 
ακινήτου, την παλαιότητα ή την τιµή ζώνης, οι διορθώσεις των στοιχείων αυτών 

                                                           
1 Βλ. το µε αρ. 177510/34/30-12-2013 έγγραφό µας προς την ∆ιεύθυνση ∆13 του Υπουργείου 
Οικονοµικών. 
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πραγµατοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για υπόχρεους, που υπέβαλαν 
αίτηση διόρθωσης λαθών στα στοιχεία του ακινήτου τους στον αρµόδιο 
δήµο µέχρι και τη 15η Μαΐου 2013. Στις περιπτώσεις που, από υπαιτιότητα των 
δήµων, τα εσφαλµένα στοιχεία υπολογισµού του ΕΕΤΑ αφορούν την τιµή ζώνης, η 
διόρθωση αυτής πραγµατοποιείται αποκλειστικά, εφόσον η τιµή ζώνης ήταν 
συµπληρωµένη εσφαλµένα στη βάση του ∆Ε∆∆ΗΕ και όχι περιπτώσεις που αυτή 
ήταν κενή.  

2.  …».  
 
2. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
 
 Ο Συνήγορος του Πολίτη, εν αναµονή έκδοσης της απόφασής σας για τις διορθώσεις 
σφαλµάτων του ΕΕΤΑ, σας είχε απευθύνει το υπ’ αριθµ. 172363/51335/28.11.2013 έγγραφό 
του και ζητούσε να δοθεί η δυνατότητα νέας εκκαθάρισης σε όλες τις περιπτώσεις που έχει 
γίνει εσφαλµένος υπολογισµό του φόρου.  
  Σύµφωνα µε το νόµο, αντικείµενο του φόρου είναι οι ηλεκτροδοτούµενες δοµηµένες 
επιφάνειες ακινήτων οποιασδήποτε µορφής, ανεξάρτητα από την ορθή αναγραφή των 
στοιχείων τους στους λογαριασµούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος. Σε περίπτωση 
λοιπόν που ο πολίτης δεν προσέλθει στο ∆ήµο να ζητήσει τη διόρθωση µέχρι τις 15 Μαΐου 
2013, θεωρείται ότι αποδέχεται τα στοιχεία ως ακριβή. Η Αρχή υποστηρίζει ότι αυτό έχει ως 
αποτέλεσµα το ΕΕΤΑ να στηρίζεται σε ένα οιονεί αµάχητο τεκµήριο, το οποίο 
απαγορεύεται σύµφωνα µε τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας. Στο 
σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι ο νόµος ψηφίστηκε στις 28.04.2013 εν µέσω των 
εορτών του Πάσχα, πήρε αριθµό ΦΕΚ στις 09.05.2013 και δόθηκε προθεσµία µόλις έξι (6) 
ηµερών στους πολίτες µέχρι τις 15 Μαΐου, να προσφύγουν στους ∆ήµους για τις όποιες 
διορθώσεις.  
 Πέρα από τα ανωτέρω, µε βάση την αρχή ότι ουδείς δύναται να υποχρεωθεί στα 
αδύνατα, δεν µπορεί να µην προστατεύεται κάποιος ο οποίος αποδεδειγµένα για πρώτη 
φορά έλαβε γνώση του εσφαλµένου υπολογισµού πολύ αργότερα από τις 
15.05.2013.  
 Περαιτέρω, η αρχή της νοµιµότητας του φόρου είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την 
αρχή της βεβαιότητας του φόρου. Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, τα ουσιώδη στοιχεία του 
φόρου καθορίζονται στο νόµο κατά τρόπο απόλυτα σαφή. Έτσι, δηµιουργείται και στο 
φορολογούµενο αίσθηµα βεβαιότητας και γενικότερα ένα κλίµα εµπιστοσύνης µεταξύ του 
φορολογουµένου και της φορολογούσας αρχής.  
 Εν προκειµένω, στο ν. 4021/2013 για το ΕΕΤΗ∆Ε είχε προβλεφθεί ρητώς και σαφώς 
ότι «Ειδικά για τα ηλεκτροδοτούµενα ακίνητα για τα οποία δεν έχει καθοριστεί τιµή ζώνης και 
δεν έχει υπολογιστεί το τέλος του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, εφόσον δεν υπάρχει 
απαλλαγή σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του παρόντος, το ειδικό τέλος του παρόντος 
άρθρου υπολογίζεται µε πολλαπλασιασµό των τετραγωνικών µέτρων του ακινήτου επί 
συντελεστή τρία (3). …». 
 Στο ν. 4152/2013 δεν υπάρχει σαφής ορισµός του συντελεστή υπολογισµού του 
φόρου στις περιπτώσεις που δεν αναγράφεται τιµή ζώνης στη βάση πληροφοριών του 
∆.Ε.∆.∆.Η.Ε., αλλά απόκειται στη ∆ιοίκηση να προσδιορίσει το συντελεστή, και κατ’ 
επέκταση το φόρο, µε βάση το µέσο όρο των τιµών της δηµοτικής ενότητας, ή του δήµου, ή 
του νοµού, γεγονός που φαίνεται να παραβιάζει την αρχή της βεβαιότητας του φόρου και 
σίγουρα δηµιουργεί τεράστιο αίσθηµα ανασφάλειας στους διοικουµένους.  
 Τέλος, σύµφωνα µε την αρχή της φορολογικής ισότητας, επιβάλλεται στο φορολογικό 
νοµοθέτη η «ίση µεταχείριση» και ειδικότερα η «δίκαιη» κατανοµή των φορολογικών βαρών, 
απαγορεύοντας κάθε αυθαίρετη διάκριση, ευνοϊκή ή δυσµενή για ορισµένα άτοµα ή 
κατηγορίες ατόµων. Έτσι, η αρχή αυτή επιβάλλει την όµοια φορολογική µεταχείριση ατόµων 
που βρίσκονται κάτω από τις ίδιες συνθήκες (οριζόντια φορολογική ισότητα) και την ανόµοια 
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φορολογική µεταχείριση εκείνων που βρίσκονται κάτω από διαφορετικές συνθήκες (κάθετη 
φορολογική ισότητα), µε αποτέλεσµα να µην είναι επιτρεπτή ούτε η άνιση µεταχείριση 
όµοιων περιπτώσεων, ούτε η ίση µεταχείριση ανόµοιων2.   
 Στις υπό εξέταση περιπτώσεις ο πολίτης, ο οποίος για πρώτη φορά έλαβε γνώση του 
εσφαλµένου υπολογισµού του ΕΕΤΑ πολύ µετά τις 15.05.2013 και στερείται της δυνατότητας 
διόρθωσης του φόρου, φαίνεται να αντιµετωπίζεται κατά τον ίδιο τρόπο µε έναν πολίτη, ο 
οποίος όφειλε να ελέγχει τους λογαριασµούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος που 
λάµβανε και να καταθέσει αίτηση έως 15.05.2013, άλλως χάνει το δικαίωµα διόρθωσης του 
φόρου. Σαφώς, βέβαια, δεν πρόκειται για όµοιες περιπτώσεις.  
 Επίσης, παραβιάζεται η αρχή της φορολογικής ισότητας στις περιπτώσεις που ο 
φόρος σε ακίνητα της ίδιας περιοχής υπολογίζεται µε διαφορετικό συντελεστή, 
καθώς και όταν ακίνητα αποµακρυσµένων περιοχών φορολογούνται µε συντελεστή 
υπολογιζόµενο µε το µέσο όρο τιµών ζώνης του κέντρων του νοµού.  
  
