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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2
2 Ιανουαρίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. ΠΟΛ. 1004
Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής
∆ιαδικασίας, ετών 2015 και εποµένων.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 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 ∆ηµοσίων 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 του άρθρου 4 του Ν. 4174/2013 και
ειδικότερα, τις διατάξεις της παραγράφου 1 αυτού, µε
τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Γενικός Γραµµατέας ∆η−
µοσίων Εσόδων να µεταβιβάζει τα καθήκοντά του ή να
αναθέτει αρµοδιότητές του σε όργανα της Φορολογικής
∆ιοίκησης.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 10 και 13 του
Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Νόµου 3842/2010
(ΦΕΚ 58Α΄).
5. 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
∆ηµοσίων Εσόδων.
6. Την πράξη 20/25−6−2014 του Υπουργικού Συµβουλίου
(ΦΕΚ 360 ΥΟ∆∆), περί επιλογής και διορισµού Γενικού
Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονοµικών.
7. Το γεγονός ότι µε την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισµό, απο−
φασίζουµε:
Άρθρο 1
Γενικά
1. Από το έτος 2015, το πιστοποιητικό του άρθρου 54 Α
του Ν. 4174/2013 (πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.) προσκοµίζεται
από το φορολογούµενο, ο οποίος είχε την υποχρέωση
να δηλώσει ακίνητο ή δικαίωµα επί ακινήτου στη δήλω−

