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Τελ.Κωδικ.ΠΟΛ.1222/28.2.2017 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Αθήνα, 27 ∆εκεµβρίου 2013 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΠΟΛ. 1274 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Α΄ 
 
ΘΕΜΑ: Αποδεικτικό Ενηµερότητας άρθρου 12 N . 4174/2013 (ΦΕΚ 170Α΄). 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις των παρ. 5 και 8 του άρθρου 12, του N.4174/2013 (Α΄ 170) 
«Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις». 
 
2. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 του N. 4093/2012 περί σύστασης θέσης 
Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων (Α΄222). 
 
3. Την Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου αρ. 1 της 16.1.2013 (τ. Υ.Ο.∆.∆. 18), 
«Επιλογή και ∆ιορισµός Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων». 
 
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισµού. 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
`Αρθρο 1 
Πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται η προσκόµιση αποδεικτικού 
ενηµερότητας. 
 
1. Η προσκόµιση αποδεικτικού ενηµερότητας καθίσταται υποχρεωτική στις εξής 
περιπτώσεις: 
 
α. Για την είσπραξη χρηµάτων ή την εξόφληση τίτλων πληρωµής από το ∆ηµόσιο 
Τοµέα, όπως αυτός καθορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία από ∆ηµοσίους Υπολόγους 
και από αυτούς που ενεργούν πληρωµές µε εντολή ή εξουσιοδότηση των ανωτέρω, 
εφόσον το ακαθάριστο ποσό για κάθε τίτλο πληρωµής υπερβαίνει τα χίλια 
πεντακόσια ευρώ (1.500), ανά δικαιούχο. Το αποδεικτικό ενηµερότητας 
προσκοµίζεται από τον εισπράττοντα στους διενεργούντες την πληρωµή ή την 
εξόφληση του τίτλου, κατά την πληρωµή ή την εξόφληση αυτού. Τίτλοι πληρωµής 
που εξοφλούνται µε ποσό κάτω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ συµψηφίζονται 
µε τυχόν οφειλές των δικαιούχων, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 
83 του ν.δ. 356/1974 - Α΄ 90 (Κ.Ε.∆.Ε.), όπως ισχύει. 
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β. Για τη σύναψη και ανανέωση συµβάσεων δανείων, πιστώσεων και 
χρηµατοδοτήσεων γενικά µε τις αναγνωρισµένες στην Ελλάδα τράπεζες και λοιπά 
πιστωτικά ιδρύµατα, εφόσον χορηγούνται µε την εγγύηση του ελληνικού ∆ηµοσίου, 
εκτός από εκείνες που χορηγούνται για αποκατάσταση ζηµιών που προέρχονται από 
έκτακτα γεγονότα. Το αποδεικτικό ενηµερότητας προσκοµίζεται από τον 
αντισυµβαλλόµενο στην Τράπεζα ή στο Πιστωτικό Ίδρυµα κατά τη σύναψη ή 
ανανέωση της σύµβασης και κατά την εκτέλεση αυτής από τον εισπράττοντα. 
 
γ. Για τη µεταβίβαση ακινήτου εξ΄ επαχθούς αιτίας, γονικής παροχής, δωρεάς ή δια 
εκούσιου πλειστηριασµού, καθώς και για την εκούσια σύσταση εµπράγµατων 
δικαιωµάτων επί ακινήτων, τη διανοµή κοινών ακινήτων, την εκούσια ανταλλαγή 
ακινήτων και τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, εφόσον στην τελευταία περίπτωση 
η σύµβαση καταρτίζεται µεταξύ των συγκυρίων του ακινήτου ή και τρίτων, 
ανεξαρτήτως εάν τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της ανεγέρσεως. Το αποδεικτικό 
ενηµερότητας προσκοµίζεται, αντίστοιχα, από τον µεταβιβάζοντα το ακίνητο ή τον 
παρέχοντα τη γονική παροχή ή δωρεά, τον παρέχοντα το εµπράγµατο δικαίωµα, τους 
συγκύριους ή και τον αγοραστή για λογαριασµό του πωλητή στην περίπτωση 
αυτοσύµβασης, στο συµβολαιογράφο που συντάσσει τη σχετική πράξη, ο οποίος 
υποχρεούται να µνηµονεύει στο κείµενο της πράξης την υπηρεσία έκδοσης του 
αποδεικτικού, τον αριθµό και την ηµεροµηνία αυτού. 
 
δ. Για τη συµµετοχή σε διαγωνισµούς ανάληψης εκτέλεσης δηµοσίων έργων ή 
προµηθειών από το ∆ηµόσιο Τοµέα, όπως αυτός καθορίζεται στην κείµενη 
νοµοθεσία. Το αποδεικτικό ενηµερότητας προσκοµίζεται από τον υποβάλλοντα την 
προσφορά στην υπηρεσία που υποβάλλεται η προσφορά. 
 
