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Σαχ. Δ/νςθ        : Καρ. ερβίασ 10 

Σαχ. Κώδικασ   : 101 84 Ακινα 

Σθλζφωνο        : 210  36 35 480 

FAX             : 210 36 35 077 

 

ΘΕΜΑ: «Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ άρκρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170Α΄), όπωσ 

ιςχφει». 

ΑΠΟΦΑΗ 

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ των παρ. 5 και 8 του άρκρου 12, του ν.4174/2013 (Αϋ 170), όπωσ 

ιςχφει, «Φορολογικζσ διαδικαςίεσ και άλλεσ διατάξεισ». 

3. Σισ διατάξεισ τθσ υποπαραγράφου Ε2 του ν. 4093/2012 περί ςφςταςθσ κζςθσ 

Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων (Αϋ222). 

3.  Σθν Πράξθ του Τπουργικοφ υμβουλίου αρ. 1 τθσ 16.1.2013 (τ. Τ.Ο.Δ.Δ. 18), 

«Επιλογι και Διοριςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων». 

4. Σο γεγονόσ ότι από τθν απόφαςθ αυτι δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του 

κρατικοφ προχπολογιςμοφ. 

 

 

Ακινα,     27 Δεκεμβρίου 2013 

ΠΟΛ. 1274 

 

 

  

Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 
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ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ 

 

Άρκρο 1 

Πράξεισ και ςυναλλαγζσ για τισ οποίεσ απαιτείται θ προςκόμιςθ 

αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ. 

1. Θ προςκόμιςθ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ κακίςταται υποχρεωτικι ςτισ εξισ 

περιπτϊςεισ: 

α. Για τθν είςπραξθ χρθμάτων ι τθν εξόφλθςθ τίτλων πλθρωμισ από το Δθμόςιο 

Σομζα, όπωσ αυτόσ κακορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία, εφόςον το ακακάριςτο 

ποςό για κάκε τίτλο πλθρωμισ υπερβαίνει τα χίλια πεντακόςια ευρϊ (1.500), ανά 

δικαιοφχο. Σο αποδεικτικό ενθμερότθτασ προςκομίηεται από τον ειςπράττοντα ςτουσ 

διενεργοφντεσ τθν πλθρωμι ι τθν εξόφλθςθ του τίτλου, κατά τθν πλθρωμι ι τθν 

εξόφλθςθ αυτοφ. 

β. Για τθ ςφναψθ και ανανζωςθ ςυμβάςεων δανείων, πιςτϊςεων και 

χρθματοδοτιςεων γενικά με τισ αναγνωριςμζνεσ ςτθν Ελλάδα τράπεηεσ και λοιπά 

πιςτωτικά ιδρφματα, εφόςον χορθγοφνται με τθν εγγφθςθ του ελλθνικοφ Δθμοςίου, 

εκτόσ από εκείνεσ που χορθγοφνται για αποκατάςταςθ ηθμιϊν που προζρχονται από 

ζκτακτα γεγονότα. Σο αποδεικτικό ενθμερότθτασ προςκομίηεται από τον 

αντιςυμβαλλόμενο ςτθν Σράπεηα ι ςτο Πιςτωτικό Κδρυμα κατά τθ ςφναψθ ι 

ανανζωςθ τθσ ςφμβαςθσ και κατά τθν εκτζλεςθ αυτισ από τον ειςπράττοντα. 

γ. Για τθ μεταβίβαςθ ακινιτου εξ’ επαχκοφσ αιτίασ, γονικισ παροχισ, δωρεάσ ι δια 

εκοφςιου πλειςτθριαςμοφ, κακϊσ και για τθν εκοφςια ςφςταςθ εμπράγματων 

δικαιωμάτων επί ακινιτων, τθ διανομι κοινϊν ακινιτων, τθν εκοφςια ανταλλαγι 

ακινιτων και  τθ ςφςταςθ οριηόντιασ ιδιοκτθςίασ, εφόςον ςτθν τελευταία περίπτωςθ 

θ ςφμβαςθ καταρτίηεται μεταξφ των ςυγκυρίων του ακινιτου ι και τρίτων, 

ανεξαρτιτωσ εάν τελεί υπό τθν αναβλθτικι αίρεςθ τθσ ανεγζρςεωσ. Σο αποδεικτικό 

ενθμερότθτασ προςκομίηεται, αντίςτοιχα, από τον μεταβιβάηοντα το ακίνθτο ι τον 
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παρζχοντα τθ γονικι παροχι ι δωρεά, τον παρζχοντα το εμπράγματο δικαίωμα, τουσ 

ςυγκφριουσ ι και τον αγοραςτι για λογαριαςμό του πωλθτι ςτθν περίπτωςθ 

αυτοςφμβαςθσ, ςτο ςυμβολαιογράφο που ςυντάςςει τθ ςχετικι πράξθ, ο οποίοσ 

υποχρεοφται να μνθμονεφει ςτο κείμενο τθσ πράξθσ τθν υπθρεςία ζκδοςθσ του 

αποδεικτικοφ, τον αρικμό και τθν θμερομθνία αυτοφ. 

