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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Δεκεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α.1265
Τροποποίηση-Συμπλήρωση των υπό στοιχεία
ΠΟΛ 1274 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β’ 3398)
αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και Βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του
ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως ισχύουν.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170), όπως
ισχύουν.
2. Τις αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274/27.12.2013, περί αποδεικτικού
ενημερότητας και ΠΟΛ 1275/27.12.2013, περί βεβαίωσης οφειλής (Β’ 3398), όπως ισχύουν.
3. Την υπό στοιχεία Α. 1173/21.07.2020 απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 1027320/678/0006Β/24-2-1998 (Β’ 196)
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών “Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιουμένων από τη Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου εντύπων στα υποσυστήματα “Έσοδα-Έξοδα’’ και
“Δικαστικών Ενεργειών’’ του ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει”» (Β’ 3207).
4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94).
5. Τις διατάξεις της υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε του πρώτου
άρθρου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13
και της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως
ισχύουν.
6. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.01.2013
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενι-
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κό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’372),
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του
άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
7. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016,
όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση
του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ’ αρ. 5294/2020
απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
8. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859ΕΞ 2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738), όπως
ισχύει.
9. Την ανάγκη τροποποίησης των αποφάσεων περί
αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής,
ώστε οι φορείς στους οποίους προσκομίζεται το αποδεικτικό ενημερότητας/βεβαίωση οφειλής, να ελέγχουν
την εγκυρότητα των εντύπων, στα πλαίσια διασφάλισης
των συμφερόντων του Δημοσίου και αποφυγής του κινδύνου παραποίησης αυτών.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ, αποφασίζουμε:
1. Στο άρθρο 2 της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274/2013 απόφασης προστίθεται παράγραφος η’ ως εξής:
η) «Δεν απαιτείται προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας εάν πρόκειται για διανομή ή ανταλλαγή
κοινών ακινήτων, σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας ή τροποποίηση αυτών, εφόσον τουλάχιστον
ένας από τους συμβαλλόμενους στις ως άνω πράξεις
είναι το Ελληνικό Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α., υπό την
προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης- θα αποκτήσει εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου αξίας τουλάχιστον ίσης
και όχι μεγαλύτερης κατά ποσοστό 10% της αξίας του
εμπράγματου δικαιώματος που είχε, όπως αυτή προσδιορίζεται για την επιβολή του φόρου μεταβίβασης
ακινήτων».
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2. α) Στην παρ. 2 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία ΠΟΛ
1274/2013 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων προστίθεται περίπτωση δ, ως εξής:
«δ. η επισήμανση “Η εγκυρότητα ελέγχεται στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ στη διεύθυνση https://www.
aade.gr/polites/egkyrotita/egkyrotita- apodeiktikoyenimerotitas”.».
β) Η παρ. 4 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία ΠΟΛ
1274/2013 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Τα έντυπα του αποδεικτικού ενημερότητας φέρουν
ενιαία και συνεχή αρίθμηση.».
γ) Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία
ΠΟΛ 1274/2013 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Το αποδεικτικό ενημερότητας δύναται να χορηγείται στο φορολογούμενο ψηφιακά μέσω της εφαρμογής
«Ψηφιακή Κοινοποίηση» της προσωποποιημένης πληροφόρησης του TAXISnet στην οποία ο φορολογούμενος
έχει πρόσβαση με τους προσωπικούς του κωδικούς. Το
αποδεικτικό, όπως αυτό αναρτάται στην ως άνω εφαρμογή, επέχει θέση πρωτοτύπου.».
δ) Στο άρθρο 9 της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274/2013 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:
«Οι φορείς στους οποίους προσκομίζεται το αποδεικτικό ενημερότητας υποχρεούνται να ελέγξουν την εγκυρότητα αυτού μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΑΑΔΕ
στη διεύθυνση https://www.aade.gr/polites/egkyrotita/
egkyrotita- apodeiktikoy-enimerotitas.».
ε) Στην υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274/2013 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, μετά το άρθρο
3 προστίθεται άρθρο 3A’ ως εξής:
«Άρθρο 3A’»
Χορήγηση αποδεικτικού για ενημερότητα
σε παρελθόντα χρόνο
«Ειδικά, εφόσον το αποδεικτικό χορηγείται μόνο για
τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης εκτέλεσης
δημοσίων έργων ή προμηθειών από το Δημόσιο Τομέα,
κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου, η φορολογική
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διοίκηση δύναται να εκδίδει αποδεικτικό που βεβαιώνει
ότι σε ορισμένο χρονικό σημείο στο παρελθόν και όχι
πέραν των τριών (3) μηνών από τον χρόνο της έκδοσής
του, πληρούνταν οι όροι των παραγράφων 1,2,3 και 4 του
άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) και της παρούσας
απόφασης. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος και η ημερομηνία λήξης ισχύος αυτού θα είναι ταυτόσημη με την
ημερομηνία έκδοσής του. Το αποδεικτικό εκδίδεται εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι ενήμερος κατά τον χρόνο
έκδοσης του αποδεικτικού».
Το αποδεικτικό της περίπτωσης αυτής έχει ως συνημμένο υπόδειγμα.
3. α) Στην παρ. 4 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΠΟΛ
1275/2013 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων προστίθεται νέα περίπτωση ε. και αναριθμείται
η υπάρχουσα σε στ. ως εξής:
«ε. Η επισήμανση “Η εγκυρότητα ελέγχεται στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ στη διεύθυνση https://www.aade.
gr/polites/egkyrotita/egkyrotita- bebaiosis-ofeilis”.».
β) Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία
ΠΟΛ 1275/2013 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Η βεβαίωση οφειλής δύναται να χορηγείται στο φορολογούμενο ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακή
Κοινοποίηση» της προσωποποιημένης πληροφόρησης
του TAXISnet στην οποία ο φορολογούμενος έχει πρόσβαση με τους προσωπικούς του κωδικούς. Η βεβαίωση
οφειλής, όπως αυτή αναρτάται στην ως άνω εφαρμογή,
επέχει θέση πρωτοτύπου.».
γ) Στο άρθρο 3 της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1275/2013 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων προστίθεται παράγραφος 11, ως εξής:
«11. Οι φορείς στους οποίους προσκομίζεται η βεβαίωση οφειλής υποχρεούνται να ελέγξουν την εγκυρότητα αυτού μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΑΑΔΕ
στη διεύθυνση https://www.aade.gr/polites/egkyrotita/
egkyrotita- bebaiosis-ofeilis.»
4. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξαιρουμένης της περ. ε
της παρ. 2 της παρούσας, η οποία ισχύει από 11/1/2021.
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ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2020
Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02053460412200004*

