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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ
Ακινα, 24 Μαρτίου 2021
Αρ. Ρρωτ: Α. 1079
Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Β΄
Ταχ.Δ/νςθ: Καρ.Σερβίασ 10
Ταχ.Κωδ: 10184
Τθλζφωνα: 210 3375311,-312,-314
Β. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Δ΄, Ε΄, Η΄& Θ΄
Ταχ.Δ/νςθ: Καρ.Σερβίασ 10
Ταχ.Κωδ: 10184
Τθλζφωνα: 210 3375476,- 887, -063,-407
Γ. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Δ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ

ΡΟΣ: Ωσ Ρίνακασ Διανομισ

ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤ. ΔΙΑΚΥΒΕΝΗΣΗΣ
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
(ΔΙ.ΕΡΙ.ΔΙ.)
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΦΑΜΟΓΩΝ (Δ.Α.Φ.Ε.)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίθςθ τθσ υπό ςτοιχεία ΡΟΛ.1187/2017 (Β΄4232) απόφαςθσ του Διοικθτι
τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, περί βραχυχρόνιασ μίςκωςθσ ακινιτων ςτο
πλαίςιο τθσ οικονομίασ του διαμοιραςμοφ».
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ΑΡΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΤΗΤΗΣ ΑΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ:
α) τθσ παρ. 10 του άρκρου 111 του ν.4446/2016 (Αϋ240),
β) του Κεφαλαίου Αϋ «φςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» του ν.4389/2016
(Αϋ94) και ειδικότερα του άρκρου 7, τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 και του άρκρου 41 αυτοφ,
γ) των άρκρων 21, 39, 39Α και τθσ παρ. 4 του άρκρου 40 του ν.4172/2013 (Αϋ167),
δ) του Κϊδικα Φ.Π.Α. ν.2859/2000 (Αϋ248),
ε) του Κ.Ε.Δ.Ε. ν.δ.356/1974 (Αϋ90),
ςτ) του ΚΔΔ ν.2690/1999 (Αϋ45),
η) τθσ παρ. 1 του άρκρου 8 & τθσ παρ.1 του άρκρου 10 του ν.4174/2013 (Αϋ170),
θ) των άρκρων 1 ζωσ 4 του ν.4276/2014 (Αϋ155) και τθσ παρ. 5 του άρκρου 46 του
ν.4179/2013 (Αϋ175),
κ) τθσ παρ. 4 του άρκρου 40 του ν.4442/2016 (Α’ 230) και τθσ υπ’ αρ. 8592/19.5.2017 (Β’
1750) κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ
και του Τπουργοφ Σουριςμοφ.
2. Σθν υπό ςτοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαςθ του Διοικθτι τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Βϋ4738), όπωσ ςυμπλθρϊκθκε, τροποποιικθκε και ιςχφει.
3. Σθν υπό ςτοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Βϋ130 και Βϋ 372) κοινι απόφαςθ του
Τπουργοφ και του Τφυπουργοφ Οικονομικϊν «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων ςτον Γενικό
Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Τπουργείου Οικονομικϊν»,
όπωσ ςυμπλθρϊκθκε, τροποποιικθκε και ιςχφει, ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ τθσ
υποπαρ. α’ τθσ παρ. 3 του άρκρου 41 του ν.4389/2016 (Αϋ94).
4. Σθν υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξθ του Τπουργικοφ υμβουλίου «Επιλογι και διοριςμόσ
Γενικοφ Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του Τπουργείου
Οικονομικϊν» (Τ.Ο.Δ.Δ. 18), ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του εδαφ. α’ τθσ παρ. 10 του
άρκρου 41 του ν. 4389/2016 και τθν υπ’ αρ. 5294 /17.01.2020 απόφαςθ του Τπουργοφ
Οικονομικϊν «Ανανζωςθ τθσ κθτείασ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Εςόδων» (ΤΟΔΔ 27).
5. Σθν υπό ςτοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ2017/31-07-2017 (Βϋ2743) απόφαςθ του Διοικθτι
τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων και εξουςιοδότθςθ
υπογραφισ “Με εντολι Διοικθτι” ςε όργανα τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ».
6. Σθν υπό ςτοιχεία ΠΟΛ.1187/2017 (Βϋ 4232) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. και τισ
υπό ςτοιχεία ΠΟΛ.1170/2018 (Βϋ 3720) και ΠΟΛ.1194/2018 (Βϋ4782) αποφάςεισ του
Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε.
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7. Σθν ανάγκθ ρφκμιςθσ και φορολογικισ μεταχείριςθσ των βραχυχρόνιων μιςκϊςεων
ακινιτων ςτο πλαίςιο τθσ οικονομίασ του διαμοιραςμοφ, όπωσ ζχει ιδθ αναπτυχκεί ςτθ
χϊρα ζωσ ςιμερα.
8.Σο γεγονόσ ότι, από τθν απόφαςθ αυτι, δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του
προχπολογιςμοφ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

ΑΡΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Σροποποιοφμε τθν υπό ςτοιχεία ΠΟΛ.1187/2017 (Βϋ4232) απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Βραχυχρόνια μίςκωςθ ακινιτων ςτο πλαίςιο τθσ οικονομίασ του
διαμοιραςμοφ» ωσ εξισ:
Άρκρο 1
Σο άρκρο 4 τθσ υπό ςτοιχεία ΠΟΛ.1187/2017 (Βϋ4232) απόφαςθσ του Διοικθτι τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων αντικακίςταται ωσ κατωτζρω:
«Άρκρο 4
Διαδικαςία Ελζγχου – Πργανα Ελζγχου – Κυρώςεισ αναφορικά με το Μθτρώο Ακινιτων
Βραχυχρόνιασ Διαμονισ

1.Σα όργανα τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ δφνανται να εντοπίηουν τουσ «Διαχειριςτζσ» που
δεν ζχουν τθριςει τισ προχποκζςεισ του άρκρου 111 του ν. 4446/2016, μζςω
θλεκτρονικϊν διαςταυρϊςεων από ίδιεσ ι τρίτεσ πθγζσ, με κάκε πρόςφορο μζςο, ι και με
μικτά ςυνεργεία ελζγχου που μπορεί να αποτελοφνται από υπαλλιλουσ τθσ Α.Α.Δ.Ε. και
του Τπουργείου Σουριςμοφ. Επιπλζον μπορεί να ηθτείται θ ςυνδρομι τθσ Οικονομικισ
Αςτυνομίασ.
τισ περιπτϊςεισ που διαπιςτϊνονται παραβάςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 111 ν.4446/2016,
και εντοπίηονται ακίνθτα, τα οποία είτε δεν εγγράφθκαν ςτο «Μθτρϊο Ακινιτων
Βραχυχρόνιασ Διαμονισ», είτε αναρτικθκαν ςε ψθφιακζσ πλατφόρμεσ χωρίσ εμφανι
αναγραφι του Αρικμοφ Μθτρϊου Ακινιτου (Α.Μ.Α.) Βραχυχρόνιασ Διαμονισ ι του Ειδικοφ
ιματοσ Λειτουργίασ (Ε..Λ.) ι του Μοναδικοφ Αρικμοφ Γνωςτοποίθςθσ (Μ.Α.Γ.) τθσ υπ’
αρ. 8592/ 19.5.2017 ( Βϋ1750) κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ των Τπουργϊν Οικονομίασ και
Ανάπτυξθσ –Σουριςμοφ, αποςτζλλονται ςτισ αρμόδιεσ για τθν υποβολι διλωςθσ
φορολογίασ ειςοδιματοσ των φερόμενων ωσ «Διαχειριςτϊν» των ακινιτων Δ.Ο.Τ. ςτοιχεία
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των ωσ άνω ακινιτων και «Διαχειριςτϊν», από όπου προκφπτει το είδοσ τθσ παράβαςθσ
