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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ….
ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: __________________

_________ , _____________________
(Πόλη)

(Ημερομηνία)

Αριθ. Πρωτ.:

Ταχ. Δ/νση
Ταχ. Κώδικας
Τηλέφωνο
Τηλ/πία
Ηλ. Ταχ.

ΠΡΟΣ

:
:
:
:
:

Θέμα: Χορήγηση πρόσβασης στο Ο.Π.Σ. - Περιουσιολόγιο
Σχετ.: (1) Το υπ’αρ….. … έγγραφο του Αυτοτελούς Γραφείου Ασφάλειας, της Διεύθυνσης
Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου και της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης σχετικά με τις λειτουργίες στο Ο.Π.Σ. – Περιουσιολόγιο.
(2) Η αριθ. ΓΓΠΣ 0001547 ΕΞ 2018/2.4.2018 «Καθορισμός Πολιτικής Διαχείρισης Πρόσβασης»
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων, που εφαρμόζεται σε όλες τις
συνεργασίες, διαδικασίες και λειτουργίες της ΑΑΔΕ.
Για τον προϊστάμενο/υπάλληλο με στοιχεία:
Α.Φ.Μ.
Α.Μ.Υ.
Ονοματεπώνυμο &
Πατρώνυμο
Αρ. τηλ. υπηρεσίας
Αρ. τηλεομοιοτυπίας
υπηρεσίας
Τμήμα που υπηρετεί

Λειτουργίες

Να χορηγηθεί πρόσβαση / Να αρθεί η πρόσβαση από ______________________________ 1ΟΠΣ
Περιουσιολόγιο Ακινήτων για τις ακόλουθες λειτουργίες:

Προβολή πληρωμών μέσω Τραπεζών
Προβολή περιουσιακής κατάστασης &
εκτύπωση
Προβολή Δηλώσεων Ε9 & εκτύπωση
Προβολή εκκαθάρισης
Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος
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Προσωρινή αποθήκευση δηλώσεων Ε9 &
Υποδειγμάτων
Υποβολή Ε9 & υποδειγμάτων
Διαχείριση εκκρεμοτήτων και αναζήτηση
ακινήτου
Έκδοση πιστοποιητικού
Έκδοση στατιστικών στοιχείων
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

Χ

Χ
Χ
Χ
Χ
(1)
(2)

2

Χ

(2)
(2)

(3)
(2)

(4)
(2)

(5)
(2)

(6)
(2)

Χ
(7)
(2)

Σημειώστε (Χ) σε έναν από τους ρόλους

Επισημαίνεται ότι:
α) οι ρόλοι 5 & 6 αφορούν αποκλειστικά όσους υπηρετούν σε τμήματα συμμόρφωσης και σχέσεων
με τους φορολογούμενους.
β) οι κωδικοί πρόσβασης είναι αυστηρά προσωπικοί και η χρήση τους γίνεται με αποκλειστική
ευθύνη του υπαλλήλου.

Ο Προϊστάμενος
της Δ.Ο.Υ.
…………………………..

16

ΑΔΑ: Ψ06Λ46ΜΠ3Ζ-Ω1Λ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

Ελληνική Δημοκρατία

Αυτοτελές Γραφείο Ασφάλειας
Πολιτική Ορθής Χρήσης Διαδικτυακής Υπηρεσίας (web service)
σχετικά με χορηγούμενα στοιχεία και πληροφορίες των φορολογουμένων
στα πρόσωπα των περιπτ. α’ πλην των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ και
β’, γ’, ε’, στ’, η’, ι’, ια’, ιβ’, ιγ’ και ιδ’ της παρ. 1
του άρθρου 17 του ΚΦΔ
Ο Χρήστης της διαδικτυακής υπηρεσίας που προσφέρει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
αποδέχεται πλήρως τους κάτωθι όρους χρήσης:

1.

Έχει λάβει και τηρεί τα αναγκαία και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας
πληροφοριών ώστε:
i. να είναι δυνατή η καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων (log) και η ιχνηλασιμότητα των
δεδομένων και
ii. να υφίσταται προστασία από κάθε παραβίαση καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή,

2. Στο πλαίσιο αυτό η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας:
i.
γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο χορηγείται η
πρόσβαση και
ii.
δεν γίνεται
κατάχρηση της διαδικτυακής υπηρεσίας προκαλώντας υπερφόρτωση των
συστημάτων της ΑΑΔΕ.

