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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ. 1278 (1)
  Εξόφληση φόρου με μεταβίβαση σε τρίτο ακινήτου και 

εκχώρηση του τιμήματος στο Ελληνικό Δημόσιο.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 43, παρ. 8 του ν. 4174/2013 

(Α΄ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει.

2. Την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1274/27.12.2013, Αποδεικτικό Ενημε−
ρότητας άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως ισχύει.

3. Την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1275/27.12.2013, Βεβαίωση Οφειλής 
άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 του ν. 4093/2012 
περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσό−
δων (Α΄ 222).

5. Την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 1 της 
16.1.2013 (τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 18), «Επιλογή και Διορισμός Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων».

6. Την ανάγκη καθορισμού λεπτομερειών για την 
εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Οφειλέτης ο οποίος βρίσκεται σε αδυναμία να κα−
ταβάλει φόρο, μπορεί να υποβάλει αίτηση πληρωμής 
αυτού, μερικώς ή ολικώς, με μεταβίβαση εξ επαχθούς 
αιτίας της πλήρους κυριότητας ακινήτου του σε τρίτο 

και ταυτόχρονη εκχώρηση στο Ελληνικό Δημόσιο μέ−
ρους ή του συνόλου του χρηματικού τιμήματος. 

2. Στην αίτηση, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλω−
σης, δηλώνονται το ύψος του τιμήματος καθώς και τα 
στοιχεία α) του ακινήτου που πρόκειται να μεταβιβα−
στεί και του αγοραστή και β) αυτά που αποδεικνύουν 
την οικονομική αδυναμία του οφειλέτη να καταβάλει 
το φόρο. Επί της αίτησης δύναται να εκδοθεί αποδει−
κτικό ενημερότητας ή βεβαίωση οφειλής σύμφωνα με 
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, τα οποία επέχουν 
θέση πράξης αποδοχής της αίτησης της παραγράφου 1 
της παρούσας και επί των οποίων αναφέρονται, του−
λάχιστον, οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 43 του 
ν. 4174/2013, όπως ισχύουν, και της παρούσας απόφασης, 
η αίτηση – δήλωση εκχώρησης του τιμήματος καθώς και 
το ακίνητο που πρόκειται να μεταβιβαστεί. Στο συμβό−
λαιο μεταβίβασης γίνεται υποχρεωτικά μνεία της εκ−
χώρησης του τιμήματος στο Ελληνικό Δημόσιο βάσει 
των διατάξεων του άρθρου 43, παρ. 8, του ν. 4174/2013, 
όπως ισχύουν, και της παρούσας απόφασης, καθώς και 
του αποδεικτικού ή της βεβαίωσης οφειλής, κατά περί−
πτωση, με τα οποία γίνεται αποδεκτή η εκχώρηση και 
αποδίδεται το τίμημα στο Ελληνικό Δημόσιο. 

3. Με την απόδοση του παρακρατούμενου ποσού ο 
φόρος εξοφλείται μέχρι του ύψους του τιμήματος. Σε 
περίπτωση που υφίστανται και μη φορολογικές οφειλές 
κατά την απόδοση του τιμήματος πιστώνονται κατά 
προτεραιότητα οι υποχρεώσεις από φόρο. 

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1.1.2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

F

Αριθμ. ΠΟΛ. 1277 (2)
    Ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών του 

άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170).

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 43, παρ. 7, του Κώδικα 

47361



47362 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄ 170), όπως 
ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 του ν. 4093/2012 
περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσό−
δων (Α΄ 222).

3. Την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 1 της 
16.1.2013 (τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 18), «Επιλογή και Διορισμός Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων».

4. Την ανάγκη καθορισμού λεπτομερειών για την 
εφαρμογή της ρύθμισης του άρθρου 43 του Κώδικα 
Φορολογικής Διαδικασίας.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση

1. Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των 
βεβαιωμένων στις Φορολογικές Αρχές ληξιπρόθεσμων, 
έως την ημερομηνία της αίτησης, οφειλών που εμπί−
πτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής 
Διαδικασίας που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο 
τρόπο με αναστολή είσπραξης ή διευκόλυνση ή άλλη 
νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπροθέ−
σμων οφειλών. Στις οφειλές αυτές συγκαταλέγονται και 
οι τυχόν συμβεβαιωμένες υπέρ νομικών προσώπων και 
τρίτων καθώς και υπέρ του αλλοδαπού Δημοσίου στο 
πλαίσιο της αμοιβαίας συνδρομής, εφόσον δεν ορίζεται 
διαφορετικά. 

2. Στη ρύθμιση δύνανται να υπαχθούν μετά από επι−
λογή του φορολογούμενου:

α) οι βεβαιωμένες οφειλές που τελούν σε αναστολή 
είσπραξης,

β) οι μη ληξιπρόθεσμες έως την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλές.

Άρθρο 2
Φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται

για την υπαγωγή

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται η υποβολή 
των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, εκκαθαριστι−
κών δηλώσεων φόρου προστιθέμενης αξίας της τελευ−
ταίας πενταετίας, καθώς και των περιοδικών δηλώσεων 
(ΦΠΑ) που έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής και 
που η προθεσμία υποβολής τους έχει λήξει ένα μήνα 
πριν την ημερομηνία αίτησης. 

Άρθρο 3
Αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση

1. Η ρύθμιση χορηγείται άπαξ ανά οφειλέτη και για τις 
ως άνω οφειλές για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής.

2. Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής για όσες 
περιπτώσεις αυτό υποστηρίζεται τεχνικά. Εξαιρετικά 
και στις περιπτώσεις που υφίσταται τεχνική αδυναμία 
διαδικτυακής υποστήριξης ή απαιτούνται για την αξι−
ολόγηση της αίτησης επιπλέον στοιχεία, πέραν αυτών 
που δύνανται να καταχωρηθούν ηλεκτρονικά, η αίτηση 
υποβάλλεται στην υπηρεσία που είναι αρμόδια για την 
επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής. 

3. Η ρύθμιση ισχύει με την καταβολή της πρώτης δό−
σης, η οποία διενεργείται εντός τριών (3) εργασίμων 

ημερών από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή. 
Μόνη η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση δε συνεπάγεται 
την υπαγωγή του οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης, εάν 
δεν καταβληθεί η πρώτη δόση εντός της οριζόμενης 
προθεσμίας.

