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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ  

Α. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΓΙΟΙΚΗΗ 

I. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ  

ΣΜΗΜΑΣΑ B΄, Γ΄, Δ΄  

Σειέθσλν         :  213 2113108, 210 3614303 

 

 

 

 

Σαρ. Γ/λζε       :  Κ. εξβίαο 10             

Σαρ. Κσδ.         :  106 72 Αζήλα                                      

FΑΥ                  :  210 3635077    

II. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΟΥΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ Α΄ 

Σαρ. Γ/λζε      :  Υαλδξή 1, Μνζράην 

Σαρ. Κσδ.         : 115 26 

Β. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΦΚ   

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ Γ΄ 

Σειέθσλν        : 210 6987458 

Σαρ. Γ/λζε       :  Κεθηζίαο 124 

Σαρ. Κσδ.        : 115 26 

Γ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 

Ι. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Γ.Γ.Γ.Δ. 

ΣΜΗΜΑΣΑ Α΄- Δ΄  

Σειέθσλν     : 213 133 2251               

ΙΙ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ  Γ.Γ.Γ.Δ. 

ΣΜΗΜΑ Γ΄ 

Σαρ. Γ/λζε      : Υαλδξή 1, Μνζράην  

Σαρ. Κσδ.        : 183 46  

 

 

ΘΔΜΑ: «Κοινοποίηζη και οδηγίερ εθαπμογήρ ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 1 

έωρ 6 ηηρ ςποπαπαγπάθος Γ1 ηηρ παπαγπάθος Γ ηος άπθπος 2 ηος ν. 4336/2015 

(ΦΔΚ 94 Α΄), με ηιρ οποίερ ηποποποιήθηκε ηο άπθπο 82 ηος ν.δ.356/1974 ζσεηικά με 

ηη διάκπιζη ληξιππόθεζμων οθειλών ζε ειζππάξιμερ και ανεπίδεκηερ είζππαξηρ, και 

ηηρ καη’ εξοςζιοδόηηζη αςηού εκδοθείζαρ απόθαζηρ ηος Γενικού Γπαμμαηέα 

Γημοζίων Δζόδων ΠΟΛ. 1089/2016 (ΦΔΚ 2114 Β΄)» 

 

αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 6 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ1 ηεο 

παξαγξάθνπ Γ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4336/2015 (ΦΔΚ 94 Α΄/14-8-2015), κε ηηο νπνίεο 

ηξνπνπνηήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ λ.δ. 356/1974 (Κψδηθαο Δίζπξαμεο 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ – Κ.Δ.Γ.Δ.) κε ηίηιν «Γηάθξηζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ζε 

εηζπξάμηκεο θαη αλεπίδεθηεο είζπξαμεο» θαη ηεο  θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθδνζείζαο 

ππ’ αξηζ. ΠΟΛ.1089/2016 (ΦΔΚ. 2114 Β΄/8-7-2016) απφθαζεο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 

ΑΓΑ:  

 
ΠΟΛ. 1151 

ΠΡΟ : Ω Π.Γ. 

 

Αζήλα,    11 Οθησβξίνπ 2016 
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Γεκνζίσλ Δζφδσλ, κε ηελ νπνία ηξνπνπνηήζεθε ε ππ’ αξηζ. 1259/2013 φκνηα απφθαζε 

θαη παξέρνπκε νδεγίεο γηα ηελ εληαία εθαξκνγή ηνπο. Με ηηο λέεο δηαηάμεηο επηηαρχλεηαη 

ε δηαδηθαζία ραξαθηεξηζκνχ νθεηιψλ σο αλεπίδεθησλ είζπξαμεο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 

1. Πξνβιέπεηαη γηα ην ραξαθηεξηζκφ ησλ νθεηιψλ σο αλεπίδεθησλ είζπξαμεο λα 

έρνπλ νινθιεξσζεί νη έξεπλεο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ πάζεο θχζεσο 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε κε βάζε ηα εθάζηνηε πξφζθνξα δηαζέζηκα 

ειεθηξνληθά κέζα ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή έλα 

ειεθηξνληθφ κέζν γηα λα είλαη πξφζθνξν αξθεί λα ζπλεηζθέξεη, θαηά ηελ θνηλή 

πείξα θαη ηε ζπλήζε πνξεία ησλ πξαγκάησλ, ηθαλψο ζηνλ εληνπηζκφ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε θαη ησλ ζπλππφρξεσλ πξνζψπσλ. Σα 

δηαζέζηκα ειεθηξνληθά κέζα, ζηα νπνία απαηηείηαη λα γίλεηαη έιεγρνο, 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πίλαθα 1 ηεο απφθαζεο. Κάζε κεηαβνιή πνπ επέξρεηαη 

ζηα δηαζέζηκα ειεθηξνληθά κέζα εμαηηίαο ηεο δηαξθνχο βειηίσζεο ζπζηεκάησλ 

θαη ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε γλσζηνπνηείηαη 

εγγξάθσο απφ ηε Γηεχζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ηε Γηεχζπλζε 

Τπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ θαη ηελ Γηεχζπλζε Παξνρήο 

Φνξνινγηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ζηε 

Γηεχζπλζε Δηζπξάμεσλ πξνθεηκέλνπ λα παξαζρεζνχλ νδεγίεο ζηα αξκφδηα 

φξγαλα. 

 

2. Η νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο εθθαζάξηζεο παχεη εθεμήο λα απνηειεί 

πξνυπφζεζε γηα ην ραξαθηεξηζκφ ιεμηπξφζεζκεο νθεηιήο σο αλεπίδεθηεο 

είζπξαμεο. Δπνκέλσο, δελ πθίζηαηαη πιένλ θψιπκα γηα ηελ πξφνδν ηεο 

δηαδηθαζίαο δηάθξηζεο νθεηιψλ ζε εηζπξάμηκεο θαη αλεπίδεθηεο είζπξαμεο ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ν νθεηιέηεο ηειεί ππφ θαζεζηψο εθθαζάξηζεο θαη δελ έρεη 

νινθιεξσζεί ηππηθά ε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο ιφγσ π.ρ. κε δηνξηζκνχ 

εθθαζαξηζηή ή κε αληηθαηάζηαζεο παξαηηεζέληνο εθθαζαξηζηή, εθφζνλ βέβαηα 

ζπληξέρνπλ ζε θάζε πεξίπησζε φιεο νη ινηπέο γεληθήο ηζρχνο πξνυπνζέζεηο γηα 

ηνλ ραξαθηεξηζκφ κηαο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιήο σο αλεπίδεθηεο είζπξαμεο 

(δηαπίζησζε κε χπαξμεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή εθπνίεζεο απηψλ πξηλ απφ ή 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο εθθαζάξηζεο θ.ιπ.).  Η θαηάξγεζε ηεο 

πξφζζεηεο πξνυπφζεζεο γηα νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο εθθαζάξηζεο αθνξά 

ηφζν ηηο πεξηπηψζεηο εθθαζάξηζεο λνκηθνχ πξνζψπνπ (δειαδή εθθαζάξηζεο κεηά 

ηε ιχζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ) φζν θαη ηηο πεξηπηψζεηο εθθαζάξηζεο 

επηρείξεζεο (φπσο ηεο εηδηθήο εθθαζάξηζεο επηρεηξήζεσλ θαηά ηα άξζξα 46 θαη 

46α ηνπ λ. 1892/1990) ή πεξηνπζίαο (φπσο ηεο δηθαζηηθήο εθθαζάξηζεο 

θιεξνλνκίαο).  
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Γηα ην ιφγν απηφ δελ απαηηείηαη πιένλ ε αλαδήηεζε θαη ιήςε απφ ηνλ 

εθθαζαξηζηή (ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηνλ εηδηθφ εθθαζαξηζηή) βεβαίσζεο φηη 

έρνπλ πεξαησζεί νη ελέξγεηεο ηεο εθθαζάξηζεο ή έθζεζεο ινγνδνζίαο απηνχ νχηε 

απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην πηζηνπνηεηηθνχ κε ην νπνίν βεβαηψλεηαη ε παχζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο δηθαζηηθήο εθθαζάξηζεο θιεξνλνκίαο. 

