
                 Αναρηηηέα ζηο διαδίκησο 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ   
ΤΜΗΜΑΤΑ  Αϋ, Δϋ 
Τηλζφωνο:       210 3605159  
ΙΙ. Δ/ΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
ΤΜΗΜΑΤΑ  Αϋ, Βϋ  
Τηλζφωνο      :  210 3375 878, 879, 871   
Ταχ. Δ/νςη     :  Καρ. Σερβίασ 10             

Ταχ. Κωδ.      :  101 84 Αθήνα 

 

Θζμα: Πιςτοποιητικά που χορηγοφνται για πώληςη ακινήτων με παρακράτηςη φόρου ή 

λοιπών οφειλών του φορολογουμζνου. 

 

χετ.: α) Κώδικασ διατάξεων Φορολογίασ κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και 

κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίοσ κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 

(ΦΕΚ 266 Α΄)», 

β) Κώδικασ Φορολογικήσ Διαδικαςίασ – Κ.Φ.Δ. (ΦΕΚ 170 Α΄) άρθρα 12 και 54 Α΄  

 

 Με αθνξκή εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη γηα θαηλόκελα ππεξεηζπξάμεσλ θόξσλ 

ιόγσ αρξεώζηεηεο θαηαβνιήο θ.ιπ., πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο 

πνπ, θαηά ηε κεηαβίβαζε αθηλήησλ θ.ιπ., δεηείηαη ε ρνξήγεζε ησλ εθ ηνπ 

λόκνπ νξηδόκελσλ πηζηνπνηεηηθώλ κε παξαθξάηεζε θαη απόδνζε ησλ επ’ 

απηώλ αλαγξαθόκελσλ πνζώλ, θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε εληαία θαη 

νκνηόκνξθε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ θαη λα απνθεπρζεί ε ηπρόλ 

δεκηνπξγία δεηεκάησλ παξέρνπκε ηηο αθόινπζεο νδεγίεο:  

 

 

Ειδικότερα: 

 Με ηελ εθαξκνγή ησλ σο άλσ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ, θαηά ηε κεηαβίβαζε ή 

ζύζηαζε εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ επί αθηλήησλ θ.ιπ. είλαη δπλαηό λα 

ρνξεγνύληαη ζσξεπηηθά: 

o  i) πηζηνπνηεηηθό θόξνπ θιεξνλνκίαο, δσξεάο ή γνληθήο παξνρήο, κε 

ηνλ όξν ηεο παξαθξάηεζεο ηνπ επηκεξηζηηθά αλαινγνύληα θόξνπ, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ. 82 ηνπ άξζξνπ 105 θαη 

ηνπ άξζξνπ 112 ηνπ Κώδηθα δηαηάμεσλ θνξνινγίαο θιεξνλνκηώλ, 

Αθήνα, 29/7/2016 

 ΡΟΛ. 1118 

 

 ΠΡΟ:  Ω Π.Δ. 

 

 

 

              

 

     

ΑΔΑ: ΨΕ6ΣΗ-007



2 
 

δσξεώλ, γνληθώλ παξνρώλ (ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο πηζηνπνηεηηθό 

θόξνπ θιεξνλνκηώλ) ή /θαη  

o  ii) πηζηνπνηεηηθό ηνπ άξζξνπ 54 Α ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθήο 

Γηαδηθαζίαο, κε ηνλ όξν ηεο παξαθξάηεζεο ηνπ νηθείνπ θόξνπ ζύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 54 Α ηνπ Κ.Φ.Γ. θαη ηελ απόθαζε ηνπ ΓΓΓΔ 

ΠΟΛ 1004/2015 ( Β΄2), όπσο ηζρύνπλ, (ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο 

πηζηνπνηεηηθό ΔΝ.Φ.Ι.Α.) θαη  

o  απνδεηθηηθό ελεκεξόηεηαο κε ηνλ όξν ηεο παξαθξάηεζεο ή 

ελαιιαθηηθά βεβαίσζε νθεηιήο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Κ.Φ.Γ., όπσο ηζρύεη, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Κ.Φ.Γ. θαη ηηο απνθάζεηο 

ηνπ ΓΓΓΔ ΠΟΛ 1274/2013 & 1275/2013 (Β΄3398), όπσο ηζρύνπλ. 

