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ΘΔΜΑ: Γιεςκπινίζειρ για ηη διαδικαζία σοπήγηζηρ αποδεικηικού 

ενημεπόηηηαρ/βεβαίυζηρ οθειλήρ. 

Σρεη :  

1. Άξζξν 12 λ. 4174/2013, ΦΔΚ 170 Α, φπσο ηζρχεη. 

2. Απφθαζε ΓΓΓΔ  ΠΟΛ 1274/2013 (ΦΔΚ 3398 Β), φπσο ηζρχεη. 

3. Απφθαζε ΓΓΓΔ  ΠΟΛ 1275/2013 (ΦΔΚ 3398 Β), φπσο ηζρχεη. 

4. Δγθχθιηνη ΠΟΛ 1124/2014 & ΠΟΛ 1022/2012 

 

Αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο θαη 

βεβαίσζεο νθεηιήο φπσο νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 

Α 170), Κψδηθαο Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (ΚΦΓ) θαη νη θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηψλ 

εθδνζείζεο Απνθάζεηο ΓΓΓΔ ΠΟΛ 1274/2013 θαη ΠΟΛ 1275/2013 (ΦΔΚ Β 3398),  

κεηά ηελ ζπκπιήξσζε-ηξνπνπνίεζή ηνπο κε ηηο Απνθάζεηο ΓΓΓΔ ΠΟΛ 1065/2014, 
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ΠΟΛ 1265/2015 θαη ΠΟΛ 1038/2016, φπσο ηζρχνπλ θαη ιφγσ εξσηεκάησλ ζρεηηθά 

κε ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία, παξέρνληαη επηπξφζζεηεο δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εληαία θαη 

νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηήο. Δηδηθφηεξα δηεπθξηλίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ: α. 

ζηηο νθεηιέο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηε ρνξήγεζε απνδεηθηηθνχ, β. ζηα 

πνζνζηά/πνζά παξαθξάηεζεο πνπ ηίζεληαη επί ηνπ απνδεηθηηθνχ, γ. ζηελ 

παξαθνινχζεζε απνδνηέσλ πνζψλ. 

      Α.    Οθειλέρ πος λαμβάνονηαι ςπότη για ηη σοπήγηζη αποδεικηικού. 

1. Γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο θαη΄άξζ. 12 ΚΦΓ θαη 

ηελ Απφθαζε ΓΓΓΔ ΠΟΛ 1274/2013, φπσο ηζρχνπλ, ιακβάλνληαη ππφςε νη 

ιεμηπξφζεζκεο, άλσ ησλ 30€, βεβαησκέλεο νθεηιέο ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε 

(Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Υπεξεζίεο, Διεγθηηθά Κέληξα, Τεισλεία) - ηφζν πξνο ην 

Γεκφζην φζν θαη ππέξ ηξίησλ (Ν.Π.Γ.Γ., θιπ) - γηα ηηο νπνίεο έρεη επζχλε θαηαβνιήο ν 

θνξνινγνχκελνο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θνξνινγηθέο θαη άιιεο δηαηάμεηο.  

2. Μφλε ε χπαξμε βεβαησκέλσλ μη ληξιππόθεζμυν νθεηιψλ ζηε 

Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, δελ εκπνδίδεη ηε ρνξήγεζε απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο, κε ηελ 

επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ πεξί ζπκςεθηζκνχ.  

3. Καηά ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο, αλεμαξηήησο χςνπο πνζνχ 

(αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο θάησ ησλ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ -1.500- επξψ θαηά ηηο 

νπνίεο δελ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο) πξέπεη λα ειέγρεηαη 

ε ηπρφλ ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ ζπκςεθηζκνχ  (άξζ. 83 λ.δ. 356/74 ΦΔΚ 

90
Α
΄, Κ.Δ.Γ.Δ. φπσο ηζρχεη -ζρεη. εγθχθιηνο ΠΟΛ 1022/2012, άξζ. 42 & 48 λ. 

4174/2013 Κ.Φ.Γ.). Πξνο ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ πεξί 

ζπκςεθηζκνχ, έρεη γίλεη δηάθξηζε ηεο αηηίαο ρνξήγεζεο ηνπ απνδεηθηηθνχ 

ελεκεξφηεηαο φηαλ απηφ δεηείηαη γηα είζπξαμε ρξεκάησλ.  