4. Κάθε αποδεικτικό στοιχείο ή έγγραφο απαραίτητο 
για την υπαγωγή στη ρύθμιση προσκομίζεται ή απο−
στέλλεται στην αρμόδια για την είσπραξη της οφειλής 
υπηρεσία ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή εντός 
μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, τα 
οποία αξιολογούνται ελευθέρως. Η αρμόδια για την 
έγκριση του προγράμματος ρύθμισης υπηρεσία μπορεί 
να ζητά περαιτέρω πληροφορίες, στοιχεία ή έγγραφα 
καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Άρθρο 4
Τρόπος καταβολής δόσεων

Η καταβολή των δόσεων διενεργείται με ευθύνη του 
οφειλέτη στους φορείς είσπραξης, χωρίς οικονομική 
επιβάρυνση του φορολογούμενου, όπως αυτοί ορίζονται 
στις οικείες κατ’ εξουσιοδότηση της κείμενης νομο−
θεσίας αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ή του 
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, με τη χρήση 
μοναδικού κωδικού, ο οποίος ονομάζεται «Ταυτότητα 
Ρυθμισμένης Οφειλής (Τ.Ρ.Ο.)» και αντιστοιχεί σε κάθε 
απόφαση ρύθμισης.

Άρθρο 5
Αρμόδια όργανα της Διοίκησης

Αρμόδιος για την έγκριση της ρύθμισης, την εξέταση 
των δικαιολογητικών, την παρακολούθηση, την τήρη−
ση των όρων, τη διαπίστωση της απώλειας και κάθε 
άλλη αναγκαία διαδικασία, ορίζεται ο Προϊστάμενος 
της Δ.Ο.Υ ή της Υπηρεσίας, που είναι αρμόδια για την 
επιδίωξη είσπραξης της οφειλής. Στην περίπτωση συνο−
λικής βασικής βεβαιωμένης οφειλής ανά οφειλέτη άνω 
του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ 
(1.500.000,00 €), αρμόδια ορίζεται η Επιχειρησιακή Μο−
νάδα Είσπραξης.

Άρθρο 6
Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορί−
ζεται σε δεκαπέντε (15) ευρώ.

Άρθρο 7
Λοιπά θέματα

Στο ίδιο πρόγραμμα ρύθμισης είναι δυνατόν να υπάγο−
νται οφειλές για τις οποίες χορηγούνται μέχρι 12 δόσεις 
και οφειλές για τις οποίες χορηγούνται άνω των 12 και 
μέχρι 24 δόσεις κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή 
ρυθμίζονται κατά προτεραιότητα αυτές για τις οποίες 
χορηγούνται άνω των 12 δόσεων.

Άρθρο 8

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1.1.2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
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Αριθμ. ΠΟΛ. 1274 (3)
    Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 ν. 4174/2013

(ΦΕΚ 170 Α΄), όπως ισχύει.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 5 και 8 του άρθρου 12, του 

ν. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως ισχύει, «Φορολογικές διαδι−
κασίες και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 του ν. 4093/2012 
περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσό−
δων (Α΄ 222).

3. Την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 1 της 
16.1.2013 (τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 18), «Επιλογή και Διορισμός Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων».

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες

απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας.

1. Η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας καθίστα−
ται υποχρεωτική στις εξής περιπτώσεις:

α. Για την είσπραξη χρημάτων ή την εξόφληση τίτλων 
πληρωμής από το Δημόσιο Τομέα, όπως αυτός καθορί−
ζεται στην κείμενη νομοθεσία, εφόσον το ακαθάριστο 
ποσό για κάθε τίτλο πληρωμής υπερβαίνει τα χίλια 
πεντακόσια ευρώ (1.500), ανά δικαιούχο. Το αποδεικτικό 
ενημερότητας προσκομίζεται από τον εισπράττοντα 
στους διενεργούντες την πληρωμή ή την εξόφληση του 
τίτλου, κατά την πληρωμή ή την εξόφληση αυτού.

β. Για τη σύναψη και ανανέωση συμβάσεων δανείων, 
πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων γενικά με τις αναγνω−
ρισμένες στην Ελλάδα τράπεζες και λοιπά πιστωτικά 
ιδρύματα, εφόσον χορηγούνται με την εγγύηση του 
ελληνικού Δημοσίου, εκτός από εκείνες που χορηγού−
νται για αποκατάσταση ζημιών που προέρχονται από 
έκτακτα γεγονότα. Το αποδεικτικό ενημερότητας προ−
σκομίζεται από τον αντισυμβαλλόμενο στην Τράπεζα 
ή στο Πιστωτικό Ίδρυμα κατά τη σύναψη ή ανανέωση 
της σύμβασης και κατά την εκτέλεση αυτής από τον 
εισπράττοντα.

γ. Για τη μεταβίβαση ακινήτου εξ’ επαχθούς αιτίας, γο−
νικής παροχής, δωρεάς ή δια εκούσιου πλειστηριασμού, 
καθώς και για την εκούσια σύσταση εμπράγματων δικαι−
ωμάτων επί ακινήτων, τη διανομή κοινών ακινήτων, την 
εκούσια ανταλλαγή ακινήτων και τη σύσταση οριζόντιας 
ιδιοκτησίας, εφόσον στην τελευταία περίπτωση η σύμ−
βαση καταρτίζεται μεταξύ των συγκυρίων του ακινήτου 
ή και τρίτων, ανεξαρτήτως εάν τελεί υπό την αναβλητική 
αίρεση της ανεγέρσεως. Το αποδεικτικό ενημερότητας 
προσκομίζεται, αντίστοιχα, από τον μεταβιβάζοντα το 
ακίνητο ή τον παρέχοντα τη γονική παροχή ή δωρεά, 
τον παρέχοντα το εμπράγματο δικαίωμα, τους συγκύ−
ριους ή και τον αγοραστή για λογαριασμό του πωλητή 
στην περίπτωση αυτοσύμβασης, στο συμβολαιογράφο 
που συντάσσει τη σχετική πράξη, ο οποίος υποχρεούται 
να μνημονεύει στο κείμενο της πράξης την υπηρεσία 
έκδοσης του αποδεικτικού, τον αριθμό και την ημερο−
μηνία αυτού.

δ. Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης εκτέ−
λεσης δημοσίων έργων ή προμηθειών από το Δημόσιο 
Τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην κείμενη νομοθε−
σία. Το αποδεικτικό ενημερότητας προσκομίζεται από 
τον υποβάλλοντα την προσφορά στην υπηρεσία που 
υποβάλλεται η προσφορά.

