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ΘΔΜΑ: Δπικαιροποιημένες Αποθάζεις περί αποδεικηικού ενημερόηηηας
και βεβαίωζης οθειλής άρθροσ 12 ηοσ Κ.Φ.Γ.
Σαο θνηλνπνηνχκε, γηα δηεπθφιπλζή ζαο, επηθαηξνπνηεκέλν ην δηαηαθηηθφ ησλ
Αποθάζεων ηοσ Γενικού Γραμμαηέα Γημοζίων Δζόδων ΠΟΛ 1274/2013 (ΦΔΚ
3398 Β΄) και ΠΟΛ 1275/2013 (ΦΔΚ 3398 Β΄), όπως ιζτύοσν μεηά ηην
ηροποποίηζη-ζσμπλήρωζή ηοσς με ηην Απόθαζη ΠΟΛ 1065/2014 (ΦΔΚ 642 Β΄),
νη νπνίεο εθδφζεθαλ θαη΄ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4174/2013 (Α 170),
Κψδηθαο Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο, εθεμήο Κ.Φ.Γ., φπσο ηζρχεη. Σεκεηψλεηαη φηη νη
Απνθάζεηο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ΠΟΛ 1274 θαη 1275/2013 εθαξκφδνληαη απφ
01/01/2014 (εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ Κ.Φ.Γ) θαη ε Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ
Γξακκαηέα ΠΟΛ 1065/2014 εθαξκφδεηαη απφ 14/03/2014 (εκεξνκελία δεκνζίεπζεο
ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο).
Σπκπιεξσκαηηθά, θαηφπηλ ζρεηηθψλ εξσηεκάησλ Γεκφζησλ Οηθνλνκηθψλ
Υπεξεζηψλ, επηζεκαίλνπκε ηα εμήο :
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Α. Αποδεικηικό Δνημερόηηηας
1) Οη νθεηιέο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 ηεο Απφθαζεο ΠΟΛ 1274/2013,
φπσο ηζρχεη, αθνξνχλ νθεηιέο βεβαησκέλεο ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε -ηφζν πξνο ην
Γεκφζην φζν θαη ππέξ ηξίησλ (Ν.Π.Γ.Γ., θιπ).
2) Καηά ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο αλεμαξηήησο χςνπο πνζνχ (αθφκε θαη
θάησ ησλ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ -1.500- επξψ φπνπ δελ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε
απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο) ζα πξέπεη πάληα λα ειέγρνληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ
δηαηάμεσλ πεξί ζπκςεθηζκνχ (δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ λ.δ. 356/74 ΦΔΚ 90Α΄,
Κ.Δ.Γ.Δ. φπσο ηζρχεη -ζρεη. ηα νξηδφκελα ζηελ εγθχθιην ΠΟΛ 1022/2012 θαη νη
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 4174/2013 ΦΔΚ 170Α, Κ.Φ.Γ., φπσο ηζρχεη). Γηα ηελ
ππνζηήξημε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ (πεξί ζπκςεθηζκνχ) έγηλε ε
δηάθξηζε ηεο αηηίαο ρνξήγεζεο ηνπ απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο γηα είζπξαμε απφ
θνξείο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο (Γεκφζην ελ ζηελή ελλνία, φπσο Υπνπξγεία,
Σηξαηησηηθά Ννζνθνκεία) θαη απφ θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ πιελ Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο
(Γεκφζην ελ επξεία ελλνία, φπσο Ν.Π.Γ.Γ., Ο.Τ.Α., θιπ). Δπνκέλσο, εθφζνλ
εηζπξάηηνληαη πνζά, αλεμαξηήησο χςνπο, απφ θνξείο ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο
πξέπεη, θαη΄αξρήλ, λα ειέγρεηαη ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί ζπκςεθηζκνχ.
3) Όζνλ αθνξά ζηηο δειψζεηο πνπ πξέπεη λα έρνπλ ππνβιεζεί, πξνθεηκέλνπ, γηα
ηε ρνξήγεζε ηνπ απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο (άξζξν 3 ηεο αλσηέξσ απφθαζεο) απηέο
πξνζδηνξίδνληαη, ζηηο δειψζεηο ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη
ηνπ ΦΠΑ (εθθαζαξηζηηθέο δειψζεηο), θαζψο θαη ζηηο πεξηνδηθέο δειψζεηο ΦΠΑ πνπ
έπνληαη ηεο ηειεπηαίαο εθθαζαξηζηηθήο θαη πνπ ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηνπο έρεη ιήμεη
έλα κήλα πξηλ ηελ εκεξνκελία αίηεζεο ρνξήγεζεο ηνπ απνδεηθηηθνχ.
4) Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί κε νπνηνδήπνηε ηξφπν
φηη δελ έρνπλ ππνβιεζεί νη 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, ελεκεξψλεηαη κε ζρεηηθφ ζεκείσκα
ην ηκήκα Δζφδσλ ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο θαη 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.
5) Σχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο Απφθαζεο ΠΟΛ.1274/2013, φπσο
ηζρχεη,

