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ΘΔΜΑ: «Σπκπιήξσζε - ηξνπνπνίεζε ησλ Απνθάζεσλ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ ΠΟΛ 1274/27.12.2013 θαη ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β΄ 3398) πεξί Απνδεηθηηθνχ 

Δλεκεξφηεηαο θαη πεξί Βεβαίσζεο νθεηιήο άξζξνπ 12 λ. 4174/2013 (Α΄170), φπσο 

ηζρχεη». 

 

ΑΠΟΦΑΖ 

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12, ηνπ λ.4174/2013 (Α΄ 170), «Φνξνινγηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχoπλ. 

2. Τηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Δ2 ηνπ λ. 4093/2012 πεξί ζχζηαζεο 

ζέζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Α΄222). 

3. Τηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ, 

αλάζεζε θαζεθφλησλ  θαη εμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο» ηνπ λ. 4174/2013 (Α΄170), 

φπσο ηζρχνπλ.  

4. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ λ.δ. 356/1974 (Α΄90) Κ.Δ.Γ.Δ, φπσο 

ηζρχνπλ. 

5. Τελ Απφθαζε Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ ΠΟΛ 

1274/27.12.2013 (Β’ 3398  πεξί απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο άξζξνπ 12 λ.4174/2013 

– Α’ 170  θαη ηελ Απφθαζε Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ ΠΟΛ 

1275/27.12.2013 Β’ 3398  πεξί βεβαίσζεο νθεηιήο άξζξνπ 12 λ.4174/2013 –(Α’ 170) 

. 
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ΠΟΛ. 1065 

 

 
  

ΠΡΟ: Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΗ-5ΤΨ



2 
 

6. Τελ Πξάμε ηνπ Υπνπξγηθνχ Σπκβνπιίνπ αξ. 1 ηεο 16.1.2013 (η. 

Υ.Ο.Γ.Γ. 18), «Δπηινγή θαη Γηνξηζκφο Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ». 

7. Τν γεγνλφο φηη απφ ηελ απφθαζε απηή δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε 

βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

 

1. Σηελ πεξίπησζε α. ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Απφθαζεο 

Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ ΠΟΛ 1274/27.12.2013, Β’ 3398 , κεηά απφ 

ηηο ιέμεηο «ζηελ θείκελε λνκνζεζία,» πξνζηίζεληαη νη ιέμεηο «απφ Γεκνζίνπο 

Υπνιφγνπο θαη απφ απηνχο πνπ ελεξγνχλ πιεξσκέο κε εληνιή ή εμνπζηνδφηεζε ησλ 

αλσηέξσ». 

2. Σηελ πεξίπησζε α. ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Απφθαζεο 

Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ ΠΟΛ 1274/27.12.2013, Β’ 3398, πξνζηίζεηαη 

εδάθην σο εμήο : «Τίηινη πιεξσκήο πνπ εμνθινχληαη κε πνζφ θάησ ησλ ρηιίσλ 

πεληαθνζίσλ (1.500) επξψ ζπκςεθίδνληαη κε ηπρφλ νθεηιέο ησλ δηθαηνχρσλ, εθφζνλ 

ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ λ.δ. 356/1974 – Α΄ 90 (Κ.Δ.Γ.Δ.), 

φπσο ηζρχεη». 

3. Σηελ πεξίπησζε ε. ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Απφθαζεο 

Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ ΠΟΛ 1274/27.12.2013, Β΄3398, νη ιέμεηο ηνπ 

πξψηνπ εδαθίνπ «ηνπ Γεκνζίνπ Τνκέα» αληηθαζίζηαληαη απφ ηηο ιέμεηο «ηεο 

πεξίπησζεο α. ηνπ παξφληνο άξζξνπ».  

