
Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του 
ν.4174/2013, όπως ισχύει.

Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων
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Θεσμικό πλαίσιο

• Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 
4174/2013, Α΄170, άρθρα 1‐67, όπως 
τροποποιήθηκε από το ν.4223/2013, Α΄287, 
άρθρα 9, 10, 39, 40 επ.)

• Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 
356/1974, Α΄90, όπως τροποποιήθηκε από 
το ν. 4224/2013, Α΄288, άρθρα 7, 8)
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Η Πράξη προσδιορισμού φόρου του ΚΦΔ (άρθρο 30)

Πράξη προσδιορισμού φόρου είναι η πράξη με την 
οποία καθορίζεται το ποσό της φορολογικής οφειλής ή 
απαίτησης του φορολογούμενου για μια ή 
περισσότερες φορολογικές περιόδους, ή για ένα ή
περισσότερα φορολογικά έτη ή διαχειριστικές
περιόδους ή για μια ή περισσότερες φορολογικές
υποθέσεις. Με την πράξη προσδιορισμού φόρου
συνιστάται και βεβαιώνεται η φορολογική οφειλή ή
απαίτηση του φορολογούμενου. 
Η πράξη αυτή καταχωρίζεται ως εισπρακτέο ή 
επιστρεπτέο ποσό στα βιβλία της Φορολογικής 
Διοίκησης.
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Στοιχεία πράξης προσδιορισμού φόρου του ΚΦΔ

Η κατά τα άρθρα 32, 33, 34, και 35, πράξη προσδιορισμού φόρου περιέχει
τις εξής πληροφορίες (άρθρο 37, παρ.1 ΚΦΔ):
α) το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του φορολογούμενου,
β) τον αριθμό φορολογικού μητρώου του φορολογούμενου, εφόσον έχει αποδοθεί 

στο φορολογούμενο,
γ) την ημερομηνία έκδοσης της πράξης,
δ) το είδος προσδιορισμού του φόρου και το θέμα στο οποίο αφορά η πράξη,
ε) το ποσό της φορολογικής οφειλής,
στ) την ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να εξοφληθεί ο φόρος,
ζ) τον τόπο εξόφλησης του φόρου, 
η) τους λόγους για τους οποίους η Φορολογική Διοίκηση προέβη στον 

προσδιορισμό φόρου και τον τρόπο με τον οποίο υπολογίστηκε το ποσό του 
φόρου,

θ) το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο αμφισβήτησης του προσδιορισμού φόρου, και
ι) τυχόν αλληλεγγύως υπεύθυνα πρόσωπα
κ) λοιπές πληροφορίες. 
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Διαφορές ΚΦΔ ‐ ΚΕΔΕ
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ΚΕ∆Ε

Η βεβαίωση του εσόδου γίνεται με 
δύο πράξεις: νόμιμος τίτλος και πράξη 
καταχώρησης στα βιβλία εισπρακτέων 
(: ταμειακή βεβαίωση).
Η εν ευρεία εννοία βεβαίωση 
ολοκληρώνεται με τη σύνταξη του 
χρηματικού καταλόγου.
Η καταχώρηση στα εισπρακτέα βιβλία 
είναι πράξη με έννομες συνέπειες 
(απαραίτητη για τη νομιμότητα της 
είσπραξης & της διοικητικής 
εκτέλεσης).
Το χρέος που βεβαιώνεται ταμειακά 
κοινοποιείται στον οφειλέτη με 
ατομική ειδοποίηση (άρθρο 4 ΚΕΔΕ).
Ο εκτελεστός τίτλος είναι η πράξη της 
ταμειακής βεβαίωσης. 