ζηα απνδεηθηηθά ελεκεξφηεηαο κεληαίαο ηζρχνο πνπ εθδίδνληαη γηα
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κεηαβίβαζε αθηλήηνπ ή ζχζηαζε εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο επ’ απηνχ, εθφζνλ
πθίζηαληαη ζπλνιηθέο βεβαησκέλεο νθεηιέο, ηνπ αηηνχληνο ην απνδεηθηηθφ, άλσ ησλ
ηξηάληα (30) επξψ, ζα αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ν αξηζκφο ηαπηφηεηαο αθηλήηνπ
(Α.Τ.ΑΚ), εθφζνλ πθίζηαηαη, άιισο νπνηνδήπνηε ζηνηρείν πνπ ηαπηνπνηεί ην αθίλεην
ην νπνίν ζα κεηαβηβαζηεί ή επί ηνπ νπνίνπ ζα ζπζηαζεί εκπξάγκαην δηθαίσκα.
Δπηπιένλ, κφλν ζηα απνδεηθηηθά κεληαίαο ηζρχνο πνπ εθδίδνληαη κε ηνλ φξν ηεο
παξαθξάηεζεο γηα είζπξαμε ρξεκάησλ, ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ηίηινπ
πιεξσκήο ή νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηαπηνπνηεί ηε ζπγθεθξηκέλε πιεξσκή, φπσο
Α.Γ.Α. πξάμεο.
6) Παξαηίζεληαη παξαδείγκαηα ππνινγηζκνχ ηνπ πνζνζηνχ παξαθξάηεζεο ηνπ
άξζξνπ 7 ηεο Απφθαζεο ΠΟΛ. 1274/2013, φπσο ηζρχεη, φηαλ ε αηηία ρνξήγεζεο είλαη
γηα είζπξαμε απφ ην Γεκφζην εθηφο θνξέσλ ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο ή απφ θνξείο
ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο, ρσξίο λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ ζπκςεθηζκνχ
(φπσο ηεο ακνηβαηφηεηαο) θαη ν αηηψλ ην απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο έρεη πεξηνδηθέο
απαηηήζεηο ή ηνπιάρηζηνλ κία αθφκα, είλαη ελήκεξνο ζε ξχζκηζε θαη πιεξνχληαη νη
ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηνπ απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο ή ν αηηψλ έρεη ζπλνιηθή βαζηθή
βεβαησκέλε ξπζκηζκέλε νθεηιή κηθξφηεξε ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ.
Επιζημαίνεηαι όηι οι παπαπάνω πποϋποθέζειρ μποπούν να ζςνηπέσοςν είηε ζωπεςηικά
είηε διαζεςκηικά.
Α) Ο αηηψλ ην απνδεηθηηθφ έρεη πεξηνδηθέο απαηηήζεηο θαηά Ο.Τ.Α. (π.ρ. απφ
ζχκβαζε έξγνπ), κε πνζφ είζπξαμεο χςνπο 7.000 επξψ ηνλ κήλα Μάξηην. Οη
βεβαησκέλεο ζηε Γ.Ο.Υ. αλνηθηέο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ηνπ δηθαηνχρνπ χςνπο
14.000 επξψ, έρνπλ ππαρζεί ζε ξχζκηζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ζηελ νπνία είλαη
ελήκεξνο, κε ελαπνκέλνπζεο απφ ηελ εκεξνκελία αίηεζεο ρνξήγεζεο ηνπ
απνδεηθηηθνχ 7 δφζεηο. Τν θαηψηαην φξην ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη 10 % επί ηεο
είζπξαμεο, ήηνη 700 επξψ, ηα νπνία πξέπεη λα θαιχςνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο δφζεηο ηεο
ξχζκηζεο πνπ έπνληαη ηεο εκεξνκελίαο αίηεζεο ρνξήγεζεο ηνπ απνδεηθηηθνχ (ν
αξκφδηνο πξντζηάκελνο δχλαηαη λα νξίζεη θαη κεγαιχηεξν πνζνζηφ παξαθξάηεζεο,
θαηά πεξίπησζε, θαηφπηλ αμηνιφγεζεο ησλ πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ). Γειαδή αλ ν
αηηψλ ην απνδεηθηηθφ θαηέζεζε ηελ αίηεζε ζηηο 18.03.2014 ηφηε κε ην πνζνζηφ
παξαθξάηεζεο ζα ππνινγηζηνχλ ηνπιάρηζηνλ, νη δφζεηο ηνπ Μαξηίνπ, Απξηιίνπ θαη
Μαΐνπ. Δάλ ην θαηψηαην φξην ηνπ 10% (ήηνη 700 επξψ) ην νπνίν απνθάζηζε λα
εγθξίλεη ν αξκφδηνο Πξντζηάκελνο δελ θάιππηε ηηο δφζεηο απηέο, ηφηε ην πνζνζηφ ζα