4. Η πεξίπησζε α. ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο Απφθαζεο Γεληθνχ 

Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ ΠΟΛ 1274/27.12.2013, Β΄3398 αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο : 

«α.  λα κελ έρεη ζπλνιηθέο ιεμηπξφζεζκεο βαζηθέο νθεηιέο άλσ ησλ ηξηάληα 

(30) επξψ βεβαησκέλεο ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε. Δθφζνλ, πθίζηαληαη ζπλνιηθέο 

βαζηθέο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο άλσ ηνπ πξναλαθεξφκελνπ πνζνχ βεβαησκέλεο ζηε 

Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ν αηηψλ πξέπεη λα ηηο έρεη  ηαθηνπνηήζεη θαηά λφκηκν ηξφπν κε 

αλαζηνιή είζπξαμεο ή κε ξχζκηζε ηκεκαηηθήο  θαηαβνιήο, θαη» 

5. Η πεξίπησζε β. ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο Απφθαζεο 

Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ ΠΟΛ 1274/27.12.2013, Β΄3398 

αληηθαζίζηαηαη θαη πξνζηίζεηαη πεξίπησζε γ σο αθνινχζσο: 
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«β. λα έρεη ππνβάιεη ηηο δειψζεηο ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο, ήηνη δειψζεηο 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, εθθαζαξηζηηθέο θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ηηο 

πεξηνδηθέο δειψζεηο ΦΠΑ, πνπ έπνληαη ηεο ηειεπηαίαο εθθαζαξηζηηθήο θαη πνπ ε 

πξνζεζκία ππνβνιήο ηνπο έρεη ιήμεη έλα κήλα πξηλ ηελ εκεξνκελία αίηεζεο έθδνζεο 

ηνπ απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο.  

γ. Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ,  ζηα πιαίζηα ειέγρνπ, δηαπηζησζεί φηη  δελ έρνπλ 

ππνβιεζεί δειψζεηο Φφξνπ Μηζζσηψλ Υπεξεζηψλ (Φ.Μ.Υ.), Δληαίνπ Φφξνπ 

Ιδηνθηεζίαο Αθηλήησλ (ΔΝ.Φ.Ι.Α.), Φφξνπ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (Φ.Α.Π.) θαη 

Σηνηρείσλ Αθηλήησλ ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο, θαηαρσξείηαη εληνιή δέζκεπζεο ηνπ 

απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα TAXIS, ε νπνία αίξεηαη 

κεηά ηελ ππνβνιή ησλ δειψζεσλ ή φηαλ ε ζρεηηθή ππνρξέσζε δελ πθίζηαηαη πιένλ». 

6. Η παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο Απφθαζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ ΠΟΛ 1274/27.12.2013, Β΄3398 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: 

«Τν απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο ρνξεγείηαη ππνρξεσηηθά ειεθηξνληθά θαηφπηλ 

αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη αλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, ηφηε ρνξεγείηαη απφ 

νπνηαδήπνηε Γ.Ο.Υ. ή Διεγθηηθφ Κέληξν.»  

7. Τν ζηνηρείν ε. ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο Απφθαζεο Γεληθνχ 

Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ ΠΟΛ 1274/27.12.2013, Β΄3398, αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο: 

«ε. ζηελ πεξίπησζε χπαξμεο ζπλνιηθψλ βεβαησκέλσλ νθεηιψλ άλσ ησλ (30) 

επξψ, θαη ην αθίλεην ην νπνίν ζα κεηαβηβαζηεί ή επί ηνπ νπνίνπ ζα ζπζηαζεί 

εκπξάγκαην δηθαίσκα κε ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο αθηλήηνπ (Α.Τ.ΑΚ) εθφζνλ 

πθίζηαηαη, εάλ ην απνδεηθηηθφ δεηείηαη γηα κεηαβίβαζε αθηλήηνπ ή ζχζηαζε 

εκπξαγκάηνπ δηθαηψκαηνο επ’ απηνχ θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ηίηινπ πιεξσκήο ή 

νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηαπηνπνηεί ηε ζπγθεθξηκέλε πιεξσκή, εάλ δεηείηαη γηα 

είζπξαμε ρξεκάησλ». 

