
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμέ-
νων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων 
αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση σει-
σμού την 26.10.2018 στην Περιφερειακή Ενότητα 
Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

2 Ορισμός εγγράφων και στοιχείων για την πιστο-
ποίηση και επαλήθευση από τα υπόχρεα πρόσω-
πα της ταυτότητας των πελατών και των πραγμα-
τικών δικαιούχων νομικών προσώπων ή νομικών 
οντοτήτων κατά την εφαρμογή των μέτρων δέου-
σας επιμέλειας του ν. 4557/2018.

3 Εφαρμογή άρθρου 20 ν. 4557/2018 (ΦΕΚ 139 
Α΄/30-7-2018).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. ΠΟΛ. 1203 (1)
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμέ-

νων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων 

αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση σει-

σμού την 26.10.2018 στην Περιφερειακή Ενότητα 

Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 (114 

Α'), όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουρ-
γός Οικονομικών να παρατείνει, με αποφάσεις του που 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις τις προθεσμίες καταβολής των 
βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους που 
εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρ-
θρου του ν. 2275/1994 (238 Α'), όπως ισχύει, με τις οποίες 
ο Υπουργός Οικονομικών, με αποφάσεις του που δημο-
σιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμυρών ή άλλων 
θεομηνιών, από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές 
ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων, να αναστέλ-
λει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το 
Δημόσιο.

3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (90 Α' - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως 
ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (170 Α'-Κ.Φ.Δ.), όπως 
ισχύουν.

5. Το π.δ. 142/2017 (181 Α') «Οργανισμός Υπουργείου 
Οικονομικών».

6. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (968 Β') από-
φαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

7. Το π.δ. 125/2016 (210 Α') «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (3696 Β') απόφα-
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών 
Αικατερίνη Παπανάτσιου».

9. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (94 Α') «Επείγουσες 
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονο-
μικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 
άλλες διατάξεις», ιδίως το άρθρο 41.

10. Την αριθμ. 8054/27.10.2018 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ:Ψ44Η46ΜΚ6Π-
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ΨΓΟ), με την οποία κηρύχτηκε σε κατάσταση Έκτακτης 
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και 28.01.2019 η 
Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιο-
νίων Νήσων.

11. Το γεγονός ότι η εν λόγω σεισμική δόνηση είχε ως 
αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονο-
μική ζωή στην ανωτέρω περιοχή.

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Παρατείνονται μέχρι και την 28.01.2019 οι προθε-
σμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά 
Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων 
και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάστα-
ση (έδρα) στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που λήγουν ή έληξαν από 
26.10.2018 μέχρι και την 28.01.2019. Έως την ίδια ημερο-
μηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνο-
νται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσε-
ων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων 
οφειλών.

2. Αναστέλλεται μέχρι και την 28.01.2019 η πληρωμή 
των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 26.10.2018 
οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2018

Η Υφυπουργός

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Ι   

Αριθμ.  ΠΟΛ. 1200 (2)
Ορισμός εγγράφων και στοιχείων για την πιστο-

ποίηση και επαλήθευση από τα υπόχρεα πρόσω-

πα της ταυτότητας των πελατών και των πραγμα-

τικών δικαιούχων νομικών προσώπων ή νομικών 

οντοτήτων κατά την εφαρμογή των μέτρων δέ-

ουσας επιμέλειας του ν. 4557/2018. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4557/2018 (Α’ 139) «Πρόληψη 

και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκλη-
ματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/
ΕΕ) και άλλες διατάξεις» και ιδίως τις διατάξεις της περ. 
α' της παρ. 3 του άρθρου 6 καθώς και του άρθρου 13, 
όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του 
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτι-
κών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94) και ειδι-
κότερα των άρθρων 1,2, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγρά-
φου Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), 
όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 13 και της παραγράφου 10 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.

4. Την αριθμ. 1/20.01.2016 (ΦΕΚ 18/Υ.Ο.Δ.Δ./20.01.2016) 
πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορι-
σμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημο-
σίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυ-
ασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.

5. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960/10.3.2017 (ΦΕΚ Β' 968/ 
22.3.2017) Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
ων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφα-
σίζουμε:

1. Καθορίζουμε τα έγγραφα και τα στοιχεία που απαι-
τούνται για τη διενέργεια της πιστοποίησης και επαλή-
θευσης της ταυτότητας του πελάτη και του πραγματικού 
δικαιούχου από τα υπόχρεα πρόσωπα, που σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4557/2018, επο-
πτεύονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.) κατά την εφαρμογή των μέτρων δέουσας επι-
μέλειας, όπως αυτά ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 του ίδιου νόμου.

