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Θέμα : " Χορήγηση πιστοποιητικών μέσω διαδικτύου "

Όπως γνωρίζετε με την 2837/0030/11-11-2003 ( ΦΕΚ 1685/ Β ) υπουργική απόφαση,
το σχέδιο της οποίας συνυπέγραψαν οι Δ/νσεις του Υπουργείου 6η , 12η , 16η και 
30η , δόθηκε η δυνατότητα στους φορολογουμένους (πολίτες και επιχειρήσεις) που 
είναι πιστοποιημένοι στο σύστημα , TAXIS - net και διαθέτουν σχετικούς κωδικούς 
πρόσβασης , να ζητούν και να λαμβάνουν μέσω διαδικτύου (στο δικτυακό τόπο της 
Γ.Γ.Π.Σ. www.gsis.gr ):

α ) οι φορολογούμενοι ( Φυσικά Πρόσωπα ), βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας , 
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος που υπέβαλαν με οποιοδήποτε τρόπο,  
χειρόγραφο ή ηλεκτρονικό καθώς και τα αντίστοιχα Εκκαθαριστικά τους 
Σημειώματα. 
β ) οι επιχειρήσεις ( Νομικά Πρόσωπα ), Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας.

Παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση, τα χορηγούμενα 
με τον τρόπο αυτό έγγραφα «αποτελούν διοικητικά έγγραφα και είναι έγκυρα για 
κάθε χρήση από τους ενδιαφερομένους», η υπηρεσία μας έχει γίνει πολλές φορές 
αποδέκτης παραπόνων σχετικά με φορείς (Τράπεζες , Εταιρείες κινητής τηλεφωνίας 
κλπ) που αρνούνται να τα δεχθούν και υποχρεώνουν τους φορολογουμένους να 
προσκομίσουν τα αντίστοιχα έγγραφα που εκδίδονται από τη Δ.Ο.Υ.

Επειδή η άρνηση των φορέων οφείλεται - κατά πάσα πιθανότητα - σε άγνοια , 
θεωρούμε ότι θα ήταν σκόπιμο να επαναληφθεί η διαδικασία ενημέρωσης όλων των 
φορέων που είναι πιθανοί αποδέκτες των παραπάνω εγγράφων και , γενικά , να 
δημοσιοποιηθεί ευρύτερα η παρεχόμενη ηλεκτρονική υπηρεσία.

Ταυτόχρονα, είναι σκόπιμο να γίνουν ευρέως γνωστές οι πρόσθετες , σχετικές 
υπηρεσίες που παρέχονται επίσης ηλεκτρονικά από τη Γ.Γ.Π.Σ.:

α ) «Πιστοποίηση εγκυρότητας Φορολογικής Ενημερότητας» , με την οποία κάθε 
φορέας / αποδέκτης Φορολογικής Ενημερότητας , έχει τη δυνατότητα να διαπιστώσει 
την εγκυρότητα της. Η συγκεκριμένη υπηρεσία λειτουργεί ήδη εδώ και ένα περίπου 
χρόνο.
β ) «Πιστοποίηση εγκυρότητας στοιχείων Εκκαθαριστικού Σημειώματος» , με την 
οποία κάθε φορέας / αποδέκτης Εκκαθαριστικού Σημειώματος έχει τη δυνατότητα να 
διαπιστώσει την εγκυρότητα των στοιχείων που επιθυμεί. Η συγκεκριμένη υπηρεσία 
πρόκειται να ενταχθεί άμεσα σε παραγωγική λειτουργία.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία 
απαιτηθεί.
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