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Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Αριθµ: 67 
 
Θ Ε Μ Α : « Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι ∆.Ο.Υ.». 
 
Σχετικά: 1. Η µε αριθµ. ∆6Γ 1101278 ΕΞ2013 /17-6-2013 εγκύκλιος της Γενικής Γραµµατείας 
∆ηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών 
2. Η µε αριθµ. ∆6Γ 1091609 ΕΞ 2013 (ΦΕΚ 1368 /Β΄/5-6-2013) απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών 
 
Σας διαβιβάζουµε φωτοαντίγραφο της υπ’ αριθµ. ∆6Γ 1101278 ΕΞ2013/17-6-2013 εγκυκλίου 
της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών µε την οποία 
κοινοποιείται η αριθµ. ∆6Γ 1091609 ΕΞ 2013 (ΦΕΚ 1368 /Β΄/5-6-2013) απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµικών, σχετικά µε το θέµα ‘’Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι 
∆.Ο.Υ.’’ 
 
Η απόφαση αυτή εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 34 του 
Ν.4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α΄/2013), «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και 
άλλες διατάξεις», µε την οποία ρυθµίζονται τα κατωτέρω:  
 
Από 5 Ιουνίου 2013 οι ∆.Ο.Υ. εκδίδουν µόνο τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις που ορίζονται 
στην ανωτέρω σχετική απόφαση. 
 
Στην ίδια απόφαση, προσδιορίζονται τα διοικητικά και ιδιωτικά έγγραφα που εκδίδουν οι 
υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών, τα οποία γίνονται αποδεκτά από τις διοικητικές αρχές, 
όταν υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ως δικαιολογητικά για τη διεκπεραίωση των 
υποθέσεών τους, και έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ ως προς το περιεχόµενό τους, όσα εξ αυτών 
συνυποβάλλονται µε την υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία έχει βεβαιωθεί το 
γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κ.Ε.Π. 
 
Στις περιπτώσεις, που από τις ερµηνευτικές διατάξεις της νοµοθεσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τις 
εγκυκλίους της ∆ιοίκησης, προβλέπεται η προσκόµιση των ορισθέντων στην υπουργική 
απόφαση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων ή υπεύθυνων δηλώσεων του Ν.1599/1986, από τους 
πολίτες για την απόδειξη φορολογικών στοιχείων, οι υπηρεσίες µας οφείλουν, προκειµένου να 
διεκπεραιώνουν τις ασφαλιστικές υποθέσεις των πολιτών, να αποδέχονται τα υποβαλλόµενα 
έγγραφα, κατά τον ακόλουθο τρόπο: 



 

 

 
 
1α.Το εκκαθαριστικό σηµείωµα φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων και το εκκαθαριστικό 
σηµείωµα Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.Α.Κ.), που αποστέλλονται, από τη Γενική Γραµµατεία 
Πληροφοριακών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), ταχυδροµικώς, στους φορολογούµενους είναι 
διοικητικά έγγραφα και όπου απαιτείται η υποβολή των εν λόγω δικαιολογητικών, από τους 
ενδιαφερόµενους πολίτες στις υπηρεσίες µας για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους, γίνονται 
αποδεκτά: 
 
- είτε αντίγραφά τους, που έχουν επικυρωθεί από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π., 
σύµφωνα µε τις διατάξεις παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν.2690/1999- (ΦΕΚ 45/Α΄), όπως 
συµπληρώθηκαν µε την παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α΄). 
 
- είτε απλές φωτοτυπίες αυτών συνοδευόµενες από την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του 
Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄), σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 
2690/1999 όπως ισχύει, στην οποία ο ενδιαφερόµενος βεβαιώνει την ακρίβεια των δηλουµένων 
στις φωτοτυπίες στοιχείων, κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, όπως 
αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 6 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005. 
 
1β.Τα ηλεκτρονικά χορηγούµενα, ως άνω, εκκαθαριστικά σηµειώµατα, µέσω του TAXISNET, 
έχουν ισχύ ακριβών αντιγράφων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 της αριθ. 
2837/0030/11.11.2003 (ΦΕΚ 1685/Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών 
και γίνονται αποδεκτά, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης. 
 
2α. Τα ιδιωτικά έγγραφα, όπως, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος ( έντυπα Ε1, Ε2, Ε3, Ε5), 
η δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9), οι Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.(έντυπο Φ2 TAXIS 
και Φ3 TAXIS) και η Εκκαθαριστική ∆ήλωση (έντυπο Φ1 TAXIS) που αποστέλλονται 
ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος TAXISNET, γίνονται αποδεκτά, εφόσον εκτυπωθούν από τη 
διαδικτυακή εφαρµογή της Γ.Γ.Π.Σ. και συνυποβληθούν από τον ενδιαφερόµενο, µε την 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνεται από τον 
ενδιαφερόµενο η ακρίβεια των στοιχείων, κατά τα ανωτέρω. 
 