3.

Πρέπει να τηρεί μυστικά τα διαπιστευτήρια πρόσβασης που του έχουν αποδοθεί και να
ειδοποιεί άμεσα την ΑΑΔΕ για τυχόν διαρροή τους.

4.

Σε περίπτωση υποψιών, διαπίστωσης ευπάθειας ή μη ορθής χρήσης της διαδικτυακής
υπηρεσίας, ο χρήστης υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα την ΑΑΔΕ με τις πληροφορίες του εκάστοτε
περιστατικού. Επίσης, είναι υποχρεωμένος να διατηρεί και να παρέχει κάθε στοιχείο που μπορεί να
συμβάλει στη διερεύνηση τέτοιων περιστατικών στο πλαίσιο ελέγχων της ΑΑΔΕ. Σε κάθε περίπτωση,
απαγορεύεται η εκμετάλλευση οποιωνδήποτε ευπαθειών ασφάλειας της διαδικτυακής υπηρεσίας.

5.

Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο περαιτέρω χρήση των δεδομένων που διατίθενται από
την ηλεκτρονική υπηρεσία για άλλο σκοπό από αυτόν που χορηγήθηκαν. Απαγορεύεται η εμπορική
χρήση τους από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα. Απαγορεύεται η
μεταβίβασή τους σε τρίτους με σκοπό την περαιτέρω χρήση κατά Ν.3448/2006.

6.

Το πρόγραμμα κλήσης της διαδικτυακής υπηρεσίας, σε συνδυασμό με τον τρόπο εγκατάστασής
του, δεν πρέπει να επιτρέπει να γίνονται κλήσεις, εάν δεν έχει ταυτοποιηθεί ο τελικός χρήστης του (π.χ.
με εξατομικευμένο κωδικό πρόσβασης).
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7.

Η τήρηση των προδιαγραφών/προϋποθέσεων για το πρόγραμμα κλήσης της διαδικτυακής
υπηρεσίας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του πιστοποιημένου χρήστη, ανεξάρτητα αν το λογισμικό
που θα χρησιμοποιηθεί έχει υλοποιηθεί ή έχει προμηθευτεί από τρίτους παρόχους υπηρεσίας
(εξωτερικοί φορείς/συνεργάτες κόκ).

8.

Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιηθεί Ενδιάμεσος Φορέας για την πρόσβαση στη διαδικτυακή
υπηρεσία, ο Ενδιάμεσος Φορέας απαγορεύεται να έχει οποιουδήποτε είδους πρόσβαση/χρήση στα
διακινούμενα δεδομένα χωρίς προηγούμενη άδεια από την ΑΑΔΕ.

9.

Ο πιστοποιημένος χρήστης υποχρεούται να ενημερώσει την ΑΑΔΕ σε περίπτωση που δεν
ισχύουν πλέον οι όροι βάσει των οποίων του χορηγήθηκε η πιστοποίηση στη διαδικτυακή υπηρεσία.

10.

Η ΑΑΔΕ διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης των δικαιωμάτων πρόσβασης του πιστοποιημένου
χρήστη, σε περίπτωση διαπίστωσης μη ορθής χρήσης της διαδικτυακής υπηρεσίας,

11.

Η ΑΑΔΕ διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει εάν η υλοποίηση που έχει επιλέξει ο χρήστης για την
πρόσβαση στην παρεχόμενη υπηρεσία συμμορφώνεται με τους όρους χρήσης της.

12.

Η ΑΑΔΕ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει την ασφαλή και αδιάλειπτη
λειτουργία των διαδικτυακών υπηρεσιών που παρέχει. Η ΑΑΔΕ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αρνητική
συνέπεια ή ζημία που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τη χρήση ή την
αδυναμία χρήσης αυτής, από εσωτερικούς ή εξωτερικούς παράγοντες.

13.

Η ΑΑΔΕ εκκινεί τις διαδικασίες ελέγχων και εφαρμογής διοικητικών, αστικών και ποινικών
κυρώσεων σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατόπιν ελέγχου ότι ο χρήστης της διαδικτυακής υπηρεσίας
χρησιμοποιεί τα δεδομένα που λαμβάνει από την συγκεκριμένη υπηρεσία για σκοπούς διαφορετικούς
από αυτούς για τους οποίους του έχουν χορηγηθεί. Ο χρήστης της υπηρεσίας οφείλει να τηρεί το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο για τη διαφύλαξη των πληροφοριών και την τήρηση του φορολογικού απορρήτου
καθώς και της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

14.

