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δόζεσλ ηεο πεξίπησζεο 1 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Α2, γ) ηα απαηηνύκελα ζηνηρεία, αλά ύςνο 

βαζηθήο νθεηιήο, ηα νπνία ζα δειώλνληαη ή θαη πξνζθνκίδνληαη θαζώο θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή ηδηόηεηα ησλ αλεμάξηεησλ εθηηκεηώλ, όπνπ πξνβιέπνληαη, δ) ηηο 

θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο νη νπνίεο πξέπεη λα εθπιεξώλνληαη γηα λα κελ απσιεζζεί ε 

ξύζκηζε, ε) ηηο πεξηπηώζεηο γηα ηηο νπνίεο ε θνξνινγηθή δηνίθεζε ζα απαηηεί ππνρξεσηηθά 

ηελ πιεξσκή ηεο ξύζκηζεο κέζσ πάγηαο εληνιήο ζηνπο θνξείο είζπξαμεο, ζη) επηπιένλ 

όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνύληαη γηα λα θαζίζηαηαη ελεξγή ε ξύζκηζε,  δ) 

ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη θάζε εηδηθόηεξν ζέκα εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ 

απηήο θαη ε) ηελ εκεξνκελία έλαξμεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο αλσηέξσ 

ππνπαξαγξάθνπ. 

2. Τελ Γ6Α 1015213 ΔΞ 2013 (ΦΔΚ 130 Β) απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 

θαη ηνπ Υθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία κεηαβηβάδνληαη αξκνδηόηεηεο 

ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζόδσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ. 

3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 356/74 (ΦΔΚ 90 Α) πεξί Κώδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ 

Δζόδσλ (Κ.Δ.Γ.Δ.), όπσο ηζρύεη ζήκεξα. 

4. Τελ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1212/23.11.2012 (ΦΔΚ 338 Β) «Πιεξσκή βεβαησκέλσλ ζηηο 

Γ.Ο.Υ. αηνκηθώλ νθεηιώλ ζε πηζησηηθά ηδξύκαηα θαη ζηα ΔΛ.ΤΑ.». 

5. Τελ αλάγθε θαζνξηζκνύ ζεκάησλ θαη ιεπηνκεξεηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο πάγηαο ξύζκηζεο ιεμηπξνζέζκσλ νθεηιώλ. 

6. Τν γεγνλόο όηη, από ηηο δηαηάμεηο ηεο απόθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε 

βάξνο ηνπ Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ. 

 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Ο Τ Μ Δ 

 

1. Ζ αίηεζε γηα ππαγσγή ζηε ξύζκηζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ Α2 : «Γηαηάμεηο γηα 

ηελ πάγηα ξύζκηζε ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ» ηεο παξαγξάθνπ Α ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηνπ 

λ.4152/2013 ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά, κέζσ δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο γηα όιεο ηηο 

πεξηπηώζεηο πνπ απηό ππνζηεξίδεηαη ηερληθά. Δμαηξεηηθά θαη ζε πεξίπησζε πνπ πθίζηαηαη 

ηερληθή αδπλακία δηαδηθηπαθήο ππνζηήξημεο, ε αίηεζε ππνβάιιεηαη ζηε Γ.Ο.Υ./ 

Τεισλείν/Υπεξεζία πνπ είλαη αξκόδηα γηα ηελ επηδίσμε ηεο είζπξαμεο ηεο νθεηιήο. Ζ 

θαηαβνιή ησλ δόζεσλ δηελεξγείηαη ζηνπο θνξείο είζπξαμεο (Τξάπεδεο θιπ), κε πάγηα 

εληνιή πιεξσκήο ησλ επόκελσλ δόζεσλ, ρσξίο λα επηβάιιεηαη ζηνλ νθεηιέηε νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε γηα ηελ εληνιή απηή. Δηδηθά γηα ηηο νθεηιέο πνπ είλαη βεβαησκέλεο ζηα 

Τεισλεία, ε είζπξαμε κέζσ πάγηαο εληνιήο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηε ζέζε ζε 



παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο Τεισλείσλ 

(ICISNET) θαη ηελ εληνιή αλάζεζεο ζηνπο θνξείο είζπξαμεο.  