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απμαλφηαλ κέρξη ηνπιάρηζηνλ ηελ θάιπςε ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο δφζεηο
απηέο.
Τελ επφκελε θνξά π.ρ. ηνλ άιιν κήλα ζηηο 23.04.2014, πνπ ζα αηηεζεί ν
νθεηιέηεο απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο γηα είζπξαμε ρξεκάησλ γηα λα ην πξνζθνκίζεη
ζηνλ ίδην ή ζε άιιν θνξέα, ηφηε ην θαηψηαην δπλεηηθά φξην παξαθξάηεζεο είλαη ην
10% θαη κε ηελ πξνυπφζεζε λα θαιχπηεηαη ηνπιάρηζηνλ ε δφζε ηνπ Ινπλίνπ (εθφζνλ
ην πνζφ ησλ δχν απφ ηηο ηξεηο δφζεηο πνπ ηνπιάρηζηνλ πξέπεη λα θαιπθζνχλ απφ ηελ
εκεξνκελία ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο ηνπ απνδεηθηηθνχ (δει. ζηηο 23.04.2014), έρεη ήδε
απνδνζεί απφ ηελ παξαθξάηεζε ηνπ απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο ηνπ πξνεγνχκελνπ
κήλα), αιιά θαη λα ζηνηρεηνζεηείηαη ε χπαξμε ηνπιάρηζηνλ κίαο αθφκε απαίηεζεο γηα
ηελ νπνία απαηηείηαη ε χπαξμε απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο.
Δπηζεκαίλνπκε φηη γηα λα πεξηνξηζζεί ην θαηψηαην φξην παξαθξάηεζεο απφ
30% ή 70% (παξ. 2 α. άξζξνπ 7 ηεο αλσηέξσ απφθαζεο) ζε 10%, ζα πξέπεη αθελφο ν
αηηψλ ην απνδεηθηηθφ λα απνδείμεη φηη έρεη επηπιένλ απαηηήζεηο θαηά θνξέσλ φπνπ
είλαη ππνρξεσηηθή ε πξνζθφκηζε απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο θαη αθεηέξνπ ν
αξκφδηνο Πξντζηάκελνο γηα ηελ επηδίσμε ηεο είζπξαμεο ηεο νθεηιήο, λα αμηνινγήζεη
ηα πνζά είζπξαμεο ηεο απαίηεζεο / απαηηήζεσλ απηψλ σο αμηφινγα ζε ζρέζε κε ηελ
νθεηιή.
Β) Σηελ πεξίπησζε πνπ ν αηηψλ ην απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο έρεη ζπλνιηθή
βαζηθή βεβαησκέλε ξπζκηζκέλε νθεηιή κηθξφηεξε ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ
ηφηε νκνίσο ην θαηψηαην φξην παξαθξάηεζεο επί ηνπ απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο
νξίδεηαη ζην 10% (ν αξκφδηνο πξντζηάκελνο δχλαηαη λα νξίζεη θαη κεγαιχηεξν
πνζνζηφ παξαθξάηεζεο, θαηά πεξίπησζε, θαηφπηλ αμηνιφγεζεο ησλ πξαγκαηηθψλ
δεδνκέλσλ). Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ νξίνπ ησλ 5.000 επξψ ζπλππνινγίδνληαη
ηπρφλ ξπζκηζκέλεο νθεηιέο ζπλππεπζπλφηεηαο θαη ζπλππνρξέσζεο γηα ηηο νπνίεο ν
αηηψλ ην απνδεηθηηθφ έρεη επζχλε γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.
Γηα παξάδεηγκα, ζηηο 18.03.2014 φηαλ ν νθεηιέηεο αηηείηαη απνδεηθηηθφ
ελεκεξφηεηαο ε ελαπνκείλαζα ζπλνιηθή βαζηθή ξπζκηζκέλε νθεηιή είλαη 4.500 επξψ
θαη είλαη ελήκεξνο ζε ξχζκηζε κε ελαπνκείλαληα αξηζκφ δφζεσλ 9, ν αξκφδηνο
Πξντζηάκελνο γηα ηελ επηδίσμε ηεο είζπξαμεο ηεο νθεηιήο κπνξεί λα νξίζεη πνζνζηφ
παξαθξάηεζεο επί ηνπ εηζπξαηηφκελνπ πνζνχ ην 10% εθφζνλ κε απηφ θαιχπηνληαη
ηνπιάρηζηνλ νη δφζεηο ηνπ Μαξηίνπ, Απξηιίνπ θαη Μαΐνπ. Όηαλ ν ίδηνο νθεηιέηεο
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αηηεζεί ζηηο 23.04.2014 λέν απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο ηφηε ην θαηψηαην φξην επί ηνπ
απνδεηθηηθνχ παξακέλεη ζην 10% εθφζνλ κε ην πνζφ ηεο παξαθξάηεζεο θαιχπηεηαη
ηνπιάρηζηνλ