Δηδηθφηεξα : α. ζηηο πεξηπηψζεηο είζπξαμεο απφ ην Γεκφζην (ελ ζηελή ελλνία, 

φπσο Υπνπξγεία, Σηξαηησηηθά Ννζνθνκεία) ην απνδεηθηηθφ ρνξεγείηαη «γηα είζπξαμε 

ρξεκάησλ απφ θνξείο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο» θαη β. ζηηο πεξηπηψζεηο είζπξαμεο απφ 

ηνλ επξχηεξν Γεκφζην ηνκέα, ήηνη απφ θνξείο/ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ Τνκέα εθηφο 

Κεληξηθήο Γηνίθεζεο (Γεκφζην ελ επξεία ελλνία, φπσο Ν.Π.Γ.Γ., Ο.Τ.Α., θιπ), ην 

απνδεηθηηθφ ρνξεγείηαη «γηα είζπξαμε ρξεκάησλ απφ θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα 

(πιελ Κεληξηθήο Γηνίθεζεο)».  
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Δθφζνλ εηζπξάηηνληαη πνζά, αλεμαξηήησο χςνπο, απφ θνξείο ηεο Κεληξηθήο 

Γηνίθεζεο πξέπεη, θαη΄ αξρήλ, λα ειέγρεηαη ε ηπρφλ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί 

ζπκςεθηζκνχ (άξζξν 83 ΚΔΓΔ θαη εγθχθιηνο ΠΟΛ 1022/2012).  

Β. Πεπιεσόμενο αίηηζηρ  

Η αίηεζε ρνξήγεζεο απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο πξέπεη λα είλαη πιήξεο 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 5 ηεο Απφθαζεο  ΓΓΓΔ ΠΟΛ 1274/2013, φπσο 

ηζρχεη.  

1. Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ δεηείηαη απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο γηα 

κεηαβίβαζε αθηλήηνπ ή ζχζηαζε εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο επ’απηνχ, θαη πθίζηαηαη 

ζπλνιηθή βεβαησκέλε νθεηιή άλσ ησλ ηξηάληα (30) επξψ, ζηελ αίηεζε θαη επί ηνπ 

απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο ηαπηφηεηαο αθηλήηνπ (ΑΤΑΚ), ή 

εθφζνλ δελ πθίζηαηαη, νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν πνπ ηαπηνπνηεί ην αθίλεην ην νπνίν 

ζα κεηαβηβαζηεί ή επί ηνπ νπνίνπ ζα ζπζηαζεί εκπξάγκαην δηθαίσκα. 

2. Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ δεηείηαη απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο γηα είζπξαμε 

ρξεκάησλ θαη πθίζηαηαη ζπλνιηθή βεβαησκέλε νθεηιή άλσ ησλ ηξηάληα (30) επξψ, 

ζηελ αίηεζε αλαγξάθεηαη ην ζηνηρείν ηνπ ηίηινπ πιεξσκήο ή νπνηνδήπνηε άιιν 

ζηνηρείν ηαπηνπνηεί ηελ ζπγθεθξηκέλε πιεξσκή (αξηζκφο ηηκνινγίνπ ή άιινπ 

παξαζηαηηθνχ, πξάμε δηαηάθηε, αξηζκφο απφθαζεο, αξηζκφο ινγαξηαζκνχ θηι- άξζ. 5 

& 6 Απφθαζε ΓΓΓΔ ΠΟΛ 1274/2013, φπσο ηζρχνπλ).  

3. Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο εθδίδεηαη κε ηνλ 

φξν ηεο παξαθξάηεζεο γηα είζπξαμε ρξεκάησλ, ην ζηνηρείν ηνπ ηίηινπ πιεξσκήο/ 

ηαπηνπνίεζεο απηνχ, αλαγξάθεηαη επί ηνπ απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο.  