2β.Όταν τα παραπάνω έγγραφα έχουν υποβληθεί χειρόγραφα στις ∆.Ο.Υ., αντίγραφα αυτών 
γίνονται αποδεκτά από τις αρµόδιες υπηρεσίες: α) επικυρωµένα από τα πρωτότυπα, όπου 
φυλάσσονται στην οικεία ∆.Ο.Υ., (δηλ. ακριβή αντίγραφα πρωτοτύπων εντύπων) β) 
επικυρωµένα από διοικητικές αρχές ή τα Κ.Ε.Π. αντίγραφα ακριβών αντιγράφων που έχουν 
εκδοθεί και επικυρωθεί πρώτα από την οικεία ∆.Ο.Υ. γ)απλά φωτοαντίγραφα αυτών, εφόσον 
συνοδεύονται µε την υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/86, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια των 
στοιχείων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις περιπτώσεις 1, 2 και 5 του Πίνακα της αριθµ. 
1008564/110/0006∆/13.2.2006 (ΦΕΚ 163/Β΄) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας και Οικονοµικών, όπως τροποποιήθηκε 
µε την αριθ. 1100135/1219/0006∆/13.11.2006 (ΦΕΚ 1718/Β΄), οµοίως. (εγκ. 27/2006 της 
∆ιεύθυνσής µας µε θέµα, «Εξαίρεση εγγράφων και διαδικασιών αρµοδιότητας του Υπ. 
Οικονοµίας και Οικονοµικών από τις ρυθµίσεις που αφορούν στην επικύρωση αντιγράφων 
εγγράφων»). 
 
3α. Τα µισθωτήρια συµβόλαια, εφόσον ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη (µισθωτής ή 
εκµισθωτής) είναι διοικητική αρχή, η οποία και τα έχει εκδώσει, είναι διοικητικά έγγραφα και 
δεν υπόκεινται στη διαδικασία θεώρησης του άρθρου 77 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α΄), αλλά 
παραλαµβάνονται από τις ∆.Ο.Υ., επικυρωµένα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο 
µισθωτηρίων συµβολαίων ή απλά αντίγραφα συνοδευόµενα από υπεύθυνη δήλωση άρθ. 8 του 
Ν.1599/86, στην οποία δηλώνεται από τον ενδιαφερόµενο, η ακρίβεια των στοιχείων κατά τα 
οριζόµενα στο ∆6∆ 1172750 ΕΞ 2012/14.12.2012 έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών. 



 

 

 
 
3β.Η θεώρηση των ιδιωτικών εγγράφων µίσθωσης (µισθωτηρίων συµβολαίων) γίνεται σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.2238/1994, αστικών ασχέτως ποσού µισθώµατος ή 
γεωργικών ακινήτων, εφόσον το µίσθωµα είναι ανώτερο των εκατό (100) ευρώ κατά µήνα, και 
προσκοµίζονται από τον εκµισθωτή ή τον µισθωτή για θεώρηση µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες 
από τη σύνταξή τους, στον προϊστάµενο οποιασδήποτε δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας. Τα 
έγγραφα αυτά υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα, από τα οποία το ένα επιστρέφεται θεωρηµένο σε 
αυτόν που τα προσκόµισε και το άλλο παραµένει στη δηµόσια οικονοµική υπηρεσία ή σε 
περίπτωση αναρµοδιότητας, διαβιβάζεται στον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής 
υπηρεσίας που είναι αρµόδιος για τη φορολογία του εκµισθωτή, µέχρι την ένταξη της 
διαδικασίας της ηλεκτρονικής υποβολής τους. 
 
Στην περίπτωση που ο αρµόδιος φορέας ζητά αντίγραφα των προαναφερθέντων εγγράφων, 
πρέπει να τα κάνει αποδεκτά µε την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, αρκεί να 
δηλώνεται η ακρίβεια των δηλουµένων στοιχείων.  
 
Επίσης οι υπηρεσίες: 
 
4α. κάνουν αποδεκτές και απλές φωτοτυπίες των, 
- βεβαιώσεων απόδοσης Α.Φ.Μ. 
- βεβαιώσεων µεταβολής ατοµικών στοιχείων, 
- βεβαιώσεων έναρξης ή µεταβολής εργασιών και διακοπής εργασιών, οι οποίες θα 
συνοδεύονται από την υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόµενος θα 
δηλώνει την ακρίβεια των δηλουµένων στοιχείων. 
 
Επισηµαίνεται, ότι στην περίπτωση που κατατίθεται, φωτοτυπία βεβαίωσης έναρξης ή 
µεταβολής εργασιών, επιπλέον θα δηλώνεται στην ως άνω υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρηση 
συνεχίζει τη λειτουργία της και όταν κατατίθεται φωτοτυπία βεβαίωσης διακοπής εργασιών, 
επιπλέον θα δηλώνεται, ότι η επιχείρηση δεν έχει υποβάλλει νέα δήλωση έναρξης εργασιών σε 
οποιαδήποτε ∆.Ο.Υ. 
 