ε. Για την καταβολή των εκχωρηµένων χρηµατικών απαιτήσεων κατά των φορέων 
του της περίπτωσης α. του παρόντος άρθρου. Το αποδεικτικό προσκοµίζεται στους 
διενεργούντες την πληρωµή ή την εξόφληση του τίτλου, κατά την πληρωµή ή την 
εξόφληση αυτού, τόσο από τον εκχωρητή ή ενεχυράσαντα όσο και από τον εκδοχέα ή 
ενεχυρούχο δανειστή. Η έκδοση αποδεικτικού ενηµερότητας του εκχωρητή ή 
ενεχυράσαντα ζητείται είτε από τον εκδοχέα είτε από τον ενεχυρούχο δανειστή. Αν 
δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής του, λόγω οφειλών, τα προς είσπραξη 
χρήµατα αποδίδονται στο ∆ηµόσιο µέχρι του ύψους των βεβαιωµένων χρεών κατά το 
χρόνο της απόδοσης αυτών. 
 
στ. Για κάθε άλλη πράξη, συναλλαγή ή ενέργεια για την οποία απαιτείται προσκόµιση 
αποδεικτικού ενηµερότητας από τις εκάστοτε εν ισχύ διατάξεις. 
 
2. Για κάθε τίτλο πληρωµής και για κάθε πράξη, για την οποία απαιτείται η 
προσκόµιση αποδεικτικού ενηµερότητας εκδίδεται ένα και µόνο αποδεικτικό 
ενηµερότητας. 
 
`Αρθρο 2 
Εξαιρέσεις από την προσκόµιση 
 
1. Κατ΄ εξαίρεση, για τη διενέργεια των πράξεων ή συναλλαγών του προηγούµενου 
άρθρου δεν απαιτείται η προσκόµιση αποδεικτικού ενηµερότητας: 
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α. Από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, το ∆ηµόσιο άλλων Κρατών, τους ∆ιεθνείς 
Οργανισµούς, τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Ν.Π.∆.∆. καθώς και τα 
ιδρύµατα που είχαν συσταθεί µε το N. 2039/1939 (Α΄ 455) και συνιστώνται µε τις 
διατάξεις του Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών - Σχολαζουσών Περιουσιών 
(N.4182/2013, Α΄ 185). 
 
β. Από το σύνδικο της πτώχευσης φυσικού ή νοµικού προσώπου για πράξεις ή 
συναλλαγές που αφορούν στην πτωχευτική περιουσία, τον εκκαθαριστή επιχείρησης 
για τις πράξεις της εκκαθάρισης, τον κηδεµόνα σχολάζουσας κληρονοµιάς, όταν 
ενεργεί αποδεδειγµένα για πράξεις εκκαθάρισης της σχολάζουσας κληρονοµιάς, 
καθώς και τον εκκαθαριστή κληρονοµιάς για πράξεις ή συναλλαγές που αφορούν 
στην κληρονοµιά. 
 
γ. Από µόνιµους κατοίκους εξωτερικού, είτε αλλοδαπούς είτε οµογενείς, που έχουν 
γεννηθεί στο εξωτερικό και διατηρούν την ελληνική υπηκοότητα, εφόσον δεν 
αποκτούν εισόδηµα στην Ελλάδα. 
 
δ. Από τους δικαιούχους είσπραξης αµοιβών ή πάγιας αντιµισθίας γενικά από παροχή 
εξαρτηµένης εργασίας, συντάξεων, διατροφής, εξόδων παράστασης δηµοσίων 
λειτουργών, εξόδων νοσηλείας και κηδείας, εφόσον η πληρωµή γίνεται απευθείας 
στον δικαιούχο µισθωτό, συνταξιούχο ή στην οικογένειά του ή σε πρόσωπο νόµιµα 
εξουσιοδοτηµένο.  
 
ε. Από τους δικαιούχους ασφαλιστικών αποζηµιώσεων και αποζηµιώσεων από 
αδικοπραξία, που επιδικάζονται µε δικαστική απόφαση. 
 
στ. Για τη σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος υπέρ του ∆ηµοσίου. 
 
ζ. Για δικαιούχους των κατά τις κείµενες διατάξεις λοιπών ακατάσχετων χρηµατικών 
απαιτήσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται από την υπηρεσία που διενεργεί την 
εκκαθάριση. 
 
`Αρθρο 3  
Προϋποθέσεις χορήγησης 
 
1. Για τη χορήγηση αποδεικτικού ενηµερότητας ο αιτών πρέπει σωρευτικά: 
 
α. να µην έχει συνολικές ληξιπρόθεσµες βασικές οφειλές άνω των τριάντα (30) ευρώ 
βεβαιωµένες στη Φορολογική ∆ιοίκηση. Εφόσον, υφίστανται συνολικές βασικές 
ληξιπρόθεσµες οφειλές άνω του προαναφερόµενου ποσού βεβαιωµένες στη 
Φορολογική ∆ιοίκηση 
 
β. να έχει υποβάλει τις δηλώσεις της τελευταίας πενταετίας, ήτοι δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήµατος, εκκαθαριστικές φόρου προστιθέµενης αξίας και τις 
περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, που έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής και που η 
προθεσµία υποβολής τους έχει λήξει ένα µήνα πριν την ηµεροµηνία αίτησης έκδοσης 
του αποδεικτικού ενηµερότητας. 
 
