
 

 

 Αθήνα 25 Νοεµβρίου 2013 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΣΟ∆ΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Α' 
 
Τηλ.: 210 3635963, 3635480 
FAX : 210 3635077 
Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα 
 
ΠΟΛ 1256/2013 
 
ΘΕΜΑ: «Βεβαίωση οφειλής για χρέη προς το ∆ήµο». 
 
Παροχή οδηγιών προς τις ∆.Ο.Υ. για ενιαία αντιµετώπιση των περιπτώσεων που 
εκκρεµούν τίτλοι πληρωµής στις ∆.Ο.Υ., αποκλειστικά και µόνο λόγω δέσµευσης του 
αποδεικτικού ενηµερότητας από ∆ήµους. 
 
Α. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Στην περίπτωση εξόφλησης τίτλων πληρωµής στις ∆.Ο.Υ., εφόσον δεν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 83 του Κ.Ε.∆.Ε. περί συµψηφισµού, όπως ισχύουν, και δεν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ενηµερότητας, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 4 της Α.Υ.Ο. 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999 
(ΦΕΚ 2134 Β'/1999), όπως ισχύει, αποκλειστικά και µόνο λόγω δέσµευσης του από 
∆ήµο για χρέη προς αυτόν (παρ. 6 άρθρου 26 ν.1882/1990) κατά τα οριζόµενα στην 
Κ.Υ.Α. 45081/30.10.1997, ΦΕΚ1029Β', προσκοµίζεται σχετική Βεβαίωση Οφειλής 
προς τον Ο.Τ.Α., στον οποίο και αποδίδεται το προς είσπραξη ποσό και µέχρι του 
ύψους της οφειλής και µε την προϋπόθεση ότι εξοφλείται το σύνολο αυτής όπως 
αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς στο σώµα της Βεβαίωσης οφειλής προς το 
∆ήµο. 
 
Επειδή η σχετική βεβαίωση οφειλής προς τον ∆ήµο δεν επέχει θέση αποδεικτικού 
ενηµερότητας ούτε Βεβαίωσης οφειλής προς τη ∆.Ο.Υ./Τελωνείο (σχετ. 
ΠΟΛ.1084/18.4.2013, ΦΕΚ1087Β), για να είναι δυνατή η εξόφληση του τίτλου 
πληρωµής από τη ∆.ΟΥ. µε βάση τα ανωτέρω, θα πρέπει στο ίδιο έντυπο της 
βεβαίωσης οφειλής προς το ∆ήµο, να ορίζεται ρητά η άρση της δέσµευσης του 
αποδεικτικού ενηµερότητας (από τον ∆ήµο) λόγω ολικής εξόφλησης της οφειλής 
προς αυτόν. 
 
Β. ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 
 
Η βεβαίωση οφειλής προς το ∆ήµο έχει διάρκεια ισχύος ενός µήνα από την έκδοσή 
της και υπογράφεται από τον Προϊστάµενο της αρµόδιας Υπηρεσίας του ∆ήµου και 
φέρει στρογγυλή σφραγίδα της Υπηρεσίας αυτής. 
 



 

 

 Γ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
 
Η Βεβαίωση Οφειλής προς τον ∆ήµο προσκοµίζεται ή αποστέλλεται στην ∆.Ο.Υ. που 
διενεργεί την εκκαθάριση του τίτλου πληρωµής για την είσπραξη της οποίας 
απαιτείται η κατάθεση αποδεικτικού ενηµερότητας. Την Βεβαίωση Οφειλής προς τον 
∆ήµο δύναται να ζητήσει και η αρµόδια για την εκκαθάριση ∆.Ο. Υ. 
 
Για κάθε τίτλο πληρωµής εκδίδεται χωριστή βεβαίωση οφειλής, από τον ∆ήµο στον 
οποίο είναι βεβαιωµένη η οφειλή, η οποία επισυνάπτεται στον τίτλο πληρωµής µαζί 
µε αποδεικτικό ενηµερότητας. 
 
Με βάση τη βεβαίωση αυτή αποδίδεται από την ∆.Ο.Υ. το προς είσπραξη ποσό και 
µέχρι του ύψους της οφειλής, στον εκδόντα τη βεβαίωση ∆ήµο, εντός δέκα (10) 
ηµερών από την εξόφληση του τίτλου πληρωµής και όχι πέραν των τριών (3) 
εργάσιµων ηµερών από την παρέλευση της προθεσµίας ισχύος της βεβαίωσης. 
 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστολής εντολής µεταφοράς προς την 
Τράπεζα της Ελλάδος, αναγράφεται πάνω στο σώµα αντιγράφου της Βεβαίωσης 
Οφειλής προς το ∆ήµο σχετική επισηµειωµατική πράξη µε τα στοιχεία της εντολής 
µεταφοράς, στρογγυλή σφραγίδα και υπογραφή Προϊσταµένου ∆.Ο. Υ. και 
αποστέλλεται µέσω τηλεοµοιοτυπίας στον αρµόδιο ∆ήµο. 
 