 Δθόζνλ ζηα σο άλσ πηζηνπνηεηηθά έρεη ηεζεί ν όξνο ηεο παξαθξάηεζεο 

κέξνπο ή όινπ ηνπ ηηκήκαηνο, ιόγσ νθεηιώλ, ελδέρεηαη ην πνζό 

παξαθξάηεζεο επί ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ/-ώλ θόξνπ θιεξνλνκηώλ ή θαη 

ΔΝ.Φ.Ι.Α. λα πεξηιακβάλεηαη θαη ζην πνζό ηεο παξαθξάηεζεο πνπ ηίζεηαη 

επί ηνπ απνδεηθηηθνύ ελεκεξόηεηαο/ βεβαίσζεο νθεηιήο (δηπιή 

παξαθξάηεζε). Πξνθεηκέλνπ απηό λα απνθεπρζεί, δίλνληαη νη αθόινπζεο 

νδεγίεο. 

 

Ι. Διαδικαζία Έκδοζης ηων πιζηοποιηηικών 

ηηο πεξηπηώζεηο πνπ επί ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ/ώλ θόξνπ θιεξνλνκηώλ 

ή/ θαη ΔΝ.Φ.Ι.Α. αλαγξάθεηαη πνζό επηκεξηζηηθνύ θόξνπ πξνο θαηαβνιή ή 

παξαθξάηεζε, πξέπεη λα δηαπηζηώλεηαη από ηε Γ.Ο.Τ. (κε ζπλεξγαζία ησλ 

αξκνδίσλ ηκεκάησλ Δζόδσλ θαη πκκόξθσζεο & ρέζεσλ κε ηνπο 

Φνξνινγνύκελνπο), θαηόπηλ πξνζθόκηζεο απηνύ, ηνπ ήδε εθδνζέληνο 

πηζηνπνηεηηθνύ, ζην ηκήκα Δζόδσλ, αλ, ζην αλαγξαθόκελν πξνο 

παξαθξάηεζε επί ηνπ απνδεηθηηθνύ ελεκεξόηεηαο ή ηεο βεβαίσζεο νθεηιήο 

πνζό, ζπκπεξηιακβάλεηαη ην πνζό ηνπ επηκεξηζηηθά αλαινγνύληα θόξνπ 

θιεξνλνκηώλ θαη ΦΑΠ/ΔΝ.Φ.Ι.Α. θαη λα αλαγξάθεηαη επί ηνπ απνδεηθηηθνύ 

ελεκεξόηεηαο/επί ηεο βεβαίσζεο νθεηιήο σο επηζεκείσζε: 

«Στο ποσό ποσ παρακρατείται, σσμπεριλαμβάνεται επιμεριστικός υόρος 

ύψοσς ……… εσρώ, εκ τοσ σπ΄αριθ. ……. πιστοποιητικού ……………..» 

 

 

ΙΙ. Διαδικαζία Απόδοζης ηων παρακραηηθένηων ποζών 

ηελ πεξίπησζε πνπ επί ηνπ απνδεηθηηθνύ ελεκεξόηεηαο – βεβαίσζεο 

νθεηιήο πθίζηαηαη ε αλσηέξσ παξαηήξεζε, απνδίδεηαη ζηνπο θνξείο 

είζπξαμεο (Σξάπεδεο θ.η.ι.) από ην πκβνιαηνγξάθν θαηά πξνηεξαηόηεηα, κε 

ηε ρξήζε Σ.Ο./Σ.Ρ.Ο. θαηά πεξίπησζε, ην πνζό ηνπ επηκεξηζηηθνύ θόξνπ 

πνπ πξέπεη λα απνδνζεί (ζύκθσλα κε ην πηζηνπνηεηηθό θόξνπ θιεξνλνκηώλ 

ή/θαη ΔΝ.Φ.Ι.Α. πνπ έρεη αλαγξαθεί επί ηνπ απνδεηθηηθνύ /βεβαίσζεο 

νθεηιήο). Καηόπηλ απνδίδεηαη ην πνζό πνπ πξέπεη λα απνδνζεί ζύκθσλα κε 
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ην απνδεηθηηθό ελεκεξόηεηαο /βεβαίσζε νθεηιήο, κε ηε ρξήζε Σ.Ο.Π./Σ.Β.Ο., 

κεησκέλν θαηά ην πνζό ηνπ ήδε απνδνζέληνο, αλαγξαθόκελνπ ζην 

πηζηνπνηεηηθό, επηκεξηζηηθνύ θόξνπ. 