δ.  Για τθ ςυμμετοχι ςε διαγωνιςμοφσ ανάλθψθσ εκτζλεςθσ δθμοςίων ζργων ι 

προμθκειϊν από το Δθμόςιο Σομζα, όπωσ αυτόσ κακορίηεται ςτθν κείμενθ 

νομοκεςία. Σο αποδεικτικό ενθμερότθτασ προςκομίηεται από τον υποβάλλοντα τθν 

προςφορά ςτθν υπθρεςία που υποβάλλεται θ προςφορά. 

ε. Για τθν καταβολι των εκχωρθμζνων χρθματικϊν απαιτιςεων κατά των φορζων του 

Δθμοςίου Σομζα. Σο αποδεικτικό προςκομίηεται ςτουσ διενεργοφντεσ τθν πλθρωμι ι 

τθν εξόφλθςθ του τίτλου, κατά τθν πλθρωμι ι τθν εξόφλθςθ αυτοφ, τόςο από τον 

εκχωρθτι ι ενεχυράςαντα όςο και από τον εκδοχζα ι ενεχυροφχο δανειςτι. Θ 

ζκδοςθ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ του εκχωρθτι ι ενεχυράςαντα ηθτείται είτε  από 

τον εκδοχζα είτε από τον ενεχυροφχο δανειςτι. Αν δεν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ 

χοριγθςισ του, λόγω οφειλϊν, τα προσ είςπραξθ χριματα αποδίδονται ςτο Δθμόςιο 

μζχρι του φψουσ των βεβαιωμζνων χρεϊν κατά το χρόνο τθσ απόδοςθσ αυτϊν. 

ςτ. Για κάκε άλλθ πράξθ, ςυναλλαγι ι ενζργεια για τθν οποία απαιτείται προςκόμιςθ 

αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ από τισ εκάςτοτε εν ιςχφ διατάξεισ. 

2. Για κάκε τίτλο πλθρωμισ και για κάκε πράξθ, για τθν οποία απαιτείται θ 

προςκόμιςθ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ εκδίδεται ζνα και μόνο αποδεικτικό 

ενθμερότθτασ. 

 

Άρκρο 2 

Εξαιρζςεισ από τθν προςκόμιςθ 

1. Κατ’ εξαίρεςθ, για τθ διενζργεια των πράξεων ι ςυναλλαγϊν του προθγοφμενου 

άρκρου δεν απαιτείται θ προςκόμιςθ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ: 
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α. Από το Ελλθνικό Δθμόςιο, το Δθμόςιο άλλων Κρατϊν, τουσ Διεκνείσ Οργανιςμοφσ, 

τουσ Οργανιςμοφσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, τα Ν.Π.Δ.Δ. κακϊσ και τα ιδρφματα που 

είχαν ςυςτακεί με το ν. 2039/1939 (Αϋ 455) και ςυνιςτϊνται με τισ διατάξεισ του 

Κϊδικα Κοινωφελϊν Περιουςιϊν – χολαηουςϊν Περιουςιϊν  (ν.4182/2013, Αϋ 185). 

β. Από το ςφνδικο τθσ πτϊχευςθσ φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου για πράξεισ ι 

ςυναλλαγζσ που αφοροφν ςτθν πτωχευτικι περιουςία, τον εκκακαριςτι επιχείρθςθσ 

για τισ πράξεισ τθσ εκκακάριςθσ, τον κθδεμόνα ςχολάηουςασ κλθρονομιάσ, όταν 

ενεργεί αποδεδειγμζνα για πράξεισ εκκακάριςθσ τθσ ςχολάηουςασ κλθρονομιάσ, 

κακϊσ και τον εκκακαριςτι κλθρονομιάσ για πράξεισ ι ςυναλλαγζσ που αφοροφν 

ςτθν κλθρονομιά. 

γ. Από μόνιμουσ κατοίκουσ εξωτερικοφ, είτε αλλοδαποφσ είτε ομογενείσ, που ζχουν 

γεννθκεί ςτο εξωτερικό και διατθροφν τθν ελλθνικι υπθκοότθτα, εφόςον δεν 

αποκτοφν ειςόδθμα ςτθν Ελλάδα. 

