Συµπλήρωση - τροποποίηση της 1039904/2430/0016Α 25.4.2000 απόφασης του
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, περί παροχής τηλεοµοιοτυπίας, µε την
οποία βεβαιώνεται η φορολογική ενηµερότητα συναλλασσόµενου σε
πιστοποιηµένους φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του Νόµου 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α΄)
2. Τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του Νόµου 2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α’), µε
την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονοµικών να ορίζει τον τύπο και το
περιεχόµενο εγγράφου που θα αναπληρώνει κάθε πιστοποιητικό, το οποίο καθορίζεται µε
βάση τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Την παράγραφο 7 του άρθρου 85 του Ν. 2238/1994 περί ποινών για την
παραβίαση του φορολογικού απορρήτου.
4. Την 1109793/6134-11/0016/24.11.1999 ΠΟΛ 1223 (ΦΕΚ 2134 Β΄) απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών όπως ισχύει.
5. Την 1039904/2430/0016Α ΠΟΛ 1144/25.4.2000 (ΦΕΚ 618 Β’) απόφαση του Υπουργού
Οικονοµίας για την παροχή τηλεοµοιοτυπίας, µε την οποία βεβαιώνεται η φορολογική
ενηµερότητα συναλλασσόµενου σε πιστοποιηµένους φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα,
όπως
συµπληρώθηκε
και
τροποποιήθηκε
µε
την
1064332/3834/0016
ΠΟΛ
1191/26.7.2001
του ιδίου Υπουργού. (ΦΕΚ 1034 Β’).
6. Την 1065956/863/Α006/15.7.2003 (ΦΕΚ 985 Β’) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία µεταβιβάζονται αρµοδιότητες στους
Υφυπουργούς Οικονοµικών.
7. Την ανάγκη βελτίωσης της διαδικασίας χορήγησης φορολογικής ενηµερότητας, µε την
παροχή δυνατότητας στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΥΠ.Εσ.∆Α να εκδίδουν και να
χορηγούν σε όσους έχουν έννοµο συµφέρον τέτοια βεβαίωση, για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των πολιτών.
8. Το γεγονός ότι µε την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό
Προϋπολογισµό, αποφασίζουµε:
1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 της ΠΟΛ 1144/ 25.4.2000 του Υπουργού Οικονοµικών
τροποποιείται ως εξής:
"5. Κατά την πρώτη του επικοινωνία µε το δίκτυο ο πιστοποιηµένος φορέας,
Υπηρεσία η πρόσωπο επιλέγει τον προσωπικό του κωδικό αριθµό επικοινωνίας µε τη
χρήση του οποίου θα είναι εφικτή η πρόσβαση στο ειδικό δίκτυο επικοινωνίας για
την αναζήτηση και λήψη τηλεοµοιοτυπίας στην οποία βεβαιώνεται η φορολογική
ενηµερότητα των συναλλασσοµένων µε αυτόν ή προκειµένου για Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και η λήψη
τηλεοµοιοτυπίας εκκαθαριστικού σηµειώµατος δήλωσης φόρου εισοδήµατος φυσικών
προσώπων".
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 της ΠΟΛ 1144/ 25.4.2000 του Υπουργού
Οικονοµικών τροποποιείται ως εξής: "∆εν επιτρέπεται απ" τους πιστοποιηµένους
φορείς, Υπηρεσίες και πρόσωπα η έκδοση ή θεώρηση φωτοαντιγράφων των
τηλεοµοιοτυπιών βεβαιώσεων φορολογικής ενηµερότητας ούτε η διόρθωση αυτών και
των τηλεοµοιοτυπιών εκκαθαριστικών σηµειωµάτων δήλωσης φόρου εισοδήµατος
φυσικών προσώπων".
3. Στο άρθρο 2 της 1039904/2430/0016Α ΠΟΛ 1144/ 25.4.2000 απόφασης
του Υπουργού Οικονοµικών, προστίθεται παράγραφος έβδοµη, που έχει ως εξής: "Τα
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και Αποκέντρωσης, ως πιστοποιηµένες υπηρεσίες κατά την έννοια και διαδικασία των
διατάξεων του άρθρου 1 της ΠΟΛ 1144/25.4.2000 του Υπουργού Οικονοµικών, θα

παραδίδουν εκκαθαριστικά σηµειώµατα φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων στον
υπόχρεο υποβολής της παραπάνω δήλωσης ή σε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του,
ύστερα από σχετική αίτηση του η οποία σε περίπτωση κοινής δήλωσης των συζύγων θα
συνοδεύεται και από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχει λυθεί ο γάµος
τους ή δεν τελούν σε διάσταση. Το εκκαθαριστικό σηµείωµα, που θ" αποστέλλεται
στο ΚΕΠ µε τηλεοµοιοτυπία, φέρει µηχανική αποτύπωση της υπογραφής του Γενικού
Γραµµατέα Πληροφοριακών Συστηµάτων ή υπαλλήλου της Υπηρεσίας αυτής, που ορίζεται
µε απόφαση του καθώς και µηχανική αποτύπωση της σφραγίδας της Γενικής
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών. Στην
τηλεοµοιοτυπία του εκκαθαριστικού σηµειώµατος προστίθεται από το Κέντρο
Εξυπηρέτησης Πολιτών η ονοµασία του, ο αριθµός της αίτησης και υπογράφεται απ"
τον αρµόδιο υπάλληλο".
4. Το πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 3 της ΠΟΛ 1144/25.4.2000 του
Υπουργού Οικονοµικών τροποποιείται ως εξής: "Η τηλεοµοιοτυπία βεβαίωσης φορολογικής
ενηµερότητας που αποστέλλεται ατελώς στους πιστοποιηµένους Φορείς, Υπηρεσίες ή
πρόσωπα, για αποκλειστική τους χρήση, καθώς και η τηλεοµοιοτυπία εκκαθαριστικού
σηµειώµατος δήλωσης φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων, που αποστέλλεται στα
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, µετά από αίτηµα του υπόχρεου ή νοµίµως
εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου του, αποτελούν διοικητικά έγγραφα".
5. Στο άρθρο 3 της ίδιας ως άνω απόφασης προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: "Για
την εφαρµογή της παραγράφου 7 του άρθρου 85 του ν. 2238/1994 αρµόδιος είναι ο
Προϊστάµενος της ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας που αναγράφει το εκκαθαριστικό
σηµείωµα".
6. Στο άρθρο 5 της ίδιας ως άνω απόφασης προστίθεται δεύτερο εδάφιο, που έχει ως
εξής: "Η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµίας και
Οικονοµικών διενεργεί δειγµατοληπτικούς ελέγχους προκειµένου να διαπιστωθεί η τήρηση
από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και τους άλλους πιστοποιηµένους Φορείς,
Υπηρεσίες ή πρόσωπα των διατάξεων της παρούσας απόφασης".
7. Το άρθρο 6 της ίδιας ως άνω απόφασης τροποποιείται ως εξής: "Η Γενική Γραµµατεία
Πληροφοριακών Συστηµάτων αναστέλλει την πιστοποίηση Φορέα, Υπηρεσίας ή Προσώπου
να ζητά και να λαµβάνει τηλεοµοιοτυπίες βεβαίωσης φορολογικής ενηµερότητας και
εκκαθαριστικού σηµειώµατος δήλωσης φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων, εφ" όσον
διαπιστωθούν παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας απόφασης ή υπάρχουν σοβαρές
υπόνοιες ότι διαπράχθηκαν ποινικά αδικήµατα ή παραβιάστηκαν φορολογικές διατάξεις. Η
σχετική απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο".
8. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η
απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑ∆ΗΣ