ΚΦ∆

Η βεβαίωση του εσόδου γίνεται 
με μία πράξη (: νόμιμος τίτλος), 
άρθρο 2, παρ. 4. του ΚΕΔΕ.
Δεν συντάσσεται χρηματικός 
κατάλογος. Τα στοιχεία αυτού 
εμπεριέχονται στην πράξη 
προσδιορισμού φόρου.
Η καταχώρηση στα εισπρακτέα 
βιβλία δεν έχει έννομες 
συνέπειες και γίνεται μόνο για 
λόγους λογιστικής 
παρακολούθησης.
Η κοινοποίηση της πράξης 
προσδιορισμού της οφειλής 
ενσωματώνει και την ατομική 
ειδοποίηση του χρέους (του 
άρθρου 4 του ΚΕΔΕ)
Ο εκτελεστός τίτλος είναι ο 
νόμιμος τίτλος που κοινοποιείται. 
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Οι εκτελεστοί τίτλοι κατά το άρθρο 45 του ΚΦΔ

στην περίπτωση άμεσου προσδιορισμού φόρου, ο προσδιορισμός 
του φόρου, όπως προκύπτει ταυτόχρονα με την υποβολή της 
δήλωσης,
Η πράξη προσδιορισμού του φόρου (άρθρο 32)
Η πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού του φόρου (άρθρο 33)
Η πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου (άρθρο 34)
Η πράξη προληπτικού προσδιορισμού του φόρου (άρθρο 35)
Σε περίπτωση έκδοσης οριστικής δικαστικής απόφασης, η απόφαση 
αυτή
Οι πράξεις επιβολής προστίμων 
σε περίπτωση ενδικοφανούς προσφυγής, η απόφαση της Υπηρεσίας 
Εσωτερικής Επανεξέτασης (άρθρο 63)
Η είσπραξη οποιουδήποτε τίτλου κατ’ εφαρμογή της τελωνειακής 
νομοθεσίας πραγματοποιείται μόνον δυνάμει του τίτλου (άρθρο 2, 
παρ. 4 & 5 του ΚΕΔΕ, πρβλ. άρθρο 7, παρ. 3 του ν. 4224/13)
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Τόκοι και πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής

• Για οποιοδήποτε ποσό χρέους γίνεται ληξιπρόθεσμο, ο οφειλέτης 
υποχρεούται να καταβάλει τόκους και πρόστιμο εκπρόθεσμης
καταβολής κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 53 και
57 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013), όπως ισχύει (νέο άρθρο 6 ΚΕΔΕ).
Ωστόσο, για τα δημόσια έσοδα που δεν εμπίπτουν στον ΚΦΔ, πλην
των τελωνειακών, το χρονικό διάστημα από την παρέλευση της
νόμιμης προθεσμίας καταβολής των δύο (2) μηνών αυξάνεται σε έξι
(6) μήνες

• Επομένως, οι τόκοι και το πρόστιμο των άρθρων 53 και 57 του ΚΦΔ 
επιβάλλεται τόσο στα έσοδα που εισπράττονται κατά ΚΦΔ για 
εκτελεστούς τίτλους που αποκτώνται μετά την 1.1.2014 όσο και σε 
αυτά που εισπράττονται κατά ΚΕΔΕ, για ταμειακές βεβαιώσεις μετά 
την 1.1.2014. 



Τόκοι και πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής κατά ΚΦΔ

Προ της 1.1.2014

Πρόσθετοι φόροι, 1 – 1,5% 
ανά μήνα, ανάλογα με τη 
φορολογία

Προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής, 
1% ανά μήνα και μέχρι 
200%

Μετά την 1.1.2014

Τόκοι με επιτόκιο Χ 
ποσοστιαίες μονάδες +ΕΚΤ 
ετησίως, χωρίς πλαφόν
Πρόστιμο εκπρόθεσμης 
καταβολής μετά το δεύτερο 
μήνα καθυστέρησης 10%, 20% 
μετά το πρώτο έτος και 30% 
μετά το δεύτερο έτος

για τα τελωνειακά δημόσια 
έσοδα εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του ΚΦΔ για το χρόνο έναρξης 
επιβολής του προστίμου του αρ. 
57
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Τόκοι και πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής κατά ΚΕΔΕ, 

