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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 
d16director.esoda@1989.syzefxis.gov.gr  
 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (e-εφαρμογές) 

s.sehperides@gsis.gr 

Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα 

FAX: 213 131 3173 

Πληροφορίες
: 

Κ. Καπαρός 

Τηλέφωνο: 213 131 3172 

E – mail: dolkep@ydmed.gov.gr 

 
 
ΘΕΜΑ: «Επανέναρξη διαδικασίας χορήγησης  φορολογικής ενημερότητας μέσω των 

ΚΕΠ» 
 

Όπως είναι γνωστό η διαδικασία χορήγησης φορολογικής ενημερότητας 
μέσω των ΚΕΠ προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3013 /2002 και 
διεκπεραιωνόταν μέσω εφαρμογής τηλεομοιοτυπίας (fax). 

Κατόπιν συνεργασίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τη Γενική Γραμματεία 
Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), του Υπουργείου Οικονομικών, μετά τη διακοπή 
της διεκπεραίωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας,  επετεύχθη η διασύνδεση του 
πληροφοριακού συστήματος των ΚΕΠ, «ΕΡΜΗΣ-ΕΚΕP» με το πληροφοριακό σύστημα 
της ΓΓΠΣ με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στην ΚΥΑ αριθμ. 

mailto:s.sehperides@gsis.gr
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ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/6 /οικ. (ΦΕΚ 486/Β/2014) του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υφυπουργού Οικονομικών. 

Ως εκ τούτου τα ΚΕΠ δύνανται να χορηγούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2015, 
μέσω της εν λόγω ηλεκτρονικής εφαρμογής βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας 
στους ενδιαφερόμενους πολίτες. 

Η συγκεκριμένη εφαρμογή (έκδοση φορολογικής ενημερότητας) βρίσκεται 
στο μενού εξωτερικές εφαρμογές του πληροφοριακού συστήματος των ΚΕΠ (ΕΚΕP).  

Διαδικασία χορήγησης Αποδεικτικού Ενημερότητας:  

1. Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Κ.Ε.Π., με χρήση των μοναδικών 
κωδικών πρόσβασης του συστήματος ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ, επισκέπτεται μέσω του 
μενού των εξωτερικών εφαρμογών την ηλεκτρονική υπηρεσία χορήγησης 
Αποδεικτικού Ενημερότητας του συστήματος TAXISnet και συμπληρώνει, 
στην εμφανιζόμενη σχετική σελίδα, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 
(ΑΦΜ) του φυσικού ή μη φυσικού προσώπου για τον οποίο επιθυμεί τη 
χρήση της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι φυσικό 
πρόσωπο, συμπληρώνει πρόσθετα τον ζητούμενο πενταψήφιο Αριθμό 
Ειδοποίησης, τον οποίο αντιγράφει από οποιοδήποτε Εκκαθαριστικό 
Σημείωμα Φόρου Εισοδήματος του ενδιαφερομένου των τελευταίων πέντε 
(5) ετών. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι μη φυσικό πρόσωπο, στο 
ίδιο πεδίο συμπληρώνεται, αντί Αριθμού Ειδοποίησης, ο αριθμός “99999”. 

2. Επιλέγουμε το κουμπί «Είσοδος» και εμφανίζεται η αίτηση αποδεικτικού 
ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο με προσυμπληρωμένα τα πεδία του 
χρήστη και δηλώνεται η αιτία της έκδοσης και ο φορέας που θα κατατεθεί. 

3. Επιπρόσθετα τονίζεται ότι πριν την υποβολή των στοιχείων του 
ενδιαφερόμενου/ φορολογούμενου στο σύστημα δηλαδή πριν την επιλογή 
του κουμπιού «Υποβολή», πρέπει να γίνει εκτύπωση της σχετικής φόρμας 
(ιστοσελίδας), στην οποία αναγράφονται τα αναλυτικά στοιχεία, από την 
επιλογή εκτύπωσης του φυλλομετρητή που χρησιμοποιείται (internet 
explorer, mozilla firefox, chrome, κλπ). Η εκτυπωμένη σελίδα υπογράφεται 
από τον ενδιαφερόμενο ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, βεβαιώνεται το 
γνήσιο της υπογραφής του και κρατείται στο αρχείο του ΚΕΠ για μία 
πενταετία. 

4. Με την υποβολή εμφανίζεται μία νέα οθόνη με δυνατότητα εκτύπωσης του 
αποδεικτικού ενημερότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν έχει 
εκκρεμότητες με την εφορία. 

5. Η εκτυπωμένη μορφή του αποδεικτικού παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο ή 
το νόμιμο εκπρόσωπό του. Το αποδεικτικό ενημερότητας που εκδίδεται 
ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου και παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο πολίτη 
από το Κ.Ε.Π. αποτελεί διοικητικό έγγραφο, φέρει ηλεκτρονική αποτύπωση 
της σφραγίδας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων καθώς και 
ηλεκτρονική αποτύπωση της υπογραφής του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων ή υπαλλήλου της Υπηρεσίας αυτής που ορίζεται με απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, προς τον οποίο παρέχεται σχετική 
προς τούτο εξουσιοδότηση. 
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6. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, επιλέγουμε υποχρεωτικά 
επιστροφή και έξοδος για την επιστροφή στο σύστημα των ΚΕΠ. 