ση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) και Ενιαίου Φό−
ρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του οικείου έτους,
ανεξάρτητα αν η δήλωση υποβάλλεται από αυτόν ή συ−
ντίθεται µηχανογραφικά. Το πιστοποιητικό κατά το έτος
2015 προσκοµίζεται από όλους τους φορολογουµένους
που συµβάλλονται στο ίδιο συµβολαιογραφικό έγγραφο,
για τα έτη 2010 έως και 2014, εφόσον είχαν υποχρέωση
να συµπεριλάβουν το ακίνητο ή το δικαίωµα επί ακινή−
του στις δηλώσεις Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α. των αντίστοιχων
ετών. Κατά τα επόµενα έτη το πιστοποιητικό προσκοµί−
ζεται για τα αντίστοιχα πέντε προηγούµενα έτη.
2. Αρµόδιος για τη χορήγηση του πιστοποιητικού µε
χειρόγραφη διαδικασία, είναι ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ.,
ο οποίος ήταν αρµόδιος για την παραλαβή ή τη σύνθεση
της δήλωσης Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α. κατά τα αντίστοιχα έτη.
3. Αν απαιτείται πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. και ο φορο−
λογούµενος απέκτησε ακίνητο ή δικαίωµα επί ακινήτου
µετά την 1η Ιανουαρίου του έτους ή των ετών για τα
οποία απαιτείται αυτό, για το έτος ή τα έτη αυτά, αντί
του πιστοποιητικού, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του
Ν. 1599/1986, µε την οποία δηλώνει το χρόνο απόκτησης
του ακινήτου ή του δικαιώµατος επί ακινήτου καθώς
και ότι δεν είχε υποχρέωση να το συµπεριλάβει στη
δήλωση Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α. των εν λόγω ετών. Στην
υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτεται φωτοτυπία του τίτλου
κτήσης του ακινήτου ή του δικαιώµατος επί ακινήτου ή
οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο παραστατικό, κατά περί−
πτωση. Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται σε
δύο αντίγραφα στον αρµόδιο προϊστάµενο ∆.Ο.Υ. Το
ένα αντίγραφο επιστρέφεται θεωρηµένο, προκειµένου
να επισυναφθεί στο οικείο συµβολαιογραφικό έγγραφο.
Η ίδια ως άνω διαδικασία ακολουθείται για τη λήψη
πιστοποιητικού από νοµικό πρόσωπο, που δεν έχει υπο−
χρέωση υποβολής δήλωσης Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α.. Στην πε−
ρίπτωση αυτή, στην υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτονται
τα παραστατικά τα οποία αποδεικνύουν ότι το νοµικό
πρόσωπο απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής
δήλωσης Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α..
4. Αυτός που αποδέχεται αγοραπωλησία ακινήτου ή
δικαιώµατος επί ακινήτου µετά από τελεσίδικη δικαστι−
κή απόφαση, µε την οποία φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
καταδικάστηκε σε δήλωση βουλήσεως, απαιτείται να
υποβάλει κυρωµένο αντίγραφο της απόφασης αυτής
στον αρµόδιο προϊστάµενο ∆.Ο.Υ. του φυσικού ή νοµικού
προσώπου, που καταδικάστηκε, πριν από την αποδοχή.
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Η δικαστική απόφαση υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυ−
πα, από τα οποία το ένα επιστρέφεται θεωρηµένο για
να επισυναφθεί, αντί του πιστοποιητικού στο οικείο
συµβόλαιο.
Η ίδια ως άνω διαδικασία εφαρµόζεται ανάλογα και
στην περίπτωση κατά την οποία συντάσσεται περίληψη
κατακυρωτικής έκθεσης επί αναγκαστικού πλειστηρι−
ασµού, οπότε ο υπερθεµατιστής υποβάλλει κυρωµένο
αντίγραφο της κατακυρωτικής έκθεσης. Σε περίπτωση
εκούσιου πλειστηριασµού, κατά τη σύνταξη της κατα−
κυρωτικής έκθεσης, η υποχρέωση προσκόµισης του
πιστοποιητικού περιορίζεται στα πρόσωπα εκείνα µε
επιµέλεια των οποίων επισπεύδεται η κατά τη διαδικα−
σία του πλειστηριασµού εκποίηση των ακινήτων.
5. Το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. εκδίδεται αποκλειστικά
ηλεκτρονικά, εκτός από τις κατωτέρω περιπτώσεις:
i. Πιστοποιητικό, το οποίο χορηγείται για αποβιώσα−
ντα.
ii. Πιστοποιητικό νοµικών προσώπων για τα έτη 2010
έως και 2013.
iii. Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται σε φορολο−
γούµενο, ο οποίος έχει ανεξόφλητες ληξιπρόθεσµες
οφειλές Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α.
iv. Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται µε παρακράτη−
ση του αναλογούντος φόρου.
v. Πιστοποιητικό το οποίο χορηγείται σε πρόσωπο που
έχει εξουσιοδοτηθεί για τη λήψη του µε ειδικό προς τού−
το πληρεξούσιο. Εφόσον υπάρχει δυνατότητα έκδοσης
του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά, χρησιµοποιείται τούτο.
6. Το ακίνητο ή το δικαίωµα επί ακινήτου, περιγρά−
φεται στο πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., όπως αυτό έχει ανα−
γραφεί κατ’ έτος στις δηλώσεις Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α. Στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες, στις δηλώσεις Φ.Α.Π. και
ΕΝ.Φ.Ι.Α., υπάρχει απόκλιση ως προς την αναγραφή των
περιγραφικών στοιχείων του ακινήτου ή του δικαιώµα−
τος επί ακινήτου ή δεν έχει δηλωθεί µέρος ή όλο αυτού,
ενώ υπήρχε σχετική υποχρέωση, το πιστοποιητικό εκδί−
δεται µετά την υποβολή των απαιτούµενων δηλώσεων
Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α. µε την ορθή απεικόνιση του ακινή−
του ή του δικαιώµατος επί ακινήτου και την καταβολή
του συνόλου του αναλογούντος φόρου, προσαυξήσεων,
τόκων και προστίµων. Αν υπάρχει απόκλιση ως προς
την περιγραφή του ακινήτου ή του δικαιώµατος επί
ακινήτου, γιατί µεταβλήθηκε η κατάστασή του ή γιατί
ο φορολογούµενος ακολούθησε νοµοθεσία, αποφάσεις
ή εγκυκλίους, που όριζαν άλλως, το πιστοποιητικό επι−
συνάπτεται, αφού ελεγχθεί η ορθότητά του από τον
αρµόδιο για τη µνηµόνευση, επισύναψη ή παραλαβή του.
7. Σε περίπτωση τροποποίησης σύστασης οριζόντιας
ιδιοκτησίας, όσον αφορά κοινόχρηστο και κοινόκτητο
χώρο ακινήτου, προκειµένου να ορισθεί ότι τµήµα αυτού
θα ανήκει κατ’ αποκλειστική χρήση ή θα αποτελεί πα−
ρακολούθηµα συγκεκριµένης οριζόντιας ιδιοκτησίας ή
ενσωµατώνεται σε αυτήν, δεν απαιτείται η µνηµόνευση
και επισύναψη του πιστοποιητικού από τους λοιπούς
συνιδιοκτήτες του ακινήτου, οι οποίοι συµπράττουν
στην πράξη αυτή, εφόσον δεν πραγµατοποιείται ουδε−
µία µεταβολή στις δικές τους οριζόντιες ιδιοκτησίες ή
στα ποσοστά συνιδιοκτησίας αυτών επί του ακινήτου.
8. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες στο συµβολαι−
ογραφικό έγγραφο αναγράφονται στοιχεία οικοπέδου
ή γηπέδου διαφορετικά από τα αναγραφόµενα στον
τίτλο κτήσης, λόγω νεότερης καταµέτρησης, τότε το