γ. Στις περιπτώσεις που, στα πλαίσια ελέγχου, διαπιστωθεί ότι δεν έχουν υποβληθεί 
δηλώσεις Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.), Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας 
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Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) και Στοιχείων 
Ακινήτων της τελευταίας πενταετίας, καταχωρείται εντολή δέσµευσης του 
αποδεικτικού ενηµερότητας στο πληροφοριακό σύστηµα TAXIS, η οποία αίρεται 
µετά την υποβολή των δηλώσεων ή όταν η σχετική υποχρέωση δεν υφίσταται πλέον. 
 
2. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στις ως άνω ληξιπρόθεσµες οφειλές: 
 
α. Για τα φυσικά πρόσωπα, λαµβάνονται υπόψη οι ατοµικές οφειλές, καθώς και 
οφειλές, για τις οποίες το φυσικό πρόσωπο έχει ευθύνη για την καταβολή τους, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Για τα φυσικά πρόσωπα που διατελούν σε γάµο 
λαµβάνονται υπόψη οι προσωπικές οφειλές κάθε συζύγου χωριστά και για τις 
συζύγους, επιπρόσθετα, οι οφειλές που είναι βεβαιωµένες στο όνοµα του συζύγου 
τους, εφόσον σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις ευθύνονται οι ίδιες για την 
καταβολή αυτών. 
 
β. Για τα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες λαµβάνονται υπόψη οι οφειλές 
τους καθώς και οι οφειλές που έχουν βεβαιωθεί σε βάρος άλλων προσώπων και για 
τις οποίες έχουν ευθύνη για την καταβολή τους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
φορολογικές και άλλες διατάξεις. 
 
3. Για να χορηγηθεί αποδεικτικό ενηµερότητας πρέπει να µην υπάρχει εντολή 
δέσµευσης χορήγησης από Τελωνείο ή άλλη Αρχή ή κατά τις διατάξεις των άρθρων 
14 του N. 2523/1997 και 46 του N. 4174/2013 . 
 
4. Αποδεικτικό ενηµερότητας χορηγείται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των 
παραγράφων 1, περ. β΄, και 3 του παρόντος άρθρου, στην περίπτωση που έχει 
κατατεθεί εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης στην Ελλάδα τράπεζας ή άλλου 
πιστωτικού ιδρύµατος, διάρκειας µέχρι έξι (6) µηνών, η οποία διασφαλίζει την 
καταβολή της οφειλής για την οποία χορηγήθηκε µαζί µε τις λοιπές επιβαρύνσεις. 
 
5. Στην περίπτωση της µεταβίβασης ακινήτου ή της σύστασης εµπράγµατου 
δικαιώµατος επ΄ αυτού χωρίς τίµηµα, δεν χορηγείται αποδεικτικό ενηµερότητας, 
εφόσον η είσπραξη της οφειλής δεν είναι διασφαλισµένη. 
 
`Αρθρο 4 
Χρόνος ισχύος 
 
1. Η ισχύς του αποδεικτικού ενηµερότητας ορίζεται σε δύο (2) µήνες, στην 
περίπτωση που δεν υφίστανται βεβαιωµένες οφειλές, ανεξαρτήτως της πράξης ή 
συναλλαγής για την οποία ζητείται. 
 
2. Ο χρόνος ισχύος του αποδεικτικού ορίζεται σε ένα (1) µήνα, σε περίπτωση 
ύπαρξης µη ληξιπρόθεσµων οφειλών, οφειλών που τελούν σε αναστολή ή έχουν 
υπαχθεί σε πρόγραµµα ρύθµισης τµηµατικής καταβολής.  
 
`Αρθρο 5 
∆ιαδικασία αίτησης - αναζήτησης - αρµόδιο όργανο 
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1. Το αποδεικτικό ενηµερότητας χορηγείται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά κατόπιν 
αιτήσεως του ενδιαφεροµένου και αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε χορηγείται από 
οποιαδήποτε ∆.Ο.Υ. ή Ελεγκτικό Κέντρο. 
 