 

Γ. Ποζοζηά/ποζά παπακπάηηζηρ πος ηίθενηαι επί ηος αποδεικηικού 

1. Σηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ρνξεγείηαη απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο 

γηα είζπξαμε ρξεκάησλ ή γηα κεηαβίβαζε αθηλήηνπ ή ζχζηαζε εκπξαγκάηνπ 

δηθαηψκαηνο επ΄απηνχ θαη πθίζηαληαη βεβαησκέλα ιεμηπξφζεζκα ρξέε πνπ έρνπλ 

ππαρζεί ζε ξχζκηζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο, ηίζεηαη ππνρξεσηηθά ν φξνο ηεο 

παξαθξάηεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηπρφλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ πνπ νξίδνπλ δηαθνξεηηθά 

(π.ρ. παξ. 4 άξζ. 242 Ν. 4072/2012 & παξ. 1 άξζ. 32 λ.4314/2014 θαηφπηλ βεβαίσζεο 

δηαηάθηε πιεξσκήο γηα πξνθαηαβνιή – ελδηάκεζεο πιεξσκέο ΔΣΠΑ φπνπ ρνξεγείηαη 
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απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο, εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ δηαηάμεσλ άξ. 12 

ΚΦΓ θαη ηεο Απφθαζεο ΓΓΓΔ ΠΟΛ 1274/13, φπσο ηζρχνπλ, ρσξίο ηνλ φξν ηεο 

παξαθξάηεζεο). Όξνο παξαθξάηεζεο δελ ηίζεηαη, εάλ ην απνδεηθηηθφ ρνξεγείηαη ιφγσ 

πξνζθφκηζεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο 

Απφθαζεο ΓΓΓΔ ΠΟΛ 1274/2013, φπσο ηζρχεη. 

2. Καηά ηε ρνξήγεζε απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο κε ηνλ φξν ηεο 

παξαθξάηεζεο (παξ. 4 άξζ. 7 Απφθαζε ΓΓΓΔ ΠΟΛ 1274/2013), ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο 

παξαθξάηεζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ζχλνιν ησλ ιεμηπξνζέζκσλ νθεηιψλ. 

Σπλεπψο, ηπρφλ κε ιεμηπξφζεζκε νθεηιή πνπ ηειεί ζε ξχζκηζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο 

δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε ηπρφλ παξαθξάηεζε επί ηνπ απνδεηθηηθνχ. Σεκεηψλεηαη φηη 

νη βεβαησκέλεο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ζε θαζεζηψο αλαζηνιήο είζπξαμεο δχλαηαη λα 

παξαθξαηεζνχλ, κφλν εάλ δεηεζεί απφ ηνλ νθεηιέηε. 

3. Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο δεηείηαη γηα 

είζπξαμε ρξεκάησλ απφ θνξείο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη ζπληξέρνπλ νη 

πξνυπνζέζεηο ηνπ ζπκςεθηζκνχ (άξζ. 83 Κ.Δ.Γ.Δ., θηι), ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ 

παξαθξάηεζεο είλαη ππνρξεσηηθά 100% επί ηεο είζπξαμεο θαη κέρξη ηνπ χςνπο ησλ 

βεβαησκέλσλ πξνο ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε νθεηιψλ ηνπ δηθαηνχρνπ ησλ 

απαηηήζεσλ θαηά ηνπ Γεκνζίνπ (ιεμηπξνζέζκσλ θαη κε, θαζψο θαη ζε θαζεζηψο 

αλαζηνιήο είζπξαμεο). 

4. Γηα ηελ εμεχξεζε ηνπ ειάρηζηνπ πνζνζηνχ παξαθξάηεζεο, ππνινγίδεηαη 

ην ειάρηζην πνζνζηφ επί ηεο εηζπξαηηφκελεο απαίηεζεο (10%, 30%, 70%, θαηά 

πεξίπησζε) θαη ηαπηφρξνλα ππνινγίδεηαη ην ειάρηζην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε δφζεηο 

ξχζκηζεο (3 ή 5 δφζεηο ξχζκηζεο απφ ηελ εκ/λία θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο), πξνθεηκέλνπ 

λα γίλεη ζχγθξηζε απηψλ. Μεηά ηνλ αλσηέξσ ππνινγηζκφ, ην ειάρηζην, δπλεηηθά, 

πνζνζηφ/πνζφ παξαθξάηεζεο επί ηνπ απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο, είλαη απηφ πνπ 

αληηζηνηρεί ζην κεγαιχηεξν πνζφ εθ ησλ δχν.  

5. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην θαηψηαην πνζνζηφ παξαθξάηεζεο (30%, 70%) 

πνπ ηίζεηαη ππνρξεσηηθά επί ηνπ απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο γηα είζπξαμε ρξεκάησλ 

δχλαηαη λα πεξηνξηζζεί ζην  10% ηνπ εηζπξαηηφκελνπ πνζνχ, εθφζνλ: 

i)  ν αηηψλ ην απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο έρεη πεξηνδηθέο απνδεδεηγκέλεο 

απαηηήζεηο ή ηνπιάρηζηνλ κία αθφκα απαίηεζε θαηά θνξέσλ φπνπ είλαη ππνρξεσηηθή ε 

πξνζθφκηζε απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο (φπσο ΔΟΠΠΥ, λνζνθνκεία θιπ), είλαη 

ελήκεξνο ζε ξχζκηζε, θαη ν αξκφδηνο Πξντζηάκελνο γηα ηελ επηδίσμε ηεο είζπξαμεο 

ηεο νθεηιήο, αμηνινγήζεη ηα πνζά είζπξαμεο ηεο απαίηεζεο / απαηηήζεσλ απηψλ σο 
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αμηφινγα ζε ζρέζε κε ηελ νθεηιή. Πξνο απφδεημε ησλ αλσηέξσ, ν αηηψλ πξνζθνκίδεη 

νπνηνδήπνηε δηαζέζηκν ζηνηρείν, φπσο δεκφζηα έγγξαθα, ζπκβάζεηο θηι. 

ή / και 

 ii) ν αηηψλ έρεη ππφινηπν ζπλνιηθήο βαζηθήο βεβαησκέλεο ξπζκηζκέλεο νθεηιήο 

κηθξφηεξν ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ νξίνπ ησλ 

5.000 επξψ ζπλππνινγίδνληαη ηπρφλ ξπζκηζκέλεο νθεηιέο ζπλππεπζπλφηεηαο θαη 

ζπλππνρξέσζεο, γηα ηηο νπνίεο ν αηηψλ ην απνδεηθηηθφ έρεη επζχλε γηα ηελ θαηαβνιή 

ηνπο.      

Οι παραπάνω προϋποθέζεις μπορούν να ζσνηρέτοσν είηε ζωρεσηικά είηε 

διαζεσκηικά.  

 

Επιζημαίνεηαι όηι ην πνζνζηφ 10% επί ηεο εηζπξαηηφκελεο απαίηεζεο, (ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην ειάρηζην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε δφζεηο ξχζκηζεο – 3 ή 5 δφζεηο 

ξχζκηζεο απφ ηελ εκ/λία θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο - θαηά ηα σο άλσ) νξίδεηαη σο ην 

θαηψηαην φξην παξαθξάηεζεο θαη φρη ην ππνρξεσηηθά νξηδφκελν θαη ζπλεπψο ο 

απμόδιορ πποφζηάμενορ δύναηαι να οπίζει και μεγαλύηεπο ποζοζηό παπακπάηηζηρ 

(ζύμθυνα με ηα ανώηαηα όπια, καηά πεπίπηυζη), καηόπιν αξιολόγηζηρ ηυν 

ππαγμαηικών δεδομένυν.  

6. Σε πεξίπησζε ηήξεζεο άλσ ηεο κίαο ξπζκίζεσλ ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο, 

ην ειάρηζην πξνο παξαθξάηεζε πνζφ πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζηελ θάιπςε ηνπιάρηζηνλ 

ησλ αληίζηνηρσλ δφζεσλ θάζε κίαο ξχζκηζεο, (3 ή 5 δφζεηο ξχζκηζεο απφ ηελ εκ/λία 

θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο – άξζ. 7 Απφθαζε ΓΓΓΔ ΠΟΛ 1274/2013, φπσο ηζρχεη). 

 

7. Παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα ππνινγηζκνχ ηνπ πνζνζηνχ 

παξαθξάηεζεο:  

i) Παξάδεηγκα πνζνζηνχ παξαθξάηεζεο θαηά ηελ έθδνζε απνδεηθηηθνχ γηα 

είζπξαμε ρξεκάησλ απφ θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ  πιελ Κεληξηθήο Γηνίθεζεο πνπ 

αθνξά ζε νθεηιέηεο πνπ ηεξνχλ ξχζκηζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο θαη είλαη 

ελήκεξνη ζ΄απηή θαη πιεξνχληαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο απηνχ. 