πιστοποιητικό για τα έτη 2010 έως και 2013 θα εκδοθεί
µε τα περιγραφικά στοιχεία του τίτλου κτήσης, ενώ για
το έτος 2014 και επόµενα έτη ισχύουν τα οριζόµενα στις
οικείες διατάξεις του Ν. 4223/2013. Αν οικόπεδο έχει ανα−
γραφεί για όλα ή κάποια από τα έτη 2010 έως και 2013
µε µεγαλύτερη επιφάνεια από αυτήν που αναγράφεται
στον τίτλο κτήσης του, δεν απαιτείται τροποποίηση
της δήλωσης Φ.Α.Π. του οικείου έτους.
9. Τα µνηµονευόµενα και επισυναπτόµενα στο συµβο−
λαιογραφικό έγγραφο πιστοποιητικά ΕΝ.Φ.Ι.Α. εκδίδο−
νται για τα πέντε (5) προηγούµενα από τη σύνταξη του
συµβολαιογραφικού εγγράφου έτη, ανεξάρτητα από το
χρόνο µεταγραφής του.
10. Το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισχύει µέχρι την 31η ∆ε−
κεµβρίου του έτους έκδοσής του και δεν επιτρέπεται η
χρήση κυρωµένου αντιγράφου αυτού.
Άρθρο 2
∆ιαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού σε νοµικά
πρόσωπα
1. Το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α για τα έτη 2010 έως και
2013 χορηγείται από τον αρµόδιο, κατά την παράγραφο
2 του άρθρου 1 της παρούσας, προϊστάµενο ∆.Ο.Υ., στον
οποίο υποβάλλεται σχετική αίτηση, ενώ το πιστοποιη−
τικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014 και εποµένων ετών χορηγείται
ηλεκτρονικά.
Ο τύπος και το περιεχόµενο της αίτησης καθώς και
του πιστοποιητικού έχει ως το συνηµµένο υπόδειγµα
1. Η αίτηση υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα, εκ των
οποίων το πρώτο χορηγείται συµπληρωµένο στο νοµικό
πρόσωπο.
Ο τύπος και το περιεχόµενο του ηλεκτρονικού πιστο−
ποιητικού έχει ως το συνηµµένο υπόδειγµα 2.
2. ∆ικαίωµα υποβολής της αίτησης και λήψης του πι−
στοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή των υπεύθυνων δηλώσεων της
παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας, έχουν οι
νόµιµοι εκπρόσωποι των νοµικών προσώπων ή πρόσω−
πα που έχουν ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηθεί από
αυτούς.
Σε περίπτωση κληρονοµιαίας περιουσίας που τελεί
υπό εκκαθάριση, η οποία έχει καταληφθεί υπέρ νοµι−
κού προσώπου µε τον όρο της εκτέλεσης κοινωφελών
ή φιλανθρωπικών έργων, το πιστοποιητικό χορηγείται
στον εκτελεστή διαθήκης, για το διάστηµα που τη δια−
χειρίζεται και τη διοικεί, ή σε πρόσωπα που έχουν ειδικά
προς τούτο εξουσιοδοτηθεί από αυτόν.
Σε περίπτωση νοµικού προσώπου το οποίο έχει τεθεί
σε εκκαθάριση ή βρίσκεται κάτω από αναγκαστική δια−
χείριση, το πιστοποιητικό χορηγείται στον εκκαθαριστή
ή στον προσωρινό διαχειριστή του νοµικού προσώπου,
ανάλογα, ή σε πρόσωπα που έχουν ειδικά προς τούτο
εξουσιοδοτηθεί από αυτούς.
Σε περίπτωση νοµικού προσώπου το οποίο έχει κηρυ−
χθεί σε κατάσταση πτώχευσης, το πιστοποιητικό χορη−
γείται στο σύνδικο της πτώχευσης ή σε πρόσωπα που
έχουν ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηθεί από αυτόν.
Άρθρο 3
∆ιαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού σε φυσικά
πρόσωπα
1. Το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. εκδίδεται ηλεκτρονικά
σε φυσικό πρόσωπο, ενεργό χρήστη των υπηρεσιών
του Taxisnet. Ηλεκτρονικό πιστοποιητικό εκδίδεται για
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κάθε Α.ΤΑ.Κ. χωριστά. Ο τύπος και το περιεχόµενο του
πιστοποιητικού έχει ως το συνηµµένο υπόδειγµα 2.
2. Το πιστοποιητικό χορηγείται χειρόγραφα από τον
αρµόδιο, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της πα−
ρούσας, προϊστάµενο ∆.Ο.Υ., στον οποίο υποβάλλεται
σχετική αίτηση, αποκλειστικά και µόνο στις περιπτώσεις
της παραγράφου 5 του άρθρου 1 της παρούσας.
Ο τύπος και το περιεχόµενο της αίτησης καθώς και
του πιστοποιητικού έχει ως το συνηµµένο υπόδειγµα
1. Η αίτηση υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα, εκ των
οποίων το πρώτο χορηγείται συµπληρωµένο στο φο−