Συναφώς επισημαίνουμε τα ακόλουθα: 

 Για την εκτύπωση της φορολογικής ενημερότητας προσέρχεται στο 
ΚΕΠ ο άμεσα ενδιαφερόμενος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο από τον 
άμεσα ενδιαφερόμενο τρίτο πρόσωπο, επιδεικνύοντας:  

- έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα, 
διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης ή ασφαλιστικό βιβλιάριο). 

- Έγγραφο αποδεικτικό της άμεσης συσχέτισης του ΑΦΜ που θα 
εισαχθεί στην εφαρμογή και του άμεσα ενδιαφερόμενου δηλαδή 
του προσώπου το οποίο αφορά, (στο οποίο αναφέρεται) η 
βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας προσώπου (πχ 
εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίων 5 ετών). 

 Τα στοιχεία φορολογικής ενημερότητας πολιτών αποτελούν 
ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Κατά συνέπεια δεν είναι επιτρεπτή 
η είσοδος στην εφαρμογή για κανέναν λόγo πέραν της παράδοσης της 
εκτύπωσης της εν λόγω βεβαίωσης στον προσερχόμενο στο ΚΕΠ 
άμεσα ενδιαφερόμενο ή το εξουσιοδοτημένου τρίτο πρόσωπο, όπως 
περιγράφεται ανωτέρω. Υπενθυμίζουμε δε ότι οι ενέργειες 
διεκπεραίωσης διαδικασιών μέσα από το σύστημα EKEP 
καταγράφονται ηλεκτρονικά και κάθε παραβίαση των οδηγιών που 
δίδονται ελέγχεται πειθαρχικά. 

Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η χορήγηση αποδεικτικού μέσω 
διαδικτύου, τότε η εφαρμογή παρουσιάζει το μήνυμα ειδοποίησης: «Ο 
φορολογούμενος πρέπει να απευθυνθεί σε Δ.Ο.Υ. για το αποδεικτικό 
ενημερότητας». 

Εάν ο πολίτης το επιθυμεί ή εάν το σύστημα ηλεκτρονικής εκτύπωσης 
ενημερότητας είναι εκτός λειτουργίας τότε δύναται μέσω ΚΕΠ να υποβληθεί έντυπη 
αίτηση προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ η οποία αποστέλλεται μέσω τηλεομοιοτυπίας. 
Κατάλογος με τους αριθμούς τηλεομοιοτυπίας των Δ.Ο.Υ τηρείται ηλεκτρονικά στη 
σελίδα του TAXISNET (www.gsis.gr) στην ενότητα των στοιχείων επικοινωνίας 
(http://www.gsis.gr/gsis/export/sites/default/gsis_site/Contact/documents_Contact/
katal_syz.pdf). 

Ο υπάλληλος του ΚΕΠ θα πρέπει να συμπληρώνει την έντυπη αίτηση (pdf), με 
την ίδια διαδικασία, αφού όμως «ανοίξει» μία αίτηση γενικής χρήσης από το 
σύστημα ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ ώστε να εκδοθεί αριθμός πρωτοκόλλου. O αριθμός 
πρωτοκόλλου σημειώνεται στην έντυπη αίτηση η οποία υπογράφεται από τον 
ενδιαφερόμενο και αποστέλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ μέσω τηλεομοιοτυπίας. 

Στο ΚΕΠ κρατείται αντίγραφο της έντυπης αίτησης σύμφωνα με τα όσα 
περιγράφονται ανωτέρω στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής μαζί με το 
αποδεικτικό επιτυχούς αποστολής του τηλεομοιοτύπου. 

Μετά την αποστολή της έντυπης αίτησης η αίτηση γενικής χρήσης «κλείνει» 
ως υπόθεση στην εφαρμογή του EKEP. 

http://www.gsis.gr/
http://www.gsis.gr/gsis/export/sites/default/gsis_site/Contact/documents_Contact/katal_syz.pdf
http://www.gsis.gr/gsis/export/sites/default/gsis_site/Contact/documents_Contact/katal_syz.pdf
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Η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην οποία κοινοποιείται το παρόν 
παρακαλείται για την ηλεκτρονική ανάρτηση στο «ΕΡΜΗΣ EKEP» του ανωτέρω 
συνδέσμου προς τον κατάλογο αριθμών τηλεομοιοτυπίας των Δ.Ο.Υ για τη 
διευκόλυνση των ΚΕΠ. 

 
Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των ανωτέρω . 

 

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού 

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας 

 

Δ. Τσουκαλάς 

 

 

Εσωτερική Διανομή: 

-Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 

-Γραφείο Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα 

-ΔΗΔ 

-ΔΙΑΔΙΠΥΔ / Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών στους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Προϊσταμένη του Τμήματος 

Γραμματείας και Παροχής 
Πληροφοριών 

Του Υπουργείου Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

Μαρίνα Χρύση 
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