2. Η αίτηση για τη χορήγηση αποδεικτικού ενηµερότητας περιέχει: 
 
α. αν υποβάλλεται από φυσικό πρόσωπο, ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, Αριθµό 
Φορολογικού Μητρώου, διεύθυνση επαγγέλµατος και κατοικίας, αριθµό δελτίου 
αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, αν πρόκειται για αλλοδαπούς,  
 
β. αν υποβάλλεται από νοµικό πρόσωπο, επωνυµία, διεύθυνση και Αριθµό 
Φορολογικού Μητρώου, 
 
γ. το σκοπό για τον οποίο ζητείται, 
 
δ. το φορέα στον οποίο θα κατατεθεί,  
 
ε. στην περίπτωση ύπαρξης συνολικών βεβαιωµένων οφειλών άνω των (30) ευρώ, και 
το ακίνητο το οποίο θα µεταβιβαστεί ή επί του οποίου θα συσταθεί εµπράγµατο 
δικαίωµα µε τον αριθµό ταυτότητας ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ) εφόσον υφίσταται, εάν το 
αποδεικτικό ζητείται για µεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εµπραγµάτου δικαιώµατος 
επ΄ αυτού και τα στοιχεία του τίτλου πληρωµής ή οποιοδήποτε στοιχείο ταυτοποιεί τη 
συγκεκριµένη πληρωµή, εάν ζητείται για είσπραξη χρηµάτων 
 
3. Απαλλάσσεται ο συναλλασσόµενος της υποχρέωσης προσκόµισης του εντύπου 
αποδεικτικού ενηµερότητας, σε όσες υπηρεσίες ή φορείς έχουν πιστοποιηθεί από το 
Υπουργείο Οικονοµικών ότι υποχρεούνται να το ζητούν και να το λαµβάνουν 
ηλεκτρονικά, µέσω διαδικτύου, εκτός των περιπτώσεων που αυτό δεν υποστηρίζεται. 
Τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουµένων (Γ.Ε.Φ.) του Υπουργείου Οικονοµικών 
λαµβάνουν και παραδίδουν το αποδεικτικό ενηµερότητας στον αιτούντα ή σε νόµιµα 
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του, ύστερα από σχετική αίτηση του, για να το 
χρησιµοποιήσει για τις πράξεις και τις συναλλαγές που αυτό απαιτείται. Στις 
περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η χορήγηση του ηλεκτρονικά, ή που απαιτείται 
υπογραφή του αποδεικτικού από Προϊστάµενο ∆.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου, 
δύνανται να παραλαµβάνουν και να αποστέλλουν την αίτηση του ενδιαφερόµενου σε 
∆.Ο.Υ., µέσω τηλεοµοιοτυπίας. Το αποδεικτικό ή η βεβαίωση οφειλής κατά 
περίπτωση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης του, αποστέλλονται 
ταχυδροµικά στο Γ.Ε.Φ. και παραδίδονται στον ενδιαφερόµενο. 
 
`Αρθρο 6 
Τύπος και περιεχόµενο του αποδεικτικού ενηµερότητας 
 
1. Το αποδεικτικό ενηµερότητας αποτελεί δηµόσιο έγγραφο, φέρει τον τίτλο 
"ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ" και 
περιέχει υποχρεωτικά τον τίτλο της εκδούσας υπηρεσίας και της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. του 
φορολογούµενου, το ονοµατεπώνυµο του φυσικού ή την επωνυµία του νοµικού 
προσώπου στο οποίο χορηγείται, τη διεύθυνση αυτών, τον αριθµό δελτίου ταυτότητας 
του φυσικού προσώπου, τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου, την ηµεροµηνία 
έκδοσης του αποδεικτικού ολογράφως, τον αύξοντα αριθµό του αποδεικτικού, το 
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σκοπό για τον οποίο αυτό εκδίδεται, καθώς και την ηµεροµηνία έκδοσης και 
διάρκειας ισχύος του ολογράφως.  
 
2. Στο αποδεικτικό ενηµερότητας αναγράφεται και: 
 
α. η αιτία χορήγησής του, ως ακολούθως: 
 
i) Για είσπραξη χρηµάτων από φορείς Κεντρικής ∆ιοίκησης. 
 
ii) Για είσπραξη χρηµάτων από φορείς του ∆ηµοσίου τοµέα (πλην Κεντρικής 
∆ιοίκησης). 
 
iii) Για µεταβίβαση ακινήτου.  
 
iv) Για κάθε νόµιµη χρήση (εκτός είσπραξης χρηµάτων και µεταβίβασης ακινήτων). 
 
β. Στα αποδεικτικά µηνιαίας ισχύος που εκδίδονται για µεταβίβαση ακινήτου ή 
σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος επ΄ αυτού, το ακίνητο το οποίο θα µεταβιβαστεί 
ή επί του οποίου θα συσταθεί εµπράγµατο δικαίωµα µε τον αριθµό ταυτότητας 
ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ) εφόσον υφίσταται. Στην περίπτωση ύπαρξης συνολικών 
βεβαιωµένων οφειλών έως και τριάντα (30) ευρώ, δεν απαιτείται η αναγραφή του 
ακινήτου. 
 