 Ο αηηψλ ην απνδεηθηηθφ έρεη απαίηεζε είζπξαμεο χςνπο 7.000 επξψ απφ 

θνξείο Γεκνζίνπ πιελ Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη βεβαησκέλεο ελαπνκείλαζεο 
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ξπζκηζκέλεο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο χςνπο 3.000 επξψ  κε ελαπνκέλνπζεο 10 δφζεηο 

ξχζκηζεο πνπ έπνληαη απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο. 

 

 Ο  αηηψλ έρεη πεξηνδηθέο απαηηήζεηο απφ θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ πιελ Κεληξηθήο 

Γηνίθεζεο. 

 

 Τν θαηψηαην φξην παξαθξάηεζεο είλαη 10% επί ηνπ εηζπξαηηφκελνπ πνζνχ,   

ην νπνίν πξέπεη λα θαιχςεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο δφζεηο ηεο ξχζκηζεο πνπ έπνληαη απφ 

ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο αίηεζεο, δειαδή ζηελ αλσηέξσ πεξίπησζε, ην 

θαηψηαην πνζφ παξαθξάηεζεο αλαπξνζαξκφδεηαη απφ 700 επξψ ζε 900 επξψ.   

 Τνλ επφκελν κήλα πνπ ζα αηηεζεί ν νθεηιέηεο απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο γηα 

είζπξαμε ρξεκάησλ απφ θνξέα ηνπ επξχηεξνπ Γεκνζίνπ, ην θαηψηαην δπλεηηθά φξην 

παξαθξάηεζεο είλαη ην 10%, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη θαιχπηεηαη ηνπιάρηζηνλ κία 

επηπιένλ δφζε  ξχζκηζεο εθφζνλ νη ππφινηπεο δχν απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο 

ηεο αίηεζεο έρνπλ ήδε απνδνζεί/πηζησζεί απφ ηελ πξνεγνχκελε παξαθξάηεζε θαη 

επηπιένλ ζηνηρεηνζεηείηαη ε χπαξμε κίαο αθφκε απαίηεζεο (αμηφινγεο ζε ζρέζε κε 

ηελ νθεηιή) γηα ηελ νπνία απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο.    

ii) Παξάδεηγκα πνζνζηνχ παξαθξάηεζεο θαηά ηελ έθδνζε απνδεηθηηθνχ γηα 

κεηαβίβαζε αθίλεηνπ ή ζχζηαζε εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο επ΄ απηνχ, πνπ αθνξά 

ζε νθεηιέηεο πνπ ηεξνχλ ξχζκηζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο, είλαη ελήκεξνη ζ΄ απηή 

θαη πιεξνχληαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο απηνχ. 

 Ο αηηψλ έρεη βεβαησκέλεο ξπζκηζκέλεο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο χςνπο 13.000 

επξψ. 

 Η αληηθεηκεληθή αμία ηνπ αθηλήηνπ είλαη 12.000 επξψ θαη ην ηίκεκα αλέξρεηαη 

ζην πνζφ ησλ 10.000 επξψ. Τν 70% ηνπ ηηκήκαηνο είλαη 7.000 επξψ θαη ην 70% ηεο 

αληηθεηκεληθήο αμίαο είλαη 8.400 επξψ. Σπλεπψο, ελ πξνθεηκέλσ, ηα φξηα ησλ 

πνζνζηψλ παξαθξάηεζεο (ήηνη απφ 70% έσο 100%) επί ηνπ ηηκήκαηνο, φρη φκσο ζε 

αμία κηθξφηεξεο ηεο αληηθεηκεληθήο, ππνινγίδνληαη απφ 8.400 επξψ έσο 10.000 επξψ. 

