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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  Αζήλα,        22      Οθησβξίνπ     2014 

Αξ. Πξση. : Γ12Α 1142295 ΔΞ 2014 
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ΠΡΟ :  ΤΔΔ 

               Τκήκα Αλαηνιηθήο  Μαθεδνλίαο 

               Βόηζε 2 

               Τ.Κ. 654 03 ΚΑΒΑΛΑ 

 

ΘΕΜΑ:  Γειώζεηο  πιεξνθνξηαθώλ ζηνηρείσλ κίζζσζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη 

Πηζηνπνηεηηθό Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο  

 

 Απαληώληαο ζηελ από 13/08/2014 επηζηνιή ζαο, αλαθνξηθά κε ην 

ππόςε ζέκα, ζαο πιεξνθνξνύκε ηα αθόινπζα: 

1. Η ππνρξέσζε έθδνζεο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο πξνβιέπεηαη 

από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.3661/2008, γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ 

νπνίσλ αξκόδην είλαη ην ΥΠΔΚΑ. Καη’ εμνπζηνδόηεζε ησλ δηαηάμεσλ απηώλ εθδόζεθε 

ε αξηζκ. Γ6/Β/νηθ 5825/2010 (ΦΔΚ Β΄ 407) Κνηλή Απόθαζε ησλ Υπνπξγώλ 

Οηθνλνκηθώλ θαη Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, ζηελ νπνία 

νξίδεηαη (παξ. 3 αξηζκ. 14) όηη ζε θάζε κίζζσζε αθηλήηνπ, ν αξηζκόο πξσηνθόιινπ 

ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζην ηδησηηθό ή 

ζπκβνιαηνγξαθηθό κηζζσηήξην έγγξαθν. Η θνξνινγηθή αξρή δε ζεσξεί κηζζσηήξηα 

έγγξαθα, αλ δελ πξνζθνκίδεηαη ελώπηόλ ηεο ηζρύνλ Πηζηνπνηεηηθό Δλεξγεηαθήο 

Απόδνζεο. 

2. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ λ. 2238/1994, κε ηηο νπνίεο νξίδνληαλ ε ππνρξέσζε 

ζεώξεζεο ησλ κηζζσηεξίσλ από ηηο Γ.Ο.Υ, έπαςαλ λα ηζρύνπλ από 1/1/2014, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ 11 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 4223/2013. 

3. Καη’ εμνπζηνδόηεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ.4174/2013 

εθδόζεθε ε ΠΟΛ 1013/2014 Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ, κε 

ηελ νπνία νξίδεηαη, ε ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζηνηρεηώλ κίζζσζεο 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο, αλεμάξηεηα αλ πξόθεηηαη γηα γξαπηή ή πξνθνξηθή ζπκθσλία 
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κίζζσζεο. Οη δειώζεηο ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζηνηρείσλ κίζζσζεο ππνβάιινληαη από 

1/1/2014 θαη κεηά κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθήο κεζόδνπ επηθνηλσλίαο κέζσ δηαδηθηπαθήο 

εθαξκνγήο ηεο Γηεύζπλζεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζην δηαδηθηπαθό ηόπν 

www.gsis.gr, πξνθεηκέλνπ εθ ησλ πζηέξσλ λα δηελεξγεζνύλ δηαζηαπξώζεηο γηα 

θνξνινγηθνύο ζθνπνύο. Σηελ απόθαζε απηή νξίδεηαη όηη, θαηά ηελ ζπκπιήξσζε ηεο 

ειεθηξνληθήο θόξκαο ππνβνιήο ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζηνηρείσλ κίζζσζεο, ε 

αλαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο είλαη 

πξναηξεηηθή (παξ. 1 αξηζκ. 3). 

4. Η απόθαζε απηή νξίδεη ηελ ππνρξέσζε παξνρήο απηνκάησο πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά 

κε νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο θνξνινγνύκελσλ θαη ζε θακκηά πεξίπησζε δελ θαηαξγεί 

ηελ ππνρξεσηηθή έθδνζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο θηηξίσλ. 

 

 

 

 

 

Ακριβές  Αντίγραυο        Ο Διεσθσντής 

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας     Π. ΜΠΑΛΑΚΑ 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή: 

 

1. Γξαθείν θ. Υθππνπξγνύ  (ην κε αξ. 0002160/04.09.2014) 

2. Γ/λζε 12
ε
  – Τκήκα Α’ (2) – Φαθ. Τεθ(1)  
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