Η ΑΑΔΕ, μετά την εξασφάλιση των τυχόν -κατά περίπτωση- απαιτούμενων εγκρίσεων, διατηρεί
το δικαίωμα να τροποποιεί νομίμως το περιεχόμενο των όρων χρήσης της διαδικτυακής υπηρεσίας.

15.

Η ΑΑΔΕ δύναται να ενημερώνει τα Φυσικά ή Μη Φυσικά Πρόσωπα για τα οποία έγινε χρήση της
παρεχόμενης διαδικτυακής υπηρεσίας από τον πιστοποιημένο φορέα χρήσης.

Δηλώνουμε ότι λάβαμε γνώση της Πολιτικής Ορθής Χρήσης
της Διαδικτυακής Υπηρεσίας και την αποδεχόμαστε πλήρως.
(ΝΑΙ / ΟΧΙ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : ……………….
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …………………

ΑΙΤΗΜΑ
ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣ

(5)

ΔΗΛΕΔ

ΔΥΠΗΛΥ

Δ.Ο.Υ.
……………
……………
……………
……………
….

ΑΛΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΑΔΕ
…………………………………
…………………….
(αναγράφεται η
υπηρεσία)

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΠΤ. …………..
ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ
1
ΑΡΘΡΟΥ 17 ΚΦΔ( ):
Α.Φ.Μ.:
ΤΙΤΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
2
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ( ):
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:
3
()
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ /
ΝΟΜΙΚΗΣ
ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:
4
()

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 17 του ΚΦΔ, παρακαλώ για τη χορήγηση στοιχείων και
(2)
πληροφοριών των φορολογουμένων που αναγράφονται στον κατωτέρω πίνακα , τα
οποία είναι αναγκαία:
Στο πλαίσιο
άσκησης των
καθηκόντων
τους
για τα
πρόσωπα των
6
περιπτ. α’( ), β’,
γ’, στ’, η’, ια’,
ιβ’, ιγ’ και ιδ’
της παρ. 1 του
ά.17 ΚΦΔ

Για τον
προσδιορισμό
των
υποχρεώσεων
αυτών των
φορολογουμένων
προς τους φορείς
της περίπτ. ε’ της
παρ. 1 του ά. 17
ΚΦΔ

Δυνάμει της
εφαρμογής της
περίπτ. θ’ του
άρθρου 17 του
ΚΦΔ

Δυνάμει της
εφαρμογής της
περίπτ. ι’ του
άρθρου 17 του
ΚΦΔ

7

Συγκεκριμένα ( ):

1

( ) Το υπόδειγμα αυτό συμπληρώνεται από τα πρόσωπα των περιπτ. α’ πλην των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, β’, γ’, ε’, στ’, η’, ι’,
ια’, ιβ’, ιγ’ και ιδ’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ΚΦΔ.
2
( ) Συμπληρώνεται από τα πρόσωπα των περίπτ. α’ πλην των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, β’, γ’, στ’, η’, ια’, ιβ’, ιγ’ και ιδ’ της
παρ. 1 του άρθρου 17 του ΚΦΔ.
3
( ) Συμπληρώνεται από τα πρόσωπα της περίπτ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ΚΦΔ.
4
( ) Συμπληρώνεται από τα πρόσωπα των περίπτ. θ’ και ι’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ΚΦΔ, στην περίπτωση που δεν
είναι φυσικά πρόσωπα
5
( ) Συμπληρώνεται, η αρμόδια, κατά περίπτωση, υπηρεσία.
6
( ) Συμπληρώνεται από τα πρόσωπα της περίπτ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 17 ΚΦΔ, πλην των υπηρετούντων υπαλλήλων
στην ΑΑΔΕ.
7
( ) Σε περίπτωση που ο αριθμός των εγγραφών υπερβαίνει τις δέκα εγγραφές (βάσει ΑΦΜ ή άλλων κριτηρίων
αναζήτησης), να επισυνάπτεται ηλεκτρονικό αρχείο.
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
8

ΑΦΜ ( )

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
9
ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ( )