8. Τν ζηνηρείν ζη. ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο Απφθαζεο Γεληθνχ 

Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ ΠΟΛ 1274/27.12.2013, Β΄3398, απαιείθεηαη.  

9. Σηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο Απφθαζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ ΠΟΛ 1274/27.12.2013, Β΄3398 πξνζηίζεληαη εδάθηα σο 

αθνινχζσο: 

  «Τα Γξαθεία Δμππεξέηεζεο Φνξνινγνπκέλσλ (Γ.Δ.Φ.) ηνπ Υπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ ιακβάλνπλ θαη παξαδίδνπλ ην απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο ζηνλ 

αηηνχληα ή ζε λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπ, χζηεξα απφ ζρεηηθή αίηεζή 
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ηνπ, γηα λα ην ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηηο πξάμεηο θαη ηηο ζπλαιιαγέο πνπ απηφ 

απαηηείηαη. Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη δπλαηή ε ρνξήγεζε ηνπ ειεθηξνληθά, ή 

πνπ απαηηείηαη ππνγξαθή ηνπ απνδεηθηηθνχ απφ Πξντζηάκελν Γ.Ο.Υ. ή Διεγθηηθνχ 

Κέληξνπ, δχλαληαη λα παξαιακβάλνπλ θαη λα απνζηέιινπλ ηελ αίηεζε ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ ζε Γ.Ο.Υ., κέζσ ηειενκνηνηππίαο. Τν απνδεηθηηθφ ή ε βεβαίσζε 

νθεηιήο θαηά πεξίπησζε, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζήο ηνπ, 

απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά ζην Γ.Δ.Φ. θαη παξαδίδνληαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν». 

10. Σηελ παξάγξαθν 2 πεξίπησζε α. ηνπ άξζξνπ 6 ηεο Απφθαζεο Γεληθνχ 

Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ ΠΟΛ 1274/27.12.2013, Β΄3398, νη ππνπεξηπηψζεηο  

ii)  θαη iii) αλαξηζκνχληαη ζε iii) θαη iv) αληηζηνίρσο, ε ππνπεξίπησζε i) 

αληηθαζίζηαηαη, θαη πξνζηίζεηαη πεξίπησζε ii) σο αθνινχζσο:  

« 

i) Γηα είζπξαμε ρξεκάησλ απφ θνξείο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο. 

ii)Γηα είζπξαμε ρξεκάησλ απφ θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ (πιελ Κεληξηθήο 

Κπβέξλεζεο)». 

11. Η πεξηπηψζεηο β. θαη γ. ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο Απφθαζεο 

Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ ΠΟΛ 1274/27.12.2013, Β΄3398, 

αληηθαζίζηαληαη σο αθνινχζσο: 

«β. Σηα απνδεηθηηθά κεληαίαο ηζρχνο πνπ εθδίδνληαη γηα κεηαβίβαζε αθηλήηνπ 

ή ζχζηαζε εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο επ’ απηνχ, ην αθίλεην ην νπνίν ζα 

κεηαβηβαζηεί ή επί ηνπ νπνίνπ ζα ζπζηαζεί εκπξάγκαην δηθαίσκα κε ηνλ αξηζκφ 

ηαπηφηεηαο αθηλήηνπ (Α.Τ.ΑΚ) εθφζνλ πθίζηαηαη. Σηελ πεξίπησζε χπαξμεο 

ζπλνιηθψλ βεβαησκέλσλ νθεηιψλ έσο θαη ηξηάληα (30) επξψ, δελ απαηηείηαη ε 

αλαγξαθή ηνπ αθηλήηνπ.  