ε. Για την καταβολή των εκχωρημένων χρηματικών 
απαιτήσεων κατά των φορέων του Δημοσίου Τομέα. Το 
αποδεικτικό προσκομίζεται στους διενεργούντες την 
πληρωμή ή την εξόφληση του τίτλου, κατά την πληρω−
μή ή την εξόφληση αυτού, τόσο από τον εκχωρητή ή 
ενεχυράσαντα όσο και από τον εκδοχέα ή ενεχυρούχο 
δανειστή. Η έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας του 
εκχωρητή ή ενεχυράσαντα ζητείται είτε από τον εκδο−
χέα είτε από τον ενεχυρούχο δανειστή. Αν δεν συντρέ−
χουν οι προϋποθέσεις χορήγησής του, λόγω οφειλών, 
τα προς είσπραξη χρήματα αποδίδονται στο Δημόσιο 
μέχρι του ύψους των βεβαιωμένων χρεών κατά το χρόνο 
της απόδοσης αυτών.

στ. Για κάθε άλλη πράξη, συναλλαγή ή ενέργεια για 
την οποία απαιτείται προσκόμιση αποδεικτικού ενημε−
ρότητας από τις εκάστοτε εν ισχύ διατάξεις.

2. Για κάθε τίτλο πληρωμής και για κάθε πράξη, για 
την οποία απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενη−
μερότητας εκδίδεται ένα και μόνο αποδεικτικό ενημε−
ρότητας.

Άρθρο 2
Εξαιρέσεις από την προσκόμιση

1. Κατ’ εξαίρεση, για τη διενέργεια των πράξεων ή 
συναλλαγών του προηγούμενου άρθρου δεν απαιτείται 
η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας:

α. Από το Ελληνικό Δημόσιο, το Δημόσιο άλλων Κρα−
τών, τους Διεθνείς Οργανισμούς, τους Οργανισμούς Το−
πικής Αυτοδιοίκησης, τα Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και τα ιδρύματα 
που είχαν συσταθεί με το ν. 2039/1939 (Α΄ 455) και συνι−
στώνται με τις διατάξεις του Κώδικα Κοινωφελών Περι−
ουσιών – Σχολαζουσών Περιουσιών (ν. 4182/2013, Α΄ 185).

β. Από το σύνδικο της πτώχευσης φυσικού ή νομικού 
προσώπου για πράξεις ή συναλλαγές που αφορούν στην 
πτωχευτική περιουσία, τον εκκαθαριστή επιχείρησης 
για τις πράξεις της εκκαθάρισης, τον κηδεμόνα σχολά−
ζουσας κληρονομιάς, όταν ενεργεί αποδεδειγμένα για 
πράξεις εκκαθάρισης της σχολάζουσας κληρονομιάς, 
καθώς και τον εκκαθαριστή κληρονομιάς για πράξεις ή 
συναλλαγές που αφορούν στην κληρονομιά.

γ. Από μόνιμους κατοίκους εξωτερικού, είτε αλλοδα−
πούς είτε ομογενείς, που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό 
και διατηρούν την ελληνική υπηκοότητα, εφόσον δεν 
αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα.

δ. Από τους δικαιούχους είσπραξης αμοιβών ή πάγιας 
αντιμισθίας γενικά από παροχή εξαρτημένης εργασίας, 
συντάξεων, διατροφής, εξόδων παράστασης δημοσίων 
λειτουργών, εξόδων νοσηλείας και κηδείας, εφόσον η 
πληρωμή γίνεται απευθείας στον δικαιούχο μισθωτό, 
συνταξιούχο ή στην οικογένειά του ή σε πρόσωπο νό−
μιμα εξουσιοδοτημένο. 

ε. Από τους δικαιούχους ασφαλιστικών αποζημιώσεων 
και αποζημιώσεων από αδικοπραξία, που επιδικάζονται 
με δικαστική απόφαση.

στ. Για τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος υπέρ 
του Δημοσίου.
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ζ. Για δικαιούχους των κατά τις κείμενες διατάξεις 
λοιπών ακατάσχετων χρηματικών απαιτήσεων, όπως 
αυτές προσδιορίζονται από την υπηρεσία που διενεργεί 
την εκκαθάριση. 

Άρθρο 3
Προϋποθέσεις χορήγησης

1. Για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας ο αι−
τών πρέπει σωρευτικά:

α. να μην έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές βεβαιωμένες 
στη Φορολογική Διοίκηση ή να τις έχει τακτοποιήσει 
κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή είσπραξης ή με ρύθμιση 
τμηματικής καταβολής, και

β. να έχει υποβάλει τις ακόλουθες δηλώσεις της τε−
λευταίας πενταετίας, ήτοι, φορολογίας εισοδήματος, 
εκκαθαριστικές φόρου προστιθέμενης αξίας και τις 
περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ που έπονται της τελευταίας 
εκκαθαριστικής και που η προθεσμία υποβολής τους 
έχει λήξει ένα μήνα πριν την ημερομηνία αίτησης έκδο−
σης του αποδεικτικού ενημερότητας, παρακρατούμενου 
φόρου μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) και τις δηλώσεις 
Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), Φόρου 
Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.), και Στοιχείων Ακινήτων, 
εφόσον υπήρχε υποχρέωση υποβολής. Για τη μη υποβο−
λή των δηλώσεων Φ.Μ.Υ., Ε.Ν.Φ.Ι.Α., Φ.Α.Π. και Στοιχείων 
Ακινήτων, εφόσον διαπιστωθεί, καταχωρείται εντολή 
δέσμευσης του αποδεικτικού ενημερότητας στο πλη−
ροφοριακό σύστημα TAXIS.

2. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στις ως άνω ληξιπρόθε−
σμες οφειλές:

α. Για τα φυσικά πρόσωπα, λαμβάνονται υπόψη οι 
ατομικές οφειλές, καθώς και οφειλές, για τις οποίες το 
φυσικό πρόσωπο έχει ευθύνη για την καταβολή τους, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Για τα φυσικά 
πρόσωπα που διατελούν σε γάμο λαμβάνονται υπόψη 
οι προσωπικές οφειλές κάθε συζύγου χωριστά και για 
τις συζύγους, επιπρόσθετα, οι οφειλές που είναι βεβαι−
ωμένες στο όνομα του συζύγου τους, εφόσον σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις ευθύνονται οι ίδιες για την 
καταβολή αυτών.

β. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες 
λαμβάνονται υπόψη οι οφειλές τους καθώς και οι οφει−
λές που έχουν βεβαιωθεί σε βάρος άλλων προσώπων 
και για τις οποίες έχουν ευθύνη για την καταβολή τους, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές και άλλες δι−
ατάξεις.

3. Για να χορηγηθεί αποδεικτικό ενημερότητας πρέπει 
να μην υπάρχει εντολή δέσμευσης χορήγησης από Τε−
λωνείο ή άλλη Αρχή ή κατά τις διατάξεις των άρθρων 14 
του ν. 2523/1997 και 46 του ν. 4174/2013.

4. Αποδεικτικό ενημερότητας χορηγείται, εφόσον πλη−
ρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1, περ. β΄, 
και 3 του παρόντος άρθρου, στην περίπτωση που έχει 
κατατεθεί εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην 
Ελλάδα τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος, δι−
άρκειας μέχρι έξι (6) μηνών, η οποία διασφαλίζει την 
καταβολή της οφειλής για την οποία χορηγήθηκε μαζί 
με τις λοιπές επιβαρύνσεις.

5. Στην περίπτωση της μεταβίβασης ακινήτου ή της 
σύστασης εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού χωρίς 
τίμημα, δεν χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας, εφό−
σον η είσπραξη της οφειλής δεν είναι διασφαλισμένη. 

Άρθρο 4
Χρόνος ισχύος

1. Η ισχύς του αποδεικτικού ενημερότητας ορίζεται 
σε δύο (2) μήνες, στην περίπτωση που δεν υφίστανται 
βεβαιωμένες οφειλές, ανεξαρτήτως της πράξης ή συ−
ναλλαγής για την οποία ζητείται.

2. Ο χρόνος ισχύος του αποδεικτικού ορίζεται σε ένα 
(1) μήνα, σε περίπτωση ύπαρξης μη ληξιπρόθεσμων οφει−
λών, οφειλών που τελούν σε αναστολή ή έχουν υπαχθεί 
σε πρόγραμμα ρύθμισης τμηματικής καταβολής. 

Άρθρο 5
Διαδικασία αίτησης – αναζήτησης – αρμόδιο όργανο

1. Το αποδεικτικό ενημερότητας χορηγείται υποχρε−
ωτικά ηλεκτρονικά κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομέ−
νου, και αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε χορηγείται από 
την υπηρεσία που είναι αρμόδια για την επιδίωξη της 
είσπραξης της οφειλής, στην περίπτωση που υφίστανται 
οφειλές, άλλως από οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. 

2. Η αίτηση για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερό−
τητας περιέχει:

α. αν υποβάλλεται από φυσικό πρόσωπο, ονοματε−
πώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, 
διεύθυνση επαγγέλματος και κατοικίας, αριθμό δελτίου 
αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, αν πρόκειται 
για αλλοδαπούς, 

β. αν υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο, επωνυμία, 
διεύθυνση και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου,

γ. το σκοπό για τον οποίο ζητείται,
δ. το φορέα στον οποίο θα κατατεθεί, 
ε. το ακίνητο το οποίο θα μεταβιβαστεί ή επί του 

οποίου θα συσταθεί εμπράγματο δικαίωμα, εάν ζητεί−
ται για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπραγμάτου 
δικαιώματος επ’ αυτού,

στ. τα στοιχεία του τίτλου πληρωμής, εάν ζητείται για 
είσπραξη χρημάτων.

3. Απαλλάσσεται ο συναλλασσόμενος της υποχρέω−
σης προσκόμισης του εντύπου αποδεικτικού ενημερό−
τητας, σε όσες υπηρεσίες ή φορείς έχουν πιστοποιηθεί 
από το Υπουργείο Οικονομικών ότι υποχρεούνται να 
το ζητούν και να το λαμβάνουν ηλεκτρονικά, μέσω δι−
αδικτύου, εκτός των περιπτώσεων που αυτό δεν υπο−
στηρίζεται.

Άρθρο 6
Τύπος και περιεχόμενο του
αποδεικτικού ενημερότητας

1. Το αποδεικτικό ενημερότητας αποτελεί δημόσιο έγ−
γραφο, φέρει τον τίτλο «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ 
ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ» και περιέχει υποχρεωτικά 
τον τίτλο της εκδούσας υπηρεσίας και της αρμόδιας 
Δ.Ο.Υ. του φορολογούμενου, το ονοματεπώνυμο του 
φυσικού ή την επωνυμία του νομικού προσώπου στο 
οποίο χορηγείται, τη διεύθυνση αυτών, τον αριθμό δελ−
τίου ταυτότητας του φυσικού προσώπου, τον Αριθμό 
Φορολογικού Μητρώου, την ημερομηνία έκδοσης του 
αποδεικτικού ολογράφως, τον αύξοντα αριθμό του απο−
δεικτικού, το σκοπό για τον οποίο αυτό εκδίδεται, καθώς 
και την ημερομηνία έκδοσης και διάρκειας ισχύος του 
ολογράφως. 

2. Στο αποδεικτικό ενημερότητας αναγράφεται και:
α. η αιτία χορήγησής του, ως ακολούθως:
i) Για είσπραξη χρημάτων.
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ii) Για μεταβίβαση ακινήτου. 
iii) Για κάθε νόμιμη χρήση (εκτός είσπραξης χρημάτων 

και μεταβίβασης ακινήτων).
β. Στην περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου ή σύστασης 

εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού, το ακίνητο το 
οποίο θα μεταβιβαστεί ή επί του οποίου θα συσταθεί 
εμπράγματο δικαίωμα. 

γ. Στην περίπτωση είσπραξης χρημάτων, τα στοιχεία 
του τίτλου πληρωμής. 

3. Στο αποδεικτικό ενημερότητας που εκδίδεται με 
όρο παρακράτησης αναγράφεται ο κατά περίπτωση κω−
δικός, σύμφωνα με τον οποίο ο υπόχρεος θα αποδώσει 
το ποσό της παρακράτησης στους φορείς είσπραξης 
για λογαριασμό της Φορολογικής Διοίκησης κατά την 
κείμενη νομοθεσία.

4. Τα έντυπα του αποδεικτικού ενημερότητας φέρουν 
ενιαία και συνεχή μηχανική αρίθμηση. 

