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ΘΕΜΑ : «Έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής από πρόσωπα στα οποία 

έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής ή αναστολή είσπραξης, στο πλαίσιο των μέτρων για την 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον κορωνοϊό –COVID 19» 

  

Με την παρούσα εγκύκλιο δίνονται οδηγίες σχετικά με τη χορήγηση αποδεικτικού 

ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής σε δικαιούχους για τους  οποίους  έχουν παραταθεί οι 

προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα και δόσεων 

ρυθμίσεων  και έχει ανασταλεί η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, ή και  τυγχάνουν του 

ευεργετήματος της έκπτωσης του 25%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 

11.03.2020 ΠΝΠ (Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του. 

Συγκεκριμένα, αιτούντες αποδεικτικό ενημερότητας / βεβαίωση οφειλής οι οποίοι είναι 

εκμισθωτές ακινήτων, και υπάγονται στις ευεργετικές διατάξεις για την παράταση / αναστολή 

οφειλών ή και την έκπτωση του 25% σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 11.03.2020 

http://www.aade.gr/
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ΠΝΠ (Α΄55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών 

αποφάσεων, Α. 1061/26.03.2020 (Β΄1043), Α. 1074/02.04.2020 (Β΄ 1159), όπως τροποποιήθηκε με 

την Α. 1085/13.04.2020 (Β΄1388), και Α.1105/8.05.2020 (Β΄1821), καθώς και τις διατάξεις του 

άρθρου 14 του ν. 4690/2020 (Α΄104), κατά την αίτηση χορήγησης αποδεικτικού 

ενημερότητας/βεβαίωσης οφειλής στις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κέντρα/Ε.Μ.ΕΙΣ., υποβάλλουν υπεύθυνη 

δήλωση, όπως το συνημμένο υπόδειγμα, η οποία επέχει και θέση αίτησης και λαμβάνεται υπόψη 

για τη χορήγηση των εν λόγω πιστοποιητικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 

4174/2013 (Α΄170), όπως ισχύει, και των κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθεισών αποφάσεων ΠΟΛ 1274 

και 1275/2013 (Β΄3398). 

Για την υποβολή της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης είναι δυνατόν να συμπληρώνεται η φόρμα 

της υπεύθυνης δήλωσης μέσω της ιστοσελίδας dilosi.services.gov.gr. Η υπεύθυνη δήλωση είναι 

δυνατόν να αποστέλλεται ταχυδρομικά μέσω συστημένης επιστολής ή με υπηρεσία 

ταχυμεταφοράς ή ψηφιακά μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Προϊστάμενο της 

αρμόδιας Δ.Ο.Υ ή να κατατίθεται στο πρωτόκολλο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. 

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας/βεβαίωσης οφειλής είναι 

η επαλήθευση από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής 

υπηρεσίας της υπαγωγής των προσώπων αυτών στις ανωτέρω διατάξεις (παράτασης και 

αναστολής βεβαιωμένων οφειλών, έκπτωσης του 25%) με αντίστοιχη επισημείωση επί του 

αποδεικτικού ενημερότητας/βεβαίωσης οφειλής. 

Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αίτησης 

χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας/βεβαίωσης οφειλής, εφόσον κατά το χρόνο 

υποβολής της αίτησης δεν έχουν, για οποιοδήποτε λόγο, πιστωθεί στις οφειλές οι καταβολές ποσών 

που έχει διενεργήσει ο φορολογούμενος. 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.  

                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
 
Α. ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. Αποδέκτες πίνακα Γ & Δ 
2. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  
3. Δ/νση Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής (με την παράκληση να αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.) 
4. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας 
5. Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη ΑΑΔΕ 
 
Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Γραφείο  Υπουργού Οικονομικών 
2. Γραφείο  Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
3. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών 
4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας 
5.Αποδέκτες πίνακα Α, Β, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΒ, ΙΔ, ΙΕ, ΙΣΤ. 
6. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 

    
 
Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γραφείο  Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων  
2. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Φορολογικής Διοίκησης 
3. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Ηλεκτρονικής ΔΙακυβέρνησης 
4.  Δ/νση Εισπράξεων- Τμήματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Γραμματεία 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
 

ΠΡΟΣ
(1)

:  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   ΑΦΜ  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 
Τηλ: 

 

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 
 

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Ε-mail): 

 

 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 
δηλώνω ότι: 
Είμαι δικαιούχος, της παράτασης και αναστολής των βεβαιωμένων οφειλών μου στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα για τους μήνες ………. καθώς και 
της έκπτωσης του 25% των βεβαιωμένων οφειλών ή των ρυθμισμένων οφειλών μου για τις δόσεις των μηνών ….., ….,                           του  
2020 με βάση το άρθρο 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (Α΄55), το άρθρο 14 του ν. 4690/2020 (Α΄104) και το άρθρο 15 του ν. 4690/2020 (Α’ 104)  
ως εκμισθωτής : 
α) σε σύμβαση επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση πληττόμενης επιχείρησης  
β) σε σύμβαση μίσθωσης κύριας κατοικίας σε εργαζόμενο/εργαζόμενη πληττόμενης επιχείρησης  
γ) σε σύμβαση μίσθωσης κατοικίας σε εξαρτώμενο μέλος εργαζομένου πληττόμενης επιχείρησης, το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του 
δ) σε σύμβαση μίσθωσης κατοικίας σε ναυτικό, του οποίου σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή ή σύζυγο ή το έτερο μέρος συμφώνου 
συμβίωσης  
και έχω καταβάλει ποσά  ως ακολούθως:                                                

Α)                              ευρώ, στις    /   /2020, ταυτότητα οφειλής (Τ.Ο.): 

Β)                              ευρώ, στις    /   /2020, ταυτότητα οφειλής(Τ.Ο.): 

Γ)                              ευρώ, στις    /   /2020, ταυτότητα οφειλής(Τ.Ο.):….. 

Δ)                              ευρώ, στις    /   /2020, ταυτότητα ρυθμισμένης οφειλής (Τ.Ρ.Ο.): 

 

 

Αιτούμαι τη χορήγηση Αποδεικτικού Ενημερότητας (Α.Φ.Ε.) ή Βεβαίωσης Οφειλής για 

  

 
Ημερομηνία:      … /…/ 20… 

 
Ο – Η Δηλών/ούσα 

 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται 
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό 
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
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