 Σηελ πεξίπησζε πνπ είλαη δηαζθαιηζκέλε ε είζπξαμε ηεο νθεηιήο, ηα φξηα ησλ 

πνζνζηψλ παξαθξάηεζεο (ήηνη απφ 50% έσο 100%) επί ηνπ ηηκήκαηνο φρη φκσο ζε 

αμία κηθξφηεξεο ηεο αληηθεηκεληθήο, ππνινγίδνληαη απφ 6.000 επξψ έσο 10.000 επξψ. 
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Γ. Παπακολούθηζη αποδοηέυν ποζών  

1. Η απφδνζε ησλ παξαθξαηεζέλησλ πνζψλ δηελεξγείηαη απφ ηνπο 

ππφρξενπο, ζηνπο θνξείο είζπξαμεο (Πηζησηηθά Ιδξχκαηα-ΔΛ.ΤΑ), δειψλνληαο ηνλ 

θαηά πεξίπησζε θσδηθφ (ΤΟΠ, ΤΒΟ) πνπ αλαγξάθεηαη ζην απνδεηθηηθφ 

ελεκεξφηεηαο/βεβαίσζε νθεηιήο. 

2. Σε θάζε πεξίπησζε πνπ ηίζεηαη πνζφ πξνο παξαθξάηεζε θαη απφδνζε 

ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη/παξαθνινπζείηαη ζρεηηθφ βηβιίν 

παξαθξαηήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεηαη ε απφδνζε ησλ πνζψλ. Γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ ελ ιφγσ βηβιίνπ παξαθξαηήζεσλ, ζε πεξίπησζε 

πνπ γηα ηνλ νπνηνδήπνηε ιφγν δελ ρξεζηκνπνηείηαη ην ρνξεγεζέλ απνδεηθηηθφ 

ελεκεξφηεηαο κε φξν παξαθξάηεζεο, πξνηείλεηαη ε επηζηξνθή ηνπ ζηελ εθδνχζα 

Υπεξεζία. Άιισο ελδείθλπηαη επηθνηλσλία κε ηελ Υπεξεζία ή θνξέα, πξνο ηνπο 

νπνίνπο πξνζθνκίδεηαη (ή επξφθεηην λα πξνζθνκηζηεί) ην απνδεηθηηθφ κε φξν 

παξαθξάηεζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά. Η ίδηα 

αληηκεηψπηζε αθνινπζείηαη θαη γηα ηε βεβαίσζε νθεηιήο πνπ έρεη ρνξεγεζεί.  

 

Δ.  Αποδεικηικό ενημεπόηηηαρ/βεβαίυζη οθειλήρ για μεηαβίβαζη 

ακινήηος/είζππαξη σπημάηυν 

1. Γηαζθάιηζε ηεο νθεηιήο απαηηείηαη σο πξνυπφζεζε ρνξήγεζεο ηνπ 

απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο ή βεβαίσζεο νθεηιήο «γηα κεηαβίβαζε αθηλήηνπ» ζηηο 

πεξηπηψζεηο : 

i)  έθδνζεο απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο γηα κεηαβίβαζε αθηλήηνπ ή ζχζηαζε 

εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο επ’απηνχ, κε νξηδφκελν απφ ην αξκφδην φξγαλν, πνζνζηφ 

παξαθξάηεζεο απφ 50% έσο 69,99% επί ηνπ ηηκήκαηνο, ην νπνίν ππνινγίδεηαη επί ηεο 

πξαγκαηηθήο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ, φρη φκσο ζε αμία κηθξφηεξεο ηεο αληηθεηκεληθήο θαη 

ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ εμνθινχληαη πιήξσο νη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο. 

ii) κεηαβίβαζεο αθηλήηνπ ή ζχζηαζεο εκπξαγκάηνπ δηθαηψκαηνο επ΄ απηνχ 

τωρίς ηίμημα (φπσο δσξεά αθηλήηνπ), 

iii) βεβαίσζεο νθεηιήο γηα κεηαβίβαζε αθηλήηνπ ή ζχζηαζε εκπξαγκάηνπ 

δηθαηψκαηνο επ΄ απηνχ, φηαλ ην ζχλνιν ηνπ πξντφληνο ηνπ ηηκήκαηνο, ην νπνίν θαη 

αλαγξάθεηαη επί ηεο βεβαίσζεο νθεηιήο, ππνιείπεηαη ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ 
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αθηλήηνπ ή ηνπ δηθαηψκαηνο πνπ ζπζηήλεηαη επ’ απηνχ θαη δελ εμνθιεί ην ζχλνιν ηεο 

νθεηιήο. 