 

3. Πξνβιέπεηαη πιένλ ξεηά θαη ζην λφκν φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ν νθεηιέηεο ηειεί ζε 

θαηάζηαζε πηψρεπζεο, πξέπεη, γηα ην ραξαθηεξηζκφ ιεμηπξφζεζκεο νθεηιήο ηνπ 

σο αλεπίδεθηεο είζπξαμεο, λα έρεη θεξπρζεί (κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ 

πησρεπηηθνχ δηθαζηεξίνπ) ε παχζε ησλ εξγαζηψλ ηεο πηψρεπζεο, ψζηε, πξηλ απφ 

ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ., λα έρεη νινθιεξσζεί, 

πέξαλ ηεο έξεπλαο απφ ηε Γ.Ο.Τ./Διεγθηηθφ Κέληξν/Δπηρεηξεζηαθή Μνλάδα 

Δίζπξαμεο/Σεισλείν γηα ηε δηαπίζησζε κε χπαξμεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή 

εθπνίεζεο απηψλ θ.ιπ., θαηά ηηο δηαηάμεηο γεληθήο ηζρχνο, θαη ε πξνζπάζεηα ηνπ 

ζπλδίθνπ ηεο πηψρεπζεο γηα ηε ξεπζηνπνίεζε ηεο πησρεπηηθήο πεξηνπζίαο θαη 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ, σο πησρεπηηθνχ πηζησηή. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε παχζε ησλ εξγαζηψλ ηεο πηψρεπζεο δελ ζεκαίλεη άλεπ άιινπ 

έιιεηςε πησρεπηηθήο πεξηνπζίαο, θαζψο απηή θεξχζζεηαη θαη ζε πεξίπησζε πνπ, 

παξά ηελ χπαξμε ελεξγεηηθνχ ζηελ πησρεπηηθή πεξηνπζία, απηφ είλαη δχζθνια 

ξεπζηνπνηήζηκν απφ ην ζχλδηθν. 

 

Δπνκέλσο, ζε πεξίπησζε νθεηιεηψλ πνπ έρνπλ ή είραλ θεξπρζεί ζε πηψρεπζε 

απαηηείηαη λα έρεη πεξαησζεί απηή ή λα έρεη θεξπρζεί ε παχζε ησλ εξγαζηψλ ηεο.  

Τπελζπκίδεηαη φηη ζηηο πησρεχζεηο πνπ ξπζκίδνληαη απφ ηνλ Πησρεπηηθφ Κψδηθα 

(λ. 3588/2007), ε θήξπμε ηεο παχζεο εξγαζηψλ ηεο πηψρεπζεο απνηειεί θαη ιφγν 

πεξάησζεο απηήο, ε νπνία (πεξάησζε) επέξρεηαη κεηά ηελ πάξνδν ελφο (1) κελφο 

απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο απηήο (άξζξν 166 παξ. 2 Πησρεπηηθνχ Κψδηθα 

βι. θαη ππ’ αξηζ. ΠΟΛ 1050/2010). 

 

4. Σξνπνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 82 

ηνπ λ.δ. 356/1974, πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζηνχλ κε ηηο αιιαγέο πνπ επήιζαλ 

ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ.1882/1990, αλαθνξηθά κε ηελ ππνβνιή 

αίηεζεο γηα ηελ άζθεζε πνηληθήο δίσμεο. 

 

5. Γηα ην ραξαθηεξηζκφ νθεηιήο σο αλεπίδεθηεο είζπξαμεο, πξνβιέπεηαη ε ζχληαμε 

αηηηνινγεκέλεο έθζεζεο απφ εηδηθά νξηδφκελν ειεγθηή, ν νπνίνο ππεξεηεί ζηελ 

αξκφδηα γηα ηελ εηζήγεζε, θνξνινγηθή ή ηεισλεηαθή αξρή θαη επηιέγεηαη απφ ηνλ 

Πξντζηάκελν απηήο, κε ηελ νπνία πηζηνπνηείηαη αθελφο φηη ζπληξέρνπλ νη 

πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηεο  ππ’ αξηζ. 1259/2013 απφθαζεο ηνπ Γ.Γ.Γ.Δ., 
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φπσο ηζρχεη, θαη αθεηέξνπ φηη ζπληξέρνπλ, ζσξεπηηθά,  ηα αθφινπζα (φπσο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 1Α ηεο ππ’ αξηζ. ΠΟΛ.1259/2013 απφθαζεο ηνπ Γ.Γ.Γ.Δ.): 

α) Λήθζεθαλ φια ηα πξνβιεπφκελα αζθαιηζηηθά, δηνηθεηηθά, δηθαζηηθά θαη 

αλαγθαζηηθά κέηξα ζε βάξνο ηνπ νθεηιέηε. 

β) Γηελεξγήζεθε εθηεηακέλε έξεπλα γηα ηνλ εληνπηζκφ θάζε θηλεηήο ή 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη ιήθζεθε αληίγξαθν ηεο κεξίδαο ηνπ νθεηιέηε 

ηνπιάρηζηνλ απφ ηα ππνζεθνθπιαθεία θαη ηα θηεκαηνινγηθά γξαθεία ηνπ 

ηφπνπ θαηνηθίαο, επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ ηφπνπ θαηαγσγήο. 

γ) Γηεξεπλήζεθε θαη δηαπηζηψζεθε φηη δελ ππφθεηληαη ζε δηάξξεμε, ιφγσ 

θαηαδνιίεπζεο,  κεηαβηβάζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε. 

δ) Οινθιεξψζεθε ε έξεπλα γηα ηνλ εληνπηζκφ ρξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ, 

φπσο κηζζσκάησλ, κηζζψλ, ζπληάμεσλ, απαηηήζεσλ ζηηο ηξάπεδεο θαη ηα 

ινηπά πηζησηηθά ηδξχκαηα, ηε κεηαθνξά ρξεκάησλ ή άιισλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε ζην εμσηεξηθφ θαη ηελ απφιεςε ηφθσλ απφ ην 

εμσηεξηθφ θαη, ζηελ πεξίπησζε πιεξνθνξηψλ γηα πεγέο απνπιεξσκήο ηεο 

νθεηιήο ζηελ αιινδαπή, δηαπηζηψζεθε φηη ππνβιήζεθε ηνπιάρηζηνλ ε αίηεζε 

ηνπ άξζξνπ 298 ηνπ λ.4072/2012 (ΦΔΚ Α΄ 86, άξζξν 5 ηεο Οδεγίαο 

2010/24/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 16εο Μαξηίνπ 

2010) ή θαη άιιε ζπλαθήο αίηεζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζε 

ζχκβαζε γηα ηελ απνθπγή δηπιήο θνξνινγίαο ή ζε άιιε δηαθξαηηθή ζχκβαζε, 

εθφζνλ ζηελ Οδεγία ή ζηηο ζπκβάζεηο απηέο πξνβιέπεηαη ε παξνρή, απφ 

αιινδαπή αξρή, ακνηβαίαο δηνηθεηηθήο ζπλδξνκήο ζηελ είζπξαμε. 

ε) Γηεξεπλήζεθε θάζε ζηνηρείν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα εθάζηνηε πξφζθνξα 

δηαζέζηκα ειεθηξνληθά κέζα ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε θαη ζην θπζηθφ 

θάθειν ηνπ νθεηιέηε, φπσο θνξνινγηθέο δειψζεηο, δειψζεηο κεηξψνπ, 

ηζνινγηζκνί θαη ινηπέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, έληππα 

πιεξνθνξηψλ γηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Δηδηθά γηα ηηο νθεηιέο ζηα Σεισλεία 

ν νξηδφκελνο ειεγθηήο ζα απεπζχλεηαη ζηελ αξκφδηα Φνξνινγηθή Αξρή γηα ηε 

ιήςε ησλ αλσηέξσ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ. 

ζη) ε πεξίπησζε πηψρεπζεο ηνπ νθεηιέηε, έρεη θεξπρζεί ε παχζε ησλ 

εξγαζηψλ ηεο πηψρεπζεο ή έρεη επέιζεη πεξάησζε απηήο, ηα νπνία 

δηαπηζηψλνληαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν, φπσο θνηλνπνίεζε δηθαζηηθήο 

απφθαζεο θαη έιεγρνο ηειεζηδηθίαο απηήο, φηαλ απαηηείηαη απφ ην λφκν, ιήςε 

πηζηνπνηεηηθνχ απφ ην αξκφδην πησρεπηηθφ δηθαζηήξην ζρεηηθά κε ηελ πνξεία 

ηεο πηψρεπζεο ή έξεπλα ζηε κεξίδα ηνπ νθεηιέηε πνπ ηεξείηαη ζην αλσηέξσ 

δηθαζηήξην. 

δ) Όιεο νη αλσηέξσ έξεπλεο, ελέξγεηεο θαη κέηξα έρνπλ νινθιεξσζεί ή 

ιεθζεί θαη θαηά ησλ ζπλππφρξεσλ πξνζψπσλ ρσξίο λα πξνθχςεη δπλαηφηεηα 

απνπιεξσκήο ηνπο ρξένπο. 
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6. Η δέζκεπζε ηνπ ζπλφινπ (εθαηφ ηνηο εθαηφ θαη αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ νθεηιέηε ή ησλ ζπλππφρξεσλ πξνζψπσλ θαη 

ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο), ησλ θαηαζέζεσλ, ησλ πάζεο θχζεσο  ινγαξηαζκψλ 

θαη παξαθαηαζεθψλ, κέρξη ηνπ χςνπο ησλ νθεηιψλ πξνο ην Γεκφζην θαη ησλ 

ζπκβεβαησκέλσλ νθεηιψλ πξνο ηξίηνπο, επεθηείλεηαη ζην πεξηερφκελν ησλ 

ζπξίδσλ ζε ηξάπεδεο ή άιια πηζησηηθά ηδξχκαηα, θαη’ αλάινγε εθαξκνγή ηεο 

δηαδηθαζίαο ησλ παξαγξάθσλ 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ.4174/2013, φπσο 

ηζρχεη, θαη ζχκθσλα κε ηα εηδηθψο νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε γ ηεο παξαγξάθνπ 

3 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε δ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 4 θαη ζην λέν άξζξν 4Α ηεο ππ’ αξηζ. ΠΟΛ. 1259/2013 απφθαζεο ηνπ 

Γ.Γ.Γ.Δ. πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί ε απφθξπςε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

νθεηιέηε  θαη λα επηβιεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα κέηξα αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο. 