γ. Στα αποδεικτικά µηνιαίας ισχύος που εκδίδονται µε τον όρο της παρακράτησης για 
είσπραξη χρηµάτων, τα στοιχεία του τίτλου πληρωµής ή οποιοδήποτε στοιχείο 
ταυτοποιεί τη συγκεκριµένη πληρωµή.  
 
3. Στο αποδεικτικό ενηµερότητας που εκδίδεται µε όρο παρακράτησης αναγράφεται ο 
κατά περίπτωση κωδικός, σύµφωνα µε τον οποίο ο υπόχρεος θα αποδώσει το ποσό 
της παρακράτησης στους φορείς είσπραξης για λογαριασµό της Φορολογικής 
∆ιοίκησης κατά την κείµενη νοµοθεσία. 
 
4. Τα έντυπα του αποδεικτικού ενηµερότητας φέρουν ενιαία και συνεχή µηχανική 
αρίθµηση.  
 
5. Αν κατά την έκδοση του αποδεικτικού ενηµερότητας γίνει κάποιο λάθος, δεν 
επιτρέπεται η διόρθωσή του, αλλά αυτό ακυρώνεται µε πράξη του εκδότη και 
παραµένουν στην εκδούσα υπηρεσία, τόσο το πρωτότυπο όσο και το αντίγραφο. 
 
6. Τα αποδεικτικά ενηµερότητας εκδίδονται σε δύο αντίγραφα. Το πρωτότυπο 
χορηγείται ή αποστέλλεται στην υπηρεσία ή στον οργανισµό πληρωµής ή στον 
συµβολαιογράφο, όταν πρόκειται για µεταβίβαση ακινήτου, και το αντίγραφο 
επισυνάπτεται στη σχετική αίτηση και αρχειοθετείται ως στέλεχος. Το αποδεικτικό 
ενηµερότητας που εκδίδεται µε όρο παρακράτησης καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο, 
προκειµένου να ελέγχεται η απόδοση των ποσών.  
 
7. Το αποδεικτικό ενηµερότητας που εκδίδεται ηλεκτρονικά φέρει ηλεκτρονική 
αποτύπωση της υπογραφής του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων ή του 
εξουσιοδοτούµενου από αυτόν οργάνου. Αυτό που χορηγείται από τις ∆.Ο.Υ., αν 
είναι δίµηνης ισχύος, ή µηνιαίας που χορηγείται για κάθε νόµιµη χρήση, πλην 
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είσπραξης χρηµάτων και πλην µεταβίβασης ακινήτων, εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση 
του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων από οποιοδήποτε υπάλληλο 
οποιασδήποτε ∆.Ο.Υ., και. αν είναι µηνιαίας ισχύος και χορηγείται για είσπραξη 
χρηµάτων ή για µεταβίβαση ακινήτου, από τον Προϊστάµενο οποιασδήποτε ∆.Ο.Υ.. 
Αν υφίστανται οφειλές σε αναστολή ή το αποδεικτικό εκδίδεται µε τον όρο της 
παρακράτησης για είσπραξη χρηµάτων ή το αποδεικτικό εκδίδεται για µεταβίβαση 
ακινήτου και υφίστανται ληξιπρόθεσµες ρυθµισµένες οφειλές, απαιτείται έγκριση από 
τον αρµόδιο Προϊστάµενο για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας, ο 
οποίος ορίζει και το ποσοστό παρακράτησης επί του αποδεικτικού, όπου απαιτείται. 
 
8. Ο Προϊστάµενος της αρµόδιας για τη χορήγηση του αποδεικτικού υπηρεσίας, 
υποχρεούται να ελέγχει τουλάχιστον δειγµατοληπτικά τα εκδοθέντα αποδεικτικά, σε 
ό,τι αφορά τη νοµιµότητα της χορήγησής τους. 
 
9. Η Οικονοµική Επιθεώρηση υποχρεούται να εκδίδει εντολές δειγµατοληπτικού 
ελέγχου γνησιότητας των αποδεικτικών ενηµερότητας, που προσκοµίζονται στις 
διάφορες υπηρεσίες, διασταυρώνοντας τα σχετικά στοιχεία µε αυτά των αρµόδιων 
υπηρεσιών καθώς και την έγκαιρη απόδοση των παρακρατούµενων ποσών. 
 
10. ∆εν επιτρέπεται θεώρηση φωτοαντιγράφων ή αντιγράφων του αποδεικτικού 
ενηµερότητας.  
 
`Αρθρο 7 
Ποσοστό παρακράτησης επί αποδεικτικού ενηµερότητας 
 
1. Όταν εκδίδεται αποδεικτικό ενηµερότητας για είσπραξη χρηµάτων ή µεταβίβαση 
ακινήτου ή σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος επ΄ αυτού εξ επαχθούς αιτίας και ο 
φορολογούµενος έχει οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση, πέραν της προϋπόθεσης 
ενηµερότητας του οφειλέτη σε ρύθµιση τµηµατικής καταβολής, τίθεται υποχρεωτικά 
και όρος παρακράτησης µέρους της εισπραττόµενης απαίτησης, ο οποίος 
αναγράφεται επί του αποδεικτικού. Όρος παρακράτησης δεν τίθεται, εάν το 
αποδεικτικό χορηγείται λόγω προσκόµισης εγγυητικής επιστολής, κατά τα οριζόµενα 
στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 της παρούσας.  
 