2. Δπηζεκαίλεηαη φηη, φηαλ δεηείηαη απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο γηα 

είζπξαμε ρξεκάησλ θαη δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ζπκςεθηζκνχ νχηε 

ρνξήγεζεο απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο, εθδίδεηαη βεβαίσζε νθεηιήο, ε νπνία 

ζπκπεξηιακβάλεη ηηο βεβαησκέλεο, ιεμηπξφζεζκεο θαη κε ιεμηπξφζεζκεο (ξπζκηζκέλεο 

θαη κε), ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, νθεηιέο γηα ηηο νπνίεο ν αηηψλ ην απνδεηθηηθφ έρεη 

επζχλε θαηαβνιήο θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, αλεμαξηήησο ηπρφλ θαηαρσξεκέλεο 

δέζκεπζεο απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο θαηά ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην (φπσο 

δέζκεπζε απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο απφ ΟΤΑ θηι), θαη ηεο ηπρφλ κε ππνβνιήο ησλ 

εθ ηνπ λφκνπ νξηδνκέλσλ δειψζεσλ. Σεκεηψλεηαη φηη νη νθεηιέο ζε θαζεζηψο 

αλαζηνιήο είζπξαμεο αλαγξάθνληαη κφλνλ, εάλ δεηεζεί απφ ηνλ νθεηιέηε ζηελ αίηεζή 

ηνπ. 

3. Η ππεξεζία ή ν νξγαληζκφο πνπ παξαιακβάλεη ηε βεβαίσζε νθεηιήο 

απνδίδεη ζηελ ππεξεζία πνπ εμέδσζε ηε βεβαίσζε, ην πξνο είζπξαμε πνζφ θαη κέρξη 

ηνπ χςνπο ηνπ ζπλφινπ ησλ βεβαησκέλσλ νθεηιψλ. Γηα ηελ απφδνζε ηπρφλ 

ελαπνκείλαληνο πνζνχ ζην δηθαηνχρν απφ ηελ ππεξεζία ή ηνλ νξγαληζκφ πιεξσκήο, 

απαηηείηαη πξνζθφκηζε απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο.  

4. Βεβαίσζε νθεηιήο γηα κεηαβίβαζε αθηλήηνπ ή ζχζηαζε εκπξαγκάηνπ 

δηθαηψκαηνο επ΄ απηνχ, δελ ρνξεγείηαη εάλ ζπληξέρνπλ θαη άιινη ιφγνη κε έθδνζεο 

απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο πέξαλ απφ ηηο βεβαησκέλεο - κε ηαθηνπνηεκέλεο θαηά 

λφκηκν ηξφπν - νθεηιέο ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, φπσο χπαξμε ηπρφλ εληνιήο 

δέζκεπζεο απφ ΟΤΑ ή ηπρφλ κε ππνβνιή ησλ εθ ηνπ λφκνπ νξηδνκέλσλ δειψζεσλ 

θηι..    

5. Σηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο Απφθαζεο ΓΓΓΔ ΠΟΛ 

1274/13 θαη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Απφθαζεο ΓΓΓΔ ΠΟΛ 1275/13, φπσο 

ηζρχνπλ νξίδεηαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ρνξεγνχληαη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αγνξαζηήο είλαη Αξρή ηνπ Γεκνζίνπ Τνκέα ή ην ηίκεκα 

θαηαβάιιεηαη κε ρνξήγεζε δαλείνπ απφ αλαγλσξηζκέλε ζηελ Διιάδα Τξάπεδα ή άιιν 

Πηζησηηθφ Ίδξπκα.  

6. Σηελ πεξίπησζε β ηνπ άξζξνπ 8 ηεο Απφθαζεο ΓΓΓΔ ΠΟΛ 1274/13 

νξίδεηαη ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο ζηελ πεξίπησζε 

ηκεκαηηθήο εμφθιεζεο ηνπ ηηκήκαηνο κε εθρψξεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ ηηκήκαηνο θαη 

κέρξη ηνπ χςνπο ηνπ παξαθξαηνχκελνπ πνζνχ ζην Γεκφζην θαη παξαθξάηεζε ηεο 
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θπξηφηεηαο ηνπ αθηλήηνπ ζηνλ πσιεηή κέρξη ηελ ζπλνιηθή απφδνζε ηνπ 

παξαθξαηνχκελνπ πνζνχ ζην Γεκφζην.  