 

Δηδηθφηεξα, ν αξκφδηνο, θαηά πεξίπησζε, γηα ηελ επηδίσμε ηεο είζπξαμεο ηεο 

νθεηιήο Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ./Διεγθηηθνχ Κέληξνπ/Σεισλείνπ ή ν 

Πξντζηάκελνο ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Μνλάδαο Δίζπξαμεο, ελεκεξψλεη άκεζα κε 

έγγξαθε ελέξγεηά ηνπ, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη έλλνκεο ζπλέπεηεο πνπ 

επέξρνληαη ιφγσ ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ηεο νθεηιήο σο αλεπίδεθηεο είζπξαμεο, ην 

Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ (Αθαδεκίαο 40 – Σ.Κ. 106 72 Αζήλα) θαη 

ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (Γ/λζε Δπνπηείαο Πηζησηηθνχ πζηήκαηνο – Σνκέαο 

Πξφιεςεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Παξάλνκε Γξαζηεξηφηεηα – Ακεξηθήο 3 

– ΣΚ. 102 50 Αζήλα), πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ εθ κέξνπο ηεο ηα 

ιεηηνπξγνχληα ζηελ Διιάδα πηζησηηθά ηδξχκαηα. Η σο άλσ έγγξαθε ελέξγεηα  

ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ./Διεγθηηθνχ Κέληξνπ/Σεισλείνπ ή ηεο 

Δπηρεηξεζηαθήο Μνλάδαο Δίζπξαμεο θνηλνπνηείηαη ζηνλ νθεηιέηε θαη ηα 

ζπλππφρξεα πξφζσπα. 

Η αλσηέξσ δέζκεπζε δελ εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο αθαηαζρέησλ θαηά ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο. 

 

Πεξαηηέξσ, ε δέζκεπζε αίξεηαη, κε έγγξαθε ελέξγεηα ηνπ αξκφδηνπ, θαηά 

πεξίπησζε, γηα ηελ επηδίσμε ηεο είζπξαμεο ηεο νθεηιήο Πξντζηακέλνπ ηεο 

Γ.Ο.Τ./Διεγθηηθνχ Κέληξνπ/Σεισλείνπ ή ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Δπηρεηξεζηαθήο 

Μνλάδαο Δίζπξαμεο, κε ηνλ επαλαραξαθηεξηζκφ ηεο νθεηιήο σο εηζπξάμηκεο ή 

ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν αθχξσζε ή αλάθιεζε ηεο απφθαζεο ραξαθηεξηζκνχ 

ηεο νθεηιήο σο αλεπίδεθηεο είζπξαμεο ή ηελ εμφθιεζε ησλ νθεηιψλ ή γηα άιιν 

λφκηκν ιφγν. εκεηψλνπκε φηη γηα ηνλ επαλαραξαθηεξηζκφ νθεηιήο σο 

εηζπξάμηκεο αξθεί λα δηαπηζησζεί φηη ππάξρεη, πξηλ ηελ παξαγξαθή ηεο, 
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δπλαηφηεηα κεξηθήο ή νιηθήο ηθαλνπνίεζήο ηεο είηε απφ ηνλ νθεηιέηε είηε απφ 

ζπλππφρξεν πξφζσπν.  

Δπηπιένλ, ππελζπκίδεηαη φηη ε  Φνξνινγηθή Γηνίθεζε δχλαηαη λα αληηηάζζεη ζε 

ζπκςεθηζκφ παξαγεγξακκέλε απαίηεζε ηνπ Γεκνζίνπ γηα κηα ηξηεηία απφ ηε 

ζπκπιήξσζε ηεο παξαγξαθήο (βι. άξζξν 83, παξ. 2 ηνπ ΚΔΓΔ, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ην άξζξν 48, παξ. 2 ηνπ λ. 4174/2013, πξνθεηκέλνπ γηα απαηηήζεηο πνπ εκπίπηνπλ 

ζην πεδίν εθαξκνγήο απηνχ, θαζψο θαη ηηο νκνίνπ πεξηερνκέλνπ δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 89 ηνπ λ. 2362/1995 θαη 139 ηνπ λ.4270/2014, θαηά πεξίπησζε). 

 

Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα απφ ηεο ελεκεξψζεψο ηνπο ελεξγνχλ, ρσξίο θακία άιιε 

δηαδηθαζία ή δηαηχπσζε, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δεζκεχζεσλ κε ηελ ππνρξέσζε 

λα ελεκεξψζνπλ εγγξάθσο ηελ ππεξεζία πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ επηδίσμε ηεο 

είζπξαμεο ηεο νθεηιήο, άκεζα ζε πεξίπησζε εληνπηζκνχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

ή εληφο ηξηκήλνπ ζε θάζε άιιε πεξίπησζε.  

 

7. Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο νθεηιήο σο αλεπίδεθηεο είζπξαμεο θαη ε θαηαρψξηζή ηεο 

ζηα εηδηθά βηβιία αλεπίδεθησλ είζπξαμεο γηα ζπλνιηθή ιεμηπξφζεζκε 

βεβαησκέλε νθεηιή έσο ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο (300.000) επξψ δηελεξγείηαη κε 

απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο γηα ηελ επηδίσμε ηεο είζπξαμεο ηεο 

νθεηιήο θνξνινγηθήο ή ηεισλεηαθήο ππεξεζίαο θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ 

Πξντζηακέλνπ ηνπ Σκήκαηνο πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γηθαζηηθνχ θαη κε 

ζχκθσλε γλψκε ηνπ Πξντζηακέλνπ Τπνδηεχζπλζεο ηεο ππεξεζίαο ή, ζε 

πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη Τπνδηεχζπλζε, κε ζχκθσλε γλψκε ηνπ λφκηκνπ 

αλαπιεξσηή ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο ππεξεζίαο. Δπηζεκαίλνπκε φηη ε 

γλσκνδφηεζε απνηειεί νπζηψδε ηχπν ηεο δηαδηθαζίαο ραξαθηεξηζκνχ ηεο 

νθεηιήο σο αλεπίδεθηεο είζπξαμεο θαη ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν νθείιεη 

λα αμηνινγεί ηα ζηνηρεία ηεο ππφζεζεο θαη λα δηαηππψλεη ζεηηθή ή αξλεηηθή 

γλψκε γηα ηελ θαηαρψξηζε ηεο νθεηιήο ζην εηδηθφ βηβιίν αλεπίδεθησλ είζπξαμεο, 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηε ζρεηηθή εηζήγεζε. Μάιηζηα, ε εηδηθά αηηηνινγεκέλε 

γλψκε, ε νπνία ζπληάζζεηαη ζε μερσξηζηφ δηνηθεηηθφ έγγξαθν, είλαη 

‘’ζχκθσλε’’, θαη δεζκεχεη, εθφζνλ είλαη ζεηηθή,  ην φξγαλν πνπ απνθαζίδεη είηε 

λα εθδψζεη ηελ  απφθαζε ζχκθσλα κε ηε γλσκνδφηεζε είηε, εάλ δελ ηελ θάλεη 

δεθηή, λα απφζρεη απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο αηηηνινγψληαο εηδηθά ηελ 

επηινγή ηνπ απηή. Η αξλεηηθή ζχκθσλε γλψκε εκπνδίδεη ην αξκφδην φξγαλν λα 

εθδψζεη απφθαζε ραξαθηεξηζκνχ νθεηιήο σο αλεπίδεθηεο είζπξαμεο. 

 

8. Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο νθεηιήο σο αλεπίδεθηεο είζπξαμεο θαη ε θαηαρψξηζή ηεο 

ζηα εηδηθά βηβιία αλεπίδεθησλ είζπξαμεο γηα ζπλνιηθή ιεμηπξφζεζκε 

βεβαησκέλε νθεηιή κεγαιχηεξε απφ ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο (300.000) επξψ θαη έσο 
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ελάκηζπ εθαηνκκχξην (1.500.000) επξψ δηελεξγείηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο 

αξκφδηαο γηα ηελ επηδίσμε ηεο είζπξαμεο ηεο νθεηιήο θνξνινγηθήο ή ηεισλεηαθήο 

ππεξεζίαο θαη κε ζχκθσλε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ.2648/1998.  