5. Αν κατά την έκδοση του αποδεικτικού ενημερότητας 
γίνει κάποιο λάθος, δεν επιτρέπεται η διόρθωσή του, 
αλλά αυτό ακυρώνεται με πράξη του εκδότη και παρα−
μένουν στην εκδούσα υπηρεσία, τόσο το πρωτότυπο 
όσο και το αντίγραφο.

6. Τα αποδεικτικά ενημερότητας εκδίδονται σε δύο 
αντίγραφα. Το πρωτότυπο χορηγείται ή αποστέλλεται 
στην υπηρεσία ή στον οργανισμό πληρωμής ή στον 
συμβολαιογράφο, όταν πρόκειται για μεταβίβαση ακι−
νήτου, και το αντίγραφο επισυνάπτεται στη σχετική 
αίτηση και αρχειοθετείται ως στέλεχος. Το αποδεικτικό 
ενημερότητας που εκδίδεται με όρο παρακράτησης κα−
ταχωρείται σε ειδικό βιβλίο, προκειμένου να ελέγχεται 
η απόδοση των ποσών. 

7. Το ηλεκτρονικό αποδεικτικό ενημερότητας υπο−
γράφεται από το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 
ή το εξουσιοδοτούμενο από αυτόν όργανο. Το αποδει−
κτικό ενημερότητας δίμηνης ισχύος υπογράφεται από 
τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εσόδων οποιασδήποτε 
Δ.Ο.Υ. Το αποδεικτικό ενημερότητας μηνιαίας ισχύος 
υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας που 
είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της 
οφειλής. Σε περίπτωση αρμοδιότητας περισσότερων 
της μιας υπηρεσιών, το αποδεικτικό μηνιαίας ισχύος 
υπογράφεται από τον Προϊστάμενο μιας εξ αυτών κα−
τόπιν συνεννόησης με τους υπολοίπους.

8. Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για τη χορήγηση 
του αποδεικτικού υπηρεσίας, υποχρεούται να ελέγχει 
τουλάχιστον δειγματοληπτικά τα εκδοθέντα αποδεικτι−
κά, σε ό,τι αφορά τη νομιμότητα της χορήγησής τους.

9. Η Οικονομική Επιθεώρηση υποχρεούται να εκδί−
δει εντολές δειγματοληπτικού ελέγχου γνησιότητας 
των αποδεικτικών ενημερότητας, που προσκομίζονται 
στις διάφορες υπηρεσίες, διασταυρώνοντας τα σχετικά 
στοιχεία με αυτά των αρμόδιων υπηρεσιών καθώς και 
την έγκαιρη απόδοση των παρακρατούμενων ποσών.

10. Δεν επιτρέπεται θεώρηση φωτοαντιγράφων ή αντι−
γράφων του αποδεικτικού ενημερότητας. 

Άρθρο 7
Ποσοστό παρακράτησης επί
αποδεικτικού ενημερότητας

1. Όταν εκδίδεται αποδεικτικό ενημερότητας για εί−
σπραξη χρημάτων ή μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση 
εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού εξ επαχθούς αιτίας 
και ο φορολογούμενος έχει οφειλές που έχουν υπαχθεί 

σε ρύθμιση, πέραν της προϋπόθεσης ενημερότητας του 
οφειλέτη σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, τίθεται 
υποχρεωτικά και όρος παρακράτησης μέρους της ει−
σπραττόμενης απαίτησης, ο οποίος αναγράφεται επί 
του αποδεικτικού. Όρος παρακράτησης δεν τίθεται, εάν 
το αποδεικτικό χορηγείται λόγω προσκόμισης εγγυητι−
κής επιστολής, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 
του άρθρου 3 της παρούσας. 

2. Το ποσοστό της παρακράτησης ορίζεται από τον 
Προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της εί−
σπραξης των οφειλών υπηρεσίας εντός των ακόλουθων 
κατά περίπτωση ορίων:

α. τριάντα (30%) έως πενήντα (50%) τοις εκατό του 
εισπραττόμενου ποσού, όταν αιτία χορήγησης του απο−
δεικτικού είναι η είσπραξη χρημάτων. Εάν, εντούτοις, 
έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό μι−
κρότερο του τριάντα τοις εκατό (30%) της ρυθμισμένης 
οφειλής παρακρατείται ποσοστό εβδομήντα (70%) έως 
εκατό (100%) τοις εκατό,

β. εβδομήντα (70%) έως εκατό (100%) τοις εκατό, όταν 
αιτία χορήγησης είναι η μεταβίβαση ακινήτου ή η σύ−
σταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού.

3. Ειδικά στην περίπτωση που το αποδεικτικό ενη−
μερότητας χορηγείται για τη μεταβίβαση ακινήτου ή 
τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από 
επαχθή αιτία και δεν εξοφλούνται πλήρως οι ληξιπρόθε−
σμες οφειλές, ορίζεται ποσοστό παρακράτησης επί του 
τιμήματος, το οποίο υπολογίζεται επί της πραγματικής 
αξίας του ακινήτου, όχι όμως σε αξία μικρότερη από 
την αντικειμενική. 

4. Το συνολικό ποσό της παρακράτησης δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το σύνολο των ληξιπροθέσμων οφειλών 
του φορολογούμενου, για τις οποίες εκδίδεται το απο−
δεικτικό ενημερότητας. Οι βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες 
οφειλές οι οποίες βρίσκονται σε αναστολή είσπραξης 
δύναται να παρακρατηθούν, μόνο εάν ζητηθεί από τον 
οφειλέτη.

5. Για ληξιπρόθεσμες ρυθμισμένες οφειλές βεβαιω−
μένες σε περισσότερες από μία υπηρεσίες εκδίδεται 
από αυτήν στην οποία έχει κατατεθεί η αίτηση, ένα 
αποδεικτικό για όλες συνολικά τις οφειλές, εφόσον 
συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης, 
κατόπιν συνεννοήσεως των αρμόδιων για την επιδίωξη 
της είσπραξης υπηρεσιών. 

Άρθρο 8
Απόδοση παρακρατούμενων ποσών

1. Το ποσό της παρακράτησης πρέπει να αποδίδεται 
στο Δημόσιο από την Υπηρεσία ή τον φορέα που πα−
ραλαμβάνει το αποδεικτικό ενημερότητας το αργότερο 
εντός δέκα (10) ημερών από την πληρωμή του τίτλου.

