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ΘΕΜΑ: «Βεβαίωςη οφειλήσ άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπωσ ιςχφει». 

 
ΑΡΟΦΑΣΗ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 12, παρ. 6 και 7, του ν.4174/2013 (Αϋ 170), όπωσ ιςχφει, 

«Φορολογικζσ διαδικαςίεσ και άλλεσ διατάξεισ» 

2. 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. 

Α Ρ Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

                                                                 Άρθρο 1 

Ρροχποθζςεισ για την ζκδοςη βεβαίωςησ οφειλήσ 

1. Η βεβαίωςθ οφειλισ εκδίδεται υπό τισ προχποκζςεισ τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 

12 του ν. 4174/2013, όπωσ ιςχφει. τθν περίπτωςθ που εκδίδεται  λόγω μεταβίβαςθσ 

Ακινα,      27 Δεκεμβρίου 2013 
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ακινιτου ι ςφςταςθσ εμπραγμάτου δικαιϊματοσ επ’ αυτοφ εξ επαχκοφσ αιτίασ, πζραν 

των ωσ άνω προχποκζςεων πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά και οι ακόλουκεσ: 

α) αποδίδεται ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ από το ςυμβολαιογράφο το ςφνολο του 

προϊόντοσ του τιμιματοσ και μζχρι του φψουσ των οφειλϊν, το οποίο αναγράφεται επί 

τθσ βεβαίωςθσ και το οποίο δεν μπορεί να υπολείπεται τθσ αντικειμενικισ αξίασ του 

ακινιτου ι του δικαιϊματοσ που ςυςτινεται επ’ αυτοφ, εκτόσ εάν οι εναπομζνουςεσ 

οφειλζσ διαςφαλίηονται από εγγυιςεισ ι εμπράγματεσ αςφάλειεσ, οπότε ςθμειϊνεται 

επί τθσ βεβαίωςθσ αντίςτοιχθ ζνδειξθ.  

β) δεν ςυντρζχουν άλλοι λόγοι μθ ζκδοςθσ του αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ, παρά μόνον 

οι ανωτζρω οφειλζσ. 

 

Άρθρο 2 

Χρόνοσ ιςχφοσ τησ βεβαίωςησ οφειλήσ – Αρμόδια Πργανα για τη Χορήγηςη 

Η βεβαίωςθ οφειλισ, ζχει διάρκεια ιςχφοσ ενόσ μινα από τθν ζκδοςι τθσ και υπογράφεται 

από τον προϊςτάμενο τθσ αρμόδιασ για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ τθσ οφειλισ υπθρεςίασ. 

ε περίπτωςθ αρμοδιότθτασ περιςςότερων τθσ μιασ υπθρεςιϊν, θ βεβαίωςθ οφειλισ 

υπογράφεται από τον Προϊςτάμενο μιασ εξ αυτϊν κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τουσ 

υπολοίπουσ.    

  

Άρθρο 3 

Διαδικαςία χορήγηςησ, τφποσ και περιεχόμενο τησ βεβαίωςησ οφειλήσ 

1. Η βεβαίωςθ οφειλισ εκδίδεται φςτερα από αίτθςθ του δικαιοφχου τθσ πλθρωμισ ι 

του μεταβιβάηοντα ακίνθτο ι εμπράγματο δικαίωμα προσ τθν αρμόδια για τθν επιδίωξθ 

τθσ είςπραξθσ τθσ οφειλισ υπθρεςία και αποςτζλλεται ςτθν υπθρεςία ι τον οργανιςμό 

πλθρωμισ ι ςτον ςυμβολαιογράφο, όταν χορθγείται για μεταβίβαςθ ακινιτου ι 

ςφςταςθ εμπράγματου δικαιϊματοσ επ’ αυτοφ. Διαηευκτικά, θ βεβαίωςθ μπορεί να 

ηθτθκεί και από :   
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α) τθν υπθρεςία ι τον φορζα που διενεργεί τθν εκκακάριςθ ι τθν πλθρωμι προσ τον 

οφειλζτθ για τθν είςπραξθ τθσ οποίασ απαιτείται θ κατάκεςθ αποδεικτικοφ 

ενθμερότθτασ, το οποίο δεν ζχει προςκομιςκεί,  

β) από τον ςυμβολαιογράφο που διενεργεί τθ μεταβίβαςθ ακινιτου ι τθ ςφςταςθ του 

εμπράγματου δικαιϊματοσ. 

