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Θζμα: «Σροποποίηςη-υμπλήρωςη των Αποφάςεων του Γενικοφ Γραμματζα Δημοςίων 
Εςόδων ΠΟΛ 1274 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (ΦΕΚ Β΄3398) περί Αποδεικτικοφ 
Ενημερότητασ και Βεβαίωςησ οφειλήσ, άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170), όπωσ 
ιςχφουν.» 

 
ΑΠΟΦΑΗ 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 12 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ Αϋ 170), «Κϊδικασ Φορολογικισ 

Διαδικαςίασ – Κ.Φ.Δ.», όπωσ ιςχφoυν. 

2. Τισ διατάξεισ του ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και 

εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ 

διατάξεισ, όπωσ ιςχφει». 

3. Τισ διατάξεισ του Κεφαλαίου Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων» 

του Μζρουσ Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94) «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν 

εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν 

μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ». 

http://www.aade.gr/
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4. Τισ Αποφάςεισ Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων ΡΟΛ 1274/27.12.2013 (ΦΕΚ 

Β’ 3398) περί αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ άρκρου 12 ν.4174/2013 και ΡΟΛ 

1275/27.12.2013 (ΦΕΚ Β’ 3398) περί βεβαίωςθσ οφειλισ άρκρου 12 ν.4174/2013, 

όπωσ ιςχφουν. 

5. Τισ διατάξεισ τθσ υποπαραγράφου Ε2 τθσ παραγράφου Ε του πρϊτου άρκρου του 

ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Αϋ 222), όπωσ ιςχφει, περί ςφςταςθσ κζςθσ Γενικοφ Γραμματζα 

Δθμοςίων Εςόδων, ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 

13 και τθσ παραγράφου 10 του άρκρου 41 του ν. 4389/2016, όπωσ ιςχφουν. 

6. Τθν 1/20.01.2016 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου «Επιλογι 

και διοριςμόσ Γενικοφ Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων του 

Υπουργείου Οικονομικϊν», ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 10 του 

άρκρου 41 του ν. 4389/2016, όπωσ ιςχφουν.  

7. Τθν αρικμ. Δ. ΟΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφαςθ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ 

«Οργανιςμόσ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (ΦΕΚ Β’ 968). 

8. Τθν ανάγκθ τροποποίθςθσ των αποφάςεων περί αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ και 

βεβαίωςθσ οφειλισ ϊςτε να διευκολφνονται περαιτζρω οι ςυναλλαγζσ με τουσ 

φορείσ εκτόσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ και οι μεταβιβάςεισ εμπράγματων δικαιωμάτων 

επί ακινιτων, με ταυτόχρονθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του Δθμοςίου. 

9. Το γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ απόφαςθσ δεν προκαλείται δαπάνθ 

ςε βάροσ του προχπολογιςμοφ τθσ ΑΑΔΕ. 

 

 
ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ 

1. Θ περίπτωςθ α. τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 7 τθσ Απόφαςθσ Γενικοφ 

Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων ΡΟΛ 1274/2013  αντικακίςταται ωσ εξισ : 

«α.  

i. δζκα τοισ εκατό (10%) επί του ειςπραττόμενου ποςοφ όταν θ αιτία χοριγθςθσ του 

αποδεικτικοφ είναι θ είςπραξθ χρθμάτων και ζχει καταβλθκεί μζςω τθσ ρφκμιςθσ 

ςυνολικό ποςό μεγαλφτερο του εβδομιντα τοισ εκατό (70%) τθσ ρυκμιςμζνθσ οφειλισ, 

ii. τριάντα τοισ εκατό (30%) επί του ειςπραττόμενου ποςοφ όταν θ αιτία χοριγθςθσ 

του αποδεικτικοφ είναι θ είςπραξθ χρθμάτων και ζχει καταβλθκεί μζςω τθσ ρφκμιςθσ 
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ςυνολικό ποςό άνω του πενιντα τοισ εκατό (50%) ζωσ και εβδομιντα τοισ εκατό (70%) τθσ 

ρυκμιςμζνθσ οφειλισ, 

iii. πενιντα τοισ εκατό (50%) επί του ειςπραττόμενου ποςοφ όταν θ αιτία χοριγθςθσ 