4β.για την απόδειξη του Α.Φ.Μ., µπορεί να κάνουν αποδεκτό, εκτός από την βεβαίωση 
απόδοσης Α.Φ.Μ. και οποιαδήποτε έγγραφο του Υπουργείου Οικονοµικών, στο οποίο 
εµφανίζεται ο Α.Φ.Μ. προεκτυπωµένος, όπως, ενδεικτικά, το εκκαθαριστικό σηµείωµα, το 
αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, η φορολογική ενηµερότητα. 
 
4γ.στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν µπορούν να εκτυπωθούν βεβαιώσεις έναρξης, 
µεταβολής ή διακοπής εργασιών, γιατί έχει παρέλθει µεγάλο χρονικό διάστηµα από την υποβολή 
των αντίστοιχων δηλώσεων και κυρίως αν έχουν υποβληθεί πριν από την εφαρµογή του TAXIS 
στις ∆.Ο.Υ., οι υπηρεσίες κάνουν αποδεκτές της υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του 
Ν.1599/1986 στις οποίες ο ενδιαφερόµενος βεβαιώνει για την αλήθεια των δηλουµένων 
στοιχείων. 
 
Οποιοδήποτε άλλο έντυπο το οποίο αποστέλλεται ηλεκτρονικά, µέσω του TAXISNET και δεν 
περιλαµβάνεται στις αναφερθείσες περιπτώσεις της παρούσης απόφασης ∆6Γ 1091609 ΕΞ 2013 
(ΦΕΚ 1368 /Β΄/5-6-2013) γίνεται αποδεκτό, εφόσον εκτυπωθεί από τη διαδικτυακή εφαρµογή 
της Γ.Γ.Π.Σ. και συνυποβληθεί από τον ενδιαφερόµενο µε την υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86). 
 
Επισηµάνσεις 
 
-Οι υπεύθυνες δηλώσεις, των οποίων ζητείται η προσκόµιση από τις αρµόδιες υπηρεσίες και 
φορείς, δεν θεωρούνται από τις ∆.Ο.Υ., αλλά υποβάλλονται απευθείας στις παραπάνω 
υπηρεσίες, οι οποίες υποχρεούνται να προβαίνουν σε δειγµατοληπτικό έλεγχο σε τουλάχιστον 



 

 

 
πέντε επί της εκατό (5%) των δηλώσεων που υποβλήθηκαν κατά το αµέσως προηγούµενο 
τρίµηνο, αποστέλλοντας τα διοικητικά ή ιδιωτικά έγγραφα συνοδευόµενα από την Υπεύθυνη 
∆ήλωση του Ν. 1599/86 στις αρµόδιες ∆.Ο.Υ., προκειµένου να γίνει ο σχετικός έλεγχος 
διασταύρωσης στοιχείων, για τη διαπίστωση της αλήθειας των δηλουµένων, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στις διατάξεις των παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 και της παρ. 3 του άρθρου 10 
του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/ Α΄).  
 
Ψευδής δήλωση ή απόκρυψη των αληθινών γεγονότων τιµωρείται και η σχετική διοικητική 
πράξη ανακαλείται αµέσως (εγκύκλιο 25/13 της ∆ιεύθυνσής µας). 
 
-Η υπεύθυνη δήλωση είτε υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόµενο, είτε από νόµιµα 
εξουσιοδοτούµενο τρίτο πρόσωπο, πρέπει να φέρει τη βεβαίωση του γνησίου υπογραφής του 
δηλούντος, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κ.Ε.Π., για τη διασφάλιση των συµφερόντων 
του ∆ηµοσίου, σε περίπτωση λήψης διοικητικών ή ποινικών µέτρων εναντίον του υπεύθυνα 
δηλούντος. 
 
-Σηµειωτέον, η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής µπορεί να γίνει και από την υπηρεσία που 
ζητά τα ως άνω έγγραφα, για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών. 
 
-Τέλος, διευκρινίζεται, ότι η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής δεν απαιτείται, όταν οι 
πολίτες προσέρχονται οι ίδιοι στις υπηρεσίες µε το δελτίο ταυτότητας ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους, προσκοµίζοντας πρωτότυπα έγγραφα ή 
ακριβή αντίγραφα της διοικητικής αρχής που εξέδωσε τα πρωτότυπα, (άρθρο 11 του 
Ν.2690/1999, όπως προστέθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005). 
 
Παρακαλούµε, για ενηµέρωση και εφαρµογή των νέων υφιστάµενων διατάξεων, δεδοµένου ότι 
από την ανωτέρω ηµεροµηνία (5/6/2013), πρέπει να ισχύουν τα ως άνω οριζόµενα στη σχετική 
υπουργική απόφαση. 
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