2. Ζ αλσηέξσ πάγηα εληνιή απηόκαηεο ρξέσζεο είλαη ππνρξεσηηθή γηα όινπο 

ηνπο νθεηιέηεο δηθαηνύρνπο ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ ή δηθαηνύρσλ  ινγαξηαζκώλ 

πιεξσκώλ ησλ Διιεληθώλ Ταρπδξνκείσλ – ΔΛΤΑ Α.Δ.. Ζ αξκόδηα Γ.Ο.Υ. / Τεισλείν / 

Υπεξεζία δύλαηαη λα πξνζδηνξίδεη ηνλ ινγαξηαζκό κε ηνλ νπνίν ζα ζπλδέεηαη ε πάγηα 

εληνιή απηόκαηεο ρξέσζεο. Ζ πάγηα εληνιή πηζηνπνηείηαη από ην θνξέα είζπξαμεο. 

  

3. Φξέε πνπ ππάγνληαη ζηε ξύζκηζε : 

Α) Υπνρξεσηηθά ην ζύλνιν ησλ βεβαησκέλσλ θαη ιεμηπξόζεζκσλ έσο ηελ 

εκεξνκελία ηεο αίηεζεο νθεηιώλ πνπ δελ έρνπλ ηαθηνπνηεζεί θαηά λόκηκν ηξόπν κε 

αλαζηνιή πιεξσκήο ή δηεπθόιπλζε ή άιιε λνκνζεηηθή ξύζκηζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο 

ιεμηπξνζέζκσλ νθεηιώλ.  

Β) Γύλαληαη λα ππαρζνύλ κεηά από επηινγή ηνπ νθεηιέηε: 

 α) νη βεβαησκέλεο θαη ιεμηπξόζεζκεο, έσο ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 

ππαγσγήο, νθεηιέο  πνπ  ηεινύλ ζε δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή αλαζηνιή, 

β) κε ιεμηπξόζεζκεο δόζεηο νθεηιώλ, ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ κία δόζε έρεη 

θαηαζηεί ιεμηπξόζεζκε θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ξύζκηζεο. 

Γ) Δμαηξνύληαη θαη δελ ππάγνληαη ζηε ξύζκηζε νθεηιέηεο πνπ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ή 

έρεη αζθεζεί θαη’ απηώλ πνηληθή δίσμε  γηα θνξνδηαθπγή. Απηό ζα δειώλεηαη ππεύζπλα 

από ηνλ νθεηιέηε θαη ζα ειέγρεηαη από ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Υ. /Τεισλείν / Υπεξεζία, 

ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη ή δεηγκαηνιεπηηθά θαηά ηελ θξίζε ηεο. 

4.  Οη ππαρζείζεο ζηε ξύζκηζε νθεηιέο νη νπνίεο πξνέξρνληαη από έθηαθηε αηηία θαη 

δελ πξνέξρνληαη από δειώζεηο πνπ ππνβάιινληαη πεξηνδηθά, από ηέιε θπθινθνξίαο, 

δάλεηα θαη ζπκβάζεηο κπνξνύλ λα ξπζκίδνληαη θαη ζε ηζόπνζεο κεληαίεο δόζεηο άλσ ησλ 

δώδεθα (12) θαη κέρξη ηηο εηθνζηηέζζεξηο (24). Σε πεξίπησζε πνπ πθίζηαληαη νθεηιέο  πνπ 

κπνξνύλ λα ξπζκίδνληαη, άιιεο έσο δώδεθα (12) θαη άιιεο έσο εηθνζηηέζζεξηο (24) 

κεληαίεο δόζεηο απηέο ξπζκίδνληαη ηαπηόρξνλα.    