δ. Από τουσ δικαιοφχουσ είςπραξθσ αμοιβϊν ι πάγιασ αντιμιςκίασ γενικά από παροχι 

εξαρτθμζνθσ εργαςίασ, ςυντάξεων, διατροφισ, εξόδων παράςταςθσ δθμοςίων 

λειτουργϊν, εξόδων νοςθλείασ και κθδείασ, εφόςον θ πλθρωμι γίνεται απευκείασ 

ςτον δικαιοφχο μιςκωτό, ςυνταξιοφχο ι ςτθν οικογζνειά του ι ςε πρόςωπο νόμιμα 

εξουςιοδοτθμζνο.  

ε. Από τουσ δικαιοφχουσ αςφαλιςτικϊν αποηθμιϊςεων και αποηθμιϊςεων από 

αδικοπραξία, που επιδικάηονται με δικαςτικι απόφαςθ. 

ςτ. Για τθ ςφςταςθ εμπράγματου δικαιϊματοσ υπζρ του Δθμοςίου. 

η. Για δικαιοφχουσ των κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ λοιπϊν ακατάςχετων χρθματικϊν 

απαιτιςεων, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται από τθν υπθρεςία που διενεργεί τθν 

εκκακάριςθ.           

 

  

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΗ-Κ7Κ



5 
 

 

Άρκρο 3 

Προχποκζςεισ χοριγθςθσ 

1. Για τθ χοριγθςθ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ ο αιτϊν πρζπει ςωρευτικά: 

α.  να μθν ζχει λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ βεβαιωμζνεσ ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ ι να 

τισ ζχει  τακτοποιιςει κατά νόμιμο τρόπο με αναςτολι είςπραξθσ ι με ρφκμιςθ 

τμθματικισ  καταβολισ, και 

β. να ζχει υποβάλει τισ ακόλουκεσ δθλϊςεισ τθσ τελευταίασ πενταετίασ, ιτοι, 

φορολογίασ ειςοδιματοσ, εκκακαριςτικζσ φόρου προςτικζμενθσ αξίασ και τισ 

περιοδικζσ δθλϊςεισ ΦΠΑ που ζπονται τθσ τελευταίασ εκκακαριςτικισ και που θ 

προκεςμία υποβολισ τουσ ζχει λιξει ζνα μινα πριν τθν θμερομθνία αίτθςθσ ζκδοςθσ 

του αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ, παρακρατοφμενου φόρου μιςκωτϊν υπθρεςιϊν 

(Φ.Μ.Τ.)  και τισ δθλϊςεισ Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτθςίασ Ακινιτων, (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), Φόρου 

Ακίνθτθσ Περιουςίασ (Φ.Α.Π.), και τοιχείων Ακινιτων, εφόςον υπιρχε υποχρζωςθ 

υποβολισ. Για τθ μθ υποβολι των δθλϊςεων Φ.Μ.Τ., Ε.Ν.Φ.Ι.Α., Φ.Α.Π. και τοιχείων 

Ακινιτων, εφόςον διαπιςτωκεί, καταχωρείται εντολι δζςμευςθσ του αποδεικτικοφ 

ενθμερότθτασ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα TAXIS. 

2. Ειδικότερα, ςε ό,τι αφορά ςτισ ωσ άνω λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ: 

α. Για τα φυςικά πρόςωπα, λαμβάνονται υπόψθ οι ατομικζσ οφειλζσ, κακϊσ και 

οφειλζσ, για τισ οποίεσ το φυςικό πρόςωπο ζχει ευκφνθ για τθν καταβολι τουσ, 

ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Για τα φυςικά πρόςωπα που διατελοφν ςε γάμο 

λαμβάνονται υπόψθ οι προςωπικζσ οφειλζσ κάκε ςυηφγου χωριςτά και για τισ 

ςυηφγουσ, επιπρόςκετα, οι οφειλζσ που είναι βεβαιωμζνεσ ςτο όνομα του ςυηφγου 

τουσ, εφόςον ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ ευκφνονται οι ίδιεσ για τθν 

καταβολι αυτϊν. 

β. Για τα νομικά πρόςωπα και τισ νομικζσ οντότθτεσ λαμβάνονται υπόψθ οι οφειλζσ 

τουσ κακϊσ και οι οφειλζσ που ζχουν βεβαιωκεί ςε βάροσ άλλων προςϊπων και για 
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τισ οποίεσ ζχουν ευκφνθ για τθν καταβολι τουσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 

φορολογικζσ και άλλεσ διατάξεισ. 

 3. Για να χορθγθκεί αποδεικτικό ενθμερότθτασ πρζπει να μθν υπάρχει εντολι 

δζςμευςθσ χοριγθςθσ από Σελωνείο ι άλλθ Αρχι ι κατά τισ διατάξεισ των άρκρων 14 

του ν. 2523/1997 και 46 του ν. 4174/2013. 

