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Θέμα: «Υποχρεωτική Αυτεπάγγελτη αναζήτηση βεβαίωσης φορολογικής Ενημερότητας»

Σας πληροφορούμε ότι βάσει προτάσεων της Κεντρικής Επιτροπής Απλούστευσης
Διαδικασιών  του Υπουργείου Εσωτερικών,  στο  πλαίσιο  απλούστευσης  της  διαδικασίας
έκδοσης  και  χορήγησης  της  βεβαίωσης  φορολογικής  ενημερότητας,  εκδόθηκε  η   αριθμ.
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.1.1/1/2407/26-1-2009  (ΦΕΚ   297/Β΄/  18-2-2009)  Κοινή  Απόφαση  του
Υφυπουργού  Εσωτερικών και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία
καθιερώνεται  ως  υποχρεωτική η αυτεπάγγελτη αναζήτηση της βεβαίωσης φορολογικής
ενημερότητας.  Η ισχύς της ανωτέρω απόφασης αρχίζει από 18-5-2009.

Συνεπώς στο εξής  η Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας,  όταν απαιτείται ως
δικαιολογητικό  έκδοσης  διοικητικών  πράξεων,  δεν  θα  υποβάλλεται  από  τον  πολίτη
συνημμένα  με  την  αίτησή  του,  αλλά  η  αναζήτησή  της  θα  γίνεται  με  υποχρεωτική
αυτεπάγγελτη  αναζήτηση  από την  αρμόδια  για  την  έκδοση της  διοικητικής  πράξης
Υπηρεσία, χωρίς να απαιτείται η συναίνεση του πολίτη. 

Οι  υπηρεσίες  που  εμπίπτουν  στο  πεδίο  εφαρμογής  της  ανωτέρω  απόφασης,
υποχρεούνται εντός 24ώρου από την υποβολή της αίτησης, στις περιπτώσεις εκείνες που
απαιτείται  για  την  ολοκλήρωση  διοικητικών  διαδικασιών  της  αρμοδιότητάς  τους,  να
αναζητήσουν  αυτεπάγγελτα  τη  βεβαίωση  φορολογικής  ενημερότητας,  με  τη  χρήση
πιστοποιημένης συσκευής τηλεομοιοτυπίας. 

Ενόψει της εφαρμογής της προαναφερθείσας απόφασης, οι υπηρεσίες, οφείλουν:
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1) Να τροποποιήσουν τα σχετικά έντυπα των αιτήσεών τους, στα οποία αναγράφεται το
συγκεκριμένο πιστοποιητικό ως συνημμένο δικαιολογητικό, ώστε να προκύπτει εμφανώς,
η υποχρέωση της υπηρεσίας για την αυτεπάγγελτη αναζήτησή του. 

 2)  Να  ακολουθήσουν   τη  διαδικασία  η  οποία  προβλέπεται  στην  αριθ.
1039904/2430/0016Α/25-4-2000  (ΦΕΚ  618/Β΄/10-5-2000)  απόφαση  του  Υπουργού
Οικονομίας  και  Οικονομικών  όπως  τροποποιήθηκε  με  τις  αριθ.  1064332/3834-11/0016
(ΦΕΚ 1034/Β΄/6-8-2001) και  2078/0030 (ΦΕΚ 1171/Β΄/14-8-2003) αποφάσεις και 

3) Μέχρι τις  18-5-2009 να έχουν πιστοποιήσει  ικανό αριθμό συσκευών τηλεομοιοτυπίας,
μέσω των οποίων θα γίνεται η υποβολή αιτήσεων στο σύστημα TAXISPHONE της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, για την έκδοση της  ανωτέρω βεβαίωσης.

Επισημαίνεται ότι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών εξακολουθούν να αναζητούν
και οι Δ.Ο.Υ να εκδίδουν τη συγκεκριμένη βεβαίωση για πολίτες οι οποίοι τα υποβάλλουν
σε φορείς εκτός του πεδίου εφαρμογής της ανωτέρω ΚΥΑ (π.χ. για συναλλαγές τους σε
ιδιωτικές εταιρείες κ.λπ.).

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούνται:

 Τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες, 

Α) να ενημερώσουν τους φορείς  που εποπτεύουν κοινοποιώντας  την  παρούσα
εγκύκλιο για την εφαρμογή της παραπάνω αναφερόμενης ΚΥΑ σχετικά με την υπο-
χρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση της βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας από
18-5-2009 και 

Β) να μεριμνήσουν για την συγκέντρωση στοιχείων για την εφαρμογή της αυτεπάγ-
γελτης αναζήτησης, όπως αριθμός εγγράφων που ζητήθηκαν, τήρηση προθεσμιών
κ.λ.π., προκειμένου να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα του μέτρου.

 Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του ΥΠΕΣ  να κοινοποιήσει την
παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α΄ βαθμού για την πιστή τήρηση των ανωτέρω.

 Όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες, να εφαρμόσουν πιστά την εν λόγω ΚΥΑ.

Επίσης σας πληροφορούμε  ότι το σύνολο του πληροφοριακού υλικού που αφορά στην
παρούσα  εγκύκλιο  βρίσκεται  στην  ιστοσελίδα  της  ΓΓΔΔ&ΗΔ  www  .  gspa  .  gr στη  θέση:
Δημόσια Διοίκηση > Εκσυγχρονισμός > Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Δικαιολογητικών.

Τέλος,  σας  γνωρίζουμε  ότι  για  τυχόν  διευκρινίσεις  ή  πρόσθετες  πληροφορίες  η
υπηρεσία μας  βρίσκεται στην διάθεσή σας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 
Χρήστος   Ζώης
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http://www.gspa.gr/


ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

- Υπουργεία (με email)
Α) Δ/νσεις Διοικητικού

Β) Δ/νσεις Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών

- Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων και Αυτοτελείς Γενικές Γραμματεί-
ες (με email)
Δ/νσεις Διοικητικού 

- Ανεξάρτητες Αρχές  (με email)
-
- ΄Ολες τις Περιφέρειες (με email)
- ΄Ολες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (με email)

 Δ/νσεις Διοικητικού

- Τα Επαρχεία του Κράτους (με email)

Εσωτερική διανομή (με email):
ΓΡΑΦΕΊΑ:

κ. Υπουργού 
κ. Υφυπουργού 
κ. Γενικών Γραμματέων
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