 

5. Ζ ξύζκηζε ρνξεγείηαη άπαμ αλά νθεηιέηε θαη γηα ηηο σο άλσ νθεηιέο γηα ηηο 

νπνίεο έρεη επζύλε θαηαβνιήο. Ζ θαηαβνιή ηεο πξώηεο δόζεο πξαγκαηνπνηείηαη εληόο 

ηξηώλ εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ππαγσγή ζηε 

ξύζκηζε, νπόηε ν νθεηιέηεο ηπγράλεη ησλ επεξγεηεκάησλ απηήο  θαη κέρξη ηνλ έιεγρν ησλ 

δεινπκέλσλ ή θαη πξνζθνκηδόκελσλ ζηνηρείσλ από ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Υ. / Τεισλείν / 

Υπεξεζία. Δάλ, εληόο έμη (6) κελώλ από ηελ θαηαβνιή ηεο πξώηεο δόζεο δελ πξνθύςεη 



απώιεηα απηήο, ε ρνξεγεζείζα ξύζκηζε ζεσξείηαη νξηζηηθή κε ηελ επηθύιαμε ησλ 

νξηδνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 7 ηεο παξνύζαο.  

  

6. Πξνϋπνζέζεηο ππαγσγήο – Πξνζθνκηδόκελα ζηνηρεία-πιεξνθνξίεο.  

α) Γηα ηελ ππαγσγή ζηε ξύζκηζε ζα πξέπεη λα απνδεηθλύεηαη, ζε θάζε πεξίπησζε ε 

αδπλακία εμόθιεζεο ηεο νθεηιήο ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο βεβαίσζεο ηε δεδνκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή θαζώο θαη ε βησζηκόηεηα ηνπ δηαθαλνληζκνύ. 

β) Οη νθεηιέηεο πξέπεη λα έρνπλ ππνβάιεη ηηο δειώζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη 

ηηο εθθαζαξηζηηθέο δειώζεηο ηνπ θόξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο 

θαζώο θαη ηηο πεξηνδηθέο δειώζεηο ηνπ θόξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ έπνληαη ηεο 

ηειεπηαίαο εθθαζαξηζηηθήο. Οθεηιέο βεβαησκέλεο έσο θαη ηηο 31.12.2012 δύλαηαη λα 

ξπζκηζηνύλ, παξάιιεια, θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Α1 ηεο παξαγξάθνπ Α 

ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηνπ λ. 4152/2013. 

γ) Ταπηόρξνλα κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ν νθεηιέηεο πξέπεη, κε ππεύζπλε 

δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986: 

η) λα δειώλεη ην ζύλνιν ησλ πεξηνπζηαθώλ ηνπ ζηνηρείσλ (θηλεηή θαη αθίλεηε 

πεξηνπζία νπνηαζδήπνηε κνξθήο), όπσο ην εηήζην εηζόδεκά ηνπ, επελδύζεηο/ζπκκεηνρέο 

θάζε κνξθήο, ηνπο αξηζκνύο ησλ ηξαπεδηθώλ ηνπ ινγαξηαζκώλ (IBAN), νρήκαηα ησλ 

νπνίσλ έρεη ηελ θπξηόηεηα, ηα αθίλεηα επί ησλ νπνίσλ έρεη εκπξάγκαην δηθαίσκα, 

απαηηήζεηο από ηξίηνπο, θαζώο θαη πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ νθεηιέο ηνπ ζε 

αζθαιηζηηθά ηακεία ή άιιεο ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη άιιεο πάγηεο ππνρξεώζεηο 

πξνο ηξίηνπο, εθόζνλ πθίζηαληαη, ην ηξέρνλ θαη ην αλακελόκελν εηζόδεκά ηνπ. ηη) 

Δπηπιένλ γηα πνζό βαζηθήο νθεηιήο άλσ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ επξώ (50.000€), λα 

πξνζθνκίδεη θαη βεβαίσζε, από ηξίην αλεμάξηεην εθηηκεηή πεξί ηεο νξζόηεηαο ησλ 

νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ θαζώο θαη ησλ ινηπώλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ 

αδπλακία εμόθιεζεο ηεο νθεηιήο θαζώο θαη ηε βησζηκόηεηα ηνπ δηαθαλνληζκνύ. H 

πξναλαθεξζείζα βεβαίσζε – κειέηε βησζηκόηεηαο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ θαζαξή 

ζέζε, αλάιπζε ξεπζηόηεηαο θαη πξνζδνθόκελα έζνδα – αλακελόκελεο δαπάλεο ηνπ 

αηηνύληα.  iii) γηα πνζό βαζηθήο νθεηιήο άλσ ησλ εθαηόλ πελήληα ρηιηάδσλ επξώ 

(150.000€), πέξαλ ησλ αλσηέξσ ππό (i) θαη (ii) ζηνηρείσλ, απαηηείηαη  δηαζθάιηζε ηεο 