 

ΙΙΙ. Τρόπος πίζηωζης ηων αποδοθένηων ποζών 

Η Φνξνινγηθή Γηνίθεζε πηζηώλεη θαηά πξνηεξαηόηεηα ην πνζό ηνπ 

επηκεξηζηηθνύ θόξνπ πνπ απνδίδεηαη (δπλάκεη ηνπ αλαγξαθέληνο επί ηνπ 

απνδεηθηηθνύ /βεβαίσζεο νθεηιήο πηζηνπνηεηηθνύ) βάζεη Σ.Ο./Σ.Ρ.Ο.. Δλ 

ζπλερεία πηζηώλεηαη ην πνζό πνπ πξέπεη λα απνδνζεί ζύκθσλα κε ην 

απνδεηθηηθό ελεκεξόηεηαο /βεβαίσζε νθεηιήο, βάζεη Σ.Ο.Π./Σ.Β.Ο, κεησκέλν 

θαηά ην πνζό ηνπ ήδε απνδνζέληνο επηκεξηζηηθνύ θόξνπ. 

 

IV. Ρύθμιζη 

Στισ ωσ άνω περιπτϊςεισ που ο αποδιδόμενοσ από το ςυμβολαιογράφο 

επιμεριςτικά αναλογϊν φόροσ ζχει υπαχθεί ςε ρφθμιςη τμηματικήσ καταβολήσ 

κατά τισ οικείεσ διατάξεισ (όπωσ «πάγια ρφθμιςη» ν. 4152/2013, ρφθμιςη άρθρου 

43 ΚΦΔ κ.τ.λ. – ςχετ. και η εγκφκλιοσ ΡΟΛ 1117/2015 περί ρφθμιςησ ν.4321/2015), 

ςτην οποία ρφθμιςη ςυμπεριλαμβάνονται και άλλεσ οφειλζσ, πραγματοποιείται 

οίκοθεν από το τμήμα εςόδων «διαχωριςμόσ» τησ ρφθμιςησ, προκειμζνου να 

πιςτωθοφν/αποδοθοφν πρωτίςτωσ τα ποςά του αναλογοφντοσ επιμεριςτικά 

φόρου για κάθε οφειλή από ΦΑΡ/ΕΝΦΙΑ ή φόρο κληρονομιάσ/δωρεάσ/γονικήσ 

παροχήσ. Οι ρυθμίςεισ αυτζσ ζχουν τα ευεργετήματα και τουσ όρουσ τησ αρχικήσ.  

Ο φορολογοφμενοσ δφναται να ενημερϊνεται για τισ νζεσ Ταυτότητεσ 

υθμιςμζνησ Οφειλήσ από την αρμόδια Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικό Κζντρο και από την 

«Ρροςωποποιημζνη Ρληροφόρηςη του φορολογοφμενου» ςτο Ο.Ρ.Σ.TAXISnet. 

Μζχρι την καταβολή από το ςυμβολαιογράφο των αποδιδόμενων ποςϊν και 

εφόςον απαιτείται καταβολή δόςησ τησ ρφθμιςησ, αυτή πρζπει να καταβάλλεται 

από το φορολογοφμενο, προκειμζνου να είναι ενήμεροσ ςτη ρφθμιςη ή να μην 

απολζςει αυτή κατά περίπτωςη. Εφόςον πραγματοποιηθεί «διαχωριςμόσ» τησ 

ρφθμιςησ και εφεξήσ, η δόςη ρφθμιςησ καταβάλλεται για όλεσ τισ επιμζρουσ 

ρυθμίςεισ που ζχουν προκφψει, όπωσ τελικά ζχουν διαμορφωθεί.  