γ. Σηα απνδεηθηηθά κεληαίαο ηζρχνο πνπ εθδίδνληαη κε ηνλ φξν ηεο 

παξαθξάηεζεο γηα είζπξαμε ρξεκάησλ, ηα ζηνηρεία ηνπ ηίηινπ πιεξσκήο ή 

νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηαπηνπνηεί ηε ζπγθεθξηκέλε πιεξσκή».   

12.  Η παξάγξαθνο 7 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο Απφθαζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ ΠΟΛ 1274/27.12.2013, Β΄3398 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: 

«7. Τν απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο πνπ εθδίδεηαη ειεθηξνληθά θέξεη 

ειεθηξνληθή απνηχπσζε ηεο ππνγξαθήο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

ή ηνπ εμνπζηνδνηνχκελνπ απφ απηφλ νξγάλνπ. Απηφ πνπ ρνξεγείηαη απφ ηηο Γ.Ο.Υ., 

αλ είλαη δίκελεο ηζρχνο, ή κεληαίαο πνπ ρνξεγείηαη γηα θάζε λφκηκε ρξήζε, πιελ 
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είζπξαμεο ρξεκάησλ θαη πιελ κεηαβίβαζεο αθηλήησλ, εθδίδεηαη θαη΄ εμνπζηνδφηεζε 

ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ απφ νπνηνδήπνηε ππάιιειν 

νπνηαζδήπνηε Γ.Ο.Υ., θαη, αλ είλαη κεληαίαο ηζρχνο θαη ρνξεγείηαη γηα είζπξαμε 

ρξεκάησλ ή γηα κεηαβίβαζε αθηλήηνπ, απφ ηνλ Πξντζηάκελν νπνηαζδήπνηε Γ.Ο.Υ.. 

Αλ πθίζηαληαη νθεηιέο ζε αλαζηνιή ή ην απνδεηθηηθφ εθδίδεηαη κε ηνλ φξν ηεο 

παξαθξάηεζεο γηα είζπξαμε ρξεκάησλ ή ην απνδεηθηηθφ εθδίδεηαη γηα κεηαβίβαζε 

αθηλήηνπ θαη πθίζηαληαη ιεμηπξφζεζκεο ξπζκηζκέλεο νθεηιέο, απαηηείηαη  έγθξηζε  

απφ ηνλ αξκφδην Πξντζηάκελν γηα ηελ επηδίσμε ηεο είζπξαμεο ηεο νθεηιήο 

ππεξεζίαο, ν νπνίνο νξίδεη θαη ην πνζνζηφ παξαθξάηεζεο επί ηνπ απνδεηθηηθνχ, φπνπ 

απαηηείηαη». 

13. Σηελ πεξίπησζε α. ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηεο Απφθαζεο Γεληθνχ 

Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ ΠΟΛ 1274/27.12.2013, Β΄3398 πξνζηίζεληαη εδάθηα 

σο εμήο :  

«Δηδηθφηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο i) χπαξμεο ζπλνιηθήο βαζηθήο βεβαησκέλεο 

ξπζκηζκέλεο νθεηιήο κηθξφηεξεο ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ θαη ii) χπαξμεο 

ζηνηρείσλ γηα άιιεο απαηηήζεηο (πεξηνδηθέο ή εθάπαμ) γηα ηελ είζπξαμε ησλ νπνίσλ 

είλαη ππνρξεσηηθή ε πξνζθφκηζε απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο, ηα αλσηέξσ θαηψηαηα 

φξηα πνζνζηψλ παξαθξάηεζεο νξίδνληαη ζην δέθα ηνηο εθαηφ (10%).  