Προ της 1.1.2014

Προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής, 
1% ανά μήνα και μέχρι 
200% (άρθρο 8, παρ.3, 
ν.4224/2013)

Μετά την 1.1.2014

Τόκοι με επιτόκιο Χ 
ποσοστιαίες μονάδες +ΕΚΤ 
ετησίως, χωρίς πλαφόν
Πρόστιμο εκπρόθεσμης 
καταβολής μετά τον έκτο
μήνα καθυστέρησης 10%, 
20% μετά το πρώτο έτος και 
30% μετά το δεύτερο έτος
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Τόκοι και πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής κατά ΚΕΔΕ
Οι τόκοι και το πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής επιβάλλονται σωρευτικά.
Μέχρι και τις 31.12.2015 υπολογίζονται, όπως και οι προσαυξήσεις, μηνιαίως
κατά την καταβολή και για ολόκληρο το μήνα. Από την 1.1.2016 υπολογίζονται
ανά ημέρα. (πρβλ. άρθρο 8, παρ. 4 του ν.4224/2013 και άρθρο 66, παρ. 15
ΚΦΔ).
Το επιτόκιο υπολογισμού των τόκων ορίζεται με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών.
Σύμφωνα με τον ΚΦΔ τόκοι και πρόστιμα επιβάλλονται μόνο στους φόρους.
Κατά ΚΕΔΕ επιβάλλεται και σε τέλη και εισφορές. Δεν επιβάλλονται ποτέ
πρόστιμα σε πρόστιμα που βεβαιώνονται είτε κατά ΚΦΔ είτε κατά ΚΕΔΕ.
Στις πράξεις καταλογισμού φόρου που εκδίδονται μετά την 1.1.2014 και
αφορούν σε προγενέστερες υποχρεώσεις, χρήσεις, περιόδους ή υποθέσεις
υπολογίζονται οι πρόσθετοι φόροι του ν. 2523/1997 και οι τόκοι και το
πρόστιμο των άρθρων 53 και 57 μόνο από την ημερομηνία απόκτησης του
εκτελεστού τίτλου και εξής (άρθρο 66, παρ. 17 ΚΦΔ). Ομοίως για εκπρόθεσμες
χρεωστικές δηλώσεις (άρθρο 66, παρ. 18 ΚΦΔ)
Μέχρι τις 31.12.2015 δεν εκδίδεται αυτοτελής πράξη προσδιορισμού των
τόκων και του προστίμου εκπρόθεσμης καταβολής, αλλά εισπράττονται, όπως
σήμερα (άρθρο 66, παρ. 12, εδ. β΄ του ΚΦΔ).10



Ημερομηνία έναρξης υπολογισμού τόκων – προστίμου 
εκπρόθεσμης καταβολής κατά ΚΦΔ
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ΠΡΟΣΤΙΜΟ

Δύο μήνες μετά την επόμενη της
λήξης της νόμιμης προθεσμίας εντός 
της οποίας πρέπει να καταβληθεί ο 
φόρος.
Για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις δύο 
μήνες μετά την λήξη της νόμιμης 
προθεσμίας υποβολής της δήλωσης, 
αν είχε κατατεθεί εμπρόθεσμα.

ΤΟΚΟΙ

Από την επομένη της λήξης της 
νόμιμης προθεσμίας εντός της 
οποίας πρέπει να καταβληθεί ο 
φόρος. 
Για εκπρόθεσμες και 
τροποποιητικές δηλώσεις, καθώς 
και για πράξεις διορθωτικού, 
εκτιμώμενου και προληπτικού 
προσδιορισμού: από την επόμενη 
της λήξης της νόμιμης 
προθεσμίας εντός της οποίας 
έπρεπε αρχικά να καταβληθεί ο 
φόρος



