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ΙΙΙ. Αλλαγές στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

Α. Αντικατάσταση διατάξεων 
Α.1. Βάσει των νέων διατάξεων του άρθρου 49 τ. ν.4410/2016, σχετικά με τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. και ειδικά 

για το έτος 2016 επήλθαν οι ακόλουθες αλλαγές: 

 Δεν συνυπολογίζεται στη συνολική αξία των δικαιωμάτων επί ακινήτου για τον υπολογισμό

του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ, η αξία των δικαιωμάτων επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή

οικισμού.

 Ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου ενεστώτος έτους και η 31η Ιανουάριου 2017, ως η καταληκτική

ημερομηνία καταβολής της πρώτης και της τελευταίας δόσης αντίστοιχα, του ΕΝΦΙΑ.

Σημείωση: Στο αρχικά κατατεθέν σχέδιο νόμου στη βουλή υπήρχε επίσης μια διάταξη  σύμφωνα με 

την οποία θα καταργούνταν η έκπτωση 50% (άρθρο 7 παρ.1 ν. 4223/2013) και 100% (άρθρο 7 παρ.2 

ν. 4223/2013) σε φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν εισοδήματα από τόκους άνω των 300 ευρώ και 

600 ευρώ, αντίστοιχα.  

Τελικά όμως αυτές οι διατάξεις διαγράφηκαν από το πολυνομοσχέδιο και έτσι δεν καταργήθηκαν οι 

εν λόγω εκπτώσεις.  
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Α.2. Με την παράγραφο 2 του άρθρυ 49 του ν.4410/2016 επίσης, αντικαταστάθηκαν οι περιπτώσεις 

γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4223/2013 ως ακολούθως: 

Προισχύουσα διάταξη Νέα διάταξη 

γ) Ο κηδεμόνας για τα ακίνητα σχολάζουσας 
κληρονομιάς. 
δ) Ο εκτελεστής διαθήκης ή εκκαθαριστής 
κληρονομίας για τα κληρονομιαία ακίνητα. 
ε) Ο μεσεγγυούχος ακινήτου.  
στ) Ο σύνδικος της πτώχευσης. 

γ) Ο κηδεμόνας, για την ακίνητη περιουσία 
σχολάζουσας κληρονομιάς, διαχωρισμένη από την 
ατομική του περιουσία, για όσο διάστημα τη 
διαχειρίζεται. 
δ) Ο εκτελεστής διαθήκης ή εκκαθαριστής 
κληρονομίας για την κληρονομιαία ακίνητη 
περιουσία, διαχωρισμένη από την ατομική του 
περιουσία, για όσο διάστημα τη διαχειρίζεται και 
τη διοικεί. 
ε) Ο μεσεγγυούχος ακίνητης περιουσίας, για την 
υπό μεσεγγύηση περιουσία, διαχωρισμένη από την 
ατομική του περιουσία, για όσο διάστημα διαρκεί 
η μεσεγγύηση. 
στ) Ο σύνδικος της πτώχευσης, για την πτωχευτική 
ακίνητη περιουσία, διαχωρισμένη από την ατομική 
του περιουσία. 

Έναρξη ισχύος: Οι ανωτέρω αλλαγές ισχύουν από 1.1.2016. 

Β Σχετικά με τα πρόστιμα στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. 

Με την παράγραφο 15 του άρθρου 40 του ν. 4410/2016 αντικαταστάθηκε το άρθρο 54Β του ν. 

4174/2013 ως εξής: 

Προισχύουσα διάταξη Νέα διάταξη 
Στις περιπτώσεις στις οποίες ο φορολογούμενος δεν 
υποβάλλει δήλωση στοιχείων ακινήτων ή 
υποβάλλει εκπρόθεσμη ή ανακριβή τέτοια δήλωση, 
με συνέπεια τη μη διενέργεια εκκαθάρισης του 
ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή την εκκαθάριση ή τον προσδιορισμό 
αυτού σε μεταγενέστερο χρόνο, ως αφετηρία για 
την επιβολή των τόκων και προστίμων ορίζεται η 
επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
δήλωσης στοιχείων ακινήτων του οικείου έτους. 