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
(η αίτηση αφορά
συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Ή ΝΟΜΙΜΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:
Α.Φ.Μ.:

Ονοματεπώνυμο :

Πατρώνυμο:
(10)

Δ/νση Κατοικίας:

Ηλ. ταχυδρομείο:

Σχετική νομοθεσία
: …………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………........................
11
Αριθμός Εντολής/ Απόφασης ( )
:…………………………………………………………………………………………………….
Τα στοιχεία θα παραλάβει ο υπάλληλος με στοιχεία:

Τηλ/πία :

Τηλέφωνο:

ΑΦΜ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΑΔΤ:

ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ:

ΤΗΛ/ΠΙΑ :

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

8

( ) Εάν δεν είναι γνωστός ο ΑΦΜ ή ζητείται ο ΑΦΜ, τότε αναγράφονται άλλα στοιχεία ταυτοποίησης των
φορολογουμένων, όπως ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ή/και ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ή/και ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ή/και ΑΔΤ ή/και ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ. Στην περίπτωση αυτή οι στήλες διαμορφώνονται αντίστοιχα με τα λοιπά στοιχεία ταυτοποίησης. Επιπλέον
όταν ζητούνται στοιχεία βάσει άλλων κριτηρίων (π.χ. αγρότες ειδικού καθεστώτος) δεν συμπληρώνονται οι στήλες με τον
ΑΦΜ και το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ.
9
( ) Δεν συμπληρώνεται εφόσον ζητούνται στοιχεία βάσει άλλων κριτηρίων (βλ. προηγούμενη υποσημείωση).
10
( ) Αναγράφονται οι διατάξεις (νομοθετικές και κανονιστικές αποφάσεις) σύμφωνα με τις οποίες αιτούνται τα
πρόσωπα των περιπτ. α’ πλην των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, β’, γ’, στ’, η’, ια’, ιβ’, ιγ’ και ιδ’ της παρ. 1 του ά.17 ΚΦΔ τη
χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών φορολογουμένων. Προκειμένου να εξεταστεί η αναγκαιότητα παροχής των
αιτούμενων στοιχείων από την ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ε’ της παρ.1 του άρθρου 17 του ΚΦΔ, όπως
ισχύει, συμπληρώνεται η σχετική νομοθεσία αναγράφοντας τις σχετικές διατάξεις (νομοθετικές, κανονιστικές
διατάξεις) βάσει της οποίας υποβάλλεται η αίτηση (π.χ. τα ως άνω στοιχεία απαιτούνται για τον προσδιορισμό του
τέλους……./ εισφοράς……/ κ.λπ.……, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ….. του άρθρου …του νόμου………..)
11
( ) Αναγράφονται οι ειδικότερες εντολές, αποφάσεις κοκ των ελεγκτικών, διωκτικών και δικαστικών αρχών των
περιπτώσεων β’, γ’, ιβ’, ιγ’, ιδ’ της παρ. 1 του ά.17 ΚΦΔ.
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ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
1. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που χορηγούνται από την ΑΑΔΕ
διαφυλάττονται και τηρείται το φορολογικό απόρρητο δυνάμει των
παρ.1 και 3 του άρθρου 17 ΚΦΔ.
2. Τα αναγκαία και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας
των πληροφοριών, όπως τουλάχιστον η καταγραφή και παρακολούθηση
των προσβάσεων (log) και η διασφάλιση ιχνηλασιμότητας των
δεδομένων έχουν ληφθεί και τηρούνται και υφίσταται προστασία από
κάθε παραβίαση καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.
3. Η χρήση των αιτούμενων στοιχείων και πληροφοριών γίνεται
αποκλειστικά και μόνο για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο
χορηγούνται.
4. Ειδικά για τους φορείς της περίπτ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 17 ΚΦΔ
δηλώνεται ότι το αίτημα υποβάλλεται αποκλειστικά βάσει των
διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, η οποία και μνημονεύεται ρητά,
προκειμένου να προσδιοριστούν, οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων
προς αυτούς τους φορείς.
Ο ΑΙΤΩΝ – ΔΗΛΩΝ
(Σφραγίδα – Υπογραφή)

ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
1. Η υπ’ αρ. ……… ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ της περίπτ. θ’ της παρ. 1 του
ά.17 ΚΦΔ στην οποία αναφέρεται ρητά ότι δεν συντρέχει περίπτωση
φορολογικού απορρήτου.
2. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 που υπογράφεται
από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα της περίπτ. ε’ της παρ. 1 του
άρθρου 17 ΚΦΔ, στην οποία δηλώνεται ότι ο φορέας κατά το χρόνο
υποβολής του αιτήματος ανήκει στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης,
σύμφωνα με το Μητρώο της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
3. Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή Έγγραφη εξουσιοδότηση
προσώπου που υποβάλλει το αίτημα ή παραλαμβάνει τα στοιχεία και
τις πληροφορίες για λογαριασμό του αιτούντος προσώπου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ2

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : ……………….
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …………………

ΠΡΟΣ

ΑΙΤΗΜΑ
ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:
ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΠΤ. . …………..
του ΆΡΘΡΟΥ 17
1
ΚΦΔ( )

Δ.Ο.Υ.
……………………………………………………….

ΑΛΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΑΔΕ
……………………………………………………….
(αναγράφεται η υπηρεσία)

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 17 του ΚΦΔ, παρακαλώ για τη χορήγηση στοιχείων και
(2)
πληροφοριών των φορολογουμένων που αναγράφονται στον κατωτέρω πίνακα , τα οποία
είναι αναγκαία:
Στο πλαίσιο άσκησης
των καθηκόντων τους
για τα πρόσωπα της
2
περίπτ. α’ ( ) της παρ.
1 του ά.17 ΚΦΔ

Δυνάμει της
εφαρμογής της
περίπ. ζ’ της παρ.
1 του ά. 17 ΚΦΔ

Δυνάμει της
εφαρμογής της
περίπτ. θ’ της παρ.
1 του ά. 17 ΚΦΔ

Δυνάμει της
εφαρμογής της
περίπτ. ι’ του άρθρου
17 του ΚΦΔ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝ
ΥΜΟ
5
ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ( )

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
( η αίτηση αφορά

Α.Φ.Μ.:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

3

Συγκεκριμένα ( ):

4

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΑΦΜ ( )

συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα)

Α.Δ.Τ. ή
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:
6

Αριθμός υπόθεσης που αφορά ή εισαγγελικής εντολής( ):
………………………………………………………………………………..
(7)
Αιτιολόγηση σκοπιμότητας χορήγησης στοιχείων και πληροφοριών :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1

( ) Το υπόδειγμα αυτό συμπληρώνεται από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτ. α’ πλην των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, ζ’, θ’ και ι’ της παρ. 1 του
άρθρου 17 του ΚΦΔ.
2

( ) Αφορά τα μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και τους δικηγόρους του Δημοσίου.
3
( ) Σε περίπτωση που ο αριθμός των εγγραφών υπερβαίνει τις δέκα εγγραφές (βάσει ΑΦΜ ή άλλων κριτηρίων αναζήτησης),
να επισυνάπτεται ηλεκτρονικό αρχείο.
4
( ) Εάν δεν είναι γνωστός ο ΑΦΜ, τότε τα στοιχεία ταυτοποίησης των φορολογουμένων μπορεί να γίνουν βάσει άλλων στοιχείων, όπως
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ή/και ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ή/και ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ή/και ΑΔΤ ή/και ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ. Στην περίπτωση αυτή οι
στήλες διαμορφώνονται αντίστοιχα με τα λοιπά στοιχεία ταυτοποίησης. Επιπλέον όταν ζητούνται στοιχεία βάσει άλλων κριτηρίων (π.χ.
αγρότες ειδικού καθεστώτος) δεν συμπληρώνονται οι στήλες με τον ΑΦΜ και το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ.
5

( ) Δεν συμπληρώνεται εφόσον ζητούνται στοιχεία βάσει άλλων κριτηρίων (βλ. προηγούμενη υποσημείωση).
6
( ) Αναφέρονται τα ειδικότερα στοιχεία (εντολή, υπόθεση, εισαγγελική εντολή κά) που δικαιολογούν τη χορήγηση των
στοιχείων και πληροφοριών των φορολογουμένων για τα πρόσωπα της περίπτ. α’ πλην των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ της παρ. 1
του ά. 17 ΚΦΔ καθώς και τα πρόσωπα της περίπτ. θ’.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Τα στοιχεία θα παραλάβει το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με στοιχεία:

Α.Φ.Μ.:

Ονοματεπώνυμο :

ΑΦΜ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΑΔΤ:

ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ:

ΤΗΛ/ΠΙΑ :

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Πατρώνυμο:

Δ/νση Κατοικίας:

Ηλ. ταχυδρομείο:

Τηλ/πία :

Τηλέφωνο:

ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
1. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που χορηγούνται από την ΑΑΔΕ
διαφυλάττονται και τηρείται το φορολογικό απόρρητο δυνάμει των παρ. 1
και παρ. 3 του άρθρου 17 ΚΦΔ.
2. Η χρήση των αιτούμενων στοιχείων και πληροφοριών γίνεται
αποκλειστικά και μόνο για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο
χορηγούνται.
3. Ειδικά ο τρίτος της περίπτ. θ’ της παρ. 1 του ά. 17 ΚΦΔ δηλώνει ότι δεν
συντρέχει περίπτωση φορολογικού απορρήτου.
4. Ειδικά ο φορολογούμενος που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα της
περίπτ. ι’ της παρ. 1 του ά. 17 ΚΦΔ δηλώνει ότι το αίτημα υποβάλλεται
αποκλειστικά και μόνο για στοιχεία και πληροφορίες που είναι απολύτως
αναγκαία, προκειμένου να διακριβωθεί η φορολογική ή η επαγγελματική
υπόσταση άλλου φορολογουμένου που ασκεί επιχειρηματική
δραστηριότητα.
Ο ΑΙΤΩΝ – ΔΗΛΩΝ
(Σφραγίδα – Υπογραφή)

(7 ) Συμπληρώνεται μόνο από τα πρόσωπα της περίπτ. ι’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ΚΦΔ
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ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
1. Η υπ’ αρ. ……. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ της περίπτ. ζ’ της παρ. 1 του
ά.17 ΚΦΔ στην οποία ορίζονται τα στοιχεία του φορολογούμενου για τα
οποία υποβάλλεται το αίτημα χορήγησης στοιχείων από τον/τη
διαζευγμένο/-η ή τον/τη σύζυγο σε διάσταση ή ανιόντα/-ες ή κατιόντα για
τον καθορισμό διατροφής.
2. Η υπ’ αρ. ……… ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ της περίπτ. θ’ της παρ. 1 του
ά.17 ΚΦΔ στην οποία αναφέρεται ρητά ότι δεν συντρέχει περίπτωση
φορολογικού απορρήτου.
3. Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή Έγγραφη εξουσιοδότηση
προσώπου που υποβάλλει το αίτημα ή παραλαμβάνει τα στοιχεία και τις
πληροφορίες για λογαριασμό του αιτούντος προσώπου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : ……………….
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …………………

ΠΡΟΣ

ΑΙΤΗΜΑ
ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

ΔΗΛΕΔ

ΔΥΠΗΛΥ

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 17 του ΚΦΔ, παρακαλώ για τη δημιουργία διαδικτυακής
υπηρεσίας για την εγγραφή – πιστοποίηση στη διαδικτυακή υπηρεσία (web
services)………………………, προκειμένου να είναι δυνατή η άντληση στοιχείων και
(2)
πληροφοριών των φορολογουμένων που αναγράφονται στον κατωτέρω πίνακα τα οποία
είναι αναγκαία:
Στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους
για τα πρόσωπα των περιπτ. α’ πλην των
υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, β’, γ’, στ’, η’, ια’, ιβ’,
ιγ’ και ιδ’ της παρ. 1 του ά.17 ΚΦΔ

Για τον προσδιορισμό των υποχρεώσεων
αυτών των φορολογουμένων προς τους
φορείς της περίπτ. ε’ της παρ. 1 του ά. 17
ΚΦΔ

ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΠΤ. ……….
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17
1
ΚΦΔ( )

Συγκεκριμένα:

Α.Φ.Μ.:
ΤΙΤΛΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ
2
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ( ):

4

ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ( )

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
(η αίτηση αφορά συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΦΟΡΕΑ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΝΟΜΙΚΗ
3
ΜΟΡΦΗ: ( )

(5)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Σχετική νομοθεσία : …………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6
Αριθμός Εντολής /Απόφασης ( ):
......................................................................................................................................................