   

Πίνακαρ 1. Γιαθέζιμα ηλεκηπονικά μέζα ζηη Φοπολογική Γιοίκηζη (Γ.Ο.Τ./Δλεγκηικά 

Κένηπα/ Δπισ. Μονάδα Δίζππαξηρ) για ηη διενέπγεια επεςνών ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος 

άπθπος 82, παπ. 1α ηος ΚΔΓΔ: 

Α. ε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ:  

1. Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (Ο.Π..) Taxis ζηα ππνζπζηήκαηα: κεηξψνπ, 

εζφδσλ, δηθαζηηθνχ, ΚΦΑ, ΦΠΑ, εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ, πξσηνθφιινπ, 

άιισλ θφξσλ, 

2. πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ, 

3. πεξαίσζε θπζηθψλ πξνζψπσλ, 

4. πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα νρεκάησλ, 

5. πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πεξηνπζηνινγίνπ (δειψζεηο Δ9 θαη εθθαζαξίζεηο θφξνπ αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο –εληαίνπ ηέινπο αθηλήησλ γηα θπζηθά πξφζσπα θαη εληαίνπ θφξνπ ηδηνθηεζίαο 

θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ),  

6. Ο.Π.. Elenxis, ζηα ππνζπζηήκαηα: πξνθίι θνξνινγνχκελνπ θαη discoverer – αλαθνξέο,  

7. Ηιεθηξνληθή ππεξεζία πξνβνιήο δειψζεσλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ κηζζψζεσλ 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη 

8. ζηα ζηνηρεία ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ Πειαηψλ / Πξνκεζεπηψλ  

 

Β. ε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα εθηφο Τπ. Οηθνλνκηθψλ: 

1. Μεηξψν ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη ινγαξηαζκψλ πιεξσκψλ, 

2. επηβεβαίσζε ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο απφ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία,  

3. επηβεβαίσζε ζηνηρείσλ κεηαλαζηψλ απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο. 

Δπίζεο, ζε ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη ειεθηξνληθά ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζφδσλ θαη 

ηα νπνία ζπιιέγνληαη απφ άιινπο θνξείο ζηα πιαίζηα ππνρξέσζεο παξνρήο ηνπο ζχκθσλα κε 

ην αξζ. 15 ηνπ λ.4174/2013 (ΠΟΛ. 1033/2014). 

                                                                   Ο Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Γημοζίων Δζόδων 

                                                 

                                                                                 Γεώπγιορ Πιηζιλήρ       
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Συνημμένα: α) απφζπαζκα απφ ην ΦΔΚ 94 Α΄/14.8.2015: νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 6 

ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ1 ηεο παξαγξάθνπ Γ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4336/2015 (2 θχιια) θαη β) νη 

δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζ. ΠΟΛ. 1259/2013, φπσο ηζρχνπλ κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο απφ ηελ ππ’ 

αξηζ. ΠΟΛ. 1089/2016.  

 

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ  

Α. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ  

1. Όιεο νη Γ.Ο.Τ. 

2. Κέληξν Διέγρνπ Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ (Κ.Δ.ΜΔ.ΔΠ.) 

3. Κέληξν Διέγρνπ Φνξνινγνπκέλσλ Μεγάινπ Πινχηνπ (Κ.Δ.ΦΟ.ΜΔ.Π.) 

4. Δπηρεηξεζηαθή Μνλάδα Δίζπξαμεο 

5. Όια ηα Σεισλεία θαη ηα Σνπηθά Σεισλεηαθά Γξαθεία απηψλ 

6. Γηεχζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γ.Γ.Γ.Δ. 

7. Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ΓΓΓΔ (θαη γηα αλάξηεζε ζην 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο ΓΓΓΔ) 

8. Γηεχζπλζε Παξνρήο Φνξνινγηθψλ Τπεξεζηψλ 

 

Β. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1.Απνδέθηεο πίλαθα Α΄ έσο θαη Γ΄ (εθηφο φζσλ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο απνδέθηεο πξνο 

ελέξγεηα)  

2.Διεγθηηθφ πλέδξην, Σζφρα θαη Βνπξλάδνπ 4, 101 68, Αζήλα 

3.Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Αθαδεκίαο 40 , 106 72, Αζήλα, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηηο 

ηξάπεδεο ή ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ  ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα  

4.Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Γ/λζε Δπνπηείαο Πηζησηηθνχ πζηήκαηνο – Σνκέαο Πξφιεςεο 

Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Παξάλνκε Γξαζηεξηφηεηα, Ακεξηθήο 3, 102 50, Αζήλα 

5.Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, Αθαδεκίαο 40, 101 74, Αζήλα 

6. Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ, Ακεξηθήο 21 Α , 106 62, Αζήλα 

7.Έλσζε πλεηαηξηζηηθψλ Σξαπεδψλ Διιάδνο, θνπθά 50, 106 82, Αζήλα 

Γ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν Τπνπξγνχ 

2. Γξαθείν Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 

3. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

4. Γξαθείν Πξντζηακέλνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

5. Γξαθείν Πξντζηακέλνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο Σεισλείσλ θαη Δ.Φ.Κ. 

6. Γξαθείν Πξντζηακέλνπ Γεληθήο Γηεχζπλζεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ 

7. Γηεχζπλζε Δηζπξάμεσλ – Σκήκαηα Α΄-Δ΄, Γξακκαηεία 

8. Γηεχζπλζε Σεισλεηαθψλ Γηαδηθαζηψλ 
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Οι διαηάξειρ ηηρ ςπ’ απιθ. ΠΟΛ. 1259/2013 (ΦΔΚ Β΄ 3119), όπωρ ιζσύοςν  

μεηά ηην ηποποποίηζή ηηρ με ηιρ ςπ’ απιθ. ΠΟΛ.1188/2014 (ΦΔΚ Β΄ 2175) και 

1089/2016 (Β΄ 2114) έσοςν ωρ εξήρ: 

 
 

ΘΔΜΑ : Γιαδικαζία διάκπιζηρ ληξιπποθέζμων οθειλών ππορ ηο Γημόζιο ζε 

ειζππάξιμερ και ανεπίδεκηερ είζππαξηρ –Δκσώπηζη απμοδιοηήηων Γενικού 

Γπαμμαηέα Γημοζίων Δζόδων και καθοπιζμόρ απμοδίων οπγάνων. 

 

Άπθπο 1 

Κπιηήπια και πποϋποθέζειρ για ηο σαπακηηπιζμό οθειλών 

ωρ ανεπίδεκηων είζππαξηρ 

1. Οη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο πξνο ην Δεκφζην θαη νη ζπκβεβαησκέλεο νθεηιέο πξνο 

ηξίηνπο ραξαθηεξίδνληαη σο αλεπίδεθηεο είζπξαμεο εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά ηα 

αθφινπζα: 

 α) έρνπλ νινθιεξσζεί νη έξεπλεο κε βάζε ηα εθάζηνηε πξφζθνξα δηαζέζηκα 

ειεθηξνληθά κέζα ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο θαη απφ ηηο έξεπλεο απηέο δελ 

δηαπηζηψζεθε ε χπαξμε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε θαη ησλ ζπλππφρξεσλ 

πξνζψπσλ, ή δηαπηζηψζεθε ε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν εθπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ηνπο ζηνηρείσλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζε αθχξσζε ή ζε δηάξξεμε θαηά ηα άξζξα 939 θαη 

επφκελα ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη εηδηθφηεξα δηαπηζηψζεθε ε νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο επί θηλεηψλ, αθηλήησλ ή απαηηήζεσλ θαηά ησλ 

αλσηέξσ επζπλφκελσλ πξνζψπσλ κε επίζπεπζε ηνπ Δεκνζίνπ ή ηξίησλ ή απφ ηνλ 

εθθαζαξηζηή ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο εθθαζάξηζεο θαη ε παχζε ησλ εξγαζηψλ 

ηεο πηψρεπζεο, εθφζνλ έρεη ιάβεη ρψξα θήξπμε ησλ επζπλφκελσλ πξνζψπσλ ζε 

πηψρεπζε, ε νπνία δελ έρεη πεξαησζεί, 

β) έρεη ππνβιεζεί αίηεζε πνηληθήο δίσμεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 

1882/1990 (Α΄ 43), φπσο ηζρχεη, ζε φζεο πεξηπηψζεηο ζπληξέρνπλ νη λφκηκεο 

πξνυπνζέζεηο ή δελ είλαη δπλαηή ε ππνβνιή απηήο, 

γ) έρεη πξαγκαηνπνηεζεί έιεγρνο απφ εηδηθά νξηδφκελν ειεγθηή ηεο αξκφδηαο 

ππεξεζίαο ηεο Φνξνινγηθήο Δηνίθεζεο, ν νπνίνο πηζηνπνηεί, κε βάζε εηδηθά 

αηηηνινγεκέλε έθζεζε ειέγρνπ, φηη ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ 

πεξηπηψζεσλ θαη φηη είλαη αληηθεηκεληθά αδχλαηε ε είζπξαμε ησλ νθεηιψλ απφ ηνλ 

νθεηιέηε θαη ηα ζπλππφρξεα πξφζσπα. 