και θ θμερομθνία διαπίςτωςισ τθσ. Η διαπίςτωςθ των ωσ άνω παραβάςεων μπορεί να
βεβαιϊνεται και με θλεκτρονικι καταγραφι (ςε μορφι αρχείου .avi ι .mp4), με τθ χριςθ
λογιςμικοφ καταγραφισ οκόνθσ, τθσ περιιγθςθσ ςτθν ανάρτθςθ ακινιτου ςε ιςτότοπο
ψθφιακισ πλατφόρμασ.
2. Σο Σμιμα υμμόρφωςθσ και χζςεων με τουσ Φορολογοφμενουσ των αρμόδιων Δ.Ο.Τ.
για τθν υποβολι διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ των φερόμενων ωσ «Διαχειριςτϊν»
των ακινιτων επιβεβαιϊνει τθν ιδιότθτα του προςϊπου που εμφανίηεται ωσ
«Διαχειριςτισ» ςτα κατά τα ανωτζρω ςταλκζντα ςτοιχεία με κάκε πρόςφορο τρόπο. Για
τθν επιβεβαίωςθ τθσ ιδιότθτασ των «Διαχειριςτϊν» δφναται να αξιοποιοφνται και τα
δεδομζνα του «Μθτρϊου Ακινιτων Βραχυχρόνιασ Διαμονισ», του «ΟΠ Περιουςιολογίου»
(Ε9) τα οποία τθροφνται ςτθν Α.Α.Δ.Ε. κακϊσ και κάκε άλλο διακζςιμο ςτοιχείο.
Ο Προϊςτάμενοσ του Σμιματοσ υμμόρφωςθσ και χζςεων με τουσ Φορολογοφμενουσ
αποςτζλλει κλιςθ προσ ακρόαςθ του άρκρου 6 του ν.2690/1999 με τθν περιγραφι τθσ
διαπιςτωκείςασ παράβαςθσ, προκειμζνου το υπόχρεο πρόςωπο να διατυπϊςει τισ
απόψεισ του εντόσ (10) δζκα θμερϊν από τθν επίδοςθ τθσ κλιςθσ, ςχετικά με τθν επιβολι
του προβλεπόμενου ςτθν περ. αϋ τθσ παρ.5 του άρκρου 111 του ν. 4446/2016 ςε βάροσ του
προςτίμου.
Για τθν επιβολι του εν λόγω προςτίμου ςυντάςςεται αιτιολογθμζνθ ζκκεςθ διαπιςτϊςεων
από το Σμιμα υμμόρφωςθσ και χζςεων με τουσ Φορολογοφμενουσ, θ οποία
προςυπογράφεται από τον Προϊςτάμενο του Σμιματοσ, κεωρείται από τον Προϊςτάμενο
τθσ Δ.Ο.Τ. και επιδίδεται μαηί με τθν πράξθ επιβολισ του προςτίμου τθσ περ. αϋ τθσ παρ.5
του άρκρου 111 του ν. 4446/2016. Η πράξθ επιβολισ του προςτίμου τθσ περ. αϋ τθσ παρ.5
του άρκρου 111 του ν. 4446/2016 εκδίδεται από τον Προϊςτάμενο τθσ κατά τα ανωτζρω
αρμόδιασ Δ.Ο.Τ.
3. Για κάκε μία από τισ παρακάτω παραβάςεισ:

α. Παράλειψθ εγγραφισ ςτο «Μθτρϊο Ακινιτων Βραχυχρόνιασ Διαμονισ»,
β. μθ εμφανι αναγραφι του αρικμοφ εγγραφισ ςτο «Μθτρϊο Ακινιτων Βραχυχρόνιασ
Διαμονισ» ςτθν ανάρτθςθ του «Ακινιτου» ςτισ ψθφιακζσ πλατφόρμεσ κακϊσ και ςε κάκε
άλλο μζςο προβολισ,
γ. μθ εμφανι αναγραφι του αρικμοφ του Ειδικοφ ιματοσ Λειτουργίασ (Ε..Λ.) ι του
Μοναδικοφ Αρικμοφ Γνωςτοποίθςθσ (Μ.Α.Γ.) ςτθν ανάρτθςθ του «Ακινιτου» ςτισ
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ψθφιακζσ πλατφόρμεσ κακϊσ και ςε κάκε άλλο μζςο προβολισ, από τουσ «Διαχειριςτζσ»
για τουσ οποίουσ δεν υπάρχει υποχρζωςθ εγγραφισ ςτο «Μθτρϊο Ακινιτων Βραχυχρόνιασ
Διαμονισ», επιβάλλεται αυτοτελζσ διοικθτικό πρόςτιμο φψουσ πζντε χιλιάδων (5.000)
ευρϊ ςτουσ «Διαχειριςτζσ», όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν παρ. 5 του άρκρου 1 τθσ παροφςασ.
ε περίπτωςθ κατά τθν οποία από τα αρχεία τθσ Α.Α.Δ.Ε. δεν προκφπτει ότι ο
«Διαχειριςτισ» είναι υπεκμιςκωτισ ι τρίτοσ, το πρόςτιμο επιβάλλεται ςε βάροσ του κφριου
ι του επικαρπωτι του ακινιτου. Σο πρόςτιμο αποτελεί δθμόςιο ζςοδο, επιβάλλεται και
ειςπράττεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κ.Ε.Δ.Ε. από τθν Α.Α.Δ.Ε. και καταχωρείται ςτον
Α.Λ.Ε. 156 (Λοιπά πρόςτιμα και χρθματικζσ ποινζσ). Από τθν διαπίςτωςθ τθσ παράβαςθσ,
ιτοι από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζκκεςθσ διαπιςτϊςεων και τθσ πράξθσ επιβολισ προςτίμου
τθσ παρ. 2 του παρόντοσ άρκρου, ο «Διαχειριςτισ» υποχρεοφται εντόσ (15) δεκαπζντε
θμερολογιακϊν θμερϊν να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ ςυμμόρφωςθσ.
ε περίπτωςθ που διαπιςτϊνεται εκ νζου διάπραξθ τθσ ίδιασ παράβαςθσ εντόσ ενόσ ζτουσ
από τθν ζκδοςθ τθσ πράξθσ επιβολισ του προςτίμου και εφόςον ζχει παρζλκει το
δεκαπενκιμερο του προθγοφμενου εδαφίου που προβλζπεται ωσ προκεςμία για τθν
ολοκλιρωςθ των ενεργειϊν ςυμμόρφωςθσ του «Διαχειριςτι», το ςφμφωνα με το παρόν
άρκρο πρόςτιμο επιβάλλεται ςτο διπλάςιο και ςτθν περίπτωςθ κάκε επόμενθσ ίδιασ
παράβαςθσ ςτο τετραπλάςιο του αρχικϊσ επιβλθκζντοσ.»

Άρκρο 2

Κατά τα λοιπά ιςχφει θ υπό ςτοιχεία ΠΟΛ.1187/23-11-2017 (Βϋ4232) απόφαςθ του
Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων.

H απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΓΙΟΣ ΡΙΤΣΙΛΗΣ
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΓΕΙΑ
1.Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ (Δ.Ο.Τ.)
2.Διεφκυνςθ Φορολογικισ υμμόρφωςθσ
3.Διεφκυνςθ τρατθγικισ Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ (για ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων τθν Ηλεκτρονικι Βιβλιοκικθ)
4. Εκνικό Συπογραφείο (για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ)
ΙΙ. ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΡΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο Τπουργοφ Οικονομικϊν
2. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικϊν
3. Γραφείο Γενικισ Γραμματζωσ Φορολογικισ Πολιτικισ & Δθμόςιασ Περιουςίασ
4. Αποδζκτεσ πινάκων Βϋ (εκτόσ των αρικ. 1 και 2 αυτοφ), Η’ (εκτόσ των αρικ. 4, 10 και 11
αυτοφ), ΙΗ’ και ΚΑϋ
5. Φορολογικζσ Περιφζρειεσ
6. Κζντρο Ελζγχου Φορολογουμζνων Μεγάλου Πλοφτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.)
7. Κζντρο Ελζγχου Μεγάλων Επιχειριςεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
2. Γραφείο Γενικισ Δ/ντριασ Φορολογικισ Διοίκθςθσ
3. Γραφείο Γενικισ Δ/ντριασ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
4. Δ/νςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ τθσ Α.Α.Δ.Ε.
5. Δ/νςθ Εφαρμογισ Άμεςθσ Φορολογίασ - Σμιματα Αϋ - Βϋ
6. Δ/νςθ Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ, Σμιμα Αϋ
7. Διεφκυνςθ Επιχειρθςιακϊν Διαδικαςιϊν (ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ.)
8. Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Φορολογικϊν Εφαρμογϊν (Δ.Α.Φ.Ε.)
9. Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ
10. Δ/νςθ Ελζγχων, όλα τα Σμιματα
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