
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Δ.Ο.Υ.................................................. (πρόκειται για τη Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβάλλεται η αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού) 

Αριθ. πρωτοκόλλου:.................................... 
Ημερομηνία υποβολής:...............................Υπογραφή αιτούντος:........................................ 
Ημερομηνία έκδοσης:.................................. 
Ημερομηνία παραλαβής:.............................Υπογραφή παραλαβόντος:............................... 
 

ΑΙΤΗΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
(άρθρου 105 ν.2961/2001)

Τα στοιχεία που είναι μέσα σε γκρι πλαίσιο συμπληρώνονται από τον αιτούντα 
 
Στοιχεία αιτούντος: 
Επώνυμο:................................................Όνομα:..............................Πατρώνυμο:.................. 
Α.Φ.Μ.:....................Δ/νση κατοικίας:................................................Τηλέφωνο:.................... 
Ιδιότητα αιτούντος: κληρονόμος □ -δωρεοδόχος □ - τέκνο □ - προικιζόμενη □ – 
νόμιμος εκπρόσωπος □1 { Πληρεξούσιος □ - Κηδεμόνας □ - Γονέας □ - Εκκαθαριστής □ - 
Σύνδικος πτώχευσης □ - Εκτελεστής διαθήκης □ } Συμβολαιογράφος □ Άλλο □ 
Στοιχεία δικαιούχου: (συμπληρώνονται μόνο στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται 
από νόμιμο εκπρόσωπο του δικαιούχου, συμβολαιογράφο ή συνδεόμενο με άλλη σχέση 
με αυτόν) 
Επώνυμο:...............................................Όνομα:....................................Πατρώνυμο:............. 
Α.Φ.Μ.:...................Δ/νση κατοικίας:......................................................Τηλέφωνο:............... 
Περιουσιακό στοιχείο - Περιγραφή:
Διεύθυνση: 
Νομός:........................................Δήμος/Κοινότ.:.......................................Διαμ/σμα:.............. 
Θέση:...................Οδός/αριθ.:...........................................Όροφος:...........Εμβαδόν:........τ.μ. 
Εμπράγματο δικαίωμα: Πλήρης κυριότητα □ - Ψιλή κυριότητα □ - Επικαρπία □ 
Άλλο δικαίωμα:..............................................................Ποσοστό συγκυριότητας:.................. 
ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
Το παρόν πιστοποιητικό ζητείται για ...................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ □ – ΔΩΡΕΑΣ □ - ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ □ - ΠΡΟΙΚΑΣ □ 
Αριθ.φακέλου/έτος........................- Αριθ.δήλωσης/έτος:........................Δ.Ο.Υ.:..................... 
Στοιχεία κληρονομουμένου □ - δωρητή □ - γονέα □ - προικοδότη □ 
Επώνυμο:..............................................Όνομα:....................................Πατρώνυμο:.............. 
Α.Φ.Μ.:...........Δ/νση κατοικίας:............................................................Τηλέφωνο:................. 
Ημ/νία θανάτου:..................Τρόπος επαγωγής: εξ αδιαθέτου □ - εκ διαθήκης □ – λόγω 
αποποίησης □ 
Ημ/νία δημοσίευσης διαθήκης:....................Δικαστήριο..........................Ημ/νία 
αποποίησης:........................... 
Αριθμός συμβολαίου/ημερομηνία:................................. 
Στοιχεία συμβολαιογράφου: 
Επώνυμο:............................................Όνομα:..........................Πατρώνυμο:.......................... 
Α.Φ.Μ.:.........................Έδρα:................................................................................................. 
Κατάσταση φακέλου υπόθεσης: Δήλωση □ - πράξη □ - έλεγχος □ - προσφυγή □ - 
περαίωση □ 
Αναβολή φορολογίας: ΝΑΙ □ - ΟΧΙ □ Λόγος αναβολής:....................................................... 
1 Υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά στοιχεία. 
 