του αποδεικτικοφ είναι θ είςπραξθ χρθμάτων και ζχει καταβλθκεί μζςω τθσ ρφκμιςθσ 

ςυνολικό ποςό άνω του τριάντα τοισ εκατό (30%) ζωσ και πενιντα τοισ εκατό (50%) τθσ 

ρυκμιςμζνθσ οφειλισ, 

iv. εβδομιντα τοισ εκατό (70%) επί του ειςπραττόμενου ποςοφ όταν θ αιτία 

χοριγθςθσ του αποδεικτικοφ είναι θ είςπραξθ χρθμάτων και ζχει καταβλθκεί μζςω τθσ 

ρφκμιςθσ ςυνολικό ποςό ζωσ και τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ρυκμιςμζνθσ οφειλισ, 

 

Το αρμόδιο όργανο δφναται, κατόπιν ειδικισ αιτιολογίασ, να αυξιςει ζωσ και είκοςι 

(20) ποςοςτιαίεσ μονάδεσ  τα ανωτζρω ποςοςτά παρακράτθςθσ αξιολογϊντασ τθ 

ςυνολικι φορολογικι εικόνα του οφειλζτθ για τθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του 

Δθμοςίου. Ειδικότερα, λαμβάνονται ιδίωσ υπόψθ θ ςυμπεριφορά του αιτοφντα το 

αποδεικτικό ωσ προσ τθν τιρθςθ των φορολογικϊν του υποχρεϊςεων, το φψοσ τθσ 

ρυκμιςμζνθσ λθξιπρόκεςμθσ οφειλισ και θ εν γζνει ςυμπεριφορά και ςυνζπειά του ςε 

ρυκμίςεισ τμθματικισ καταβολισ οφειλϊν του.  

Tα ωσ άνω ποςοςτά παρακράτθςθσ πρζπει να αντιςτοιχοφν ςτθν κάλυψθ 

τουλάχιςτον δφο (2) δόςεων τθσ τθροφμενθσ ρφκμιςθσ / ρυκμίςεων που ζπονται τθσ 

θμερομθνίασ κατάκεςθσ του αιτιματοσ χοριγθςθσ του αποδεικτικοφ εφόςον οι 

εναπομζνουςεσ δόςεισ είναι ζωσ και δϊδεκα (12). Εάν οι εναπομζνουςεσ δόςεισ τθσ 

τθροφμενθσ ρφκμιςθσ / ρυκμίςεων είναι περιςςότερεσ από δϊδεκα (12) το ποςοςτό 

παρακράτθςθσ πρζπει να αντιςτοιχεί ςτθν κάλυψθ τουλάχιςτον τεςςάρων (4) δόςεων τθσ 

τθροφμενθσ ρφκμιςθσ / ρυκμίςεων που ζπονται τθσ θμερομθνίασ κατάκεςθσ του 

αιτιματοσ χοριγθςθσ του αποδεικτικοφ.  

 

v. Κατϋ εξαίρεςθ, ςτισ περιπτϊςεισ φπαρξθσ ςτοιχείων για περιοδικζσ απαιτιςεισ  για 

τθν είςπραξθ των οποίων είναι υποχρεωτικι θ προςκόμιςθ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ, 

το ποςοςτό παρακράτθςθσ ορίηεται ςτο δζκα τοισ εκατό (10%) επί του ειςπραττόμενου 

ποςοφ για ςυνολικι εναπομζνουςα ρυκμιςμζνθ οφειλι μζχρι πζντε χιλιάδεσ (5.000) 
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ευρϊ. Εάν θ ςυνολικι εναπομζνουςα ρυκμιςμζνθ οφειλι είναι άνω των πζντε χιλιάδων 

(5.000) ευρϊ και ζωσ είκοςι χιλιάδεσ (20.000) ευρϊ, το ποςοςτό παρακράτθςθσ πρζπει να 

αντιςτοιχεί τουλάχιςτον ςτθν κάλυψθ μίασ (1) δόςθσ τθσ τθροφμενθσ 

ρφκμιςθσ/ρυκμίςεων που ζπονται τθσ θμερομθνίασ κατάκεςθσ του αιτιματοσ χοριγθςθσ 

του αποδεικτικοφ, ενϊ, εάν θ ςυνολικι εναπομζνουςα ρυκμιςμζνθ οφειλι είναι άνω των 

είκοςι χιλιάδων (20.000) ευρϊ, το ποςοςτό παρακράτθςθσ πρζπει να αντιςτοιχεί 

τουλάχιςτον ςτθν κάλυψθ δφο (2) δόςεων τθσ τθροφμενθσ ρφκμιςθσ/ ρυκμίςεων που 

ζπονται τθσ θμερομθνίασ κατάκεςθσ του αιτιματοσ χοριγθςθσ του αποδεικτικοφ.» 