2. Όταν εκδίδεται αποδεικτικό ενημερότητας για με−
ταβίβαση ακινήτου με τον όρο της παρακράτησης, το 
παρακρατούμενο ποσό θα πρέπει να αποδοθεί στο Δη−
μόσιο από τον συμβολαιογράφο εντός τριών (3) ημε−
ρών από την κατάρτιση του συμβολαίου. Ειδικά, στην 
περίπτωση κατά την οποία ο αγοραστής είναι αρχή 
του Δημοσίου Τομέα ή το τίμημα προβλέπεται να κατα−
βληθεί με χορήγηση δανείου από αναγνωρισμένη στην 
Ελλάδα τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα, τότε ο όρος 
αυτός αναγράφεται υποχρεωτικά στο συμβόλαιο μετα−
βίβασης, και η Αρχή ή το Πιστωτικό Ίδρυμα υποχρεούται 
να αποδώσει το παρακρατούμενο ποσό μέσα σε τρεις 
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ημέρες από την πρώτη εκταμίευση του ποσού και όχι 
αργότερα από δύο μήνες από την ημερομηνία σύνταξης 
του συμβολαίου. Γενικώς, εάν για οιοδήποτε λόγο δεν 
εκπληρωθούν οι όροι παρακράτησης και απόδοσης του 
παρόντος άρθρου, και οι οποίοι έχουν αναγραφεί επί 
του αποδεικτικού, θεωρείται ότι το συμβόλαιο μεταβίβα−
σης καταρτίσθηκε χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικού 
ενημερότητας. Ο τελευταίος αυτός όρος αναγράφεται 
υποχρεωτικά στο συμβόλαιο μεταβίβασης.

3. Το παρακρατούμενο ποσό λαμβάνεται υπόψη για 
την κάλυψη δόσης ή δόσεων της τηρούμενης ρύθμισης, 
με τα τυχόν ευεργετήματα της πρόωρης εξόφλησης αυ−
τής, εφόσον δεν πιστώνεται σε άλλες οφειλές σύμφωνα 
με το άρθρο 44 του ν. 4174/2013.

Άρθρο 9
Πρόσωπα τα οποία δύνανται να ζητούν

και να λαμβάνουν το αποδεικτικό ενημερότητας

Οι Φορείς, οι Υπηρεσίες ή τα πρόσωπα, που δύνανται 
να ζητήσουν πιστοποίηση για να λαμβάνουν ηλεκτρονι−
κά, μέσω διαδικτύου, το αποδεικτικό ενημερότητας των 
συναλλασσομένων με αυτούς, είναι αυτοί που ορίζονται 
στο άρθρο 1 της παρούσας καθώς και όσοι διενεργούν 
πράξεις, στις οποίες είναι υποχρεωτική η προσκόμιση 
Αποδεικτικού Ενημερότητας, σύμφωνα με την εκάστοτε 
ισχύουσα νομοθεσία. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται, με 
την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας, τα ανα−
φερόμενα στην Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1123/2012 (Β΄ 1665).

Άρθρο 10
Λοιπά Θέματα

Όπου στα ανωτέρω άρθρα αναφέρεται ο Προϊστάμε−
νος της Δ.Ο.Υ., νοείται και ο Προϊστάμενος των υπηρε−
σιών που έχουν αρμοδιότητες Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. για 
την είσπραξη των Δημοσίων Εσόδων.

Άρθρο 11
Προϋποθέσεις για την εφαρμογή της παραγράφου 8 

του άρθρου 12 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει.

Προϋποθέσεις για την εφαρμογή της παραγράφου 8 
του άρθρου 12 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, συνιστούν 
ιδίως:

α. Η διαπίστωση οικονομικού εγκλήματος ή μεγάλης 
έκτασης φοροδιαφυγή, όπως αυτά ορίζονται από την 
κείμενη νομοθεσία.

β. Η ύπαρξη μη ληξιπρόθεσμων οφειλών μεγαλύτερων 
των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για φυσικά πρόσωπα 
και πενήντα χιλιάδων (50.000) για νομικά, η είσπραξη 
των οποίων δεν διασφαλίζεται, εφόσον το αποδεικτικό 
ζητείται για μεταβίβαση ακινήτου. 

γ. Η ύπαρξη οφειλών σε αναστολή, μεγαλύτερων των 
πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, εάν το αποδεικτικό ζη−
τείται για είσπραξη χρημάτων, στην περίπτωση που το 
εισπραττόμενο ποσό υπερβαίνει το ύψος των οφειλών.

δ. Διαγραφή οφειλών, λόγω ακύρωσης για τυπικούς 
λόγους προηγούμενης βεβαίωσης, για το χρονικό διά−
στημα μέχρι τη νέα βεβαίωση. 

ε. Στην περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις σοβαρής 
φοροδιαφυγής ή απάτης ή οικονομικού εγκλήματος πριν 
την έκδοση του νόμιμου τίτλου. 

στ. Περιπτώσεις κατά τις οποίες κατόπιν χρήσης με−
θόδων ανάλυσης κινδύνου πιθανολογείται κίνδυνος για 
την είσπραξη της οφειλής.

ζ. Λοιπές περιπτώσεις που πληροφορείται η φορο−
λογική διοίκηση με οποιοδήποτε τρόπο την επικείμενη 
βεβαίωση μεγάλων οφειλών.

Άρθρο 12

1. Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από 1.1.2014.
2. Τα αποδεικτικά ενημερότητας που εκδόθηκαν ή θα 

εκδοθούν μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας ισχύ−
ουν μέχρι την ημερομηνία που αναγράφεται σε αυτά.

3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται 
η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με υπ’ αριθμ. 
1109793/6134−11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999 (Β΄ 2134).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

F
Αριθμ. ΠΟΛ. 1275 (4)

    Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α΄ 170), 
όπως ισχύει.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12, παρ. 6 και 7, του

ν. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως ισχύει, «Φορολογικές διαδι−
κασίες και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 του ν. 4093/
2012 περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημο−
σίων Εσόδων (Α΄ 222).

3. Την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 1 της 
16.1.2013 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 18), «Επιλογή και Διορισμός Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων».

