ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (FAX) ΑΠΟ ΤΑ Κ.Ε.Π.
Σε εκτέλεση της 2078/0030/12-8-2003 (ΦΕΚ 1171Β’/2003) απόφασης του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία αποστέλλεται συνημμένα, σας ενημερώνουμε ότι
από τη ∆ευτέρα 22 ∆εκεμβρίου 2003, έχετε την δυνατότητα να ζητάτε την έκδοση
Εκκαθαριστικού Σημειώματος Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, καλώντας την
αντίστοιχη υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Ο προσωπικός κωδικός αριθμός (PIN), που έχετε
αποκτήσει για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας, θα χρησιμοποιείται και για την
έκδοση εκκαθαριστικού.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τη νέα υπηρεσία, ακολουθείτε την παρακάτω
διαδικασία:

1. Καλείτε το τηλεφωνικό νούμερο 210-480.33.55 από την πιστοποιημένη συσκευή σας
fax και περιμένετε να συνδεθείτε με την υπηρεσία.
2. Όταν ακούσετε το μήνυμα:
« Καλώς ήλθατε
στην υπηρεσία εκτύπωσης εκκαθαριστικού σημειώματος της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών. Παρακαλώ πληκτρολογείστε τον κωδικό σας αριθμό »,
πληκτρολογείτε τον τετραψήφιο κωδικό σας αριθμό (PIN).
Σε περίπτωση πληκτρολόγησης λανθασμένου pin, θα ακούσετε το μήνυμα:
«Πληκτρολογήσατε λάθος κωδικό αριθμό, επαναλάβετε με το σωστό»
3. Μετά το μήνυμα :
« Παρακαλώ πληκτρολογείστε τον ΑΦΜ και πατήστε τον αστερίσκο »
πληκτρολογείτε
• τον 9-ψήφιο Α.Φ.Μ. του υπόχρεου του οποίου το Εκκαθαριστικό
θέλετε να εκδόσετε και
• τον αστερίσκο (*).
4. Τερματίζετε τη σύνδεση και περιμένετε τη γραπτή απάντηση.
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Σημείωμα

Αν ο ΑΦΜ που πληκτρολογήσατε δεν είναι έγκυρος, θα σας αποσταλεί γραπτώς
το ενημερωτικό μήνυμα :
« Ο ΑΦΜ ΠΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΑΤΕ ΕΙΝΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΣ.
ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΣΤΟ. »
Αν ο Α.Φ.Μ. που πληκτρολογήσατε είναι σωστός αλλά δεν ανευρίσκεται
Εκκαθαριστικό για τον συγκεκριμένο Α.Φ.Μ., θα σας αποσταλεί γραπτώς το
ενημερωτικό μήνυμα :
« ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ».
∆ιευκρινίζεται ότι η νέα υπηρεσία χορηγεί το τελευταίο διαθέσιμο Εκκαθαριστικό
Σημείωμα. Αν, π.χ., ο φορολογούμενος υπέβαλε ∆ήλωση Φορολογίας Εισοδήματος για
το οικονομικό έτος 2004 αλλά αυτή δεν έχει ακόμη εκκαθαρισθεί, τότε θα εκτυπωθεί το
Εκκαθαριστικό Σημείωμα του οικ. έτους 2003.
Παρατηρήσεις
Σε κάθε κλήση μπορείτε να ζητήσετε την έκδοση Εκκαθαριστικού Σημειώματος ενός
και μόνο φορολογούμενου.
Τα μηνύματα / απαντήσεις που αποστέλλει η υπηρεσία έκδοσης Εκκαθαριστικού
Σημειώματος, διακρίνονται από τον αριθμό πρωτοκόλλου, ο οποίος πάντοτε ξεκινά με
το γράμμα Ε (πχ. Ε1234).
Αν κατά την πρώτη απόπειρα αποστολής τηλεομοιοτυπικής απάντησης, η συσκευή σας
είναι απασχολημένη ή η σύνδεση μ’ αυτήν ανέφικτη, η κλήση επαναλαμβάνεται ανά 5λεπτο, εννέα (9) ακόμη φορές. Αν η σύνδεση αποδειχθεί τελικά ανέφικτη, πρέπει να
επαναλάβετε την πληκτρολόγηση του αιτήματός σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ :
Αν πληκτρολογήσετε τρεις (3) συνεχόμενες φορές λανθασμένο PIN, η πρόσβασή σας στις
υπηρεσίες χορήγησης φορολογικής ενημερότητας και εκκαθαριστικού θα
απενεργοποιηθεί για λόγους ασφαλείας και ταυτόχρονα θα λάβετε σχετικό ενημερωτικό
μήνυμα.
Στην περίπτωση αυτή καθώς και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετική με την
υπηρεσία, επικοινωνήστε με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων στο τηλ.
210-480. 31.33 κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 8:00΄ έως τις 17:00΄.
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