θαη ε δφζε ηνπ Ινπλίνπ (γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ ζην

πξνεγνχκελν παξάδεηγκα).
Γ) Σε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ έθδνζε ηνπ απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο, πξέπεη
λα ειέγρεηαη ε ζπλδξνκή ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνυπνζέζεσλ ρνξήγεζεο απηνχ.
7) Σε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο αθηλήηνπ φπνπ ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο
έθδνζεο απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο παξαθξαηείηαη πνζφ, νξίδεηαη πνζνζηφ
παξαθξάηεζεο επί ηνπ ηηκήκαηνο (θαη κέρξη ηνπ χςνπο ηεο νθεηιήο) ην νπνίν
ππνινγίδεηαη επί ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ, φρη φκσο ζε αμία κηθξφηεξε
απφ ηελ αληηθεηκεληθή αθφκε θαη εάλ ην αλαγξαθφκελν ζην ζπκβφιαην ηίκεκα είλαη
κηθξφηεξν ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο. Καη΄ εμαίξεζε ην ηίκεκα επί ηνπ νπνίνπ νξίδεηαη
πνζνζηφ παξαθξάηεζεο κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ηεο αληηθεηκεληθήο εάλ απηφ έρεη
νξηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ.
Σεκεηψλεηαη φηη εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο βεβαίσζεο
νθεηιήο γηα κεηαβίβαζε αθηλήηνπ ην απνδηδφκελν πνζφ (δειαδή ην ζχλνιν ηνπ
πξντφληνο ηνπ ηηκήκαηνο κέρξη ηνπ χςνπο ηεο νθεηιήο) δελ κπνξεί λα ππνιείπεηαη ηεο
αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ ή ηνπ δηθαηψκαηνο πνπ ζπζηήλεηαη επ΄ απηνχ, (κε
εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ απηφ έρεη νξηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε δηνηθεηηθνχ
δηθαζηεξίνπ) εθηφο εάλ νη ελαπνκέλνπζεο νθεηιέο δηαζθαιίδνληαη απφ εγγπήζεηο ή
εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο, νπφηε ζεκεηψλεηαη επί ηεο βεβαίσζεο αληίζηνηρε έλδεημε.
8) Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο κεηαβίβαζεο αθηλήηνπ ή ηεο
ζχζηαζεο εκπξαγκάηνπ δηθαηψκαηνο επ΄απηνχ σωπίρ ηίμημα (φπσο δσξεά αθηλήηνπ),
γηα ηελ ρνξήγεζε απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο απαηηείηαη λα είλαη διαζθαλιζμένη η
είζππαξη ηηρ οθειλήρ.
9) Η χπαξμε βεβαησκέλσλ κε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ζηε Φνξνινγηθή
Γηνίθεζε δελ εκπνδίδεη ηε ρνξήγεζε απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο γηα θάζε αηηία
(είζπξαμε -εθηφο ηεο πεξίπησζεο ζπκςεθηζκνχ / λφκηκε ρξήζε / κεηαβίβαζε
αθηλήηνπ / ζχζηαζε εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο επ’ απηνχ) εθφζνλ δελ εθαξκφδνληαη
νη δηαηάμεηο πεξί ζπκςεθηζκνχ, δελ πθίζηαηαη δέζκεπζε απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο
θαη πιεξνχληαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Κ.Φ.Γ. θαη ησλ θαη’
εμνπζηνδφηεζε εθδνζεηζψλ Απνθάζεσλ Γεληθνχ Γξακκαηέα φπσο ηζρχνπλ.
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10) Υπελζπκίδεηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε ρνξήγεζεο αλαζηνιήο θαη’ εθαξκνγή
ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 200 έσο 209, 227 θαη 228 ηνπ λ.2717/1999, ν
Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Υ. κπνξεί λα ρνξεγεί απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο γηα
κεηαβίβαζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ζχζηαζε εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ επ’
απηψλ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηνπ απνδεηθηηθνχ
ελεκεξφηεηαο, θαη ε ελαπνκείλαζα θαζαξή αμία ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ
ππφρξενπ ππεξθαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο ακθηζβεηνχκελεο νθεηιήο (παξ. 2 άξζξνπ 29
λ.3296/2004, ΦΔΚ 253Α΄, ε νπνία ζπκπιήξσζε ηελ παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 46
λ.3220/2004). Άιισο δελ εθδίδεηαη απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο.
11) Σηελ πεξίπησζε 20 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ (Κ.Φ.Γ.), φπσο ηζρχεη, νξίδεηαη φηη ε
θνηλή απφθαζε µε αξηζ. 45081/30.10.1997 ησλ Υπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη
Οηθνλνκηθψλ πνπ έρεη εθδνζεί θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.
1882/1990 (Α΄43 ) εμαθνινπζεί λα ηζρχεη µέρξη ηελ θαηάξγεζή ηεο. Καηά ζπλέπεηα,
εμαθνινπζεί ε δηαδηθαζία δέζκεπζεο ηνπ απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο απφ Ο.Τ.Α. θαη
εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο εγθχθιηνπ ΠΟΛ 1256/2013, φηαλ ε Γ.Ο.Υ. πιεξψλεη
ηίηιν πιεξσκήο ν νπνίνο εμνθιεί ηελ νθεηιή γηα ηελ νπνία ν Γήκνο έρεη απνζηείιεη
έγγξαθν δέζκεπζεο ηνπ απνδεηθηηθνχ γηα νθεηιέο πξνο απηφλ ζχκθσλα κε ηελ σο
άλσ Κ.Υ.Α., θαη αθεηέξνπ ην κνλαδηθφ θψιπκα γηα ηελ έθδνζε ηνπ απνδεηθηηθνχ
ελεκεξφηεηαο είλαη ε αλσηέξσ δέζκεπζε.