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προϋποθέσεις για την έκδοση βεβαίωσης οφειλής

1. Η βεβαίωση οφειλής εκδίδεται υπό τις προϋποθέσεις 
της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013, όπως 
ισχύει. Στην περίπτωση που εκδίδεται λόγω μεταβίβασης 
ακινήτου ή σύστασης εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυ−
τού εξ επαχθούς αιτίας, πέραν των ως άνω προϋποθέσε−
ων πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά και οι ακόλουθες:

α) αποδίδεται στη Φορολογική Διοίκηση από το συμ−
βολαιογράφο το σύνολο του προϊόντος του τιμήματος 
και μέχρι του ύψους των οφειλών, το οποίο αναγρά−
φεται επί της βεβαίωσης και το οποίο δεν μπορεί να 
υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου ή 
του δικαιώματος που συστήνεται επ’ αυτού, εκτός εάν οι 
εναπομένουσες οφειλές διασφαλίζονται από εγγυήσεις 
ή εμπράγματες ασφάλειες, οπότε σημειώνεται επί της 
βεβαίωσης αντίστοιχη ένδειξη. 

β) δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι μη έκδοσης του αποδει−
κτικού ενημερότητας, παρά μόνον οι ανωτέρω οφειλές.

Άρθρο 2
Χρόνος ισχύος της βεβαίωσης οφειλής –

Αρμόδια Όργανα για τη Χορήγηση

Η βεβαίωση οφειλής, έχει διάρκεια ισχύος ενός μήνα 
από την έκδοσή της και υπογράφεται από τον προϊ−
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στάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης 
της οφειλής υπηρεσίας. Σε περίπτωση αρμοδιότητας 
περισσότερων της μιας υπηρεσιών, η βεβαίωση οφει−
λής υπογράφεται από τον Προϊστάμενο μιας εξ αυτών 
κατόπιν συνεννόησης με τους υπολοίπους. 

Άρθρο 3
Διαδικασία χορήγησης, τύπος και περιεχόμενο

της βεβαίωσης οφειλής

1. Η βεβαίωση οφειλής εκδίδεται ύστερα από αίτηση 
του δικαιούχου της πληρωμής ή του μεταβιβάζοντα ακί−
νητο ή εμπράγματο δικαίωμα προς την αρμόδια για την 
επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσία και απο−
στέλλεται στην υπηρεσία ή τον οργανισμό πληρωμής ή 
στον συμβολαιογράφο, όταν χορηγείται για μεταβίβαση 
ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυ−
τού. Διαζευκτικά, η βεβαίωση μπορεί να ζητηθεί και από: 

α) την υπηρεσία ή τον φορέα που διενεργεί την εκ−
καθάριση ή την πληρωμή προς τον οφειλέτη για την 
είσπραξη της οποίας απαιτείται η κατάθεση αποδει−
κτικού ενημερότητας, το οποίο δεν έχει προσκομισθεί, 

β) από τον συμβολαιογράφο που διενεργεί τη με−
ταβίβαση ακινήτου ή τη σύσταση του εμπράγματου 
δικαιώματος.

2. Στην αίτηση για τη χορήγηση της βεβαίωσης ανα−
φέρονται υποχρεωτικά:

α) εάν υποβάλλεται από φυσικό πρόσωπο, ονοματε−
πώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, 
διεύθυνση επαγγέλματος και κατοικίας, αριθμό δελτίου 
ταυτότητας ή διαβατηρίου, αν πρόκειται για αλλοδα−
πούς,

β) εάν υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο, η επωνυμία, 
διεύθυνση και Αριθμός Φορολογικού Μητρώου,

γ) ο σκοπός για τον οποίο ζητείται, 
δ) ο φορέας στον οποίο θα κατατεθεί, 
ε) το ακίνητο το οποίο θα μεταβιβαστεί (εάν ζητείται 

για μεταβίβαση ακινήτου),
στ) τα στοιχεία του τίτλου πληρωμής (εάν ζητείται 

για είσπραξη χρημάτων).
3. Η βεβαίωση οφειλής δύναται να εκδοθεί και οίκο−

θεν από την αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης 
της οφειλής υπηρεσία, στην περίπτωση που εντοπιστεί 
απαίτηση του οφειλέτη για την είσπραξη της οποίας 
απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας, 
το οποίο δεν δύναται βάσει των ισχυουσών διατάξεων 
να εκδοθεί. 

4. Η βεβαίωση οφειλής αποτελεί δημόσιο έγγραφο, 
φέρει τον τίτλο «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ−
ΣΙΟ», στο οποίο αναγράφονται υποχρεωτικά:

α) Ο τίτλος της υπηρεσίας που το εκδίδει και της 
αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του οφειλέτη, το ονοματεπώνυμο του 
φυσικού προσώπου ή η επωνυμία του νομικού προ−
σώπου, για το οποίο εκδίδεται, η διεύθυνση αυτών, ο 
αριθμός δελτίου ταυτότητας του φυσικού προσώπου, ο 
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, η ημερομηνία έκδοσης 
της βεβαίωσης ολογράφως, ο αριθμός πρωτοκόλλου, ο 
αύξων αριθμός της βεβαίωσης, ο σκοπός για τον οποίο 
αυτή εκδίδεται καθώς και η ημερομηνία έκδοσης και η 
διάρκεια ισχύος της, ολογράφως.

β) Ο κατά περίπτωση μοναδικός κωδικός σύμφωνα με 
τον οποίο ο υπόχρεος θα αποδώσει το παρακρατούμενο 
ποσό στους φορείς είσπραξης, υπέρ της Φορολογικής 
Διοίκησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

γ) Για τα φυσικά πρόσωπα, το σύνολο των βεβαι−
ωμένων (ληξιπρόθεσμων και μη) ατομικών χρεών κα−
θώς και των βεβαιωμένων χρεών συνυποχρέωσης και 
συνυπευθυνότητας για τα οποία το φυσικό πρόσωπο 
έχει ευθύνη για την καταβολή τους, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, πλέον των τυχόν αναλογούντων 
συνεισπραττομένων, 

δ) Για τα νομικά πρόσωπα ή τις ενώσεις προσώπων 
καθώς και τις ομάδες περιουσίας αναγράφονται οι συ−
νολικές βεβαιωμένες (ληξιπρόθεσμες και μη) οφειλές 
τους καθώς και οι οφειλές που έχουν βεβαιωθεί σε 
βάρος άλλων προσώπων για τις οποίες έχουν ευθύνη 
καταβολής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, πλέον 
των τυχόν αναλογούντων συνεισπραττομένων.

ε) Οφειλές οι οποίες τελούν σε αναστολή αναγράφονται 
μόνον, εάν ζητηθεί από τον οφειλέτη στην αίτησή του.

5. Για κάθε τίτλο πληρωμής εκδίδεται χωριστή βεβαί−
ωση οφειλής, η οποία επισυνάπτεται στον τίτλο πλη−
ρωμής αντί του αποδεικτικού ενημερότητας.