1

( ) Το υπόδειγμα αυτό συμπληρώνεται από τα πρόσωπα των περιπτ. α’ πλην των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, β’, γ’, ε’, στ’, η’, ια’, ιβ’, ιγ’ και
ιδ’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ΚΦΔ.
2
( ) Συμπληρώνεται από τα πρόσωπα των περίπτ.α’ πλην των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, β’, γ’, στ’, η’, ια’, ιβ’, ιγ’ και ιδ’ της παρ. 1 του
άρθρου 17 του ΚΦΔ. Συμπληρώνεται από τους δικηγόρους του Δημοσίου ο τίτλος της Υπηρεσίας του Δημοσίου που έχει κάνει την
ανάθεση/ αναθέσεις για λογαριασμό του Δημοσίου.
3
( ) Συμπληρώνεται από τα πρόσωπα της περίπτ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ΚΦΔ.
4

( ) Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού αιτούμενων στοιχείων μπορεί να επισυνάπτεται ηλεκτρονικό αρχείο.

(5 ) Προκειμένου να εξεταστεί η αναγκαιότητα παροχής των αιτούμενων στοιχείων από τη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τις
διατάξεις της περ. ε’ της παρ.1 του άρθρου 17 του ΚΦΔ, όπως ισχύει, συμπληρώνεται η σχετική νομοθεσία αναγράφοντας τις σχετικές
διατάξεις (νομοθετικές, κανονιστικές διατάξεις) βάσει της οποίας υποβάλλεται η αίτηση (π.χ. τα ως άνω στοιχεία απαιτούνται για τον
προσδιορισμό του τέλους……./ εισφοράς……/ κ.λπ.……, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ….. του άρθρου …του νόμου………..)
6

( ) Αναγράφονται οι ειδικότερες εντολές, αποφάσεις κοκ των ελεγκτικών, διωκτικών και δικαστικών αρχών των
περιπτώσεων β΄, γ΄, ιβ’, ιγ’, ιδ’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ΚΦΔ.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Ή ΝΟΜΙΜΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:

Τα στοιχεία στα οποία έχει πρόσβαση ο δικηγόρος, ο υπάλληλος ή νόμιμος εκπρόσωπος
μέσω κωδικού/ών πρόσβασης που χορηγείται κατά τρόπο συμβατό με την πολιτική
ασφάλειας της ΑΑΔΕ με στοιχεία:

Α.Φ.Μ.:
ΑΦΜ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΑΔΤ:

ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ:

ΤΗΛ/ΠΙΑ :

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Ονοματεπώνυμο :

Πατρώνυμο:

Δ/νση Κατοικίας:

Ηλ. ταχυδρομείο:

Τηλ/πία :

Τηλέφωνο:

ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
1. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που χορηγούνται από την ΑΑΔΕ
διαφυλάττονται και τηρείται το φορολογικό απόρρητο δυνάμει των παρ. 1
και παρ. 3 του άρθρου 17 ΚΦΔ.
2. Τα αναγκαία και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας
των πληροφοριών, όπως τουλάχιστον η καταγραφή και παρακολούθηση
των προσβάσεων (log) και η διασφάλιση ιχνηλασιμότητας των δεδομένων
έχουν ληφθεί και τηρούνται και υφίσταται προστασία από κάθε παραβίαση
καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.
3. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας γίνεται αποκλειστικά και μόνο για
την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο χορηγείται η πρόσβαση και
μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες, στους οποίους έχει αρμοδίως
ανατεθεί η συγκεκριμένη εργασία,
4. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας δεν θα γίνεται καταχρηστικά,
προκαλώντας υπερφόρτωση των συστημάτων της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου
Οικονομικών.
5. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας πληροί τους όρους της Πολιτικής
Ορθής Χρήσης Διαδικτυακής Υπηρεσίας της ΑΑΔΕ, η οποία και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας δήλωσης.
6. Ειδικά για τους φορείς της περίπτ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 17 ΚΦΔ
δηλώνεται ότι το αίτημα υποβάλλεται αποκλειστικά βάσει των διατάξεων
της κείμενης νομοθεσίας, η οποία και μνημονεύεται ρητά, προκειμένου να
προσδιοριστούν, οι υποχρεώσεις των φορολογουμένων προς αυτούς τους
φορείς.
Ο ΑΙΤΩΝ – Ο ΔΗΛΩΝ
(Σφραγίδα – Υπογραφή)
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ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
1. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 που υπογράφεται