2. Το ποσοστό της παρακράτησης ορίζεται από τον Προϊστάµενο της αρµόδιας για 
την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών υπηρεσίας εντός των ακόλουθων κατά 
περίπτωση ορίων: 
α. i. δέκα τοις εκατό (10%) επί του εισπραττόµενου ποσού όταν η αιτία χορήγησης 
του αποδεικτικού είναι η είσπραξη χρηµάτων και έχει καταβληθεί µέσω της ρύθµισης 
συνολικό ποσό µεγαλύτερο του εβδοµήντα τοις εκατό (70%) της ρυθµισµένης 
οφειλής, 
ii. τριάντα τοις εκατό (30%) επί του εισπραττόµενου ποσού όταν η αιτία χορήγησης 
του αποδεικτικού είναι η είσπραξη χρηµάτων και έχει καταβληθεί µέσω της ρύθµισης 
συνολικό ποσό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) έως και εβδοµήντα τοις εκατό 
(70%) της ρυθµισµένης οφειλής, 
iii. πενήντα τοις εκατό (50%) επί του εισπραττόµενου ποσού όταν η αιτία χορήγησης 
του αποδεικτικού είναι η είσπραξη χρηµάτων και έχει καταβληθεί µέσω της ρύθµισης 
συνολικό ποσό άνω του τριάντα τοις εκατό (30%) έως και πενήντα τοις εκατό (50%) 
της ρυθµισµένης οφειλής, 
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ίν. εβδοµήντα τοις εκατό (70%) επί του εισπραττόµενου ποσού όταν η αιτία 
χορήγησης του αποδεικτικού είναι η είσπραξη χρηµάτων και έχει καταβληθεί µέσω 
της ρύθµισης συνολικό ποσό έως και τριάντα τοις εκατό (30%) της ρυθµισµένης 
οφειλής. 
Το αρµόδιο όργανο δύναται, κατόπιν ειδικής αιτιολογίας, να αυξήσει έως και είκοσι 
(20) ποσοστιαίες µονάδες τα ανωτέρω ποσοστά παρακράτησης αξιολογώντας τη 
συνολική φορολογική εικόνα του οφειλέτη για τη διασφάλιση των συµφερόντων του 
∆ηµοσίου. Ειδικότερα, λαµβάνονται ιδίως υπόψη η συµπεριφορά του αιτούντα το 
αποδεικτικό ως προς την τήρηση των φορολογικών του υποχρεώσεων, το ύψος της 
ρυθµισµένης ληξιπρόθεσµης οφειλής και η εν γένει συµπεριφορά και συνέπεια του σε 
ρυθµίσεις τµηµατικής καταβολής οφειλών του. 
Τα ως άνω ποσοστά παρακράτησης πρέπει να αντιστοιχούν στην κάλυψη 
τουλάχιστον δύο (2) δόσεων της τηρούµενης ρύθµισης / ρυθµίσεων που έπονται της 
ηµεροµηνίας κατάθεσης του αιτήµατος χορήγησης του αποδεικτικού εφόσον οι 
εναποµένουσες δόσεις είναι έως και δώδεκα (12). Εάν οι εναποµένουσες δόσεις της 
τηρούµενης ρύθµισης / ρυθµίσεων είναι περισσότερες από δώδεκα (12) το ποσοστό 
παρακράτησης πρέπει να αντιστοιχεί στην κάλυψη τουλάχιστον τεσσάρων (4) δόσεων 
της τηρούµενης ρύθµισης / ρυθµίσεων που έπονται της ηµεροµηνίας κατάθεσης του 
αιτήµατος χορήγησης του αποδεικτικού. 
ν. Κατ΄ εξαίρεση, στις περιπτώσεις ύπαρξης στοιχείων για περιοδικές απαιτήσεις για 
την είσπραξη των οποίων είναι υποχρεωτική η προσκόµιση αποδεικτικού 
ενηµερότητας, το ποσοστό παρακράτησης ορίζεται στο δέκα τοις εκατό (10%) επί του 
εισπραττόµενου ποσού για συνολική εναποµένουσα ρυθµισµένη οφειλή µέχρι πέντε 
χιλιάδες (5.000) ευρώ. Εάν η συνολική εναποµένουσα ρυθµισµένη οφειλή είναι άνω 
των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, το ποσοστό 
παρακράτησης πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στην κάλυψη µίας (1) δόσης της 
τηρούµενης ρύθµισης/ρυθµίσεων που έπονται της ηµεροµηνίας κατάθεσης του 
αιτήµατος χορήγησης του αποδεικτικού, ενώ, εάν η συνολική εναποµένουσα 
ρυθµισµένη οφειλή είναι άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, το ποσοστό 
παρακράτησης πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στην κάλυψη δύο (2) δόσεων της 
τηρούµενης ρύθµισης/ ρυθµίσεων που έπονται της ηµεροµηνίας κατάθεσης του 
αιτήµατος χορήγησης του αποδεικτικού.». 
 
