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ΠΟΛ 1278/2013 
 
ΘΕΜΑ: «Εξόφληση φόρου με μεταβίβαση σε τρίτο ακινήτου και εκχώρηση του 
τιμήματος στο Ελληνικό Δημόσιο». 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 43, παρ. 8 του ν.4174/2013 (Α΄ 170) «Φορολογικές 
διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 
 
2. Την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1274/27.12.2013, Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 ν. 
4174/2013 (Α’ 170), όπως ισχύει. 
 
3. Την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1275/27.12.2013, Βεβαίωση Οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 
(Α’ 170), όπως ισχύει. 
 
4. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 του ν. 4093/2012 περί σύστασης θέσης 
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Α΄222). 
 
5. Την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 1 της 16.1.2013 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 18), 
«Επιλογή και Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων». 
 
6. Την ανάγκη καθορισμού λεπτομερειών για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. 
 
7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού. 
 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 



 
Άρθρο 1 
 
1. Οφειλέτης ο οποίος βρίσκεται σε αδυναμία να καταβάλει φόρο, μπορεί να 
υποβάλει αίτηση πληρωμής αυτού, μερικώς ή ολικώς, με μεταβίβαση εξ επαχθούς 
αιτίας της πλήρους κυριότητας ακινήτου του σε τρίτο και ταυτόχρονη εκχώρηση στο 
Ελληνικό Δημόσιο μέρους ή του συνόλου του χρηματικού τιμήματος.  
 
2. Στην αίτηση, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, δηλώνονται το ύψος του 
τιμήματος καθώς και τα στοιχεία α) του ακινήτου που πρόκειται να μεταβιβαστεί και 
του αγοραστή και β) αυτά που αποδεικνύουν την οικονομική αδυναμία του οφειλέτη 
να καταβάλει το φόρο. Επί της αίτησης δύναται να εκδοθεί αποδεικτικό 
ενημερότητας ή βεβαίωση οφειλής σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, τα 
οποία επέχουν θέση πράξης αποδοχής της αίτησης της παραγράφου 1 της παρούσας 
και επί των οποίων αναφέρονται, τουλάχιστον, οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 43 
του ν. 4174/2013, όπως ισχύουν, και της παρούσας απόφασης, η αίτηση – δήλωση 
εκχώρησης του τιμήματος καθώς και το ακίνητο που πρόκειται να μεταβιβαστεί. Στο 
συμβόλαιο μεταβίβασης γίνεται υποχρεωτικά μνεία της εκχώρησης του τιμήματος 
στο Ελληνικό Δημόσιο βάσει των διατάξεων του άρθρου 43, παρ. 8, του ν. 
4174/2013, όπως ισχύουν, και της παρούσας απόφασης, καθώς και του αποδεικτικού 
ή της βεβαίωσης οφειλής, κατά περίπτωση, με τα οποία γίνεται αποδεκτή η εκχώρηση 
και αποδίδεται το τίμημα στο Ελληνικό Δημόσιο.  
 
3. Με την απόδοση του παρακρατούμενου ποσού ο φόρος εξοφλείται μέχρι του 
ύψους του τιμήματος. Σε περίπτωση που υφίστανται και μη φορολογικές οφειλές 
κατά την απόδοση του τιμήματος πιστώνονται κατά προτεραιότητα οι υποχρεώσεις 
από φόρο.  
 
Άρθρο 2 
 
1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1.1.2014. 
 
2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 
 
 