από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα της περίπτ. ε’ της παρ. 1 του
άρθρου 17 ΚΦΔ, στην οποία δηλώνεται ότι ο φορέας κατά το χρόνο
υποβολής του αιτήματος ανήκει στους φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης, σύμφωνα με το Μητρώο της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
2. Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή Έγγραφη εξουσιοδότηση
προσώπου που υποβάλλει το αίτημα ή έχει πιστοποιηθεί για τη χρήση της
διαδικτυακής υπηρεσίας μέσω της οποίας έχει πρόσβαση στα στοιχεία και
τις πληροφορίες για λογαριασμό του αιτούντος προσώπου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ
ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1. Τα στοιχεία που χορηγούνται στους ΟΤΑ από την Ηλεκτρονική Εφαρμογή του ΟΠΣ –
Περιουσιολογίου, με τη χρήση διαδικτυακής υπηρεσίας είναι τα εξής:
α) ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος καταχωρεί τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του
ακινήτου και την επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) προκειμένου να υπολογίζεται το Τέλος
Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) αρμοδιότητας ΟΤΑ. Από τη διαδικτυακή υπηρεσία επιστρέφονται το
έτος κατασκευής του κτίσματος, η επιφάνεια (σε τ.μ.) των κύριων χώρων, των βοηθητικών χώρων
και του οικοπέδου, όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί στις αντίστοιχες στήλες της τελευταίας
εκδοθείσας δήλωσης - πράξης προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του τρέχοντος έτους και, σε περίπτωση
που δεν έχει εκδοθεί πράξη για το έτος αυτό, της τελευταίας εκδοθείσας δήλωσης - πράξης
προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του προηγούμενου έτους. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο ίδιος
αριθμός παροχής έχει δηλωθεί σε περισσότερα του ενός εμπράγματα δικαιώματα είτε του ίδιου
είτε διαφορετικών φορολογουμένων, θα εμφανίζονται συμπληρωμένα τα ανωτέρω πεδία, για
όλα τα δικαιώματα της ίδιας παροχής. Σε περίπτωση που ο αριθμός παροχής δεν αναγνωρίζεται
από το Ο.Π.Σ. Περιουσιολόγιο, τα στοιχεία και οι αιτούμενες πληροφορίες, εφόσον είναι τεχνικά
εφικτό, αναζητούνται από τη βάση δεδομένων της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής δηλώσεων
φορολογίας εισοδήματος.
β) ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος καταχωρεί τον Α.Φ.Μ. του ιδιοκτήτη ακινήτου και την
επιφάνεια σε τ.μ., με τα οποία υπολογίζεται το Τ.Α.Π.. Από τη διαδικτυακή υπηρεσία
επιστρέφονται τα γεωγραφικά στοιχεία των εμπραγμάτων δικαιωμάτων, η κατηγορία του
ακινήτου, το έτος κατασκευής του κτίσματος, η επιφάνεια σε τ.μ. των κύριων χώρων, των
βοηθητικών χώρων και του οικοπέδου, το είδος του εμπραγμάτου δικαιώματος και το ποσοστό
συνιδιοκτησίας, όπως αυτά υπάρχουν στις αντίστοιχες στήλες της τελευταίας εκδοθείσας
δήλωσης - πράξης προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του τρέχοντος έτους και, σε περίπτωση που δεν έχει
εκδοθεί πράξη για το έτος αυτό, της τελευταίας εκδοθείσας δήλωσης - πράξης προσδιορισμού
ΕΝ.Φ.Ι.Α. του προηγούμενου έτους Στην περίπτωση που στον ΑΦΜ, για τον οποίο ζητούνται
στοιχεία, και στην ίδια διεύθυνση υπάρχουν περισσότερες από μια εγγραφές, εμφανίζονται τα
στοιχεία για όλες τις εγγραφές.
2. Ως Δήμος ή Κοινότητα, Δημοτικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα αναγράφεται ο Δήμος ή η Κοινότητα
και το Δημοτικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα σύμφωνα με τη διοικητική διαίρεση του ν. 2539/1997 (Α΄
244).
3. Ο κάθε ΟΤΑ έχει πρόσβαση αποκλειστικά στα εμπράγματα δικαιώματα τα οποία ευρίσκονται
εντός της διοικητικής του περιφέρειας.
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