∆. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 
Σε περίπτωση που η βεβαίωση οφειλής προς τον ∆ήµο αποστέλλεται σε ∆.Ο.Υ. άλλη 
από αυτήν στην οποία έχει γίνει η δέσµευση του αποδεικτικού ενηµερότητας, 
αναλογικά µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 45081/30.10.1997 περί αποδεικτικού 
ενηµερότητας, η ∆.Ο.Υ. στην οποία έχει αποσταλεί η βεβαίωση οφειλής προς το 
∆ήµο ενηµερώνει τη ∆.Ο.Υ. που έχει δεσµεύσει το αποδεικτικό για την εξόφληση του 
ποσού. 
 
Σε περίπτωση που η ολική εξόφληση οφειλής προς τον ∆ήµο πραγµατοποιείται όχι µε 
έναν τίτλο πληρωµής που εκκαθαρίζεται από ∆.Ο.Υ. αλλά ταυτόχρονα και 
συνδυαστικά από περισσότερους τίτλους που εκκαθαρίζονται από την ίδια ∆.Ο.Υ., θα 
πρέπει η ενδιαφερόµενη ∆.Ο.Υ. να επικοινωνεί µε τον ∆ήµο ο οποίος έχει προβεί στη 
δέσµευση του αποδεικτικού ενηµερότητας προκειµένου να αποσταλεί από αυτόν µία 
βεβαίωση οφειλής ανά τίτλο πληρωµής, κατά παρέκκλιση των αναγραφόµενων στο 
σώµα της Βεβαίωσης οφειλής προς τον ∆ήµο «...Με την παρούσα βεβαίωση αίρεται 
και η δέσµευση χορήγησης αποδεικτικού ενηµερότητας, η οποία γνωστοποιήθηκε 
προς τη ∆.Ο.Υ. ........ µε το ..........έγγραφο µας, αποκλειστικά για την ολική εξόφληση 
του ποσού της οφειλής προς το δήµο µας µε τον ανωτέρω τίτλο πληρωµής». 
 
 
Ακριβές αντίγραφο  
Ο Προϊστάµενος της Γραµµατείας  
 
Ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων 
Θ. Θεοχάρης 
 
 



 

 

 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟ 
(παρ. 8 άρθρου 26 ν. 1882/1990 ΦΕΚ 43 Α, όπως ισχύει) 

 
 
Επώνυμο: Όνομα: Πατρώνυμο : ΑΔΤ: 
Επωνυμία :   
Διεύθυνση :   
ΑΦΜ :  Δ.Ο.Υ.: (Δ.Ο.Υ. φορολογίας 

εισοδήματος) 
 
 
ΠΟΣΟ ΟΦΕΙΛΗΣ: ...................................................................................................... 
(αριθµητικώς) 

........................................................................................................................................

. (ολογράφως) 

Η βεβαίωση εκδίδεται προς τη ∆.Ο.Υ. 

Στοιχεία επικοινωνίας ∆.Ο.Υ...................  

Στοιχεία τίτλου πληρωµής :.....................  

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

Σηµείωση : 1) Το ποσό ύψους ..................................................... (αναγράφεται 
ολογράφως το σύνολο της οφειλής προς τον 

∆ήµο) να αποδοθεί µε εντολή µεταφοράς και να κατατεθεί στον τραπεζικό 
λογαριασµό του δήµου µε ΙΒΑΝ 

.................................................................................................... εντός δέκα (10) 
ηµερών, από την εξόφληση του τίτλου 

πληρωµής και όχι πέραν των τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την παρέλευση της 
προθεσµίας ισχύος της βεβαίωσης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
αποστολής εντολής µεταφοράς προς την Τράπεζα της Ελλάδος, να γίνεται 
επισηµειωµατική πράξη µε στρογγυλή σφραγίδα και υπογραφή Προϊσταµένου 
∆.Ο.Υ., που θα φέρει τα στοιχεία της εντολής µεταφοράς, επί φωτοαντιγράφου της 
σχετικής Βεβαίωσης Οφειλής, και να αποστέλλεται µέσω τηλεοµοιοτυπίας στην 
Υπηρεσία µας. 2) Η παρούσα βεβαίωση έχει ισχύ εφόσον δε συντρέχουν και άλλοι 
λόγοι µη έκδοσης αποδεικτικού ενηµερότητας πέραν της συγκεκριµένης δέσµευσης 
από τον ∆ήµο µας. Εάν διαπιστωθεί ότι η παρούσα δεν ισχύει, να επιστραφεί από τη 
∆.Ο.Υ. στην Υπηρεσία µας, προκειµένου να ακυρωθεί. 3) Η παρούσα εκδίδεται για 
έναν µόνο τίτλο πληρωµής. 



 

 

 Με την παρούσα βεβαίωση αίρεται και η δέσµευση χορήγησης αποδεικτικού 
ενηµερότητας, η οποία 

γνωστοποιήθηκε προς τη ∆.Ο.Υ. 
................................................................................................................................ µε 
το 

................................................................................................ έγγραφο µας, 
αποκλειστικά για την ολική εξόφληση του ποσού της οφειλής προς το δήµο µας µε 
τον ανωτέρω τίτλο πληρωµής. 

Η παρούσα ισχύει 
µέχρι......................................................................................................... (ολογράφως) 

Ο Προϊστάµενος της αρµόδιας Υπηρεσίας (Υπογραφή / 
σφραγίδα) 