νθεηιήο, ε νπνία κπνξεί λα ζπλίζηαηαη (δηαδεπηηθά ή ζσξεπηηθά) ζε πξνζθόκηζε 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηξάπεδαο γηα όιν ην δηάζηεκα ηεο ξύζκηζεο γηα ην ζύλνιν ηεο 

ξπζκηδόκελεο νθεηιήο πιένλ ησλ επηβαξύλζεσλ, πιήξε δηαζθάιηζε ηεο νθεηιήο κε 

εγγξαθή ππνζήθεο επί αθηλήηνπ ειεπζέξνπ βαξώλ αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπιάρηζηνλ ίζεο 

κε ην ύςνο ηεο ζπλνιηθήο νθεηιήο ή επί βεβαξεκέλνπ αθηλήηνπ αληηθεηκεληθήο αμίαο, 



αθαηξνπκέλσλ ησλ πνζώλ γηα ηα νπνία έρνπλ εγγξαθεί βάξε,  ηνπιάρηζηνλ ίζεο κε ηε 

ζπλνιηθή νθεηιή, εγγύεζε ηξίηνπ αμηόρξενπ πξνζώπνπ θαη νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν 

εγγύεζεο απνδεθηό από ηηο θνξνινγηθέο θαη ηεισλεηαθέο αξρέο .  

δ)  Ζ αξκόδηα Γ.Ο.Υ / Τεισλείν / Υπεξεζία κπνξεί λα δεηεί δηαζθάιηζε ηεο νθεηιήο 

ζύκθσλα κε ην αλσηέξσ ππό (iii) ζηνηρείν θαη ζε πεξηπηώζεηο ζπλνιηθήο βαζηθήο νθεηιήο 

θάησ ησλ εθαηόλ πελήληα ρηιηάδσλ (150.000) επξώ κεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ νηθνλνκηθώλ 

ζηνηρείσλ ζε πεξίπησζε πνπ ην θξίλεη απαξαίηεην. Ζ κε πξνζθόκηζή ηεο απνηειεί ιόγν 

απώιεηαο ηεο ξύζκηζεο. 

7. Απώιεηα ηεο ξύζκηζεο: 

  Ζ ξύζκηζε απόιιπηαη, κε ζπλέπεηα ηελ ππνρξεσηηθή άκεζε θαηαβνιή ηνπ 

ππνινίπνπ ηεο νθεηιήο ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία  βεβαίσζεο θαη ηελ άκεζε επηδίσμε ηεο 

είζπξαμήο ηνπ κε όια ηα πξνβιεπόκελα από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία κέηξα, ηεξνπκέλσλ 

θαη ησλ δηαηάμεσλ πεξί δεκνζηνπνίεζεο ιεμηπξνζέζκσλ νθεηιώλ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 

3943/2011 (Α’ 66), εάλ ν νθεηιέηεο:  

α) δελ θαηαβάιιεη εκπξόζεζκα κία δόζε ηεο ξύζκηζεο πέξαλ ηεο κίαο θνξάο,  

          β)  δελ θαηαβάιεη ηπρόλ εθπξόζεζκε δόζε ηεο ξύζκηζεο κε ηελ αλαινγνύζα 

πξνζαύμεζε απηήο κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ηεο επόκελεο 

δόζεο,  

γ) δελ ππνβάιιεη ηηο δειώζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ηνπ θόξνπ 

πξνζηηζέκελεο αμίαο, θαζ’ όιν ην δηάζηεκα ηεο ξύζκηζεο θαηαβνιήο ησλ νθεηιώλ  ηνπ θαη 

κέρξη ηελ εμόθιεζή ηνπο,  

δ) δελ είλαη ελήκεξνο ζηηο νθεηιέο  ηνπ (αηνκηθέο θαη νθεηιέο από ζπλππνρξέσζε, 

ζπλππεπζπλόηεηα) από ηελ εκεξνκελία ππαγσγήο ζηε ξύζκηζε θαη κεηά,   

ε) έρεη ππνβάιεη αλαθξηβή ή αλεπαξθή ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα ηνπ ρνξεγεζεί ε 

ξύζκηζε,  

ζη) δελ έρεη ππνβάιεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία - πιεξνθνξίεο. 