β. εβδοµήντα (70%) έως εκατό (100%) τοις εκατό, όταν αιτία χορήγησης είναι η 
µεταβίβαση ακινήτου ή η σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος επ΄ αυτού. Εφόσον η 
είσπραξη της οφειλής είναι διασφαλισµένη, το κατώτατο όριο παρακράτησης του 
προηγούµενου εδαφίου ορίζεται στο πενήντα τοις εκατό (50%). 
 
3. Ειδικά στην περίπτωση που το αποδεικτικό ενηµερότητας χορηγείται για τη 
µεταβίβαση ακινήτου ή τη σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος επ΄ αυτού από επαχθή 
αιτία και δεν εξοφλούνται πλήρως οι ληξιπρόθεσµες οφειλές, ορίζεται ποσοστό 
παρακράτησης επί του τιµήµατος, το οποίο υπολογίζεται επί της πραγµατικής αξίας 
του ακινήτου, όχι όµως σε αξία µικρότερη από την αντικειµενική.  
 
4. Το συνολικό ποσό της παρακράτησης δεν µπορεί να υπερβαίνει το σύνολο των 
ληξιπροθέσµων οφειλών του φορολογούµενου, για τις οποίες εκδίδεται το 
αποδεικτικό ενηµερότητας. Οι βεβαιωµένες ληξιπρόθεσµες οφειλές οι οποίες 
βρίσκονται σε αναστολή είσπραξης δύναται να παρακρατηθούν, µόνο εάν ζητηθεί 
από τον οφειλέτη. 
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5. Για ληξιπρόθεσµες ρυθµισµένες οφειλές βεβαιωµένες σε περισσότερες από µία 
υπηρεσίες εκδίδεται από αυτήν στην οποία έχει κατατεθεί η αίτηση, ένα αποδεικτικό 
για όλες συνολικά τις οφειλές, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις 
χορήγησης, κατόπιν συνεννοήσεως των αρµόδιων για την επιδίωξη της είσπραξης 
υπηρεσιών.  
 
`Αρθρο 8 
Απόδοση παρακρατούµενων ποσών 
 
1. Το ποσό της παρακράτησης πρέπει να αποδίδεται στο ∆ηµόσιο από την Υπηρεσία 
ή τον φορέα που παραλαµβάνει το αποδεικτικό ενηµερότητας το αργότερο εντός δέκα 
(10) ηµερών από την πληρωµή του τίτλου. 
 
2. Όταν εκδίδεται αποδεικτικό ενηµερότητας για µεταβίβαση ακινήτου µε τον όρο της 
παρακράτησης, το παρακρατούµενο ποσό θα πρέπει να αποδοθεί στο ∆ηµόσιο από 
τον συµβολαιογράφο εντός τρων (3) ηµερών από την κατάρτιση του συµβολαίου. 
Ειδικά, α) στην περίπτωση κατά την οποία ο αγοραστής είναι αρχή του ∆ηµοσίου 
Τοµέα ή το τίµηµα προβλέπεται να καταβληθεί µε χορήγηση δανείου από 
αναγνωρισµένη στην Ελλάδα τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυµα, τότε ο όρος αυτός 
αναγράφεται υποχρεωτικά στο συµβόλαιο µεταβίβασης, και η Αρχή ή το Πιστωτικό 
Ίδρυµα υποχρεούται να αποδώσει το παρακρατούµενο ποσό µέσα σε τρεις ηµέρες 
από την πρώτη εκταµίευση του ποσού και όχι αργότερα από δύο µήνες από την 
ηµεροµηνία σύνταξης του συµβολαίου, β) στην περίπτωση τµηµατικής εξόφλησης 
του τιµήµατος αναγράφεται στο συµβόλαιο ο όρος εκχώρησης του συνόλου του 
τιµήµατος και έως το ύψος του παρακρατούµενου ποσού στο ∆ηµόσιο καθώς και η 
παρακράτηση της κυριότητας του ακινήτου στον πωλητή µέχρι τη συνολική απόδοση 
του παρακρατούµενου ποσού στο ∆ηµόσιο. Το ποσό της παρακράτησης αποδίδεται 
στο ∆ηµόσιο από τον Συµβολαιογράφο εντός τριών ηµερών από την ηµερο-µηνία 
καταβολής της εκάστοτε δόσης, το δε σύνολο του παρακρατούµενου ποσού όχι πέραν 
του έτους από την κατάρτιση του συµβολαίου. 
 