 

2.  

α. Θ περίπτωςθ α τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 1 τθσ Απόφαςθσ Γενικοφ 

Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων ΡΟΛ 1275/2013 αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«α. αποδίδεται ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ από το ςυμβολαιογράφο το ςφνολο του 

προϊόντοσ του τιμιματοσ και μζχρι του φψουσ των οφειλϊν, το οποίο αναγράφεται επί 

τθσ βεβαίωςθσ και το οποίο δεν μπορεί να υπολείπεται τθσ αντικειμενικισ αξίασ του 

ακινιτου ι του δικαιϊματοσ που ςυςτινεται επ’ αυτοφ, εκτόσ εάν οι εναπομζνουςεσ 

οφειλζσ που αντιςτοιχοφν ςτθ διαφορά τθσ αντικειμενικισ αξίασ του ακινιτου ι του 

δικαιϊματοσ που ςυςτινεται επ’ αυτοφ και του τιμιματοσ διαςφαλίηονται από εγγυιςεισ 

ι εμπράγματεσ αςφάλειεσ, οπότε ςθμειϊνεται επί τθσ βεβαίωςθσ αντίςτοιχθ ζνδειξθ.». 

β. Το ηελεςηαίο εδάθιο ηηρ παπαγπάθος 1 ηος άπθπος 4 ηηρ Απόθαζηρ Γενικού 

Γπαμμαηέα Δημοζίων Εζόδων ΠΟΛ 1275/2013  ανηικαθίζηαηαι ωρ εξήρ: 

«Για ηην απόδοζη ηςσόν εναπομένονηορ ποζού ζηο δικαιούσο από ηην ςπηπεζία ή ηον 

οπγανιζμό πληπωμήρ απαιηείηαι αποδεικηικό ενημεπόηηηαρ μόνον εθόζον ζςνηπέσοςν και 

άλλοι λόγοι μη έκδοζηρ ηος αποδεικηικού πέπαν ηων ανωηέπω οθειλών. Επί ηηρ βεβαίωζηρ 

οθειλήρ ζημειώνεηαι ανηίζηοιση ένδειξη.».  

3. Θ παροφςα απόφαςθ ιςχφει από τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ 

Κυβερνιςεωσ. 
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4. Θ παροφςα απόφαςθ να δθμοςιευτεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

 

                                           Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 

 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
Α. ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. Εκνικό Τυπογραφείο για Δθμοςίευςθ ςτο τεφχοσ Β' 

2. Αποδζκτεσ πίνακα Γ . 

3. Δ/νςθ Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν. 

4. Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. 

5. Δ/νςθ Υποςτιριξθσ Θλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν (με τθν παράκλθςθ να αναρτθκεί 

ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΑΔΕ, φςτερα από επικοινωνία και ςυνεννόθςθ με το 

Αυτοτελζσ Τμιμα Συντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ). 

6. Αυτοτελζσ Τμιμα Συντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ 

7. Θλεκτρονικι Βιβλιοκικθ ΑΑΔΕ. 

 
Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

Αποδζκτεσ πίνακα Α, Β, Δ, Ε, ΣΤ, Η, Θ, Θ, Ι, ΙΒ, ΙΔ, ΙΕ, ΙΣΤ. 

Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1) Γραφείο Υπουργοφ 

2) Γραφείο Αναπλθρωτι Υπουργοφ 

3) Γραφείο Υφυπουργοφ 

4) Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 

5) Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευκυντϊν 

6) Πλεσ τισ Διευκφνςεισ, Τμιματα και Ανεξάρτθτα Γραφεία του Υπουργείου 

    Οικονομικϊν 

7) Δ/νςθ Ειςπράξεων- Τμιματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Γραμματεία 

8) Φορολογικι και Τελωνειακι Ακαδθμία 

9) Γραφείο Τφπου και Δθμοςίων Σχζςεων 

10) Ρεριοδικό Φορολογικι Επικεϊρθςθ 
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