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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ. 1114
 Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ 1004/2015 περί του 

πιστοποιητικού του άρθρου 54Α του Ν. 4174/2013.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 54Α του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 

170 Α΄) και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 7 
αυτού, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Γενικός Γραμ−
ματέας Δημοσίων Εσόδων να καθορίζει τον τύπο και το 
περιεχόμενο (πληροφορίες και στοιχεία) του πιστοποιη−
τικού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), τη 
διαδικασία χορήγησής του και κάθε αναγκαία λεπτομέ−
ρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 10 και 13 του 
Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 
58Α΄).

4. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγρά−
φου Ε του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄), 
όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Εσόδων. 

5. Την πράξη 20/25−6−2014 του Υπουργικού Συμβουλίου 
(ΦΕΚ 360 ΥΟΔΔ), περί επιλογής και διορισμού Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Την απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων 
Εσόδων ΠΟΛ. 1004/2015 (ΦΕΚ 2 Β΄) «Πιστοποιητικό του 
άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ετών 
2015 και επομένων.», όπως ισχύει.

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, απο−
φασίζουμε:

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της 
απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων 
ΠΟΛ. 1004/2015 (ΦΕΚ 2 Β΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στις περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 54Α 
του Ν. 4174/2013, εάν η προβλεπόμενη αποκλειστική προ−
θεσμία για απόδοση του αναλογούντος φόρου παρέλθει 
άπρακτη λόγω αδυναμίας εκδόσεως των σχετικών πα−
ραστατικών από το πληροφοριακό σύστημα και μόνον 
για το λόγο αυτό, για την αποφυγή της ακυρότητας του 
συμβολαίου είναι δυνατή η χορήγηση βεβαίωσης προς 
τούτο από τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. και η 
προσκόμιση αυτής στο φύλακα μεταγραφών και στον 
προϊστάμενο του κτηματολογικού γραφείου.». 

2. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 1 της 
απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων
ΠΟΛ. 1004/2015 (ΦΕΚ 2 Β΄) προστίθεται περίπτωση vi 
ως εξής:

«vi. Πιστοποιητικό το οποίο δεν είναι δυνατόν να εκ−
δοθεί ηλεκτρονικά αποκλειστικά λόγω αδυναμίας του 
πληροφοριακού συστήματος, εφόσον η αδυναμία αυτή 
βεβαιώνεται με σχετικές βεβαιώσεις αφενός από τον 
αρμόδιο Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. και αφετέρου από τον 
αρμόδιο Προϊστάμενο της ΔΗΛΕΔ και με την προϋπόθε−
ση ότι έχει πραγματοποιηθεί εκκαθάριση της δήλωσης 
Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α., όπου απαιτείται.». 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Ιουνίου 2015

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων 

 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ  
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