4. Αποδεικτικό ενθμερότθτασ χορθγείται, εφόςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ των 

παραγράφων 1, περ. β’, και 3 του παρόντοσ άρκρου, ςτθν περίπτωςθ που ζχει 

κατατεκεί εγγυθτικι επιςτολι αναγνωριςμζνθσ ςτθν Ελλάδα τράπεηασ ι άλλου 

πιςτωτικοφ ιδρφματοσ, διάρκειασ μζχρι ζξι (6) μθνϊν, θ οποία διαςφαλίηει τθν 

καταβολι τθσ οφειλισ για τθν οποία χορθγικθκε μαηί με τισ λοιπζσ επιβαρφνςεισ. 

5. τθν περίπτωςθ τθσ μεταβίβαςθσ ακινιτου ι τθσ ςφςταςθσ εμπράγματου 

δικαιϊματοσ επ’αυτοφ χωρίσ τίμθμα, δεν χορθγείται αποδεικτικό ενθμερότθτασ, 

εφόςον θ είςπραξθ τθσ οφειλισ δεν είναι διαςφαλιςμζνθ.     

 

Άρκρο 4 

Χρόνοσ ιςχφοσ 

1. Θ ιςχφσ του αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ ορίηεται ςε δφο (2) μινεσ, ςτθν περίπτωςθ 

που δεν υφίςτανται βεβαιωμζνεσ οφειλζσ, ανεξαρτιτωσ τθσ πράξθσ ι ςυναλλαγισ για 

τθν οποία ηθτείται. 

2. Ο χρόνοσ ιςχφοσ του αποδεικτικοφ ορίηεται ςε ζνα (1) μινα, ςε περίπτωςθ φπαρξθσ 

μθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν, οφειλϊν που τελοφν ςε αναςτολι ι ζχουν υπαχκεί ςε 

πρόγραμμα ρφκμιςθσ τμθματικισ καταβολισ.  

 

Άρκρο 5 

Διαδικαςία αίτθςθσ – αναηιτθςθσ – αρμόδιο όργανο 

1. Σο αποδεικτικό ενθμερότθτασ χορθγείται υποχρεωτικά θλεκτρονικά κατόπιν 

αιτιςεωσ του ενδιαφερομζνου, και αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε χορθγείται από τθν 
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υπθρεςία που είναι αρμόδια για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ τθσ οφειλισ, ςτθν 

περίπτωςθ που υφίςτανται οφειλζσ, άλλωσ από οποιαδιποτε Δ.Ο.Τ.  

2. Θ αίτθςθ για τθ χοριγθςθ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ περιζχει: 

α.  αν υποβάλλεται από φυςικό πρόςωπο, ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο, Αρικμό 

Φορολογικοφ Μθτρϊου, διεφκυνςθ επαγγζλματοσ και κατοικίασ, αρικμό δελτίου 

αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι διαβατθρίου, αν πρόκειται για αλλοδαποφσ,  

β. αν υποβάλλεται από νομικό πρόςωπο, επωνυμία, διεφκυνςθ και Αρικμό 

Φορολογικοφ Μθτρϊου, 

γ. το ςκοπό για τον οποίο ηθτείται, 

δ. το φορζα ςτον οποίο κα κατατεκεί,  

ε. το ακίνθτο το οποίο κα μεταβιβαςτεί ι επί του οποίου κα ςυςτακεί εμπράγματο 

δικαίωμα, εάν ηθτείται για μεταβίβαςθ ακινιτου ι ςφςταςθ εμπραγμάτου 

δικαιϊματοσ επ’ αυτοφ, 

ςτ. τα ςτοιχεία του τίτλου πλθρωμισ, εάν ηθτείται για είςπραξθ χρθμάτων. 

3. Απαλλάςςεται ο ςυναλλαςςόμενοσ τθσ υποχρζωςθσ προςκόμιςθσ του εντφπου 

αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ, ςε όςεσ υπθρεςίεσ ι φορείσ ζχουν πιςτοποιθκεί από το 

Τπουργείο Οικονομικϊν ότι υποχρεοφνται να το ηθτοφν και να το λαμβάνουν 

θλεκτρονικά, μζςω διαδικτφου, εκτόσ των περιπτϊςεων που αυτό δεν υποςτθρίηεται. 