Σε θάζε πεξίπησζε ην πνζνζηφ παξαθξάηεζεο πξέπεη λα αληηζηνηρεί 

ηνπιάρηζηνλ ζηελ θάιπςε ηξηψλ (3) δφζεσλ ηεο ηεξνχκελεο ξχζκηζεο/ξπζκίζεσλ 

πνπ έπνληαη ηεο εκεξνκελίαο θαηάζεζεο ηνπ αηηήκαηνο ρνξήγεζεο ηνπ απνδεηθηηθνχ, 

εθφζνλ νη ελαπνκέλνπζεο δφζεηο είλαη έσο θαη δψδεθα (12). Άιισο, εάλ νη 

ελαπνκέλνπζεο δφζεηο ηεο ηεξνπκέλεο ξχζκηζεο/ξπζκίζεσλ είλαη πεξηζζφηεξεο ησλ 

δψδεθα (12) ην θαηψηεξν πνζνζηφ παξαθξάηεζεο πξέπεη λα αληηζηνηρεί ηνπιάρηζηνλ 

ζηελ θάιπςε πέληε (5) δφζεσλ ηεο ηεξνπκέλεο  ξχζκηζεο/ξπζκίζεσλ πνπ έπνληαη ηεο 

εκεξνκελίαο θαηάζεζεο ηνπ αηηήκαηνο ρνξήγεζεο ηνπ απνδεηθηηθνχ. Σε αληίζεηε 

πεξίπησζε θαη εθφζνλ ε παξαθξάηεζε δελ επαξθεί γηα ηελ θαηά πεξίπησζε θάιπςε 

ησλ σο άλσ δφζεσλ, ην πνζνζηφ παξαθξάηεζεο αλαπξνζαξκφδεηαη αλάινγα».   

14. Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο Απφθαζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ ΠΟΛ 1274/27.12.2013, Β΄3398, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 

«2. Όηαλ εθδίδεηαη απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο γηα κεηαβίβαζε αθηλήηνπ κε ηνλ 

φξν ηεο παξαθξάηεζεο, ην παξαθξαηνχκελν πνζφ ζα πξέπεη λα απνδνζεί ζην 

Γεκφζην απφ ηνλ ζπκβνιαηνγξάθν  εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ θαηάξηηζε ηνπ 
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ζπκβνιαίνπ. Δηδηθά, α) ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν αγνξαζηήο είλαη αξρή ηνπ 

Γεκνζίνπ Τνκέα ή ην ηίκεκα πξνβιέπεηαη λα θαηαβιεζεί κε ρνξήγεζε δαλείνπ απφ 

αλαγλσξηζκέλε ζηελ Διιάδα ηξάπεδα ή άιιν πηζησηηθφ ίδξπκα, ηφηε ν φξνο απηφο 

αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ζην ζπκβφιαην κεηαβίβαζεο, θαη ε Αξρή ή ην Πηζησηηθφ 

Ίδξπκα ππνρξενχηαη λα απνδψζεη ην παξαθξαηνχκελν πνζφ κέζα ζε ηξεηο εκέξεο 

απφ ηελ πξψηε εθηακίεπζε ηνπ πνζνχ θαη φρη αξγφηεξα απφ δχν κήλεο απφ ηελ 

εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ ζπκβνιαίνπ, β) ζηελ πεξίπησζε ηκεκαηηθήο εμφθιεζεο 

ηνπ ηηκήκαηνο αλαγξάθεηαη ζην ζπκβφιαην ν φξνο εθρψξεζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

ηηκήκαηνο θαη έσο ην χςνο ηνπ παξαθξαηνχκελνπ πνζνχ ζην Γεκφζην θαζψο θαη ε 

παξαθξάηεζε ηεο θπξηφηεηαο ηνπ αθηλήηνπ ζηνλ πσιεηή κέρξη ηε ζπλνιηθή απφδνζε 

ηνπ παξαθξαηνχκελνπ πνζνχ ζην Γεκφζην. Τν πνζφ ηεο παξαθξάηεζεο απνδίδεηαη 

ζην Γεκφζην απφ ηνλ Σπκβνιαηνγξάθν εληφο ηξηψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

θαηαβνιήο ηεο εθάζηνηε δφζεο, ην δε ζχλνιν ηνπ παξαθξαηνχκελνπ πνζνχ φρη πέξαλ 

ηνπ έηνπο απφ ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζπκβνιαίνπ.  