2. τθν αίτθςθ για τθ χοριγθςθ τθσ βεβαίωςθσ αναφζρονται υποχρεωτικά: 

α) εάν υποβάλλεται από φυςικό πρόςωπο, ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο, Αρικμόσ 

Φορολογικοφ Μθτρϊου, διεφκυνςθ επαγγζλματοσ και κατοικίασ, αρικμόσ δελτίου 

ταυτότθτασ ι διαβατθρίου, αν πρόκειται για αλλοδαποφσ, 

β) εάν υποβάλλεται από νομικό πρόςωπο, θ επωνυμία, διεφκυνςθ και Αρικμόσ 

Φορολογικοφ Μθτρϊου, 

γ) ο ςκοπόσ για τον οποίο ηθτείται,  

δ) ο φορζασ ςτον οποίο κα κατατεκεί,  

ε) το ακίνθτο το οποίο κα μεταβιβαςτεί (εάν ηθτείται για μεταβίβαςθ ακινιτου), 

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

3. Η βεβαίωςθ οφειλισ δφναται να εκδοκεί και οίκοκεν από τθν αρμόδια για τθν 

επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ τθσ οφειλισ υπθρεςία, ςτθν περίπτωςθ που εντοπιςτεί 

απαίτθςθ του οφειλζτθ για τθν είςπραξθ τθσ οποίασ απαιτείται θ προςκόμιςθ 

αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ, το οποίο δεν δφναται βάςει των ιςχυουςϊν διατάξεων να 

εκδοκεί.  

4. Η βεβαίωςθ οφειλισ αποτελεί δθμόςιο ζγγραφο, φζρει τον τίτλο "ΒΕΒΑΙΩΗ ΟΦΕΙΛΗ 

ΠΡΟ ΣΟ ΔΗΜΟΙΟ", ςτο οποίο αναγράφονται υποχρεωτικά: 

α) Ο τίτλοσ τθσ υπθρεςίασ που το εκδίδει και τθσ αρμόδιασ Δ.Ο.Τ. του οφειλζτθ, το 

ονοματεπϊνυμο του φυςικοφ προςϊπου ι θ επωνυμία του νομικοφ προςϊπου, για το 

οποίο εκδίδεται, θ διεφκυνςθ αυτϊν, ο αρικμόσ δελτίου ταυτότθτασ του φυςικοφ 

προςϊπου, ο Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου, θ θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ βεβαίωςθσ 

ολογράφωσ, ο αρικμόσ πρωτοκόλλου, ο αφξων αρικμόσ τθσ βεβαίωςθσ, ο ςκοπόσ για τον 

οποίο αυτι εκδίδεται κακϊσ και θ θμερομθνία ζκδοςθσ και θ διάρκεια ιςχφοσ τθσ, 

ολογράφωσ. 
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β) Ο κατά περίπτωςθ μοναδικόσ κωδικόσ ςφμφωνα με τον οποίο ο υπόχρεοσ κα 

αποδϊςει το παρακρατοφμενο ποςό ςτουσ φορείσ είςπραξθσ, υπζρ τθσ Φορολογικισ 

Διοίκθςθσ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 

γ) Για τα φυςικά πρόςωπα, το ςφνολο των  βεβαιωμζνων (λθξιπρόκεςμων και μθ)  

ατομικϊν χρεϊν κακϊσ και των βεβαιωμζνων χρεϊν ςυνυποχρζωςθσ και 

ςυνυπευκυνότθτασ για τα οποία το φυςικό πρόςωπο ζχει ευκφνθ για τθν καταβολι 

τουσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, πλζον των τυχόν αναλογοφντων 

ςυνειςπραττομζνων,  

δ) Για τα νομικά πρόςωπα ι τισ ενϊςεισ προςϊπων κακϊσ και τισ ομάδεσ περιουςίασ 

αναγράφονται οι ςυνολικζσ βεβαιωμζνεσ (λθξιπρόκεςμεσ και μθ) οφειλζσ τουσ κακϊσ 

και οι οφειλζσ που ζχουν βεβαιωκεί ςε βάροσ άλλων προςϊπων για τισ οποίεσ ζχουν 

ευκφνθ καταβολισ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, πλζον των τυχόν 

αναλογοφντων ςυνειςπραττομζνων. 

ε) Οφειλζσ οι οποίεσ τελοφν ςε αναςτολι αναγράφονται μόνον, εάν ηθτθκεί από τον 

οφειλζτθ ςτθν αίτθςι του. 