2. Γηα εηαηξείεο ηνπ ηεινχλ ππφ θξαηηθφ έιεγρν ή ζηηο νπνίεο αζθείηαη θξαηηθή 

επνπηεία θαη νη νπνίεο ηεινχλ ππφ εθθαζάξηζε ή πηψρεπζε απαηηείηαη ε αλαγγειία 
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ηνπ Δεκνζίνπ ζηηο δηαδηθαζίεο απηέο θαη ε ζπλδξνκή ησλ πεξηπηψζεσλ β) θαη γ) ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 

3. Γηα νθεηιέο πνπ αθνξνχλ θνηλφηεηεο νκνγελεηαθψλ νξγαλψζεσλ πνπ έρνπλ ζηελ 

θπξηφηεηά ηνπο ειιεληθά ζρνιεία ζηελ αιινδαπή απαηηείηαη ε ζπλδξνκή ηεο σο άλσ 

πεξίπησζεο γ) 

 

Άπθπο 1Α 

Έκθεζη Δλέγσος 

1. Η ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο απφθαζεο γηα ην 

ραξαθηεξηζκφ νθεηιήο σο αλεπίδεθηεο είζπξαμεο πηζηνπνηείηαη κε εηδηθά 

αηηηνινγεκέλε έθζεζε ειέγρνπ. Η έθζεζε ειέγρνπ ππνβάιιεηαη απφ εηδηθά νξηδφκελν 

ειεγθηή, ν νπνίνο ππεξεηεί ζηελ αξκφδηα γηα ηελ εηζήγεζε θνξνινγηθή ή ηεισλεηαθή 

αξρή θαη επηιέγεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν απηήο. Γηα ηε δηαπίζησζε ηεο 

αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο είζπξαμεο ηνπ νθεηιέηε κε ηελ έθζεζε ειέγρνπ 

πηζηνπνηείηαη φηη: 

α) ιήθζεθαλ φια ηα πξνβιεπφκελα αζθαιηζηηθά, δηνηθεηηθά, δηθαζηηθά θαη 

αλαγθαζηηθά κέηξα ζε βάξνο ηνπ νθεηιέηε, 

β) δηελεξγήζεθε εθηεηακέλε έξεπλα γηα ηνλ εληνπηζκφ θάζε θηλεηήο ή αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο θαη ιήθζεθε αληίγξαθν ηεο κεξίδαο ηνπ νθεηιέηε ηνπιάρηζηνλ απφ ηα 

ππνζεθνθπιαθεία θαη ηα θηεκαηνινγηθά γξαθεία ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο, 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ ηφπνπ θαηαγσγήο, 

γ) δηεξεπλήζεθε θαη δηαπηζηψζεθε φηη δελ ππφθεηληαη ζε δηάξξεμε, ιφγσ 

θαηαδνιίεπζεο,  κεηαβηβάζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε, 

δ) νινθιεξψζεθε ε έξεπλα γηα ηνλ εληνπηζκφ ρξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ, φπσο 

κηζζσκάησλ, κηζζψλ, ζπληάμεσλ, απαηηήζεσλ ζηηο ηξάπεδεο θαη ηα ινηπά πηζησηηθά 

ηδξχκαηα, ηε κεηαθνξά ρξεκάησλ ή άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νθεηιέηε ζην 

εμσηεξηθφ θαη ηελ απφιεςε ηφθσλ απφ ην εμσηεξηθφ θαη, ζηελ πεξίπησζε 

πιεξνθνξηψλ γηα πεγέο απνπιεξσκήο ηεο νθεηιήο ζηελ αιινδαπή, φηη ππνβιήζεθε 

ηνπιάρηζηνλ ε αίηεζε ηνπ άξζξνπ 298 ηνπ λ.4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86, άξζξν 5 ηεο 

Οδεγίαο 2010/24/ΕΕ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ηεο 16εο Μαξηίνπ 

2010) ή θαη άιιε ζπλαθήο αίηεζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζε ζχκβαζε 

γηα ηελ απνθπγή δηπιήο θνξνινγίαο ή ζε άιιε δηαθξαηηθή ζχκβαζε, εθφζνλ ζηελ 

Οδεγία ή ζηηο ζπκβάζεηο απηέο πξνβιέπεηαη ε παξνρή, απφ αιινδαπή αξρή, 

ακνηβαίαο δηνηθεηηθήο ζπλδξνκήο ζηελ είζπξαμε, 
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ε) δηεξεπλήζεθε θάζε ζηνηρείν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα εθάζηνηε πξφζθνξα 

δηαζέζηκα ειεθηξνληθά κέζα ζηε Φνξνινγηθή Δηνίθεζε θαη ζην θπζηθφ θάθειν ηνπ 

νθεηιέηε, φπσο θνξνινγηθέο δειψζεηο, δειψζεηο κεηξψνπ, ηζνινγηζκνί θαη ινηπέο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, έληππα πιεξνθνξηψλ γηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

Εηδηθά γηα ηηο νθεηιέο ζηα Τεισλεία ν νξηδφκελνο ειεγθηήο ζα απεπζχλεηαη ζηελ 

αξκφδηα Φνξνινγηθή Αξρή γηα ηε ιήςε ησλ αλσηέξσ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ. 

ζη) Σε πεξίπησζε πηψρεπζεο ηνπ νθεηιέηε, έρεη θεξπρζεί ε παχζε ησλ εξγαζηψλ ηεο 

πηψρεπζεο ή έρεη επέιζεη πεξάησζε απηήο, ηα νπνία δηαπηζηψλνληαη κε θάζε 

πξφζθνξν κέζν, φπσο θνηλνπνίεζε δηθαζηηθήο απφθαζεο θαη έιεγρνο ηειεζηδηθίαο 

απηήο, φηαλ απαηηείηαη απφ ην λφκν, ιήςε πηζηνπνηεηηθνχ απφ ην αξκφδην 

πησρεπηηθφ δηθαζηήξην ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο πηψρεπζεο ή έξεπλα ζηε κεξίδα 

ηνπ νθεηιέηε πνπ ηεξείηαη ζην αλσηέξσ δηθαζηήξην, 

δ) φιεο νη έξεπλεο, ελέξγεηεο θαη κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α) έσο ζη) 

ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ έρνπλ νινθιεξσζεί ή ιεθζεί θαη θαηά ησλ 

ζπλππφρξεσλ πξνζψπσλ θαη δελ πξνέθπςε ηφζν γηα απηνχο, φζν θαη γηα ηνλ 

νθεηιέηε, δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο ηνπ ρξένπο. 

 

Άπθπο 2 

Γιαδικαζία διάκπιζηρ ληξιπποθέζμων οθειλών ζε ειζππάξιμερ  

και ανεπίδεκηερ είζππαξηρ 

1.Η δηαδηθαζία γηα ηε δηάθξηζε ησλ ιεμηπξνζέζκσλ νθεηιψλ πξνο ην Δεκφζην  ζε 

εηζπξάμηκεο θαη αλεπίδεθηεο είζπξαμεο άξρεηαη κε ηελ ππνβνιή ηεθκεξησκέλεο 

εηζήγεζεο γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ νθεηιήο σο αλεπίδεθηεο είζπξαμεο απφ ην αξκφδην 

πξνο ηνχην φξγαλν πξνο ηελ ππεξεζία ή ην φξγαλν πνπ είλαη αξκφδην γηα ηε 

ρνξήγεζε γλψκεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο. Γηα ηηο 

εηζεγήζεηο ηνπ παξφληνο ηεξείηαη ειεθηξνληθφ αξρείν.  

     

 Η εηζήγεζε πξέπεη ππνρξεσηηθά :  

α) λα πεξηέρεη  ηελ αηηηνινγεκέλε άπνςε απηνχ, 

β)λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ 

εμαληιεζεί φιεο νη ελέξγεηεο (φπσο αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 1Α ηεο παξνχζαο 

απφθαζεο) γηα ηελ είζπξαμε ηεο νθεηιήο, πξνθεηκέλνπ απηή λα ραξαθηεξηζηεί σο 

αλεπίδεθηε είζπξαμεο θαη  

2. Ο έιεγρνο, ε επαιήζεπζε θαη ε δηαπίζησζε ηεο πιεξφηεηαο ηεο ππνβιεζείζαο 

εηζήγεζεο, θαζψο θαη ησλ ζπλεκκέλσλ παξαζηαηηθψλ, δηελεξγείηαη απφ ην αξκφδην 
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γλσκνδνηηθφ φξγαλν, ην νπνίν δχλαηαη λα δεηά ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία απφ ηνλ 

εηζεγεηή, άιιε ππεξεζία ή ηξίην, ηα νπνία πξέπεη λα απνζηέιινληαη άκεζα, ή λα 

επηζηξέθεη ην θάθειν κε ηα ζπλεκκέλα ζηνηρεία ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ εληνπίδνληαη 

θελά ζηελ πξφηαζε, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξσζεί ν θάθεινο. 