 
 



Απαλλαγή από το φόρο: ΝΑΙ □ - ΟΧΙ □ Λόγος απαλλαγής:................................................ 
Δέσμευση (απαγόρευση μεταβίβασης κλπ.) ΝΑΙ □ - ΟΧΙ □ Διάρκεια:................................... 
Αξία: βάσει δήλωσης:.................................. 
          βάσει ελέγχου..................................... 
          οριστική αξία:..................................... 
Φόρος που αναλογεί: Φόρος που καταβλήθηκε: 
βάσει δήλωσης:............................................. 
ΑΦΒ:.......................ΑΧΚ:................................ 
λόγω προσφυγής:.......................................... 
ΑΦΒ:.......................ΑΧΚ:................................
οριστικός:........................................................
ΑΦΒ:.......................ΑΧΚ:................................

Δ.Ο.Υ............................................................
......................................................................
Δ.Ο.Υ............................................................
......................................................................
Δ.Ο.Υ............................................................
......................................................................

Επιμεριστικός φόρος προς καταβολή: 
βάσει δήλωσης:............................................ 
λόγω άσκησης προσφυγής:......................... 
οριστικός:..................................................... 
Ο οφειλόμενος φόρος θα παρακρατηθεί και θα αποδοθεί από το συμβολαιογράφο μέσα σε 
3 μέρες από τη σύνταξη του συμβολαίου: ΝΑΙ □ - ΟΧΙ □ 
Εξόφληση φόρου:
βάσει δήλωσης: 
ΑΔΕ:........................Δ.Ο.Υ.............................ΑΓΣ:.............................Δ.Ο.Υ........................... 
λόγω προσφυγής: 
ΑΔΕ:........................Δ.Ο.Υ.............................ΑΓΣ:.............................Δ.Ο.Υ........................... 
οριστικός: 
ΑΔΕ:........................Δ.Ο.Υ.............................ΑΓΣ:.............................Δ.Ο.Υ........................... 
Αν η αίτηση για τη χορήγηση του πιστοποιητικού υποβάλλεται σε άλλη από την καθ' ύλην 
αρμόδια για την έκδοση αυτού Δ.Ο.Υ., αυτή αποστέλλεται άμεσα στην καθ' ύλην αρμόδια 
Δ.Ο.Υ., προκειμένου αυτή να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα για την έκδοση στοιχεία. Η 
καθεμιά από τις συναρμόδιες Δ.Ο.Υ. συμπληρώνει και υπογράφει για την ακρίβεια των 
στοιχείων, για τα οποία είναι αρμόδια. 
 
Δ.Ο.Υ.............................           Ο αρμόδιος υπάλληλος                        Ο Προϊστάμενος 
 
Δ.Ο.Υ.............................           Ο αρμόδιος υπάλληλος                        Ο Προϊστάμενος 
 
Δ.Ο.Υ.............................           Ο αρμόδιος υπάλληλος                        Ο Προϊστάμενος 
 

 
Το   παρόν   πιστοποιητικό   ισχύει   μέχρι   ........................   και   χορηγείται   για 
........................................................................................................................................ 

Το Δημόσιο επιφυλάσσεται για τα νόμιμα δικαιώματα του. 
Ο αρμόδιος υπάλληλος(γ)        Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. (γ) 

 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
α) Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού, θα πρέπει να έχουν εκπληρωθεί όλες οι νόμιμες 
υποχρεώσεις του φορολογουμένου και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση να 
συμπίπτουν με όσα υπάρχουν στο σχετικό φάκελο της Δ.Ο.Υ.. Σε διαφορετική περίπτωση, 
θα πρέπει αυτός να ειδοποιείται τηλεφωνικά να προσέλθει στο αρμόδιο τμήμα. 
β) όπου υπάρχει τετραγωνίδιο Π συμπληρώνεται με Χ η αντίστοιχη ένδειξη. 
γ) πρόκειται για την αρχική Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβάλλεται η αίτηση για χορήγηση 
πιστοποιητικού. 


	ΑΙΤΗΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
	Στοιχεία κληρονομουμένου □ - δωρητή □ - γονέα □ - προικοδότη □ 