 

V. Γενικές Επιζημάνζεις 

 ε πεξίπησζε κε αλαγξαθήο ηεο αλσηέξσ ππό ζηνηρ. (Ι.) παξαηήξεζεο, 

δηελεξγνύληαη ζσξεπηηθά νη παξαθξαηήζεηο επί ησλ πηζηνπνηεηηθώλ.  

 Καηά ηα ινηπά ηζρύεη ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ησλ σο άλσ πηζηνπνηεηηθώλ, 

ζύκθσλα κε ην νηθείν ζεζκηθό πιαίζην. 

 Η δηαδηθαζία «δηαρσξηζκνύ» ξύζκηζεο αθνινπζείηαη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ 

από εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηε ιήςε πηζηνπνηεηηθνύ απαηηείηαη ε εμόθιεζε 
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ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο νθεηιήο, ε νπνία έρεη ππαρζεί ζε ξύζκηζε κε άιιεο 

νθεηιέο. 

 

Ακριβζσ αντίγραφο 

Ο Προϊςτάμενοσ του Αυτοτελοφσ  

τμήματοσ Διοίκηςησ 

Ο Γενικόσ Γραμματζασ 

Γεώργιοσ Πιτςιλήσ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

Α. Αποδζκτεσ για ενζργεια 
1. Πλεσ οι Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κζντρα 
2. Συμβολαιογραφικοί Σφλλογοι 
3. Δ/νςη Ραροχήσ Φορολογικϊν Υπηρεςιϊν (ςχετ. Δ.ΕΙΣΡ. Α 1163106 ΕΞ 2015) 
4. Δ/νςη Ηλεκτρονικήσ Διακυβζρνηςησ (ςχετ. Δ.ΕΙΣΡ. Α 1163106 ΕΞ 2015) 
5. Δ/νςη Υποςτήριξησ Ηλεκτρονικϊν Υπηρεςιϊν (με την παράκληςη να αναρτηθεί 

ςτην ιςτοςελίδα τησ ΓΓΔΕ) 
 
Β. Αποδζκτεσ για κοινοποίηςη 
1. Υπουργείο Δικαιοςφνησ, Διαφάνειασ & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (με την 

παράκληςη να κοινοποιηθεί ςτα υποθηκοφυλακεία και ςτα κτηματολογικά γραφεία όλησ 
τησ χϊρασ) 
2. Πλα τα Τελωνεία 
3. Φορολογικζσ Ρεριφζρειεσ 
4. Δ/νςη Εςωτερικϊν Υποθζςεων 
5. Δ/νςη Εςωτερικοφ Ελζγχου 
6. Δ/νςη Οργάνωςησ 
7. Δ/νςη Νομικήσ Υποςτήριξησ 
8. Όιεο ηηο Γηεπζύλζεηο θαη Απηνηειή ηκήκαηα ηεο ΓΓΓΔ 
9. Συντονιςτική Επιτροπή Συμβολαιογραφικϊν Συλλόγων Ελλάδοσ 
10. Δικηγορικοί Σφλλογοι 
11. Γραφείο Τφπου & Δημοςίων Σχζςεων 
12. Ρεριοδικό Φορολογική Επιθεϊρηςη 
 
Γ. Εςωτερική διανομή 
1. Γραφείο Υπουργοφ 
2. Γραφείο Αλαπιεξσηή Τπουργοφ 
3. Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα Δημοςίων Εςόδων 
4. Γραφείο Γενικοφ Δ/ντή Φορνινγηθήο Γηνίθεζεο 
5. Γραφείο Γενικοφ Δ/ντή Ηλεκτρονικήσ Διακυβζρνηςησ και Ανθρϊπινου Δυναμικοφ 
6. Δ/νςη Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν 
7. Δ/νςη Ειςπράξεων – τμήματα Αϋ- Εϋ, Γραμματεία 

8. Γ/λζε Δθαξκνγήο Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ ηκήκαηα Α΄ θαη Β΄ (από 20 
αληίηππα) 
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