6. Αν κατά την έκδοση της βεβαίωσης γίνει κάποιο 
λάθος, δεν επιτρέπεται η διόρθωσή της, αλλά αυτή 
ακυρώνεται με πράξη του προϊσταμένου της εκδούσας 
υπηρεσίας και παραμένει στην υπηρεσία, τόσο το πρω−
τότυπο όσο και το αντίγραφο.

7. Η βεβαίωση οφειλής εκδίδεται σε δύο αντίγρα−
φα. Το πρωτότυπο της βεβαίωσης οφειλής χορηγείται 
στον αιτούντα ή αποστέλλεται στην υπηρεσία ή στον 
οργανισμό πληρωμής ή στον συμβολαιογράφο, και το 
αντίγραφο επισυνάπτεται στην σχετική αίτηση και αρ−
χειοθετείται ως στέλεχος σε ειδικό βιβλίο, προκειμένου 
να ελέγχεται η απόδοση των ποσών. 

8. Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για τη χορήγηση της 
βεβαίωσης υπηρεσίας, υποχρεούται να ελέγχει τουλά−
χιστον δειγματοληπτικά τις εκδοθείσες βεβαιώσεις, σε 
ό,τι αφορά τη νομιμότητα της χορήγησής τους.

9. Η Οικονομική Επιθεώρηση υποχρεούται να εκδίδει 
εντολές δειγματοληπτικού ελέγχου γνησιότητας των 
βεβαιώσεων που προσκομίζονται στις διάφορες υπη−
ρεσίες, διασταυρώνοντας τα σχετικά στοιχεία με αυτά 
των υπηρεσιών της Φορολογικής Διοίκησης, καθώς και 
την απόδοση στις Δ.Ο.Υ. και στα Τελωνεία των παρα−
κρατούμενων ποσών.

10. Δεν επιτρέπεται θεώρηση από οποιονδήποτε φω−
τοαντιγράφων ή αντιγράφων της βεβαίωσης οφειλής. 

Άρθρο 4
Απόδοση παρακρατούμενων ποσών 

1. Η υπηρεσία ή οργανισμός που παραλαμβάνει τη βε−
βαίωση οφειλής αποδίδει στην υπηρεσία που εξέδωσε τη 
βεβαίωση, το προς είσπραξη ποσό και μέχρι του ύψους 
του συνόλου των βεβαιωμένων οφειλών, εντός δέκα (10) 
ημερών από τη μερική ή ολική εξόφληση του τίτλου πλη−
ρωμής και όχι πέραν των τριών (3) εργάσιμων ημερών 
από την παρέλευση της προθεσμίας ισχύος της βεβαίω−
σης. Για την απόδοση τυχόν εναπομείναντος ποσού στο 
δικαιούχο από την υπηρεσία ή τον οργανισμό πληρωμής, 
απαιτείται προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας. 

2. Όταν εκδίδεται βεβαίωση οφειλής για μεταβίβαση 
ακινήτου, το αναγραφόμενο επί της βεβαίωσης προς 
παρακράτηση ποσό, αποδίδεται από το συμβολαιογρά−
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φο στην εκδούσα τη βεβαίωση υπηρεσία εντός τριών 
(3) εργασίμων ημερών από τη σύνταξη του συμβολαί−
ου. Ειδικά, στην περίπτωση κατά την οποία αγοραστής 
είναι Αρχή του Δημοσίου ή το τίμημα προβλέπεται να 
καταβληθεί στον πωλητή με χορήγηση δανείου στον 
αγοραστή από αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπε−
ζες και λοιπά Πιστωτικά Ιδρύματα, τότε ο όρος αυτός 
αναγράφεται υποχρεωτικά στο συμβόλαιο μεταβίβασης, 
η δε Δημόσια Αρχή ή το Πιστωτικό Ίδρυμα αναλαμβά−
νει να αποδώσει το αναγραφόμενο επί της βεβαίωσης 
προς παρακράτηση ποσό μέσα σε τρεις ημέρες από 
την εκταμίευση του ποσού και όχι αργότερα από δύο 
μήνες από την ημερομηνία σύνταξης του συμβολαίου. 
Γενικώς, εάν για οιοδήποτε λόγο δεν εκπληρωθούν οι 
όροι παρακράτησης και απόδοσης του παρόντος άρ−
θρου, και οι οποίοι έχουν αναγραφεί επί της βεβαίωσης, 
θεωρείται ότι το συμβόλαιο μεταβίβασης καταρτίσθηκε 
χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας. Ο 
τελευταίος αυτός όρος αναγράφεται υποχρεωτικά στο 
συμβόλαιο μεταβίβασης.

3. Τα αποδιδόμενα ποσά πιστώνονται στις οφειλές 
κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44 
του ν. 4174/2013 (Α΄ 170).

Άρθρο 5
Λοιπά θέματα

Στην περίπτωση που ζητείται βεβαίωση οφειλής για 
μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώμα−

τος επ’ αυτού και υφίστανται οφειλές βεβαιωμένες στα 
Τελωνεία ή και σε αυτά, η βεβαίωση εκδίδεται σε κάθε 
περίπτωση μετά από συνεννόηση του Προϊστάμενου 
του Τελωνείου με τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για τη 
χορήγηση της βεβαίωσης φορολογικής αρχής, ώστε να 
διαπιστωθεί η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 
1 της παρούσας. Σε αυτές τις περιπτώσεις η βεβαίωση 
οφειλής που εκδίδεται από το Τελωνείο αποστέλλεται 
στην αρμόδια για τη χορήγηση της βεβαίωσης υπηρεσία, 
ώστε να τεθεί σχετική επισημειωματική πράξη από τον 
Προϊστάμενο αυτής ή να εκδοθεί βεβαίωση οφειλής και 
από τη Φορολογική Αρχή, η οποία θα ισχύει σε συνδυ−
ασμό με τη βεβαίωση οφειλής του Τελωνείου.

Άρθρο 6

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1.1.2014.
2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, η απόφα−

ση του Υπουργού Οικονομικών με την υπ’ αριθμ. ΠΟΛ 
1084/2013 (ΦΕΚ 1087 Β΄) καταργείται.

3. Οι βεβαιώσεις οφειλών που εκδόθηκαν ή θα εκδο−
θούν μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας ισχύουν 
μέχρι την ημερομηνία που αναγράφεται σε αυτές. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02033983112130008*


		2014-01-03T20:49:50+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