Β. Βεβαίωζη Οθειλής
1. Σχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2 ηεο σο άλσ Απφθαζεο ΠΟΛ
1275/2013 ε 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.
Σεκείσζε: Απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο δελ εθδίδεηαη απφ ηελ Δπηρεηξεζηαθή
Μνλάδα Δίζπξαμεο.
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2. Γηαζθάιηζε ηεο νθεηιήο απαηηείηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε έθδνζεο βεβαίσζεο
νθεηιήο γηα κεηαβίβαζε αθηλήηνπ ή ζχζηαζε εκπξαγκάηνπ δηθαηψκαηνο επ΄απηνχ εμ
επαρζνχο αηηίαο, φηαλ ην ζχλνιν ηνπ πξντφληνο ηνπ ηηκήκαηνο δελ εμνθιεί ην ζχλνιν
ηνπ ηηκήκαηνο θαη ππνιείπεηαη ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ ή ηνπ
δηθαηψκαηνο πνπ ζπζηήλεηαη εμ’ απηνχ.
ΠΙΝΑΚΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΔΟΗ ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΟΤ ΕΝΗΜΕΡΟΣΗΣΑ ΠΟΤ
ΧΟΡΗΓΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΙ Δ.Ο.Τ. (ΚΑΣ’ ΕΞΟΤΙΟΔΟΣΗΗ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ).
Ζκδοςη
αποδεικτικοφ
ενημερότητασ
(ΑΦΕ) από:

ΑΦΕ

τον υπάλληλο
οποιαςδήποτε
Δ.Ο.Υ.(ςυμπεριλαμβανομζνων των
Γ.Ε.Φ.)

τον υπάλληλο
οποιαςδήποτε
Δ.Ο.Υ. μετά από
ζγκριςη του
αρμόδιου
Προϊςτάμενου για
την επιδίωξη τησ
είςπραξησ τησ
οφειλήσ.