 Σε κάθε περίπτωση, ο Συνήγορος του Πολίτη για πολλοστή φορά θα ήθελε να τονίσει 
ότι, ο υπολογισµός του ΕΕΤΑ (όπως και του ΕΕΤΗ∆Ε) κατά παραποµπή στο νόµο του ΤΑΠ 
έχει ως αποτέλεσµα να µην µπορούν να συνεκτιµηθούν άλλοι κρίσιµοι παράγοντες που 
συνδέονται µε την πραγµατική αξία του ακινήτου, όπως είναι π.χ. ο συντελεστής ορόφου, 
εµπορικότητας κ.ά.. Η Αρχή θεωρεί ότι θα πρέπει τουλάχιστον αυτοί οι περιοριστικά 
αναφερόµενοι αντικειµενικοί παράγοντες να είναι οι ορθοί. 
 

Αξιότιµε κύριε Γενικέ Γραµµατέα,  
 

Ενόψει των ανωτέρω η Αρχή θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα νέας 
εκκαθάρισης σε όλες τις περιπτώσεις που έχει γίνει εσφαλµένος υπολογισµός του ΕΕΤΑ, 
ούτως ώστε να µην κληθούν οι πολίτες να πληρώσουν ποσά που δεν αντιστοιχούν στα 
πραγµατικά στοιχεία των ακινήτων τους, όπως ήδη έχει συµβεί µε το ΕΕΤΗ∆Ε των ετών 2011 
και 2012 σε πάµπολλες περιπτώσεις. 

 

 

Με τιµή 

 

 

Καλλιόπη Σπανού 
Συνήγορος του Πολίτη 

 

 

 

                                                           
2 Βλ. Κ. Φινοκαλιώτη, Φορολογικό ∆ίκαιο, δ’  έκδοση 2011, σελ. 149.  