Γεληθώο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο ξύζκηζεο όηη 

δελ πιεξνύληαη νη όξνη ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ Α2 ηεο παξαγξάθνπ Α ηνπ 

άξζξνπ πξώηνπ ηνπ λ.4152/2013 θαη ηεο παξνύζαο απόθαζεο, ε ξύζκηζε απόιιπηαη θαη 

ν νθεηιέηεο ράλεη ηα επεξγεηήκαηα ηεο ξύζκηζεο θαη θαηαπίπηνπλ νη πξνζθεξζείζεο 

εγγπήζεηο. 

  

8. Λνηπά ζηνηρεία ηεο ξύζκηζεο. 

α) Ωο αξκόδηα Γ.Ο.Υ. / Τεισλείν / Υπεξεζία γηα ηελ ρνξήγεζε ηεο ξύζκηζεο 

ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 5 ηεο παξνύζαο, ηελ εμέηαζε ησλ 



δηθαηνινγεηηθώλ, ηελ παξαθνινύζεζε, ηελ ηήξεζε ησλ όξσλ ηεο, ηελ απώιεηα απηήο θαη 

θάζε άιιε αλαγθαία δηαδηθαζία, νξίδεηαη ε Γ.Ο.Υ / Τεισλείν / Υπεξεζία πνπ είλαη αξκόδηα 

γηα ηελ επηδίσμε είζπξαμεο ηεο νθεηιήο. Σηελ πεξίπησζε ζπλαξκνδηόηεηαο ηεο 

επηρεηξεζηαθήο κνλάδαο είζπξαμεο, αξκόδηα νξίδεηαη ε επηρεηξεζηαθή κνλάδα είζπξαμεο.    

β) Σε πεξίπησζε πνπ δεηείηαη απνδεηθηηθό ελεκεξόηεηαο γηα ρξέε θαη θνξνινγηθέο 

ππνρξεώζεηο πξνο ην Γεκόζην πξέπεη λα πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ 

λ. 1882/90 (ΦΔΚ 43 Α) θαη ηεο Α.Υ.Ο. 1109793/6134-11/0016/24.11.99 ΠΟΛ. 1223/99 

(ΦΔΚ 2134 Β), όπσο ηζρύνπλ. Σε έθηαθηεο πεξηπηώζεηο πνπ γηα ηελ νπνηαδήπνηε αηηία δελ 

εκθαλίδνληαη ζην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ησλ Γ.Ο.Υ. νη ζρεηηθέο πιεξσκέο ν αηηώλ 

νθείιεη λα πξνζθνκίδεη ζηελ αξκόδηα  Γ.Ο.Υ. ην ζρεηηθό παξαζηαηηθό πιεξσκήο, γηα ηελ 

αμηνιόγεζε ηνπ αηηήκαηνο. 

γ) Ωο αλεμάξηεηνη εθηηκεηέο νξίδνληαη νη νξθσηνί ειεγθηέο – ινγηζηέο, νη ινγηζηέο 

θνξνηερληθνί θαη νη θαηέρνληεο άδεηα αζθήζεσο δηθεγνξηθνύ ιεηηνπξγήκαηνο. Ζ βεβαίσζε 

ηεο παξαγξάθνπ 6 (ii) από ηνπο σο άλσ εθηηκεηέο επαιεζεύεη ηελ βησζηκόηεηα ηνπ 

δηαθαλνληζκνύ, πηζηνπνηεί όιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ νθεηιέηε πξνο ην θξάηνο θαη πξνο 

ηξίηνπο, ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηνπ νθεηιέηε γηα ηελ ρνξήγεζε ξύζκηζεο ηκεκαηηθήο 

θαηαβνιήο, θαζώο θαη ηα απνηειέζκαηα επί ηεο αλακελόκελεο ξεπζηόηεηαο από ηελ 

ελδερόκελε ππαγσγή ηνπ νθεηιέηε ζε άιινπο δηαθαλνληζκνύο κε ην δεκόζην ή κε ηξίηνπο 

θνξείο.  