Αν ο φορολογούμενος δεν υποβάλει δήλωση 
στοιχείων ακινήτων ή υποβάλει εκπρόθεσμη ή 
ανακριβή δήλωση, με συνέπεια τη μη διενέργεια 
εκκαθάρισης του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή την εκκαθάριση ή τον 
προσδιορισμό αυτού σε μεταγενέστερο χρόνο, ως 
αφετηρία για την επιβολή των προστίμων, ορίζεται 
η επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
δήλωσης στοιχείων ακινήτων. Ως αφετηρία για την 
επιβολή των τόκων ορίζεται η επομένη της 
ημερομηνίας της πρώτης ηλεκτρονικής έκδοσης των 
πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου για το 
οικείο έτος από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων 
Εσόδων για τους υπόχρεους του έτους αυτού. 
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Αιτιολογική έκθεση:  Με τις προτεινόμενες διατάξεις τις παραγράφου 15 του άρθρου 40 ορίζεται μια 

σταθερή ημερομηνία ως ημερομηνία έναρξης για την επιβολή των τόκων στις εκπρόθεσμες αρχικές 

ή τροποποιητικές δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. Η διαδικαστική αυτή διάταξη κρίνεται απαραίτητη γιατί 

απλοποιεί τις διαδικασίες, κυρίως λόγω των πολλαπλών καταληκτικών ημερομηνιών στην υποβολή 

της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), λόγω της υποχρέωσης διαρκούς ενημέρωσης του 

Περιουσιολογίου Ακινήτων. Εξάλλου, λόγω της ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής δηλώσεων 

στοιχείων ακινήτων και της μηχανογραφικής σύνθεσης των δηλώσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α., απαιτείται η 

καθιέρωση απλών και σαφών κανόνων για την υλοποίηση των εφαρμογών αυτών. Σε κάθε άλλη 

περίπτωση, εάν δηλαδή οι κανόνες, εν προκειμένω οι προθεσμίες, είναι πολλαπλοί, 

αυτοκαταργείται η πλήρης ηλεκτρονικοποίηση των δηλώσεων και οδηγούμεθα στην αναγκαστική 

προσέλευση των φορολογουμένων στις Δ.Ο.Υ.. 

ΙV. Αλλαγές στο E9 

Με την παρ. 1 του άρθρο 49 του ν.4410/2016 αντικαταστάθηκαν οι περιπτώσεις ι΄, ια΄, ιβ΄ και ιγ΄ 

της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005, ως ακολούθως:  

Προισχύουσα διάταξη Νέα διάταξη 

ι) τον κηδεμόνα, για την ακίνητη περιουσία 
σχολάζουσας κληρονομιάς για όσο διάστημα τη 
διαχειρίζεται,  
ια) τον εκτελεστή διαθήκης, για την κληρονομιαία 
ακίνητη περιουσία για όσο διάστημα τη 
διαχειρίζεται και τη διοικεί,  
ιβ) τον σύνδικο της πτώχευσης, για την πτωχευτική 
ακίνητη περιουσία,  
ιγ) τον μεσεγγυούχο ακίνητης περιουσίας. 

ι) τον κηδεμόνα, για την ακίνητη περιουσία 
σχολάζουσας κληρονομιάς, διαχωρισμένη από την 
ατομική του περιουσία, για όσο διάστημα τη 
διαχειρίζεται, 
ια) τον εκτελεστή διαθήκης ή τον εκκαθαριστή 
κληρονομίας, για την κληρονομιαία ακίνητη 
περιουσία, διαχωρισμένη από την ατομική του 
περιουσία, για όσο διάστη- 
μα τη διαχειρίζεται και τη διοικεί, 
ιβ) το σύνδικο της πτώχευσης, για την πτωχευτική 
ακίνητη περιουσία, διαχωρισμένη από την ατομική 
του περιουσία, 
ιγ) το μεσεγγυούχο ακίνητης περιουσίας, για την 
υπό μεσεγγύηση περιουσία, διαχωρισμένη από την 
ατομική του περιουσία, για όσο διάστημα διαρκεί 
η μεσεγγύηση 

Έναρξη ισχύος: Οι ανωτέρω αλλαγές ισχύουν από 1.1.2016. 