 

Άρκρο 6 

Σφποσ και περιεχόμενο του αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ 

1. Σο αποδεικτικό ενθμερότθτασ αποτελεί δθμόςιο ζγγραφο, φζρει τον τίτλο 

"ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΟ ΕΝΘΜΕΡΟΣΘΣΑ ΓΙΑ ΧΡΕΘ ΠΡΟ ΣΟ ΔΘΜΟΙΟ" και περιζχει 

υποχρεωτικά τον τίτλο τθσ εκδοφςασ υπθρεςίασ και τθσ αρμόδιασ Δ.Ο.Τ. του 

φορολογοφμενου, το ονοματεπϊνυμο του φυςικοφ ι τθν επωνυμία του νομικοφ 

προςϊπου ςτο οποίο χορθγείται, τθ διεφκυνςθ αυτϊν, τον αρικμό δελτίου 
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ταυτότθτασ του φυςικοφ προςϊπου, τον Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου, τθν 

θμερομθνία ζκδοςθσ του αποδεικτικοφ ολογράφωσ, τον αφξοντα αρικμό του 

αποδεικτικοφ, το ςκοπό για τον οποίο αυτό εκδίδεται, κακϊσ και τθν θμερομθνία 

ζκδοςθσ και διάρκειασ ιςχφοσ του ολογράφωσ.  

2. το αποδεικτικό ενθμερότθτασ αναγράφεται και: 

α. θ αιτία χοριγθςισ του, ωσ ακολοφκωσ: 

i) Για είςπραξθ χρθμάτων. 

ii) Για μεταβίβαςθ ακινιτου.  

iii) Για κάκε νόμιμθ χριςθ (εκτόσ είςπραξθσ χρθμάτων και μεταβίβαςθσ ακινιτων). 

β. τθν περίπτωςθ μεταβίβαςθσ ακινιτου ι ςφςταςθσ εμπράγματου δικαιϊματοσ 

επ’αυτοφ, το ακίνθτο το οποίο κα μεταβιβαςτεί ι επί του οποίου κα ςυςτακεί 

εμπράγματο δικαίωμα.   

γ. τθν περίπτωςθ είςπραξθσ χρθμάτων, τα ςτοιχεία του τίτλου πλθρωμισ.  

3. το αποδεικτικό ενθμερότθτασ που εκδίδεται με όρο παρακράτθςθσ αναγράφεται ο 

κατά περίπτωςθ κωδικόσ,  ςφμφωνα με τον οποίο ο υπόχρεοσ κα αποδϊςει το ποςό 

τθσ παρακράτθςθσ ςτουσ φορείσ είςπραξθσ για λογαριαςμό τθσ Φορολογικισ 

Διοίκθςθσ κατά τθν κείμενθ νομοκεςία. 

4. Σα ζντυπα του αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ φζρουν ενιαία και ςυνεχι μθχανικι 

αρίκμθςθ.  

5. Αν κατά τθν ζκδοςθ του αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ γίνει κάποιο λάκοσ, δεν 

επιτρζπεται θ διόρκωςι του, αλλά αυτό ακυρϊνεται με πράξθ του εκδότθ και 

παραμζνουν ςτθν εκδοφςα υπθρεςία, τόςο το πρωτότυπο όςο και το αντίγραφο. 

6. Σα αποδεικτικά ενθμερότθτασ εκδίδονται ςε δφο αντίγραφα. Σο πρωτότυπο 

χορθγείται ι αποςτζλλεται ςτθν υπθρεςία ι ςτον οργανιςμό πλθρωμισ ι ςτον 

ςυμβολαιογράφο, όταν πρόκειται για μεταβίβαςθ ακινιτου, και το αντίγραφο 
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επιςυνάπτεται ςτθ ςχετικι αίτθςθ και αρχειοκετείται ωσ ςτζλεχοσ. Σο αποδεικτικό 

ενθμερότθτασ που εκδίδεται με όρο παρακράτθςθσ καταχωρείται ςε ειδικό βιβλίο, 

προκειμζνου να ελζγχεται θ απόδοςθ των ποςϊν.  

7. Σο θλεκτρονικό αποδεικτικό ενθμερότθτασ υπογράφεται από το Γενικό Γραμματζα 

Δθμοςίων Εςόδων ι το εξουςιοδοτοφμενο από αυτόν όργανο. Σο αποδεικτικό 

ενθμερότθτασ δίμθνθσ ιςχφοσ υπογράφεται από τον Προϊςτάμενο του Σμιματοσ 

Εςόδων οποιαςδιποτε Δ.Ο.Τ. Σο αποδεικτικό ενθμερότθτασ μθνιαίασ ιςχφοσ 

υπογράφεται από τον Προϊςτάμενο τθσ υπθρεςίασ που είναι αρμόδιοσ για τθν 

επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ τθσ οφειλισ. ε περίπτωςθ αρμοδιότθτασ περιςςότερων τθσ 

μιασ υπθρεςιϊν, το αποδεικτικό μθνιαίασ ιςχφοσ υπογράφεται από τον Προϊςτάμενο 

μιασ εξ αυτϊν κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τουσ υπολοίπουσ. 

8. Ο Προϊςτάμενοσ τθσ αρμόδιασ για τθ χοριγθςθ του αποδεικτικοφ υπθρεςίασ, 

υποχρεοφται να ελζγχει τουλάχιςτον δειγματολθπτικά τα εκδοκζντα αποδεικτικά, ςε 

ό,τι αφορά τθ νομιμότθτα τθσ χοριγθςισ τουσ. 