Ζ ίδηα βεβαίσζε πηζηνπνηεί ηελ παξνρή επαξθώλ εγγπήζεσλ θαη ην είδνο απηώλ γηα 

ηε δηαζθάιηζε ηεο νθεηιήο. Σε πεξίπησζε πξνζθεξόκελνπ γηα ππνζήθε αθηλήηνπ δύλαηαη 

λα ππάξρεη εθηίκεζε ηεο ηξέρνπζαο αμίαο ηνπ από θαηέρνληα άδεηα αζθήζεσο ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπ κεραληθνύ.  

Σε πεξίπησζε πξνζθόκηζεο ηεο αλσηέξσ βεβαίσζεο-κειέηεο βησζηκόηεηαο από 

νξθσηνύο ειεγθηέο – ινγηζηέο δελ απαηηείηαη πεξαηηέξσ αμηνιόγεζε ησλ νηθνλνκηθώλ 

ζηνηρείσλ εθηόο εάλ θξηζεί απαξαίηεην από ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Υ./Τεισλείν/Υπεξεζία. Καηά 

ηα ινηπά αμηνινγνύληαη ειεπζέξσο ηα πξνζθνκηζζέληα ζηνηρεία. Ζ δαπάλε γηα ηελ ακνηβή 

ησλ αλσηέξσ εθηηκεηώλ βαξύλεη απνθιεηζηηθά ηνλ νθεηιέηε. 

δ) Τν ηζρύνλ επηηόθην κε ην νπνίν ππνινγίδνληαη νη  πξνζαπμήζεηο εθπξόζεζκεο 

θαηαβνιήο κε ηηο νπνίεο επηβαξύλεηαη ε βαζηθή ππαρζείζα ζηε ξύζκηζε νθεηιή από 

01.01.2013, πξνζδηνξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε 3 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Α2, παξ. Α πξώηνπ 

άξζξνπ ηνπ λ.4152/2013. Τν αλσηέξσ επηηόθην παξακέλεη ζηαζεξό θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα 

ηεο ξύζκηζεο. Δηδηθόηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ ν νθεηιέηεο επηζπκεί λα ζπκπεξηιάβεη κε 

ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηεο παξνύζαο απηέο 



επηβαξύλνληαη κε ην αλσηέξσ επηηόθην ππνινγηδόκελν από ηελ εκεξνκελία ηεο αίηεζεο 

θαη κεηά.  

ε) Τν ειάρηζην πνζό κεληαίαο δόζεο ηεο ξύζκηζεο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξν ησλ 

δεθαπέληε (15) επξώ. 

 

9. Τα πξνβιεπόκελα ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο ζηνηρεία, γηα βαζηθή νθεηιή 

ζπλνιηθνύ ύςνπο άλσ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ (50.000) επξώ πξνζθνκίδνληαη ή 

απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηελ αξκόδηα γηα ηελ επηδίσμε ηεο 

είζπξαμεο ηεο νθεηιήο Γ.Ο.Υ./Τεισλείν/Υπεξεζία, εληόο κελόο από ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ώζηε λα ειεγρζνύλ. Γηα πνζά βαζηθήο νθεηιήο ζπλνιηθνύ ύςνπο 

θάησ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ (50.000) επξώ ε αξκόδηα Γ.Ο.Υ. / Τεισλείν / Υπεξεζία 

νθείιεη λα πξαγκαηνπνηεί δεηγκαηνιεπηηθνύο ειέγρνπο, δεηώληαο από ηνπο νθεηιέηεο λα 

απνζηείινπλ ηα αλσηέξσ δεισζέληα ζηνηρεία.  

 

10. Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Α2 

ηεο παξαγξάθνπ Α ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηνπ λ.4152/2013. 

 

11. Ζ παξνύζα απόθαζε ηζρύεη από 01.07.2013. Έσο ηελ 25.07.2013 ε αίηεζε 

ππνβάιιεηαη θαη νη θαηαβνιέο δηελεξγνύληαη ζηελ αξκόδηα ππεξεζία. 

 

12. Ζ απόθαζε απηή λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

 

 

Ακριβές Ανηίγραθο         Ο Γενικός Γραμμαηέας Γημοζίων Δζόδων 

Ο Προϊζηάμενος ηης Γραμμαηείας             Θεοχάρης Θεοχάρης 
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