 

Σ.  Λοιπά θέμαηα 

1. Έγθξηζε απφ ηνλ αξκφδην πξντζηάκελν γηα ηελ επηδίσμε ηεο είζπξαμεο 

ηεο νθεηιήο (ν νπνίνο νξίδεη ην πνζνζηφ παξαθξάηεζεο φπνπ απαηηείηαη θαηά 

πεξίπησζε) απαηηείηαη κφλν φηαλ: 

i) ν αηηψλ ην απνδεηθηηθφ έρεη νθεηιέο ζε αλαζηνιή είζπξαμεο ή  

ii) ην απνδεηθηηθφ εθδίδεηαη κε ηνλ φξν ηεο παξαθξάηεζεο γηα είζπξαμε 

ρξεκάησλ θαη πθίζηαληαη ιεμηπξφζεζκεο ξπζκηζκέλεο νθεηιέο ή  

iii) ην απνδεηθηηθφ εθδίδεηαη γηα κεηαβίβαζε αθηλήηνπ θαη πθίζηαληαη 

ιεμηπξφζεζκεο ξπζκηζκέλεο νθεηιέο. 

2. Eπηζεκαίλεηαη φηη ε παξαθξάηεζε επί απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο ή 

βεβαίσζεο νθεηιήο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.4174/2013 (Κ.Φ.Γ.), φπσο 

ηζρχνπλ, αιιά θαη ν ζπκςεθηζκφο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ λ.δ. 356/1974 

(Κ.Δ.Γ.Δ.), φπσο ηζρχνπλ, δελ εμνκνηψλνληαη κε θαηαβνιή πξψηεο δφζεο ξχζκηζεο 

θαζψο ηνχην δελ πξνβιέπεηαη ζην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην πεξί ξπζκίζεσλ ηκεκαηηθήο 

θαηαβνιήο βεβαησκέλσλ νθεηιψλ ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, αιιά ηα σο άλσ 

απνδηδφκελα πνζά θαιχπηνπλ δφζε ή δφζεηο ηεο ήδε πθηζηάκελεο ξχζκηζεο, κε ηα 

ηπρφλ επεξγεηήκαηα ηεο πξφσξεο εμφθιεζεο απηήο, εθφζνλ δελ πηζηψλνληαη 

δηαθνξεηηθά θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

  

Σε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ έθδνζε ηνπ απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο/βεβαίσζεο 

νθεηιήο, πξέπεη  λα ειέγρεηαη ε ζπλδξνκή ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνυπνζέζεσλ ρνξήγεζεο 

απηψλ.   

 

                                                                                                      Ο Αν. Γενικόρ Γ/νηήρ   

Φοπολογικήρ Γιοίκηζηρ 

         Δςθ. αΐηηρ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ 

Α. ΠΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Γ.Ο.Υ., Διεγθηηθά Κέληξα θαη Τεισλεία φιεο ηεο Φψξαο 

2. Δπηρεηξεζηαθή Μνλάδα Δίζπξαμεο 

3. Γ/λζε Υπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθψλ Υπεξεζηψλ (κε ηελ παξάθιεζε λα 

 αλαξηεζεί ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.). 

 

 

Β. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

Απνδέθηεο πίλαθα Α έσο ηέινο 

 

 

Γ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γξαθείν θ. Υπνπξγνχ 

2. Γξαθείν θ. θ. Αλαπιεξσηψλ Υπνπξγψλ.  

3. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γξακκαηέσλ 

4. Γξαθεία θ.θ. Γελ. Γηεπζπληψλ 

5. Όιεο ηηο Γηεπζχλζεηο, Τκήκαηα θαη Αλεμάξηεηα Γξαθεία ηνπ 

 Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 

6. Γ/λζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 

7. Φνξνινγηθέο Πεξηθέξεηεο. 

8. Γ/λζε Δηζπξάμεσλ- Τκήκαηα Α, Β, Γ, Γ, Δ, Γξακκαηεία 

9. Γ/λζε Τεισλεηαθψλ Γηαδηθαζηψλ 

10. Γξαθείν Τχπνπ θαη Γεκνζίσλ Σρέζεσλ 

11. Απηνηειέο Τκήκα Σπληνληζκνχ Μεηαξξπζκηζηηθψλ Γξάζεσλ θαη     

Δπηθνηλσλίαο 

12. Πεξηνδηθφ Φνξνινγηθή Δπηζεψξεζε 
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