ρολογούµενο.
3. ∆εν χορηγείται το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. για δικαι−
ώµατα επί αγροτεµαχίων φυσικών προσώπων για τα έτη
2010 έως και 2013. Στις περιπτώσεις αυτές δεν µνηµο−
νεύεται και δεν επισυνάπτεται πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α..
Άρθρο 4
Πιστοποιητικό για την καταχώριση της αποδοχής
κληρονοµιάς.
Για τη µεταγραφή ή την καταχώριση πράξης αποδο−
χής κληρονοµιάς ακολουθούνται ανάλογα τα οριζόµενα
στα άρθρα 1, 2 και 3 της παρούσας. Το πιστοποιητικό ή
την υπεύθυνη δήλωση, κατά περίπτωση, υποχρεούται να
το προσκοµίζει ο κληρονόµος, ο οποίος ήταν υπόχρεος
στην υποβολή δήλωσης για τα αντίστοιχα έτη.
Για τα υπόλοιπα έτη, µέχρι τη συµπλήρωση των πέντε
ετών, προσκοµίζεται από τον κληρονόµο για τον αποβι−
ώσαντα πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., το οποίο χορηγείται χει−
ρόγραφα από τον αρµόδιο, σύµφωνα µε την παράγραφο
2 του άρθρου 1 της παρούσας, προϊστάµενο ∆.Ο.Υ. του
αποβιώσαντος, µετά από αίτηση των νοµιµοποιούµενων
κληρονόµων ή ενός εξ αυτών.
Άρθρο 5
Χορήγηση πιστοποιητικού σε ειδικές περιπτώσεις
1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται η µνη−
µόνευση και επισύναψη ή η προσκόµιση πιστοποιητι−
κού ΕΝ.Φ.Ι.Α. και ο φορολογούµενος έχει ανεξόφλητες
οφειλές από διαφορετικές πηγές, συµπεριλαµβανοµέ−
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νων των Φ.Α.Π. κα ΕΝ.Φ.Ι.Α., οι οποίες έχουν υπαχθεί σε
ρύθµιση καταβολής, υποβάλλει αίτηση σύµφωνα µε το
υπόδειγµα 1 και το πιστοποιητικό χορηγείται από τον
αρµόδιο Προϊστάµενο ∆.Ο.Υ. αφού συµπληρωθεί το υπό−
δειγµα 3. Προκειµένου να χορηγηθεί το πιστοποιητικό
αυτό ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:
α) αφού διαπιστωθεί από το τµήµα συµµόρφωσης
και σχέσεων µε τους φορολογουµένους της ∆.Ο.Υ. ότι
το ακίνητο ή το δικαίωµα επί ακινήτου περιλαµβάνε−
ται µε τα ίδια στοιχεία στη δήλωση Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α.
για όσα έτη αιτείται το πιστοποιητικό, υπολογίζεται
ο επιµεριστικά αναλογών φόρος ακίνητης περιουσίας
ανά έτος, ο οποίος αναγράφεται στο υπόδειγµα 3, µε
τα λοιπά στοιχεία της βεβαίωσης του φόρου. Στο ίδιο
υπόδειγµα αναγράφεται το σύνολο των αναλογούντων
Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α., που αφορούν ακίνητα για τα οποία ο
φορολογούµενος έχει ήδη λάβει πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.
του ιδίου έτους, καθώς και το σύνολο του φόρου που
πρέπει να καταβληθεί, προκειµένου να χορηγηθεί το
οικείο πιστοποιητικό.
β) το τµήµα εσόδων της ∆.Ο.Υ. αναγράφει το υπόλοιπο
του φόρου, που πρέπει να καταβληθεί, τις προσαυξή−
σεις, τόκους και πρόστιµα επ’ αυτού, το συνολικό ποσό
και τα στοιχεία του χρέους προς καταβολή.
γ) µετά την εξόφληση του ποσού επισυνάπτονται στην
αίτηση χορήγησης του πιστοποιητικού το συµπληρωµέ−
νο υπόδειγµα 3 της παρούσας καθώς και φωτοτυπίες
του ηλεκτρονικού αποδεικτικού καταβολής ή του δι−
πλοτύπου είσπραξης.
2. Για τη χορήγηση πιστοποιητικού της παραγράφου
4 του άρθρου 54Α του Ν. 4174/2013 απαιτείται η υπο−
βολή αίτησης από το φορολογούµενο σύµφωνα µε το
συνηµµένο υπόδειγµα 4. Ο τύπος και το περιεχόµενο
του πιστοποιητικού έχουν ως το συνηµµένο υπόδειγ−
µα 5. Για τη διαδικασία χορήγησης του πιστοποιητικού
ακολουθείται ανάλογα η παράγραφος 1 του παρόντος.
Άρθρο 6
Στην παρούσα επισυνάπτονται πέντε (5) υποδείγµατα,
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής.
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 1
ǹȡȚș. ȆȡȦĲ.:______________________
ǹǿȉǾȈǾ ȋȅȇǾīǾȈǾȈ ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀȅȊ ǹȇĬȇȅȊ 54ǹ Ȟ. 4174/2013
ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȆȇȅȈȍȆȅȊ
ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ

ȆȡȠȢ ĲȘ ǻ.ȅ.Ȋ.:___________________
ǳ

ǼȆȍȃȊȂǿǹ:______________________________________________________

ǹĭȂ:_____________________ ǻ/ȃȈǾ:_____________________________________________________________
ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȃȅȂǿȂȅȊ ǼȀȆȇȅȈȍȆȅȊ

ȆȁǾȇǼȄȅȊȈǿȅȊ

ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ:________________________________ ǹĭȂ:________________

ǹǻȉ:_______________

ǻ/ȃȈǾ:________________________________________________________________________________________
ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǼīīȇǹĭȅȊ ȃȅȂǿȂǾȈ ǼȀȆȇȅȈȍȆǾȈǾȈ – ȆȁǾȇǼȄȅȊȈǿȅȊ
_______________________________________________________________________________________________
ȆĮȡĮțĮȜȫ ȞĮ ȝȠȣ ȤȠȡȘȖȒıİĲİ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 54ǹ Ȟ. 4174/2013, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ĲȠ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıȦ ȖȚĮ
________________________________________, ȖȚĮ ĲȠ țĮĲȦĲȑȡȦ ĮțȓȞȘĲȠ ȩʌȦȢ İȝĳĮȞȓȗİĲĮȚ ıĲȚȢ įȘȜȫıİȚȢ Ǽȃĭǿǹ
(ĮȚĲȚȠȜȠȖȓĮ)
ȑĲȠȣȢ/İĲȫȞ
___________
Ȓ/țĮȚ*
ĭǹȆ
ȑĲȠȣȢ*/İĲȫȞ*
______________
ȝİ
ĮȪȟȠȞĲĮ*/ĮȪȟȠȞĲİȢ*
ĮȡȚșȝȩ*/ĮȡȚșȝȠȪȢ*______________________________________________ ȦȢ İȟȒȢ: __________________________
_______________________________________________________________________________________________
(ʌİȡȚȖȡĮĳȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĮțȚȞȒĲȠȣ)
_______________________________________________________________________________________________
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ:

ȅ/Ǿ ĮȚĲ…..:

_______________________________________________________________________________________________

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȊȆȅȊȇīǼǿȅ ȅǿȀȅȃȅȂǿȀȍȃ
īǼȃǿȀǾ īȇǹȂȂǹȉǼǿǹ ǻǾȂ. ǼȈȅǻȍȃ
ǻ.ȅ.Ȋ. __________________

ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀȅ
ǹȡ. 54ǹ Ȟ. 4174/2013
ȅ ȆȡȠȧıĲȐȝİȞȠȢ ĲȘȢ ǻ.ȅ.Ȋ. _________________ ʌȚıĲȠʌȠȚİȓ ȩĲȚ Ƞ ĳȠȡȠȜȠȖȠȪȝİȞȠȢ _________________
____________________ ȝİ ǹ.ĭ.Ȃ. ______________ ıȣȝʌİȡȚȑȜĮȕİ ĲȠ ĮȞȦĲȑȡȦ ĮțȓȞȘĲȠ ıĲȘ/ıĲȚȢ įȒȜȦıȘ/įȘȜȫıİȚȢ
ĳȩȡȠȣ ĮțȓȞȘĲȘȢ ʌİȡȚȠȣıȓĮȢ (ĭǹȆ) ȑĲȠȣȢ/İĲȫȞ _____________________ * țĮȚ İȞȚĮȓȠȣ ĳȩȡȠȣ ȚįȚȠțĲȘıȓĮȢ ĮțȚȞȒĲȦȞ
(Ǽȃĭǿǹ) ȑĲȠȣȢ /İĲȫȞ ___________* țĮȚ ȖȚĮ ĲȠ ĮțȓȞȘĲȠ ĮȣĲȩ ȑȤİȚ İȟȠĳȜȘșİȓ Ƞ ĮȞĮȜȠȖȫȞ ĳȩȡȠȢ ȕȐıİȚ įȒȜȦıȘȢ ȩȜȦȞ
ĲȦȞ ĮȞĮȖȡĮĳȠȝȑȞȦȞ İĲȫȞ/ȑȤİȚ ĮʌĮȜȜĮȖİȓ ȕȐıİȚ įȒȜȦıȘȢ.
īȚĮ ĲĮ ȦȢ ȐȞȦ ȠȡȚȗȩȝİȞĮ ȑĲȘ Ƞ ĭǹȆ țĮȚ Ƞ Ǽȃĭǿǹ ȑȤȠȣȞ İȟȠĳȜȘșİȓ /ȑȤȠȣȞ ȡȣșȝȚıĲİȓ ** țĮȚ Ƞ ĳȠȡȠȜȠȖȠȪȝİȞȠȢ İȓȞĮȚ
İȞȒȝİȡȠȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘ ȡȪșȝȚıȘ.
* ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ

** ȴɿɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ

.

ȉȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȚıȤȪİȚ ȝȑȤȡȚ ĲȘȞ 31Ș ǻİțİȝȕȡȓȠȣ _____
ȉȠ ǼȜȜȘȞȚțȩ ǻȘȝȩıȚȠ İʌȚĳȣȜȐııİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠȞ ĲȣȤȩȞ ȝİĲ’ ȑȜİȖȤȠ ĳȩȡȠ.
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ

ȅ ȆȡȠȧıĲȐȝİȞȠȢ ĲȘȢ ǻ.ȅ.Ȋ. ______________
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 2

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȊȆȅȊȇīǼǿȅ ȅǿȀȅȃȅȂǿȀȍȃ
īǼȃǿȀǾ īȇǹȂȂǹȉǼǿǹ ǻǾȂ. ǼȈȅǻȍȃ
ǻ.ȅ.Ȋ. __________________
ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀȅ
ǹȡ. 54ǹ Ȟ. 4174/2013
ȆȚıĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȩĲȚ ĲȠ ĮțȓȞȘĲȠ ȝİ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ:
(ʌĮȡĮĲȓșİĲĮȚ ʌȓȞĮțĮȢ ȝİ ĲȠȞ ǹȉǹȀ țĮȚ ĮȞĮȜȣĲȚțȐ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ĮțȚȞȒĲȠȣ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ
įȒȜȦıȘȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĮțȚȞȒĲȦȞ, ȝİ ȕȐıȘ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȒșȘțİ Ș ĲİȜİȣĲĮȓĮ İțțĮșȐȡȚıȘ Ǽȃĭǿǹ Ȓ
ĭǹȆ, ȖȚĮ țȐșİ ȑĲȠȢ)
ǲȤİȚ ʌİȡȚȜȘĳșİȓ ıĲȘ/ıĲȚȢ įȒȜȦıȘ/įȘȜȫıİȚȢ ĳȩȡȠȣ ĮțȓȞȘĲȘȢ ʌİȡȚȠȣıȓĮȢ (ĭǹȆ) ȑĲȠȣȢ/İĲȫȞ
_________________ * țĮȚ İȞȚĮȓȠȣ ĳȩȡȠȣ ȚįȚȠțĲȘıȓĮȢ ĮțȚȞȒĲȦȞ (Ǽȃĭǿǹ) ȑĲȠȣȢ /İĲȫȞ _______ * ĲȠȣ
ĳȠȡȠȜȠȖȠȣȝȑȞȠȣ ___________________________ ȝİ ǹ.ĭ.Ȃ. ____________ țĮȚ ȖȚĮ ĲȠ ĮțȓȞȘĲȠ ĮȣĲȩ
(ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ/İʌȦȞȣȝȓĮ ĲȠȣ ĳȠȡȠȜȠȖȠȪȝİȞȠȣ)