3. Τν αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν αμηνινγεί ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο ππφζεζεο 

θαη ηα ηπρφλ πξφζζεηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία θαη δηαηππψλεη ζεηηθή ή αξλεηηθή 

γλψκε γηα ηελ θαηαρψξηζε ηεο νθεηιήο ζην εηδηθφ βηβιίν αλεπίδεθησλ είζπξαμεο, 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ εηζήγεζε. Η δηαδηθαζία ηνπ ραξαθηεξηζκνχ νθεηιήο σο 

αλεπίδεθηεο είζπξαμεο νινθιεξψλεηαη κε ηελ έθδνζε απφθαζεο απφ ην απνθαζίδνλ 

θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο παξνχζαο φξγαλν κε ζχκθσλε γλψκε ηνπ 

αξκφδηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ.   

4. Η θαηαρψξηζε ηεο απφθαζεο ζην  βηβιίν αλεπίδεθησλ είζπξαμεο ηνπ άξζξνπ 3 ηεο 

παξνχζαο, γίλεηαη απφ ηελ ππεξεζία πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ επηδίσμε είζπξαμεο 

ηεο νθεηιήο θαηά πεξίπησζε. 

 

Άπθπο 3 

Διδικό βιβλίο ανεπίδεκηων είζππαξηρ 

1.Ωο «εηδηθφ βηβιίν αλεπίδεθησλ είζπξαμεο» νξίδεηαη ην βηβιίν φπνπ  

πεξηιακβάλνληαη νη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο πξνο ην Δεκφζην, θαζψο θαη 

ζπκβεβαησκέλεο νθεηιέο πξνο ηξίηνπο, πνπ έρνπλ βεβαησζεί θαηά ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν σο αλεπίδεθηεο είζπξαμεο. Τν 

βηβιίν απηφ ηεξείηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην δηθαζηηθφ ηκήκα ηεο ππεξεζίαο πνπ 

είλαη αξκφδηα γηα ηελ επηδίσμε είζπξαμεο ηεο νθεηιήο, κε δπλαηφηεηα αλάθηεζεο θαη 

εθηχπσζεο ησλ θαηαρσξηζζέλησλ ζηνηρείσλ, θαη ελεκεξψλεηαη θαηά πεξίπησζε απφ 

ηνλ αξκφδην ππάιιειν. 

2. Σην «εηδηθφ βηβιίν αλεπίδεθησλ είζπξαμεο» πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα 

ζηνηρεία: 

α) ν Α.Φ.Μ. θαη ην νλνκαηεπψλπκν ή επσλπκία ηνπ ππνρξένπ θαη ησλ ζπλππνρξέσλ 

κε απηφλ πξνζψπσλ. Εηδηθφηεξα, γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ζπλππνρξέσλ, πξέπεη 

επηπξνζζέησο λα πεξηιακβάλεηαη πνζφ ή πνζνζηφ ζπλππνρξέσζεο επί κέξνπο ή ηνπ 

ζπλφινπ ηεο νθεηιήο,  

β) ηα ζηνηρεία βεβαίσζεο ηεο νθεηιήο, 

γ) ην ζπλνιηθφ πνζφ νθεηιήο πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο αλεπίδεθην είζπξαμεο αλά 

ΑΦΜ,  

δ) ν αξηζκφο θαη ε εκεξνκελία  ηεο απφθαζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, 
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ε) ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ θαη εκεξνκελία ηνπ εηζεξρνκέλνπ ζηελ ππεξεζία 

ελεκεξσηηθνχ εγγξάθνπ, 

ζη) ν αξηζκφο θαη ε εκεξνκελία θαηαρψξηζεο ηεο νθεηιήο ζην εηδηθφ βηβιίν 

αλεπίδεθησλ είζπξαμεο. 

3. Σηηο θαηαζηάζεηο ιεμηπξνζέζκσλ θαη ζηηο ινηπέο εθηππψζεηο, φπνπ απαηηείηαη,  

εκθαλίδεηαη δηαθξηηά ην πνζφ ησλ αλεπίδεθησλ πξνο είζπξαμε νθεηιψλ θαη αλά 

νθεηιέηε. 

 

Άπθπο 4 

Σςνέπειερ σαπακηηπιζμού οθειλών ωρ ανεπίδεκηων είζππαξηρ 

 

1. Απφ ηελ εκεξνκελία θαηαρψξηζεο ηεο νθεηιήο ζηα βηβιία ησλ αλεπίδεθησλ 

είζπξαμεο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα (10) εηψλ απφ ηε ιήμε ηνπ έηνπο κέζα ζην 

νπνίν έγηλε ε θαηαρψξηζε, επέξρνληαη νη αθφινπζεο έλλνκεο ζπλέπεηεο :   

α) αλαζηέιιεηαη απηνδίθαηα ε παξαγξαθή ηεο νθεηιήο,   

β) δελ ρνξεγείηαη ζηνλ νθεηιέηε θαη ζε φια ηα ζπλππφρξεα πξφζσπα απνδεηθηηθφ 

θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο γηα νπνηαδήπνηε αηηία. Εθφζνλ πξφθεηηαη γηα είζπξαμε 

ρξεκάησλ πνπ ζα δηαηεζνχλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ Δεκνζίνπ ή γηα εθπνίεζε 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ην πξντφλ ησλ νπνίσλ ζα δηαηεζεί γηα ηνλ ίδην ζθνπφ, 

ρνξεγείηαη βεβαίσζε νθεηιήο. 

γ) δελ ρνξεγείηαη ζηνλ νθεηιέηε θαη ζε φια ηα ζπλππφρξεα πξφζσπα άιιν 

πξνβιεπφκελν απφ ην λφκν πηζηνπνηεηηθφ γηα κεηαβίβαζε  πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 

εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα εθπνίεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ην πξντφλ ησλ νπνίσλ ζα 

δηαηεζεί γηα ηνλ ίδην ζθνπφ. 

Οη αξκφδηεο θαηά ηε ρνξήγεζε ησλ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθψλ ππεξεζίεο πξέπεη λα 

εμεηάδνπλ αλ ε νθεηιή έρεη θαηαρσξηζζεί ζην εηδηθφ βηβιίν αλεπίδεθησλ είζπξαμεο.  

δ) δεζκεχνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο νη ηξαπεδηθνί θαη επελδπηηθνί ινγαξηαζκνί θαη ην 

πεξηερφκελν ησλ ζπξίδσλ ζε ηξάπεδεο ή άιια πηζησηηθά ηδξχκαηα ησλ παξαπάλσ 

πξνζψπσλ θαη’ αλάινγε εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ησλ παξαγξάθσλ 5 θαη 6 ηνπ 

άξζξνπ 46 ηνπ λ.4174/2013.  

2.Τν Δεκφζην δηαηεξεί ην δηθαίσκα ιήςεο φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο αλαγθαζηηθψλ ή κε κέηξσλ, δηελέξγεηαο ζπκςεθηζκνχ θ.ιπ. ζε 

πεξίπησζε δηαπίζησζεο χπαξμεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη κεηά ηελ θαηαρψξηζε 

ηεο νθεηιήο ζην εηδηθφ βηβιίν αλεπίδεθησλ είζπξαμεο. 
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Άπθπο 4Α 

Γιαδικαζία δέζμεςζηρ και λοιπά θέμαηα 

1. Οη δεζκεχζεηο ηεο πεξίπησζεο δ) ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο απφθαζεο αθνξνχλ 

ζην ζχλνιν (εθαηφ ηνηο εθαηφ θαη αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο) 

ησλ θαηαζέζεσλ, ησλ πάζεο θχζεσο ινγαξηαζκψλ θαη παξαθαηαζεθψλ θαη ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ ζπξίδσλ ηνπ νθεηιέηε θαη ησλ ζπλππφρξεσλ πξνζψπσλ θαη κέρξη 

ηνπ χςνπο ησλ νθεηιψλ πξνο ην Δεκφζην θαη ησλ ζπκβεβαησκέλσλ νθεηιψλ πξνο 

ηξίηνπο.  

2. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ  δεζκεχζεσλ απηψλ, ν αξκφδηνο, θαηά πεξίπησζε, γηα ηελ 

επηδίσμε ηεο είζπξαμεο ηεο νθεηιήο Πξντζηάκελνο ηεο Δ.Ο.Υ./Ειεγθηηθνχ 

Κέληξνπ/Τεισλείνπ ή ν Πξντζηάκελνο ηεο Επηρεηξεζηαθήο Μνλάδαο Είζπξαμεο, 

ελεκεξψλεη άκεζα κε έγγξαθε ελέξγεηά ηνπ, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη έλλνκεο 

ζπλέπεηεο πνπ επέξρνληαη ιφγσ ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ηεο νθεηιήο σο αλεπίδεθηεο 

είζπξαμεο, ην Τακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Δαλείσλ (Αθαδεκίαο 40 – Τ.Κ. 106 72 

Αζήλα) θαη ηελ Τξάπεδα ηεο Ειιάδνο (Δ/λζε Επνπηείαο Πηζησηηθνχ Σπζηήκαηνο – 

Τνκέαο Πξφιεςεο Ννκηκνπνίεζεο Εζφδσλ απφ Παξάλνκε Δξαζηεξηφηεηα – 

Ακεξηθήο 3 – ΤΚ. 102 50 Αζήλα), πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ εθ κέξνπο ηεο ηα 

ιεηηνπξγνχληα ζηελ Ειιάδα πηζησηηθά ηδξχκαηα. Οη αλσηέξσ ππεξεζίεο θαη θνξείο 

απφ ηεο ελεκεξψζεψο ηνπο ελεξγνχλ ακέζσο, ρσξίο θακία άιιε δηαδηθαζία ή 

δηαηχπσζε, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δεζκεχζεσλ κε ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψζνπλ 

εγγξάθσο ηελ ππεξεζία πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ επηδίσμε ηεο είζπξαμεο ηεο 

νθεηιήο, άκεζα ζε πεξίπησζε εληνπηζκνχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή εληφο ηξηκήλνπ 

ζε θάζε άιιε πεξίπησζε. Η σο άλσ έγγξαθε ελέξγεηα, ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο 

Δ.Ο.Υ./Ειεγθηηθνχ Κέληξνπ/Τεισλείνπ ή ηεο Επηρεηξεζηαθήο Μνλάδαο Είζπξαμεο, 

θνηλνπνηείηαη ζηνλ νθεηιέηε θαη ηα ζπλππφρξεα πξφζσπα. 

3. Η δέζκεπζε αίξεηαη, κε έγγξαθε ελέξγεηα ηνπ αξκφδηνπ, θαηά πεξίπησζε, γηα ηελ 

επηδίσμε ηεο είζπξαμεο ηεο νθεηιήο Πξντζηακέλνπ ηεο Δ.Ο.Υ./Ειεγθηηθνχ 

Κέληξνπ/Τεισλείνπ ή ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Επηρεηξεζηαθήο Μνλάδαο Είζπξαμεο, 

κε ηνλ επαλαραξαθηεξηζκφ ηεο νθεηιήο σο εηζπξάμηκεο ή ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν 

αθχξσζε ή αλάθιεζε ηεο απφθαζεο ραξαθηεξηζκνχ ηεο νθεηιήο σο αλεπίδεθηεο 

είζπξαμεο ή ηελ εμφθιεζε ησλ νθεηιψλ ή γηα άιιν λφκηκν ιφγν.  

4. Η δέζκεπζε ηεο πεξίπησζεο δ) ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ 

εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο αθαηαζρέησλ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
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Άπθπο 5 

Δπανασαπακηηπιζμόρ ωρ ειζππάξιμων ηων καηασωπιζθειζών ωρ ανεπίδεκηων 

είζππαξηρ οθειλών 

1.Οθεηιή πνπ έρεη θαηαρσξηζζεί θαηά ην άξζξν 2 ηεο παξνχζαο ζην εηδηθφ βηβιίν  

αλεπίδεθησλ είζπξαμεο δηαγξάθεηαη απφ ην βηβιίν απηφ θαη επαλαραξαθηεξίδεηαη σο 

εηζπξάμηκε, εάλ πξηλ απφ ηελ παξαγξαθή ηεο δηαπηζησζεί φηη ππάξρεη ή απνθηήζεθε 

απφ ηνλ νθεηιέηε ή ζπλππφρξεν πξφζσπν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ θαζηζηά δπλαηή 

ηε κεξηθή ή νιηθή εμφθιεζε ηεο νθεηιήο.   

2.Η δηαδηθαζία γηα ηνλ επαλαραξαθηεξηζκφ σο εηζπξάμηκσλ ησλ θαηαρσξηζζεηζψλ 

σο αλεπίδεθησλ είζπξαμεο νθεηιψλ γίλεηαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην 

άξζξν 2 ηεο παξνχζαο. 

 

Άπθπο 6 

Δκσώπηζη απμοδιοηήηων Γενικού Γπαμμαηέα Γημοζίων Δζόδων 

Οπιζμόρ απμοδίων οπγάνων 

 

1. Ο ραξαθηεξηζκφο νθεηιήο σο αλεπίδεθηεο είζπξαμεο θαη ε θαηαρψξηζή ηεο ζηα 

εηδηθά βηβιία ηνπ άξζξνπ 3 γίλεηαη: 

α) κε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο γηα ηελ επηδίσμε ηεο είζπξαμεο ηεο 

νθεηιήο θνξνινγηθήο ή ηεισλεηαθήο ππεξεζίαο θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ 

Πξντζηακέλνπ ηνπ Τκήκαηνο πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Δηθαζηηθνχ θαη κε 

ζχκθσλε γλψκε ηνπ Πξντζηακέλνπ Υπνδηεχζπλζεο ηεο ππεξεζίαο ή ζε πεξίπησζε 

πνπ δελ πξνβιέπεηαη Υπνδηεχζπλζε, κε ζχκθσλε γλψκε ηνπ λφκηκνπ αλαπιεξσηή 

ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Υπεξεζίαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζπλνιηθή ιεμηπξφζεζκε 

βεβαησκέλε νθεηιή κηθξφηεξε ησλ ηξηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (300.000) επξψ, 

β) κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Δεκνζίσλ Εζφδσλ, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ 

Πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο γηα ηελ επηδίσμε ηεο είζπξαμεο ηεο νθεηιήο 

θνξνινγηθήο ή ηεισλεηαθήο ππεξεζίαο θαη κε ζχκθσλε γλψκε ηεο Επηηξνπήο ηνπ 

άξζξνπ 15 ηνπ λ.2648/1998 (ΦΕΚ Α΄ 238), εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζπλνιηθή 

ιεμηπξφζεζκε βεβαησκέλε νθεηιή κεγαιχηεξε ησλ ηξηαθνζίσλ (300.000) ρηιηάδσλ 

επξψ θαη έσο ελάκηζπ εθαηνκκχξην (1.500.000) επξψ θαη 

γ) κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Δεκνζίσλ Εζφδσλ, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ 

Πξντζηακέλνπ ηεο Επηρεηξεζηαθήο Μνλάδαο Είζπξαμεο θαη κε ζχκθσλε γλψκε ηνπ 

αξκφδηνπ Τκήκαηνο ηνπ Ειεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζπλνιηθή 
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ιεμηπξφζεζκε βεβαησκέλε νθεηιή κεγαιχηεξε απφ ελάκηζπ εθαηνκκχξην (1.500.000)  

επξψ. 

Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Δεκνζίσλ Εζφδσλ κπνξεί λα 

δεηεί ηε ζχκθσλε γλψκε Κιηκαθίνπ ή Τκήκαηνο ή Δηεχζπλζεο ηνπ Ειεγθηηθνχ 

Σπλεδξίνπ, πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηεο Οινκέιεηάο ηνπ γηα νθεηιέο πνπ 

ππνιείπνληαη ηνπ αλσηέξσ πνζνχ. 

2. Τα φξγαλα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξψηε παξάγξαθν είλαη αξκφδηα, κε ηηο ίδηεο 

δηαθξίζεηο, θαη γηα ηνλ επαλαραξαθηεξηζκφ αλεπίδεθηεο είζπξαμεο νθεηιήο σο 

εηζπξάμηκεο. 

Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο. 
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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 94   
 14 Αυγούστου 2015

ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4336

Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμ−
βασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλο−
ποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Άρθρο 1

1. α. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ. α΄ της 
παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120) αντικα−
θίστανται ως εξής:

«α. Τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
1 ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, που 
έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 
1.1.2015 και μετά.»

β. Οι διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 
του ν. 3865/2010 αντικαθίστανται ως εξής:

«α) έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους,».
γ. Στην περ. γ΄ της παρ, 3 του άρθρου 3 του ν. 3865/ 

2010 η φράση «διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα για του−
λάχιστον δεκαπέντε (15) έτη μεταξύ του 15ου και του 
65ου έτους της ηλικίας τους.» αντικαθίσταται με τη 
φράση «διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον 
δεκαπέντε (15) έτη μεταξύ του 15ου και του 67ου έτους 
της ηλικίας τους.»

δ. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του
ν. 3865/2010 η φράση «πλην των αποδοχών του μήνα 
κατά τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότη−
σης» αντικαθίσταται με τη φράση «πλην των αποδοχών 

του μήνα αποχώρησης από την Υπηρεσία του υπαλλή−
λου ή του στρατιωτικού».

