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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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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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