2. Τα στοιχεία που απαιτούνται κατ' ελάχιστον για την 
πιστοποίηση της ταυτότητας των πελατών (φυσικών και 
νομικών προσώπων ή οντοτήτων) των ως άνω υπόχρεων 
προσώπων και τα απαιτούμενα ενδεικτικώς έγγραφα που 
επαληθεύουν τα στοιχεία αυτά είναι τα κάτωθι αναφερόμενα:

Στοιχεία πιστοποίησης της 
ταυτότητας του πελάτη

Ενδεικτικά έγραφα επαλή-
θευσης της ταυτότητας του 
πελάτη

Α. Φυσικά Πρόσωπα

- Ονοματεπώνυμο και 
πατρώνυμο 

-  Αριθμός Δελτίου Ταυτό-
τητας ή Διαβατηρίου 
-  Εκδούσα αρχή 
- Ημερομηνία και τόπος 
γέννησης 
- Υπηκοότητα 
- Χώρα διαμονής

- Δελτίο Αστυνομικής ή 
Υπηρεσιακής Ταυτότητας 
- Δελτίο Ταυτότητας Ομο-
γενούς 
- Διαβατήριο σε ισχύ 
- Απόφαση χορήγησης ή 
ανανέωσης άδειας διαμο-
νής ή παραμονής σε ισχύ

- Διεύθυνση κατοικίας
- Τηλέφωνο επικοινωνίας

- Πρόσφατος λογαριασμός 
Οργανισμού Κοινής Ωφέ-
λειας
- Μισθωτήριο συμβόλαιο

-Ασκούμενο επάγγελμα 
(ανεξαρτήτως αν πρόκειται 
για ιδιώτη ή επαγγελματία)

- Βεβαίωση του εργοδότη 
- Αντίγραφο πρόσφατης 
μισθοδοσίας 
-  Επαγγελματική ταυτότητα 
- Βεβαίωση ασφαλιστικού 
φορέα

- Αριθμός Φορολογικού 
Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

- Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ
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Β. Κεφαλαιουχικές Εταιρείες Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.), 
Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικές 
Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.)

- Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, 
σκοπός, ονόματα των με-
λών του Διοικητικού Συμ-
βουλίου και, προκειμένου 
για Ε.Π.Ε., ονόματα των 
εταίρων της 
- Νόμιμοι εκπρόσωποι της 
εταιρείας και τα στοιχεία 
πιστοποίησης της ταυτό-
τητάς τους καθώς και των 
τυχόν πραγματικών δικαι-
ούχων (κατά την έννοια 
της παρ. 17 του άρθ. 3 του 
ν. 4557/2018), όπως αυτά 
ορίζονται στον Πίνακα Α
- Αριθμός Φορολογικού 
Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

- Αντίγραφο του δημοσιευ-
μένου στο Γ.Ε.ΜΗ. καταστα-
τικού και τυχόν τροποποιή-
σεων αυτού 
- Αντίγραφο πράξης διορι-
σμού των προσώπων που 
ασκούν τη διαχείριση της 
εταιρίας και του νόμιμου 
εκπροσώπου της 
- Τα κατά περίπτωση ορι-
ζόμενα έγγραφα στον Πί-
νακα Α (για τους νομίμους 
εκπροσώπους και τυχόν 
πραγματικούς δικαιούχους) 
- Βεβαίωση έναρξης εργα-
σιών μη φυσικού προσώ-
που

Γ. Προσωπικές εταιρείες

- Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, 
σκοπός, ονόματα εταίρων
- Νόμιμοι εκπρόσωποι της 
εταιρείας και τα στοιχεία 
πιστοποίησης της ταυτό-
τητάς τους καθώς και των 
τυχόν πραγματικών δικαι-
ούχων (κατά την έννοια 
της παρ. 17 του άρθ. 3 του 
ν. 4557/2018), όπως αυτά 
ορίζονται στον Πίνακα Α 
- Αριθμός Φορολογικού 
Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

