
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Α.1100 
Διενέργεια ελέγχου για τη διαπίστωση της ορθής 

εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 

από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύ-

λακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολο-

γικών γραφείων, για το έτος 2022. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικα-

σίας» (Α’ 170) και ειδικότερα των άρθρων 4, 5, 14, 23, 24, 
26, 28, 45, 54Α, 62 και 63 αυτού,

β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Πρώτου Μέρους του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94),

γ) των άρθρων 1 έως και 8 του ν. 4223/2013 «Ενιαί-
ος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 287),

δ) του άρθρου 32 του ν. 3842/2010 «Αποκατάσταση 
φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδια-
φυγής και άλλες διατάξεις» (Α’ 58),

ε) του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 «Φόρος προστιθέ-
μενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορο-
λογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 312) και

στ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

2. Α. Τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων, υπό στοιχεία:

α) ΠΟΛ. 1052/17-02-2014 «Τύπος και περιεχόμενο της 
δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών 
προσώπων έτους 2014, τρόπος αναγραφής των ακινή-
των, δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται και διαδικα-
σία υποβολής της» (Β’ 389) και

β) ΠΟΛ. 1004/02-01-2015 «Πιστοποιητικό του άρθρου 
54Α΄ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ετών 2015 

και επομένων» (Β’ 2), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό 
στοιχεία ΠΟΛ. 1015/14-01-2015 (Β’ 245) και ΠΟΛ. 1114/ 
5-6-2015 (Β’ 1093) αποφάσεις.

Β. Τις αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων, υπό στοιχεία:

α) Α.1008/2021 «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α’ 
του ν.  4174/2013 (πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.)» (Β’  229), 
Α.1106/2021 «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α΄ του 
ν.  4174/2013 (πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.)» (Β’  1976) και 
Α.1082/2022 «Τροποποίηση της Α. 1106/2021 (Β’ 1976) 
απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ, αναφορικά με το πιστοποιη-
τικό του άρθρου 54 Α’ του ν. 4174/2013 (πιστοποιητικό 
ΕΝΦΙΑ)» (Β’ 3324),

β) Α. 1175/2021 «Καθορισμός των ειδικότερων στοι-
χείων που συνιστούν τη φορολογική ταυτότητα των 
ακινήτων» (Β’ 3706) και

γ) ΠΟΛ. 1002/05-01-2017 «Συμπλήρωση της ΠΟΛ. 
1004/2015 απόφασης ΓΓΔΕ περί του πιστοποιητικού του 
άρθρου 54Α του ν. 4174/2013» (Β’ 114).

3. Τις εγκυκλίους, υπό στοιχεία:
α) ΠΟΛ. 1001/4-1-2005 «Υποβολή δήλωσης στοιχείων 

ακινήτων (έντυπο Ε9) έτους 2005»,
β) ΠΟΛ. 1047/10-03-2005 «Συμπληρωματικές οδηγίες 

για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο 
Ε9) έτους 2005» και

γ) ΠΟΛ. 1237/11-11-2014 «Οδηγίες για τη συμπλήρω-
ση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από 
την 1η Ιανουαρίου 2014».

4. Την υπό στοιχεία Δ.Σ.Σ. Α 1025581/29-3-2022 από-
φαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Επιχειρησιακό Σχέδιο 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για 
το έτος 2022» (Β’ 1584) και ειδικότερα τους στόχους ΣΜ. 
1.2.135, ΣΜ. 1.2.136 και ΣΠ.1.2.33, που αφορούν τη δι-
ενέργεια και τον συντονισμό τουλάχιστον 120 ελέγχων 
από τα Τμήματα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φο-
ρολογουμένους των Δ.Ο.Υ., για τη διαπίστωση της ορθής 
εφαρμογής από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους 
υποθηκοφύλακες του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013.

5. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμμα-
τέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), την υπ’ αρ. 39/3/
30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της 
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