ε. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του
ν. 3865/2010 η φράση «πλην των ασφαλιστέων αποδοχών 
του τελευταίου έτους ή τμήματος έτους κατά το οποίο  
υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης,» αντικαθίστα−
ται με τη φράση «πλην των ασφαλιστέων αποδοχών του 
έτους ή τμήματος έτους κατά το οποίο αποχωρεί από 
την Υπηρεσία ο υπάλληλος ή ο στρατιωτικός».

στ. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρ−
θρου 4 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120) αντικαθίστανται ως εξής:

« 3. Όσοι έχουν προσληφθεί στο Δημόσιο μέχρι και 
την 31.12.2010 και έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από 
την Υπηρεσία από 30.8.2015 και μετά δικαιούνται:»

ζ. Στον έκτο στίχο της περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 
4 του ν. 3865/2010 η φράση «που θεμελιώνουν δικαίωμα 
σύνταξης μετά την 1.1.2015» αντικαθίσταται με τη φράση 
«που έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία 
από 1.1.2015 και μετά,».

η. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3865/2010 
προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:

«γ. Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4002/ 
2011 (Α΄ 180) έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις συ−
ντάξεις που υπολογίζονται με βάση τις διατάξεις των 
προηγούμενων παραγράφων και αυτής.»

θ. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3865/ 
2010 καταργούνται.

ι. Συντάξεις που έχουν κανονισθεί αντίθετα με τα ορι−
ζόμενα στις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 4 του 
ν. 3865/2010, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποί−
ησή τους με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, 
αναπροσαρμόζονται οίκοθεν από την αρμόδια Υπηρεσία 
Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα 
δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την ημε−
ρομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης και όχι πριν 
την 30.8.2015.

929
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Κ.Πολ.Δ..» 
20. Το άρθρο 162 του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώ-

δικας» (Α΄153) τροποποιείται ως ακολούθως:

«Άρθρο 162

Αν η Πτωχευτική περιουσία έχει εκτιμηθεί κατά την α-
πογραφή του άρθρου 68 σε ποσό μικρότερο από εκατό
χιλιάδες (100.000) ευρώ, ακολουθείται η Διαδικασία του
παρόντος Κεφαλαίου. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι
διατάξεις των λοιπών κεφαλαίων του παρόντος Κώδι-
κα.»

21. Μετά το άρθρο 170 προστίθεται άρθρο 170α στο ν.
3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (Α΄153) ως ακολού-
θως:

«Άρθρο 170α
Περίοδος απαλλαγής

Ο οφειλέτης φυσικό πρόσωπο ο οποίος επιπλέον έχει
κηρυχθεί συγγνωστός σύμφωνα με το άρθρο 167 θα α-
παλλάσσεται πλήρως από τις απαιτήσεις κατά της πτω-
χευτικής περιουσίας μετά από την παρέλευση τριών ε-
τών από την κήρυξη της πτώχευσης.»

22. Από 1.1.2016, οι αρμοδιότητες που προβλέπονται
στον Πτωχευτικό Κώδικα (ν. 3588/2007) ως αρμοδιότη-
τες του συνδίκου, του μεσολαβητή, του ειδικού εντολο-
δόχου και του ειδικού εκκαθαριστή θα ασκούνται από
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο, ύστερα από κατα-
χώρηση σε επαγγελματικό μητρώο, θα έχει το δικαίωμα
να ασκεί το επάγγελμα του διαχειριστή αφερεγγυότη-
τας. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από
πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων και του Υπουργού Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, καθορίζονται οι τυ-
πικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις άσκησης του επαγ-
γέλματος, τα επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται
για την πρόσβαση στο επάγγελμα, ο τρόπος οργάνωσης
του επαγγέλματος, ο διορισμός και η παύση του διαχει-
ριστή, η εποπτεία του, οι επιμέρους αρμοδιότητές του σε
σχέση με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Πτωχευτι-
κού Κώδικα μαζί με την ευθύνη και τις κυρώσεις από τη
μη άσκησή τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση
μεταβατικού χαρακτήρα, ιδίως για τις εκκρεμείς διαδικα-
σίες.

23. Η παρούσα υποπαράγραφος εφαρμόζεται επί των
διαδικασιών που αρχίζουν μετά την έναρξη ισχύος του
παρόντος, με την εξαίρεση της παραγράφου 21 η οποία
θα ισχύσει από 1.1.2016. 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ-
ΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Δ.
356/1974 (Α΄90), 4152/2013 (Α΄107), 4172/2013
(Α΄167), 4174/2013 (Α΄170), 4305/2014 (Α΄237),
4321/2015 (Α΄32) 

1. Στην περίπτωση α΄ της πρώτης παρ. του άρθρου 82
του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ Α΄90) μετά τις λέξεις «οι έρευ-
νες» προστίθενται οι λέξεις «με βάση τα εκάστοτε πρό-
σφορα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα της φορολογικής δι-
οίκησης». 

2. Στην ίδια ως άνω περίπτωση μετά τη λέξη «τρίτων»
διαγράφεται το κόμμα και αντικαθίστανται οι λέξεις «ο έ-
λεγχος της πτωχευτικής και μεταπτωχευτικής περιου-
σίας» με τις λέξεις «ή με διαδικασία εκκαθάρισης και η
παύση των εργασιών της πτώχευσης».

3. Στην ίδια ως άνω περίπτωση μετά τη λέξη «πτωχό»
τίθεται τελεία και διαγράφονται οι λέξεις «ή ολοκλήρω-
ση της διαδικασίας εκκαθάρισης, εφόσον πρόκειται για
οφειλέτη υπό καθεστώς εκκαθάρισης». 

4. Στην περίπτωση β΄ της πρώτης παρ. του άρθρου 82
του ν.δ. 356/1974 μετά τη λέξη «δίωξης» και πριν από τη
λέξη «κατά» διαγράφονται οι λέξεις «εφόσον πρόκειται
για συνολική βασική οφειλή άνω των δέκα χιλιάδων
(10.000) ευρώ».

5. Στην περίπτωση γ΄ της τρίτης παρ. του άρθρου 82
του ν.δ. 356/1974 μετά τη λέξη «λογαριασμοί» προστίθε-
νται οι λέξεις «και το περιεχόμενο των θυρίδων σε τρά-
πεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα».

6. Στην ίδια ως άνω περίπτωση αντικαθίστανται οι λέ-
ξεις «του άρθρου 14 του ν. 2523/1997» με τις λέξεις
«των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/
2013 όπως ισχύει».

7. Στο άρθρο 30Β του ν.δ. 356/1974 προστίθεται παρά-
γραφος 5 ως εξής: 

«5. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων δύναται
να αποστέλλει ηλεκτρονικά στα πιστωτικά ιδρύματα της
χώρας τα στοιχεία των οφειλετών του Δημοσίου, με συ-
νολική ληξιπρόθεσμη οφειλή πάνω από εβδομήντα χιλιά-
δες ευρώ. Τα πιο πάνω ιδρύματα υποχρεούνται να προ-
βαίνουν αυθημερόν στις ενέργειες που απαιτούνται για
τη δέσμευση των χρημάτων, που ευρίσκονται ή κατατίθε-
νται στους λογαριασμούς των οφειλετών, μέχρι του ύ-
ψους της συνολικής οφειλής. Μετά τη δέσμευση και ε-
ντός δύο ημερών, ενημερώνεται για το ύψος του δε-
σμευθέντος ποσού η Φορολογική Διοίκηση, η οποία ο-
φείλει να επιβάλει κατάσχεση, κατά τις διατάξεις του
πρώτου άρθρου του παρόντος, το αργότερο σε πέντε ερ-
γάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική παραλαβή της ενη-
μερωτικής απάντησης, άλλως το πιστωτικό ίδρυμα προ-
βαίνει οίκοθεν στην άμεση άρση της επιβληθείσης δέ-
σμευσης. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζε-
ται η αρμόδια υπηρεσία για τη συλλογή και αποστολή
των στοιχείων, κατά το εδάφιο 1 ως και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσης παραγράφου. Με όμοια απόφαση μπορεί να
μεταβάλλεται το ύψος της οφειλής του εδαφίου 1.»

8. α. Η περίπτωση ε΄της πρώτης παραγράφου του άρ-
θρου 31 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) αντικαθίσταται ως ε-
ξής: 

«ε) Οι απαιτήσεις από μισθούς, συντάξεις και κάθε εί-
δους ασφαλιστικά βοηθήματα που καταβάλλονται περιο-
δικά, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως είναι μικρότερο α-
πό χίλια (1.000) ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαί-
νει το ποσό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση για τα χρέη
προς το Δημόσιο επί του ½ του υπερβάλλοντος ποσού
των χιλίων (1.000) ευρώ και μέχρι του ποσού των χιλίων
πεντακοσίων (1.500) ευρώ, καθώς και επί του συνόλου
του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων πεντακοσίων
(1.500) ευρώ».
Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται

στις κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την έναρξη ι-
σχύος του, ανεξαρτήτως του χρόνου γένεσης των απαι-

ΑΔΑ: 6Λ2ΟΗ-Ν3Σ
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