- Αντίγραφο του δημοσιευ-
μένου στο Γ.Ε.ΜΗ. καταστα-
τικού και τυχόν τροποποιή-
σεων αυτού 
- Τα κατά περίπτωση ορι-
ζόμενα έγγραφα  στον Πί-
νακα Α (για τους νομίμους 
εκπροσώπους και τυχόν 
πραγματικούς δικαιούχους) 
- Βεβαίωση έναρξης εργα-
σιών μη φυσικού προσώ-
που

Δ. Λοιπά Νομικά Πρόσωπα ή οντότητες χωρίς νομική 
προσωπικότητα

- Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, 
σκοπός 
- Νόμιμοι εκπρόσωποι, δι-
ευθυντικά όργανα και τα 
στοιχεία πιστοποίησης της 
ταυτότητάς τους καθώς και 
των τυχόν πραγματικών δι-
καιούχων (κατά την έννοια 
της παρ. 17 του άρθ. 3 του 
ν.  4557/2018) όπως αυτά 
ορίζονται στον Πίνακα Α 
- Αριθμός Φορολογικού 
Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

- Αντίγραφα των προβλε-
πόμενων νομιμοποιητικών 
εγγράφων, καθώς και των 
τυχόν σχετικών τροποποι-
ήσεών τους 
- Τα κατά περίπτωση ορι-
ζόμενα έγγραφα στον Πί-
νακα Α (για τους νομίμους 
εκπροσώπους και τυχόν 
πραγματικούς δικαιούχους) 
- Βεβαίωση έναρξης εργα-
σιών μη φυσικού προσώ-
που

3. Σε περίπτωση που ο πελάτης ενεργεί μέσω εξουσι-
οδοτημένου προσώπου, το υπόχρεο πρόσωπο εξακρι-
βώνει και επαληθεύει και την ταυτότητα του προσώπου 
αυτού, όπως και τα στοιχεία νομιμοποίησής του.

4. Σε περίπτωση που ο πελάτης είναι φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο ή οντότητα χώρας του εξωτερικού, ως προς 
την πιστοποίηση της ταυτότητας έχουν ανάλογη εφαρ-
μογή τα οριζόμενα στην παράγραφο 2. 

Στις περιπτώσεις αυτές ως έγγραφα επαλήθευσης 
απαιτούνται οποιαδήποτε νομιμοποιητικά έγγραφα που 
εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας προέλευ-
σης του πελάτη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν βεβαι-
ώσεων ή εγγράφων των αρμόδιων αρχών που τηρούν 
σχετικά μητρώα και δεδομένα, ή άλλα αποδεικτικά εν 
γένει έγγραφα σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυ-
τής. Σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο, τα υπόχρεα 
πρόσωπα μπορούν να ζητούν επίσημη μετάφραση των 
απαιτούμενων εγγράφων για την κατανόηση του περι-
εχομένου τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2018

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ι   

 Αριθμ. ΠΟΛ.1201 (3)
Εφαρμογή άρθρου 20 ν. 4557/2018 (ΦΕΚ 139 

Α΄/30-7-2018). 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α΄ 170) «Κώδικας Φο-

ρολογικής Διαδικασίας»,
β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
(Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμ-
φωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα των 
άρθρων 7,14 και 41 αυτού, όπως ισχύει,

γ) του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139) «Πρόληψη 
και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκλη-
ματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) 
και άλλες διατάξεις».

2. Την αριθμ. Δ6Α 1015213/28-1-2013 (Β΄372) από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού 
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016.

3. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-3-2017 
(Β΄968) απόφαση του Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει.

4. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ.18) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών» σε συνδυασμό με τις δι-
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ατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3/30-11-2017 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της 
Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

5. Την ΠΟΛ 1274/2013 (Β΄3398) απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Αποδεικτικό Ενημερότη-
τας άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α ’)», όπως ισχύει.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 
αποφασίζουμε:

Η μη συμμόρφωση, εκ μέρους των εταιρικών και άλ-
λων οντοτήτων που έχουν έδρα στην Ελλάδα, με την 
υποχρέωση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 
του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 επισύρει τη δέσμευση 
χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας αυτών.

Η ως άνω δέσμευση ή τυχόν άρση αυτής πραγματο-
ποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Φορολογικής 
Διοίκησης, βάσει σχετικής ενημέρωσης αυτής μέσω 
της διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Κεντρι-
κού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 20 του 
ν. 4557/2018.

Ως έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης ορίζεται 
η προθεσμία της παραγράφου 13 του άρθρου 20 του 
ν. 4557/2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2018

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02048693110180004*
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