
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Αριθ. Πρωτ.:______________________ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   

 
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 54Α ν. 4174/2013 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ    Προς τη Δ.Ο.Υ.:___________________ 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:________________________________________________ ΑΦΜ:_____________________ 

Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ:_________________________________________________________________________ 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ                                ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:________________________________ ΑΦΜ:___________    ΑΔΤ:__________ 

Δ/ΝΣΗ:________________________________________________________________________________ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΝΟΜΙΜΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ – ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ  
_______________________________________________________________________________________ 

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε πιστοποιητικό του άρθρου 54Α ν. 4174/2013, προκειμένου να το 

χρησιμοποιήσω για _______________________________, για το κατωτέρω ακίνητο όπως εμφανίζεται στη 

δήλωση  

                                                               (αιτιολογία) 
ΦΑΠ έτους*/ετών* ____________________ με αύξοντα*/αύξοντες* αριθμό*/αριθμούς*______________ 

ως εξής: 

_______________________________________________________________________________________

________ 

(περιγραφικά στοιχεία ακινήτου)  
_______________________________________________________________________________________

________ 

_______________________________________________________________________________________

________ 

Ημερομηνία:          Ο/Η αιτ…..: 

 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
 Αρ. 54Α ν. 4174/2013 

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. _________________ πιστοποιεί ότι το νομικό πρόσωπο _________________ 

____________________ με Α.Φ.Μ. ______________ συμπεριέλαβε το ανωτέρω ακίνητο στη δήλωση 

ΦΑΠ* /απαλλάσσεται της υποχρέωσης υποβολής δήλωσης ΦΑΠ* έτους* / ετών*______________ και έχει 
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εξοφληθεί ο Φ.Α.Π. βάσει δήλωσης για το ακίνητο αυτό. Για τα ίδια έτη έχει εξοφληθεί ο Φ.Α.Π.*/ έχει 

ρυθμισθεί ο Φ.Α.Π. και ο φορολογούμενος είναι ενήμερος ως προς αυτήν*. 

Το πιστοποιητικό ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου _____ 

Το Ελληνικό Δημόσιο επιφυλάσσεται για τον τυχόν μετ’ έλεγχο φόρο 

 Ημερομηνία      Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ______________ 

 

* Διαγραμμίζεται κατά περίπτωση 



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
αρ. 54Α ν. 4174/2013 

 
Πιστοποιείται ότι το ακίνητο με τα στοιχεία:  

 

(παρατίθεται πίνακας με τον ΑΤΑΚ και αναλυτικά τα στοιχεία του ακινήτου σύμφωνα 

με τα στοιχεία της δήλωσης στοιχείων ακινήτων, με βάση την οποία πραγματοποιήθηκε 

η τελευταία εκκαθάριση ΦΑΠ, για κάθε έτος) 

  

έχει περιληφθεί στη δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας του*/των* έτους*/ετών* 

___________ του*/της* _______________________________________  

                                                             (ονοματεπώνυμο του φορολογούμενου)  

με Α.Φ.Μ. ___________ και έχει εξοφληθεί ο Φ.Α.Π. βάσει δήλωσης 

έτους*/ετών*_________, για το ακίνητο αυτό. Για τα ίδια έτη έχει εξοφληθεί ο 

Φ.Α.Π.*/ ή έχει ρυθμισθεί ο Φ.Α.Π.* και ο φορολογούμενος είναι ενήμερος ως προς 

αυτόν.  

Το πιστοποιητικό χορηγείται για ________________________________  

                                                                       (αιτιολογία)  

Το πιστοποιητικό ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου _____ 

Το Ελληνικό Δημόσιο επιφυλάσσεται για τον μετ’ έλεγχο φόρο.  

 

* Διαγραμμίζεται κατά περίπτωση 

 

 
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων 

Θεοχάρης Θεοχάρης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Αριθ. 
Πρωτ.:______________________ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   

 
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 54Α ν. 4174/2013 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  Προς τη 
Δ.Ο.Υ.:___________________ 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:________________________________________________ 

ΑΦΜ:_____________________ 

Δ/ΝΣΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ__________________________________________________________
______ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:______________________________ΑΦΜ:___________ΑΔ

Τ:_____Δ/ΝΣΗ:_______________________________________________________

______________ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ  
_____________________________________________________________________

______ 

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε πιστοποιητικό του άρθρου 54Α ν. 4174/2013, 
προκειμένου  να το χρησιμοποιήσω για _______________________________, για το 
κατωτέρω ακίνητο 

(αιτιολογία)     
όπως εμφανίζεται στη δήλωση ΦΑΠ έτους*/ετών* ________________με 
αριθμό*/αριθμούς* 
ΑΤΑΚ________________________________________________________ ως εξής: 
_____________________________________________________________________
______ 

(περιγραφικά στοιχεία ακινήτου)  
_____________________________________________________________________

______ 

_____________________________________________________________________

______ 

Ημερομηνία:       Ο/Η αιτ …..: 

 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
Αρ. 54Α ν. 4174/2013 
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Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. _________________ πιστοποιεί ότι ο φορολογούμενος 

_________________ ____________________ με Α.Φ.Μ. ______________ 

συμπεριέλαβε το ανωτέρω ακίνητο στη δήλωση ΦΑΠ έτους* / 

ετών*______________ και έχει εξοφληθεί ο Φ.Α.Π. βάσει δήλωσης για το ακίνητο 

αυτό. Για τα ίδια έτη έχει εξοφληθεί ο Φ.Α.Π.*/ έχει ρυθμισθεί ο Φ.Α.Π.* και ο 

φορολογούμενος είναι ενήμερος ως προς αυτήν. 

Το πιστοποιητικό ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου _____ 

Το Ελληνικό Δημόσιο επιφυλάσσεται για τον τυχόν μετ’ έλεγχο φόρο 

* Διαγραμμίζεται κατά περίπτωση 

 

 Ημερομηνία   Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ______________ 