Γενικώς, εάν για οιοδήποτε λόγο δεν εκπληρωθούν οι όροι παρακράτησης και 
απόδοσης του παρόντος άρθρου, και οι οποίοι έχουν αναγραφεί επί του αποδεικτικού, 
θεωρείται ότι το συµβόλαιο µεταβίβασης καταρτίσθηκε χωρίς την προσκόµιση 
αποδεικτικού ενηµερότητας. Ο τελευταίος αυτός όρος αναγράφεται υποχρεωτικά στο 
συµβόλαιο µεταβίβασης. 
 
3. Το παρακρατούµενο ποσό λαµβάνεται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της 
τηρούµενης ρύθµισης, µε τα τυχόν ευεργετήµατα της πρόωρης εξόφλησης αυτής, 
εφόσον δεν πιστώνεται σε άλλες οφειλές σύµφωνα µε το άρθρο 44 του Ν. 4174/2013. 
 
`Αρθρο 9 
Πρόσωπα τα οποία δύνανται να ζητούν και να λαµβάνουν το αποδεικτικό 
ενηµερότητας 
 
Οι Φορείς, οι Υπηρεσίες ή τα πρόσωπα, που δύνανται να ζητήσουν πιστοποίηση για 
να λαµβάνουν ηλεκτρονικά, µέσω διαδικτύου, το αποδεικτικό ενηµερότητας των 
συναλλασσοµένων µε αυτούς, είναι αυτοί που ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας 
καθώς και όσοι διενεργούν πράξεις, στις οποίες είναι υποχρεωτική η προσκόµιση 
Αποδεικτικού Ενηµερότητας, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. Κατά 
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τα λοιπά εφαρµόζονται, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας, τα 
αναφερόµενα στην Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1123/2012 (Β΄ 1665). 
 
“ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ” 
`Αρθρο 10  
Λοιπά Θέµατα 
 
Όπου στα ανωτέρω άρθρα αναφέρεται ο Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ., νοείται και ο Προϊστάµενος των 
υπηρεσιών που έχουν αρµοδιότητες Προϊσταµένου ∆.Ο.Υ. για την είσπραξη των ∆ηµοσίων Εσόδων. 
 
 `Αρθρο 11 
Προϋποθέσεις για την εφαρµογή της παραγράφου 8 του άρθρου 12 του Ν. 4174/2013 
 
Προϋποθέσεις για την εφαρµογή της παραγράφου 8 του άρθρου 12 του Ν. 4174/2013 
συνιστούν ιδίως: 
 
α. Η διαπίστωση οικονοµικού εγκλήµατος ή µεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή, όπως 
αυτά ορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία. 
 
β. Η ύπαρξη µη ληξιπρόθεσµων οφειλών µεγαλύτερων των δέκα χιλιάδων (10.000) 
ευρώ για φυσικά πρόσωπα και πενήντα χιλιάδων (50.000) για νοµικά, η είσπραξη των 
οποίων δεν διασφαλίζεται, εφόσον το αποδεικτικό ζητείται για µεταβίβαση ακινήτου.  
 
γ. Η ύπαρξη οφειλών σε αναστολή, µεγαλύτερων των πενήντα χιλιάδων (50.000) 
ευρώ, εάν το αποδεικτικό ζητείται για είσπραξη χρηµάτων, στην περίπτωση που το 
εισπραττόµενο ποσό υπερβαίνει το ύψος των οφειλών. 
 
δ. ∆ιαγραφή οφειλών, λόγω ακύρωσης για τυπικούς λόγους προηγούµενης 
βεβαίωσης, για το χρονικό διάστηµα µέχρι τη νέα βεβαίωση.  
 
ε. Στην περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις σοβαρής φοροδιαφυγής ή απάτης ή 
οικονοµικού εγκλήµατος πριν την έκδοση του νόµιµου τίτλου.  
 
στ. Περιπτώσεις κατά τις οποίες κατόπιν χρήσης µεθόδων ανάλυσης κινδύνου 
πιθανολογείται κίνδυνος για την είσπραξη της οφειλής. 
 
ζ. Λοιπές περιπτώσεις που πληροφορείται η φορολογική διοίκηση µε οποιοδήποτε 
τρόπο την επικείµενη βεβαίωση µεγάλων οφειλών. 
 
`Αρθρο 12 
 
1. Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από 1.1.2014. 
 
2. Τα αποδεικτικά ενηµερότητας που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν µέχρι την έναρξη 
ισχύος της παρούσας ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία που αναγράφεται σε αυτά. 
 
3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η Απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών µε αριθµ. 1109793/6134-11/0016/ ΠΟΛ. 1223/24.11.1999 (Β΄ 2134). 
 
4. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
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Ακριβές αντίγραφο Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
Η Προϊσταµένη της               
Γραµµατείας                ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 
 


