
ΠΟΛ.1020/17.1.2014  
Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1279/30.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Εσόδων «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής 
Διαδικασίας, για το έτος 2014».  

ΠΟΛ 1020/2014 
 
(ΦΕΚ Β' 74/20-01-2014) 
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ 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 του ιδίου άρθρου, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο 
Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων να καθορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο 
(πληροφορίες και στοιχεία) του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., τη διαδικασία χορήγησής 
του και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού. 
 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4174/2013 και ειδικότερα, τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Γενικός Γραμματέας 
Δημοσίων Εσόδων να μεταβιβάζει τα καθήκοντα του ή να αναθέτει αρμοδιότητές του 
σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης. 
 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α΄). 
 
4. Την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1279/30.12.2013 
(ΦΕΚ 3397 Β) «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής 
Διαδικασίας, για το έτος 2014.» 
 
5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό 
Προϋπολογισμό, 
 
αποφασίζουμε: 
 
1. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 2 της ΠΟΛ.1279/30.12.2013 απόφασης 
προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Το πιστοποιητικό του άρθρου 54Α 
μνημονεύεται και επισυνάπτεται και στις συμβολαιογραφικές πράξεις αποδοχής 
κληρονομιάς.» 
 
Η διάταξη της παραγράφου αυτής εφαρμόζεται για τις συμβολαιογραφικές πράξεις 
αποδοχής κληρονομιάς που καταρτίζονται από την ημερομηνία δημοσίευσης της 
παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
2. Στην ΠΟΛ.1279/30.12.2013 απόφαση προστίθεται άρθρο 6 και το άρθρο 6 της 
απόφασης αυτής αναριθμείται σε 7, ως εξής: 
 
«Άρθρο 6 
 



1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται η μνημόνευση και επισύναψη ή η 
προσκόμιση πιστοποιητικού του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. και 
ο αιτών έχει ανεξόφλητες οφειλές από διαφορετικές πηγές, συμπεριλαμβανομένου 
του φόρου ακίνητης περιουσίας, τις οποίες έχει ρυθμίσει, υποβάλλει αίτηση και 
χορηγείται το πιστοποιητικό σύμφωνα με τα υποδείγματα 1 ή 2 κατά περίπτωση της 
παρούσας και το πιστοποιητικό χορηγείται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. 
Προκειμένου να χορηγηθεί το πιστοποιητικό αυτό ακολουθείται η πιο κάτω 
διαδικασία: 
 
α) αφού διαπιστωθεί από το τμήμα Συμμόρφωσης και σχέσεων με τους 
φορολογούμενους ότι το ακίνητο ή το δικαίωμα επί ακινήτου περιλαμβάνεται με τα 
ίδια στοιχεία στη δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας για όσα έτη αιτείται το 
πιστοποιητικό, υπολογίζεται ο επιμεριστικά αναλογών φόρος ακίνητης περιουσίας 
ανά έτος, ο οποίος αναγράφεται στο υπόδειγμα 4, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσης, με τα λοιπά στοιχεία της βεβαίωσης του φόρου. Στο ίδιο 
υπόδειγμα αναγράφεται το σύνολο των αναλογούντων κύριων φόρων ακίνητης 
περιουσίας, που αφορούν ακίνητα για τα οποία ο φορολογούμενος έχει ήδη λάβει 
πιστοποιητικό αρ. 54Α του ν. 4174/2013, καθώς και το σύνολο του κύριου φόρου που 
πρέπει να καταβληθεί, προκειμένου να χορηγηθεί το οικείο πιστοποιητικό. 
 
β) το τμήμα εσόδων της Δ.Ο.Υ. αναγράφει το υπόλοιπο του κυρίου φόρου, που 
πρέπει να καταβληθεί, τις προσαυξήσεις 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 συμπληρωμένο Υπόδειγμα 4 της παρούσας καθώς και φωτοτυπίες 
του ηλεκτρονικού αποδεικτικού καταβολής ή του διπλοτύπου είσπραξης. Μέχρι την 
έναρξη της εφαρμογής του ηλεκτρονικού αποδεικτικού καταβολής από τη ΔΗΛΕΔ, η 
εξόφληση του ποσού πραγματοποιείται στη Δ.Ο.Υ. 
 
2. Για τη χορήγηση πιστοποιητικού της παραγράφου 4 του άρθρου 54Α του ν. 
4174/2013 απαιτείται η υποβολή αίτησης από το φορολογούμενο σύμφωνα με το 
συνημμένο υπόδειγμα 5. Ο τύπος και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού έχουν ως το 
συνημμένο υπόδειγμα 6 το οποίο, μαζί με το υπόδειγμα 5, αποτελούν αναπόσπαστα 
μέρη της παρούσας. Για τη διαδικασία χορήγησης του πιστοποιητικού ακολουθείται 
ανάλογα η παράγραφος 1 του παρόντος. 
 
3. Για αποβιώσαντα, το πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013, χορηγείται 
χειρόγραφα από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για τη φορολογία εισοδήματος 
Δ.Ο.Υ. του οικείου έτους του αποβιώσαντος, μετά από αίτηση του νομιμοποιούμενου 
κληρονόμου του. 
 
4. Δεν ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης 
του ΓΓΔΕ στην περίπτωση που τα τετραγωνικά μέτρα του κτίσματος αναγράφονται 
στη δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας στρογγυλοποιημένα είτε προς τη μεγαλύτερη 
είτε προς τη μικρότερη μονάδα. 
 
5. Ο συμβολαιογράφος πριν από τη σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου 
δύναται να αντιπαραβάλει το προσκομιζόμενο από το φορολογούμενο με το εκδοθέν 
αναρτημένο στο διαδίκτυο πιστοποιητικό και υποχρεούται να δηλώσει την 



οριστικοποίησή του από τη μνημόνευση και επισύναψη του πιστοποιητικού στο 
οικείο συμβολαιογραφικό έγγραφο.» 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
 
Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 
 
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 

 