9. Θ Οικονομικι Επικεϊρθςθ υποχρεοφται να εκδίδει εντολζσ δειγματολθπτικοφ 

ελζγχου γνθςιότθτασ των αποδεικτικϊν ενθμερότθτασ, που προςκομίηονται ςτισ 

διάφορεσ υπθρεςίεσ, διαςταυρϊνοντασ τα ςχετικά ςτοιχεία με αυτά των αρμόδιων 

υπθρεςιϊν κακϊσ και τθν ζγκαιρθ απόδοςθ των παρακρατοφμενων ποςϊν. 

10. Δεν επιτρζπεται κεϊρθςθ φωτοαντιγράφων ι αντιγράφων του αποδεικτικοφ 

ενθμερότθτασ.  

Άρκρο 7 

Ποςοςτό παρακράτθςθσ επί αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ 

1. Όταν εκδίδεται αποδεικτικό ενθμερότθτασ για είςπραξθ χρθμάτων ι μεταβίβαςθ 

ακινιτου ι ςφςταςθ εμπράγματου δικαιϊματοσ επ’ αυτοφ εξ επαχκοφσ αιτίασ και ο 

φορολογοφμενοσ ζχει οφειλζσ που ζχουν υπαχκεί ςε ρφκμιςθ, πζραν τθσ 

προχπόκεςθσ ενθμερότθτασ του οφειλζτθ ςε ρφκμιςθ τμθματικισ καταβολισ, τίκεται 

υποχρεωτικά και όροσ παρακράτθςθσ μζρουσ τθσ ειςπραττόμενθσ απαίτθςθσ, ο 

οποίοσ αναγράφεται επί του αποδεικτικοφ. Όροσ παρακράτθςθσ δεν τίκεται, εάν το 
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αποδεικτικό χορθγείται λόγω προςκόμιςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ, κατά τα οριηόμενα 

ςτθν παράγραφο 4 του άρκρου 3 τθσ παροφςασ.  

2. Σο ποςοςτό τθσ παρακράτθςθσ ορίηεται από τον Προϊςτάμενο τθσ αρμόδιασ για τθν 

επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ των οφειλϊν υπθρεςίασ εντόσ των ακόλουκων κατά 

περίπτωςθ ορίων: 

α. τριάντα (30%) ζωσ πενιντα (50%) τοισ εκατό του ειςπραττόμενου ποςοφ, όταν αιτία 

χοριγθςθσ του αποδεικτικοφ είναι θ είςπραξθ χρθμάτων. Εάν, εντοφτοισ, ζχει 

καταβλθκεί μζςω τθσ ρφκμιςθσ ςυνολικό ποςό μικρότερο του τριάντα τοισ εκατό 

(30%) τθσ ρυκμιςμζνθσ οφειλισ παρακρατείται ποςοςτό εβδομιντα (70%) ζωσ εκατό 

(100%) τοισ εκατό. 

β. εβδομιντα (70%) ζωσ εκατό (100%) τοισ εκατό, όταν αιτία χοριγθςθσ είναι θ 

μεταβίβαςθ ακινιτου ι θ ςφςταςθ εμπράγματου δικαιϊματοσ επ’αυτοφ. 

3. Ειδικά ςτθν περίπτωςθ που το αποδεικτικό ενθμερότθτασ χορθγείται για τθ 

μεταβίβαςθ ακινιτου ι τθ ςφςταςθ εμπράγματου δικαιϊματοσ επ’ αυτοφ από 

επαχκι αιτία και δεν εξοφλοφνται πλιρωσ οι λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ, ορίηεται 

ποςοςτό παρακράτθςθσ επί του τιμιματοσ, το οποίο υπολογίηεται επί τθσ 

πραγματικισ αξίασ του ακινιτου, όχι όμωσ ςε αξία μικρότερθ από τθν αντικειμενικι.  

4. Σο ςυνολικό ποςό τθσ παρακράτθςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει το ςφνολο των 

λθξιπροκζςμων οφειλϊν του φορολογοφμενου, για τισ οποίεσ εκδίδεται το 

αποδεικτικό ενθμερότθτασ. Οι βεβαιωμζνεσ λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ οι οποίεσ 

βρίςκονται ςε αναςτολι είςπραξθσ δφναται να παρακρατθκοφν, μόνο εάν ηθτθκεί 

από τον οφειλζτθ. 