τον
Προϊςτάμενο
οποιαςδήποτε
Δ.Ο.Υ.

τον
Προϊςτάμενο
οποιαςδήποτε
Δ.Ο.Υ. μετά
από ζγκριςη
του αρμόδιου
Προϊςτάμενου
για την
επιδίωξη τησ
είςπραξησ τησ
οφειλήσ.

ΣΧΟΛΙΑ

V

Δίμηνησ ιςχφοσ
Για κάθε αιτία
ΑΦΕ

V

(1)&(2)

Μηνιαίασ ιςχφοσ
Με μη ληξ/ςμη ή
με ςυνολική
βαςική ληξ/ςμη
οφειλή ζωσ 30
ευρώ ή με
ρυθμιςμζνη
οφειλή :
για κάθε νόμιμη
χρήςη (εκτόσ
είςπραξησ
χρημάτων και
εκτόσ μεταβίβαςησ
ακινήτου)
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ΑΦΕ

V

Μηνιαίασ ιςχφοσ
Με χρζη ςε
καθεςτώσ
αναςτολήσ
είςπραξησ :
για κάθε νόμιμη
χρήςη (εκτόσ
είςπραξησ
χρημάτων και
εκτόσ μεταβίβαςησ
ακινήτου)

V

ΑΦΕ

(1)&(2)

Μηνιαίασ ιςχφοσ
με μη ληξ/ςμη ή
με ςυνολική
βαςική ληξ/ςμη
οφειλή ζωσ 30
ευρώ :
για είςπραξη ή για
μεταβίβαςη
ακινήτου

ΑΦΕ

V

(1)&(2)&(3)

V

(1)&(2)&(3)

Μηνιαίασ ιςχφοσ
με ληξ/ςμα
ρυθμιςμζνα χρζη :
για είςπραξη ή
μεταβίβαςη
ακινήτου
ΑΦΕ
Μηνιαίασ ιςχφοσ
με χρζη ςε
καθεςτώσ
αναςτολήσ
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είςπραξησ :
για είςπραξη ή
μεταβίβαςη
ακινήτου

ΣΧΟΛΙΑ
(1) Όηαλ δεηείηαη απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο γηα είζπξαμε απφ ηνπο Φνξείο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο (Γεκφζην ελ ζηελή ελλνία),
ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη αλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ ζπκςεθηζκνχ ζχκθσλα κε ην άξζξν 83 ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ. γηα νθεηιέο
βεβαησκέλεο πξνο ην Γεκφζην (έζνδα πξνυπνινγηζκνχ). Σηελ πεξίπησζε απηή ην πνζνζηφ παξαθξάηεζεο είλαη 100% επί ηεο
είζπξαμεο θαη κέρξη ηνπ χςνπο ηεο βεβαησκέλεο νθεηιήο.
(2) Όηαλ ε ζπλνιηθή βεβαησκέλε νθεηιή είλαη άλσ ησλ 30 επξψ πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζην ζψκα ηνπ απνδεηθηηθνχ
ελεκεξφηεηαο ζηνηρείν ηνπ αθηλήηνπ.
(3) Σηελ πεξίπησζε ηεο κεηαβίβαζεο αθηλήηνπ ή ζχζηαζεο εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο επ’ απηνχ ρσξίο ηίκεκα, ην απνδεηθηηθφ
ελεκεξφηεηαο ππνγξάθεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν νπνηαζδήπνηε Γ.Ο.Υ. κεηά απφ έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ Πξντζηακέλνπ γηα ηελ
επηδίσμε ηεο είζπξαμεο ηεο νθεηιήο ππεξεζίαο θαζψο απαηηείηαη δηαζθάιηζε ηεο νθεηιήο.

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

ΘΔΟΥΑΡΗ ΘΔΟΥΑΡΗ

Α. ΠΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1. Όιεο ηηο Γ.Ο.Υ.
2. Γηεχζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e-εθαξκνγέο)
3. Γ/λζε Υπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθά Σπλαιιαζζνκέλσλ (e-ππεξεζίεο), κε ηελ παξάθιεζε λα
αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.

Β. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ:
1) Γξαθείν θ. Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
2) Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
3) Γξαθείν θ. Υθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
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4) Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γξακκαηέσλ Υπ. Οηθνλνκηθψλ
5) Γξαθεία θ.θ. Γελ. Γηεπζπληψλ Υπ. Οηθνλνκηθψλ
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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