Γεληθψο, εάλ γηα νηνδήπνηε ιφγν δελ εθπιεξσζνχλ νη φξνη παξαθξάηεζεο θαη 

απφδνζεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαη νη νπνίνη έρνπλ αλαγξαθεί επί ηνπ απνδεηθηηθνχ, 

ζεσξείηαη φηη ην ζπκβφιαην κεηαβίβαζεο θαηαξηίζζεθε ρσξίο ηελ πξνζθφκηζε 

απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο. Ο ηειεπηαίνο απηφο φξνο αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ζην 

ζπκβφιαην κεηαβίβαζεο». 

15. Τν άξζξν 10 ηεο Απφθαζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ ΠΟΛ 

1274/27.12.2013, Β΄3398, θαηαξγείηαη.  

16. Τν άξζξν 2 ηεο Απφθαζεο Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ ΠΟΛ 

1275/27.12.2013, Β΄3398 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο:  

«Η βεβαίσζε νθεηιήο, έρεη δηάξθεηα ηζρχνο ελφο κήλα απφ ηελ έθδνζή ηεο. 

Υπνγξάθεηαη, θαη΄ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ, απφ 

ηνλ Πξντζηάκελν νπνηαζδήπνηε Γ.Ο.Υ. ή Διεγθηηθνχ Κέληξνπ ή ηεο Δπηρεηξεζηαθήο 

Μνλάδαο Δίζπξαμεο, εθφζνλ εθδίδεηαη γηα είζπξαμε ρξεκάησλ θαη απφ ηνλ αξκφδην 

Πξντζηάκελν γηα ηελ επηδίσμε ηεο είζπξαμεο ηεο νθεηιήο ππεξεζίαο (Γ.Ο.Υ ή 

Διεγθηηθνχ Κέληξνπ ή ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Μνλάδαο Δίζπξαμεο), φηαλ εθδίδεηαη γηα 

κεηαβίβαζε αθηλήηνπ ή ζχζηαζε εκπξαγκάηνπ δηθαηψκαηνο επ΄ απηνχ. Σε πεξίπησζε 

αξκνδηφηεηαο πεξηζζφηεξσλ ηεο κηαο ππεξεζηψλ, ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν 

κηαο εμ’ απηψλ θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνπο ππνινίπνπο». 
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Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

                ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ                           Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ  

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ    ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 

                                                                                               ΘΔΟΥΑΡΖ ΘΔΟΥΑΡΖ 
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Α. ΠΡΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

1. Δζληθφ Τππνγξαθείν γηα Γεκνζίεπζε ζην ηεχρνο Β' 

2. Όιεο ηηο Γ.Ο.Υ. θαη ηα Τεισλεία 

3. Γηεχζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e-Δθαξκνγέο)  

 

Β. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 

Απνδέθηεο πίλαθα Α έσο ηέινο  

 

Γ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ: 

1) Γξαθείν θ. Υπνπξγνχ 

2) Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Υπνπξγνχ  

3) Γξαθείν θ. Υθππνπξγνχ 

4) Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γξακκαηέσλ 

5) Γξαθεία θ.θ. Γελ. Γηεπζπληψλ 

6) Όιεο ηηο Γηεπζχλζεηο, Τκήκαηα θαη Αλεμάξηεηα Γξαθεία ηνπ Υπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ 

7) Γ/λζε Πνιηηηθήο Δηζπξάμεσλ- Τκήκαηα Α, Β, Γ, Γ, Δ, Γξακκαηεία 

8) Γξαθείν Τχπνπ θαη Γεκνζίσλ Σρέζεσλ 

9) Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ 

10) Πεξηνδηθφ Φνξνινγηθή Δπηζεψξεζε 
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