5. Για κάκε τίτλο πλθρωμισ εκδίδεται χωριςτι βεβαίωςθ οφειλισ, θ οποία 

επιςυνάπτεται ςτον τίτλο πλθρωμισ αντί του αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ. 

6. Αν κατά τθν ζκδοςθ τθσ βεβαίωςθσ γίνει κάποιο λάκοσ, δεν επιτρζπεται θ διόρκωςι 

τθσ, αλλά αυτι ακυρϊνεται με πράξθ του προϊςταμζνου τθσ εκδοφςασ υπθρεςίασ και 

παραμζνει ςτθν υπθρεςία, τόςο το πρωτότυπο όςο και το αντίγραφο. 

7. Η βεβαίωςθ οφειλισ εκδίδεται ςε δφο αντίγραφα. Σο πρωτότυπο τθσ βεβαίωςθσ 

οφειλισ χορθγείται ςτον αιτοφντα ι αποςτζλλεται ςτθν υπθρεςία ι ςτον οργανιςμό 

πλθρωμισ ι ςτον ςυμβολαιογράφο, και το αντίγραφο επιςυνάπτεται ςτθν ςχετικι 

αίτθςθ και αρχειοκετείται ωσ ςτζλεχοσ ςε ειδικό βιβλίο, προκειμζνου να ελζγχεται θ 

απόδοςθ των ποςϊν.  

8. Ο Προϊςτάμενοσ τθσ αρμόδιασ για τθ χοριγθςθ τθσ βεβαίωςθσ υπθρεςίασ, 

υποχρεοφται να ελζγχει τουλάχιςτον δειγματολθπτικά τισ εκδοκείςεσ βεβαιϊςεισ, ςε ό,τι 

αφορά τθ νομιμότθτα τθσ χοριγθςισ τουσ. 

9. Η Οικονομικι Επικεϊρθςθ υποχρεοφται να εκδίδει εντολζσ δειγματολθπτικοφ ελζγχου 

γνθςιότθτασ των βεβαιϊςεων που προςκομίηονται ςτισ διάφορεσ υπθρεςίεσ, 

διαςταυρϊνοντασ τα ςχετικά ςτοιχεία με αυτά των υπθρεςιϊν τθσ Φορολογικισ 
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Διοίκθςθσ, κακϊσ και τθν απόδοςθ ςτισ Δ.Ο.Τ. και ςτα Σελωνεία των παρακρατοφμενων 

ποςϊν. 

10. Δεν επιτρζπεται κεϊρθςθ από οποιονδιποτε φωτοαντιγράφων ι αντιγράφων τθσ 

βεβαίωςθσ οφειλισ.   

 

Άρθρο 4 

Απόδοςη παρακρατοφμενων ποςών  

1. Η υπθρεςία ι οργανιςμόσ που παραλαμβάνει τθ βεβαίωςθ οφειλισ αποδίδει ςτθν 

υπθρεςία που εξζδωςε τθ βεβαίωςθ, το προσ είςπραξθ ποςό και μζχρι του φψουσ του 

ςυνόλου των βεβαιωμζνων οφειλϊν, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθ μερικι ι ολικι 

εξόφλθςθ του τίτλου πλθρωμισ και όχι πζραν των τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν 

παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ ιςχφοσ τθσ βεβαίωςθσ. Για τθν απόδοςθ τυχόν 

εναπομείναντοσ ποςοφ ςτο δικαιοφχο από τθν υπθρεςία ι τον οργανιςμό πλθρωμισ, 

απαιτείται προςκόμιςθ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ.  

2. Όταν εκδίδεται βεβαίωςθ οφειλισ για μεταβίβαςθ ακινιτου, το αναγραφόμενο επί 

τθσ βεβαίωςθσ προσ παρακράτθςθ ποςό, αποδίδεται από το ςυμβολαιογράφο ςτθν 

εκδοφςα τθ βεβαίωςθ υπθρεςία εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθ ςφνταξθ του 

ςυμβολαίου. Ειδικά, ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία αγοραςτισ είναι Αρχι του 

Δθμοςίου  ι το τίμθμα προβλζπεται να καταβλθκεί ςτον πωλθτι με χοριγθςθ δανείου 

ςτον αγοραςτι από αναγνωριςμζνεσ ςτθν Ελλάδα Σράπεηεσ και λοιπά Πιςτωτικά 

Ιδρφματα, τότε ο όροσ αυτόσ αναγράφεται υποχρεωτικά ςτο ςυμβόλαιο μεταβίβαςθσ, θ 

δε Δθμόςια Αρχι ι το Πιςτωτικό Ίδρυμα αναλαμβάνει να αποδϊςει το αναγραφόμενο 

επί τθσ βεβαίωςθσ προσ παρακράτθςθ ποςό μζςα ςε τρεισ θμζρεσ από τθν 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 τθσ βεβαίωςθσ, 