ȑȤİȚ İȟȠĳȜȘșİȓ Ƞ ĮȞĮȜȠȖȫȞ ĳȩȡȠȢ ȕȐıİȚ įȒȜȦıȘȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĮȞĮȖȡĮĳȠȝȑȞȦȞ İĲȫȞ/ȑȤİȚ ĮʌĮȜȜĮȖİȓ
ȕȐıİȚ įȒȜȦıȘȢ.
īȚĮ ĲĮ ȦȢ ȐȞȦ ȠȡȚȗȩȝİȞĮ ȑĲȘ ȑȤİȚ İȟȠĳȜȘșİȓ Ƞ ĭǹȆ țĮȚ Ƞ Ǽȃĭǿǹ /ȑȤȠȣȞ ȡȣșȝȚıĲİȓ țĮȚ Ƞ
ĳȠȡȠȜȠȖȠȪȝİȞȠȢ İȓȞĮȚ İȞȒȝİȡȠȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘ ȡȪșȝȚıȘ.
ȉȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȚıȤȪİȚ ȝȑȤȡȚ ĲȘȞ 31Ș ǻİțİȝȕȡȓȠȣ _____
ȉȠ ǼȜȜȘȞȚțȩ ǻȘȝȩıȚȠ İʌȚĳȣȜȐııİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠȞ ĲȣȤȩȞ ȝİĲ’ ȑȜİȖȤȠ ĳȩȡȠ

* ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ

Ǿ īİȞȚțȒ īȡĮȝȝĮĲȑĮȢ ǻȘȝȠıȓȦȞ ǼıȩįȦȞ
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Ȇȡ/ȞȠȢ
ȉȝȒȝĮĲȠȢ
(ȠȞȠȝ/Ȟȣȝ
Ƞ &
ȣʌȠȖȡĮĳȒ)

ǼȉȅȈ

ȉȂǾȂǹ

ǼʌȚȝİȡȚıĲȚ
țȐ
ĮȞĮȜȠȖȫȞ
ĳȩȡȠȢ
ĮțȚȞȒĲȠȣ

ǹȡ.ȉȡȚʌ/
ʌȠȣ
ǺİȕĮȓȦıȘȢ/
ǲĲȠȢ

ĭȩȡȠȚ
ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȦȞ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ

īȡĮȝȝȒ

ȈȪȞȠȜȠ
ĭȩȡȠȣ ʌȡȠȢ
İȟȩĳȜȘıȘ

ȈȊȂȂȅȇĭȍȈǾȈ Ȁǹǿ ȈȋǼȈǼȍȃ ȂǼ ȉȅȊȈ
ĭȅȇȅȁȅīȅǶȂǼȃȅȊȈ

ǹĭȂ: __________________________

ǻ.ȅ.Ȋ. ___________________

ȊȆȅȊȇīǼǿȅ ȅǿȀȅȃȅȂǿȀȍȃ

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ

ȊʌȩȜȠȚʌȠ
țȣȡȓȠȣ
ĳȩȡȠȣ ȖȚĮ
țĮĲĮȕȠȜȒ
ȆȡȠıĮȣȟȒıİȚȢ ȉȩțȠȚ
ȆȡȩıĲȚȝȠ

ȈȪȞȠȜȠ
ȤȡȑȠȣȢ ȖȚĮ
țĮĲĮȕȠȜȒ

ǼȈȅǻȍȃ
ȈĲȠȚȤİȓĮ ȤȡȑȠȣȢ ȖȚĮ
țĮĲĮȕȠȜȒ

ǹȡȚșȝȩȢ ȆȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ ĮȓĲȘıȘȢ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ ____________

ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 3
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 4
ǹȡȚș. ȆȡȦĲ.:______________________
ǹǿȉǾȈǾ ȋȅȇǾīǾȈǾȈ ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀȅȊ ǹȇĬȇȅȊ 54ǹ Ȟ. 4174/2013
ȆȡȠȢ ĲȘ ǻ.ȅ.Ȋ.:___________________
ǼȆȍȃȊȂǿǹ Ȓ ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ* :__________________________________
ǹĭȂ:_____________________ ǻ/ȃȈǾ ǼǻȇǹȈ Ȓ ȀǹȉȅǿȀǿǹȈ *:_______________________________
ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȃȅȂǿȂȅȊ ǼȀȆȇȅȈȍȆȅȊ
ȆȁǾȇǼȄȅȊȈǿȅȊ
ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ:________________________________ ǹĭȂ:___________

ǹǻȉ:__________

ǻ/ȃȈǾ:________________________________________________________________________________
ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǼīīȇǹĭȅȊ ȃȅȂǿȂǾȈ ǼȀȆȇȅȈȍȆǾȈǾȈ – ȆȁǾȇǼȄȅȊȈǿȅȊ
_______________________________________________________________________________________
ȆĮȡĮțĮȜȫ ȞĮ ȝȠȣ ȤȠȡȘȖȒıİĲİ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 54ǹ Ȟ. 4174/2013, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ĲȠ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıȦ ȖȚĮ ___________________________________, ȖȚĮ ĲȠ țĮĲȦĲȑȡȦ ĮțȓȞȘĲȠ ȩʌȦȢ İȝĳĮȞȓȗİĲĮȚ
(ĮȚĲȚȠȜȠȖȓĮ)
ıĲȚȢ įȘȜȫıİȚȢ İȞȚĮȓȠȣ ĳȩȡȠȣ ȚįȚȠțĲȘıȓĮȢ ĮțȚȞȒĲȦȞ ȑĲȠȣȢ/İĲȫȞ ___________ Ȓ/țĮȚ* ĭǹȆ ȑĲȠȣȢ*/İĲȫȞ*
____________ ȝİ ĮȪȟȠȞĲĮ*/ĮȪȟȠȞĲİȢ* ĮȡȚșȝȩ*/ĮȡȚșȝȠȪȢ*_______________________________________
ȦȢ İȟȒȢ: __________________________________________________________________________
(ʌİȡȚȖȡĮĳȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĮțȚȞȒĲȠȣ)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
ȉȠ ıȣȝȕȠȜĮȚȠȖȡĮĳȚțȩ ȑȖȖȡĮĳȠ șĮ ıȣȞĲĮȤșİȓ Įʌȩ ĲȠ ıȣȝȕȠȜĮȚȠȖȡȐĳȠ ȝİ ĲĮ İȟȒȢ ıĲȠȚȤİȓĮ:
ǼȆȍȃȊȂȅ Ȓ
ǼȆȍȃȊȂǿǹ

ǹȇǿĬȂȅȈ ȂǾȉȇȍȅȊ
ȅȃȅȂǹ

ȆȅȁǾ

ǹĭȂ

ȈȊȂǺȅȁǹǿȅīȇǹĭǿȀȅȊ
ȈȊȁȁȅīȅȊ

Ƞ ȠʌȠȓȠȢ, İȞĲȩȢ ĲȡȚȫȞ (3) İȡȖĮıȓȝȦȞ ȘȝİȡȫȞ Įʌȩ ĲȘ ıȪȞĲĮȟȘ ĲȠȣ ıȣȝȕȠȜĮȚȠȖȡĮĳȚțȠȪ İȖȖȡȐĳȠȣ,
ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ȞĮ țĮĲĮȕȐȜİȚ ĲȠ ıȣȞȠȜȚțȐ ȠĳİȚȜȩȝİȞȠ ʌȠıȩ ĭ.ǹ.Ȇ. țĮȚ Ǽȃ.ĭ.ǿ.ǹ. țĮȚ ʌȡȩıșİĲȦȞ ĳȩȡȦȞ,
ʌȡȠıĮȣȟȒıİȦȞ, ĲȩțȦȞ țĮȚ ʌȡȠıĲȓȝȦȞ ȖȚĮ ĲȠ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ ĮțȓȞȘĲȠ
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ:

ȅ/Ǿ ĮȚĲ…..:

ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀȅ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2015
Η Γενική Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪ∆ΟΥ
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