5. Για λθξιπρόκεςμεσ ρυκμιςμζνεσ οφειλζσ βεβαιωμζνεσ ςε περιςςότερεσ από μία 

υπθρεςίεσ εκδίδεται από αυτιν ςτθν οποία ζχει κατατεκεί θ αίτθςθ, ζνα αποδεικτικό  

για όλεσ ςυνολικά τισ οφειλζσ, εφόςον ςυντρζχουν και οι λοιπζσ προχποκζςεισ 

χοριγθςθσ, κατόπιν ςυνεννοιςεωσ των αρμόδιων για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ 

υπθρεςιϊν.  
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Άρκρο 8 

Απόδοςθ παρακρατοφμενων ποςών 

1. Σο ποςό τθσ παρακράτθςθσ πρζπει να αποδίδεται ςτο Δθμόςιο από τθν 

Τπθρεςία ι τον φορζα που παραλαμβάνει το αποδεικτικό ενθμερότθτασ  το αργότερο 

εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν πλθρωμι του τίτλου. 

2. Όταν εκδίδεται αποδεικτικό ενθμερότθτασ για μεταβίβαςθ ακινιτου με τον όρο τθσ 

παρακράτθςθσ, το παρακρατοφμενο ποςό κα πρζπει να αποδοκεί ςτο Δθμόςιο από 

τον ςυμβολαιογράφο  εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από τθν κατάρτιςθ του ςυμβολαίου. 

Ειδικά, ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ο αγοραςτισ είναι αρχι του Δθμοςίου Σομζα 

ι το τίμθμα προβλζπεται να καταβλθκεί με χοριγθςθ δανείου από αναγνωριςμζνθ 

ςτθν Ελλάδα τράπεηα ι άλλο πιςτωτικό ίδρυμα, τότε ο όροσ αυτόσ αναγράφεται 

υποχρεωτικά ςτο ςυμβόλαιο μεταβίβαςθσ, και θ Αρχι ι το Πιςτωτικό Κδρυμα 

υποχρεοφται να αποδϊςει το παρακρατοφμενο ποςό μζςα ςε τρεισ θμζρεσ από τθν 

πρϊτθ εκταμίευςθ του ποςοφ και όχι αργότερα από δφο μινεσ από τθν θμερομθνία 

ςφνταξθσ του ςυμβολαίου. Γενικϊσ, εάν για οιοδιποτε λόγο δεν εκπλθρωκοφν οι όροι 

παρακράτθςθσ και απόδοςθσ του παρόντοσ άρκρου, και οι οποίοι ζχουν αναγραφεί 

επί του αποδεικτικοφ, κεωρείται ότι το ςυμβόλαιο μεταβίβαςθσ καταρτίςκθκε χωρίσ 

τθν προςκόμιςθ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ. Ο τελευταίοσ αυτόσ όροσ αναγράφεται 

υποχρεωτικά ςτο ςυμβόλαιο μεταβίβαςθσ. 

3. Σο παρακρατοφμενο ποςό λαμβάνεται υπόψθ για τθν κάλυψθ δόςθσ ι δόςεων τθσ 

τθροφμενθσ ρφκμιςθσ, με τα τυχόν ευεργετιματα τθσ πρόωρθσ εξόφλθςθσ αυτισ, 

εφόςον δεν πιςτϊνεται ςε άλλεσ οφειλζσ ςφμφωνα με το άρκρο 44 του ν. 4174/2013. 

 

Άρκρο 9 

Πρόςωπα τα οποία δφνανται να ηθτοφν και να λαμβάνουν το αποδεικτικό 

ενθμερότθτασ 

Οι Φορείσ, οι Τπθρεςίεσ ι τα πρόςωπα, που δφνανται να ηθτιςουν πιςτοποίθςθ για 

να λαμβάνουν θλεκτρονικά, μζςω διαδικτφου, το αποδεικτικό ενθμερότθτασ των 

ςυναλλαςςομζνων με αυτοφσ, είναι αυτοί που ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ παροφςασ 
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κακϊσ και όςοι διενεργοφν πράξεισ, ςτισ οποίεσ είναι υποχρεωτικι θ προςκόμιςθ 

Αποδεικτικοφ Ενθμερότθτασ, ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία. Κατά τα 

λοιπά εφαρμόηονται, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων τθσ παροφςασ, τα 

αναφερόμενα ςτθν Α.Τ.Ο. ΠΟΛ 1123/2012 (Β’ 1665). 

 

Άρκρο 10 

Λοιπά Θζματα 

Όπου ςτα ανωτζρω άρκρα αναφζρεται ο Προϊςτάμενοσ τθσ Δ.Ο.Τ., νοείται και ο 

Προϊςτάμενοσ των υπθρεςιϊν που ζχουν αρμοδιότθτεσ Προϊςταμζνου Δ.Ο.Τ. για τθν 

είςπραξθ των Δθμοςίων Εςόδων. 