κεωρείται ότι το ςυμβόλαιο μεταβίβαςθσ καταρτίςκθκε χωρίσ τθν προςκόμιςθ 

αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ. Ο τελευταίοσ αυτόσ όροσ αναγράφεται υποχρεωτικά ςτο 

ςυμβόλαιο μεταβίβαςθσ. 

3. Σα αποδιδόμενα ποςά πιςτϊνονται ςτισ οφειλζσ κατά τισ διατάξεισ τθσ 

παραγράφου 2 του άρκρου 44 του ν. 4174/2013 (Αϋ170). 
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Άρθρο 5 

Λοιπά θζματα 

τθν περίπτωςθ που ηθτείται βεβαίωςθ οφειλισ για μεταβίβαςθ ακινιτου ι ςφςταςθ 

εμπράγματου δικαιϊματοσ επ’αυτοφ και υφίςτανται οφειλζσ βεβαιωμζνεσ ςτα Σελωνεία 

ι και ςε αυτά, θ βεβαίωςθ εκδίδεται ςε κάκε περίπτωςθ μετά από ςυνεννόθςθ του 

Προϊςτάμενου του Σελωνείου με τον Προϊςτάμενο τθσ αρμόδιασ για τθ χοριγθςθ τθσ 

βεβαίωςθσ φορολογικισ αρχισ, ϊςτε να διαπιςτωκεί θ ςυνδρομι των προχποκζςεων 

του άρκρου 1 τθσ παροφςασ. ε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ θ βεβαίωςθ οφειλισ που 

εκδίδεται από το Σελωνείο αποςτζλλεται ςτθν αρμόδια για τθ χοριγθςθ τθσ βεβαίωςθσ 

υπθρεςία, ϊςτε να τεκεί ςχετικι επιςθμειωματικι πράξθ από τον Προϊςτάμενο αυτισ ι 

να εκδοκεί βεβαίωςθ οφειλισ και από τθ Φορολογικι Αρχι, θ οποία κα ιςχφει ςε 

ςυνδυαςμό με τθ βεβαίωςθ οφειλισ του Σελωνείου. 

 

Άρθρο 6 

1. Η παροφςα απόφαςθ ιςχφει από 1.1.2014. 

2. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ, θ Απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν με τθν 

με αρικμ. ΠΟΛ 1084/2013 (ΦΕΚ 1087 Βϋ) καταργείται. 

3. Οι βεβαιϊςεισ οφειλϊν που εκδόκθκαν ι κα εκδοκοφν μζχρι τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ 

παροφςασ ιςχφουν μζχρι τθν θμερομθνία που αναγράφεται ςε αυτζσ.  

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

 

 

ΑΚΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΑΦΟ    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ 
  Η ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ        ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΤΗΣ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑΣ          ΘΕΟΧΑΗΣ ΘΕΟΧΑΗΣ               
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 ΡΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 

Α. ΡΟΣ ΕΝΕΓΕΙΑ 

1. Εκνικό Συπογραφείο για Δθμοςίευςθ ςτο τεφχοσ Β' 

2. Δ.Ο.Τ. και Σελωνεία όλθσ τθσ Χϊρασ 

3. Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ   

 

Β. ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΡΟΙΗΣΗ 

Αποδζκτεσ πίνακα Α, ζωσ τζλοσ (πλθν των Δ.Ο.Τ. και των Σελωνείων) 

 

Γ. ΕΣΩΤΕΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1) Γραφείο κ. Τπουργοφ 

2) Γραφείο κ. Αναπλθρωτι Τπουργοφ  

3) Γραφείο κ. Τφυπουργοφ 

4)Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων 

5) Γραφεία κ.κ. Γενικϊν Γραμματζων 

6) Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευκυντϊν 

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

Οικονομικϊν 

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

9) Δ/νςθ 19θ Σελωνειακϊν Διαδικαςιϊν 

10) Γραφείο Σφπου και Δθμοςίων χζςεων 

11) Γραφείο Επικοινωνίασ και Πλθροφόρθςθσ Πολιτϊν 

12) Περιοδικό Φορολογικι Επικεϊρθςθ 
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