 

Άρκρο 11 

Προχποκζςεισ για τθν εφαρμογι τθσ παραγράφου 8 του άρκρου 12 του ν. 

4174/2013, όπωσ ιςχφει 

Προχποκζςεισ για τθν εφαρμογι τθσ παραγράφου 8 του άρκρου 12 του ν. 4174/2013, 

όπωσ ιςχφει, ςυνιςτοφν ιδίωσ: 

α. Θ διαπίςτωςθ οικονομικοφ εγκλιματοσ ι μεγάλθσ ζκταςθσ φοροδιαφυγι, όπωσ 

αυτά ορίηονται από τθν κείμενθ νομοκεςία. 

β. Θ φπαρξθ μθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν μεγαλφτερων των δζκα χιλιάδων (10.000) 

ευρϊ για φυςικά πρόςωπα και πενιντα χιλιάδων  (50.000) για νομικά, θ είςπραξθ των 

οποίων δεν διαςφαλίηεται, εφόςον το αποδεικτικό ηθτείται για μεταβίβαςθ ακινιτου.  

γ. Θ φπαρξθ οφειλϊν ςε αναςτολι, μεγαλφτερων των πενιντα χιλιάδων (50.000) 

ευρϊ, εάν το αποδεικτικό ηθτείται για είςπραξθ χρθμάτων, ςτθν περίπτωςθ που το 

ειςπραττόμενο ποςό υπερβαίνει το φψοσ των οφειλϊν. 

δ. Διαγραφι οφειλϊν, λόγω ακφρωςθσ για τυπικοφσ λόγουσ προθγοφμενθσ 

βεβαίωςθσ,  για το χρονικό διάςτθμα μζχρι τθ νζα βεβαίωςθ.  

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΗ-Κ7Κ



13 
 

ε. τθν περίπτωςθ που υπάρχουν ενδείξεισ ςοβαρισ φοροδιαφυγισ ι απάτθσ ι 

οικονομικοφ εγκλιματοσ πριν τθν ζκδοςθ του νόμιμου τίτλου.    

ςτ. Περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ κατόπιν χριςθσ μεκόδων ανάλυςθσ κινδφνου 

πικανολογείται κίνδυνοσ για τθν είςπραξθ τθσ οφειλισ. 

η. Λοιπζσ περιπτϊςεισ που πλθροφορείται θ φορολογικι διοίκθςθ με οποιοδιποτε 

τρόπο τθν επικείμενθ βεβαίωςθ μεγάλων οφειλϊν. 

 

Άρκρο 12 

1. Θ παροφςα απόφαςθ τίκεται ςε ιςχφ από 1.1.2014. 

2. Σα αποδεικτικά ενθμερότθτασ που εκδόκθκαν ι κα εκδοκοφν μζχρι τθν ζναρξθ 

ιςχφοσ τθσ παροφςασ ιςχφουν μζχρι τθν θμερομθνία που αναγράφεται ςε αυτά. 

3. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ καταργείται θ Απόφαςθ του Τπουργοφ 

Οικονομικϊν με αρικμ. 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999 (Β’ 2134). 

4. Θ παροφςα απόφαςθ να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

 

       Ακριβζσ αντίγραφο                           Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 

Η Προϊςταμζνθ τθσ Γραμματείασ                            ΘΕΟΧΑΡΗ ΘΕΟΧΑΡΗ 

                 

Α. ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Εκνικό Συπογραφείο για Δθμοςίευςθ ςτο τεφχοσ Β' 

2. Όλεσ τισ Δ.Ο.Τ.  

3. Διεφκυνςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (e-εφαρμογζσ)  

 

 

Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

Αποδζκτεσ πίνακα Αϋ,Γϋ,Δ', Σ', Η', Θ', Θ', Ι', ΙΑ', ΙΒ', ΙΓ', ΙΔ', ΙΕ',ΙΣ', ΙΗ', ΙΘ', ΙΘ', Κ', ΚΑ', 
ΚΒ',ΚΓ' 
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Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1) Γραφείο κ. Τπουργοφ 

2) Γραφείο κ. Αναπλθρωτι Τπουργοφ  

3) Γραφείο κ. Τφυπουργοφ 

4) Γραφεία κ.κ. Γενικϊν Γραμματζων 

5) Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευκυντϊν 

6) Όλεσ τισ Διευκφνςεισ, Σμιματα και Ανεξάρτθτα Γραφεία του Τπουργείου 

Οικονομικϊν 

7) Δ/νςθ Πολιτικισ Ειςπράξεων- Σμιματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Γραμματεία 

8) Γραφείο Σφπου και Δθμοςίων χζςεων 

9) Γραφείο Επικοινωνίασ και Πλθροφόρθςθσ Πολιτϊν 

10) Περιοδικό Φορολογικι Επικεϊρθςθ 
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