Σειρά πίστωσης κατά ΚΦΔ & ΚΕΔΕ 

Μέχρι και τις 31.12.2015 κατά την καταβολή 
υπολογίζονται και οι αναλογούντες τόκοι και οι λοιπές 
επιβαρύνσεις, όπως μέχρι σήμερα (έναρξη ισχύος του 
άρθρου 44, παρ.1 από 1.1.2016)
Μετά την 1.1.2014 η οφειλή και οι επιβαρύνσεις επ’ 
αυτής εξοφλούνται με την ακόλουθη σειρά:

• α) έξοδα είσπραξης (Ε.Δ.Ε), 
• β) τόκοι επί του φόρου
• γ) πρόστιμο επί του φόρου και 
• δ) αρχικό ποσό της οφειλής
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Σειρά πίστωσης κατά ΚΦΔ & ΚΕΔΕ επί περισσοτέρων 
οφειλών του αυτού οφειλέτη

ο οφειλέτης επιλέγει το χρέος που επιθυμεί να 
πληρώσει (αυτό ουσιαστικά γίνεται και σήμερα με το 
Τ.Ο.)
ο οφειλέτης δεν επιλέγει όταν η πίστωση διενεργείται 
χωρίς τη βούλησή του (αναγκαστική εκτέλεση, 
αυτεπάγγελτος συμψηφισμός, παρακράτηση επί 
αποδεικτικού, βεβαίωση οφειλής)
Στην περίπτωση που ο οφειλέτης δεν υποδεικνύει ή η 
πίστωση διενεργείται χωρίς τη βούλησή του η 
Φορολογική Διοίκηση πιστώνει οποιαδήποτε οφειλή 
(αρ. 3 παρ. 3 ΚΕΔΕ και 44, παρ.2 ΚΦΔ).
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Επιστροφές κατά ΚΦΔ 
(αιτήσεις που υποβάλλονται απο 1.1.2014)

Πράξη 
προσδιορισμού 
φόρου από την 
οποία προκύπτει 

απαίτηση

Εκκαθάριση
Καταχώρηση στα 

βιβλία 
διαγραφών / 
επιστροφών 

Συμψηφισμός με τυχόν οφειλόμενους φόρους (αρ. 42, παρ. 1 ΚΦ∆)

Το τυχόν επιστρεπτέο ποσό καταβάλλεται στο φορολογούμενο εντός
ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή έγγραφου αιτήματος του
φορολογούμενου, εκτός εάν προβλέπεται μικρότερο χρονικό διάστημα από
άλλη διάταξη της φορολογικής νομοθεσίας

∆ιαφορετικά (53, παρ. 1 ΚΦ∆), καταβάλλονται τόκοι, από το ∆ημόσιο, για τη
χρονική περίοδο από την ημερομηνία πλήρους αίτησης επιστροφής του
υπερβάλλοντος ποσού φόρου μέχρι την ημερομηνία ειδοποίησης του
φορολογούμενου για την επιστροφήτου, εκτός εάν η επιστροφή φόρου
ολοκληρωθεί εντός ενενήντα (90) ημερών από την παραλαβή από τη
Φορολογική ∆ιοίκηση της αίτησης επιστροφής φόρου του φορολογούμενου

Για τους σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου, εάν το υπερβάλλον ποσό
φόρου συμψηφιστεί με άλλες οφειλές, το ποσό θεωρείται ότι επιστράφηκε
κατά το χρόνο διενέργειας του συμψηφισμού14



Ληξιπρόθεσμο κατά  ΚΦΔ ‐ ΚΕΔΕ
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ΚΕ∆Ε

Τα χρέη που καταβάλλονται εφάπαξ 
την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 
επομένου από τη βεβαίωση μήνα
Τα χρέη που καταβάλλονται σε 
δόσεις την τελευταία εργάσιμη του 
μήνα κατά τον οποίο καταβάλλεται 
η δόση κατά τις φορολογικές ή 
άλλες διατάξεις

ΚΦ∆

Η λήξη της προθεσμίας εντός 
της οποίας πρέπει να 
καταβληθεί ο φόρος, όπως 
αυτή ορίζεται από την οικεία 
φορολογία (άρθρο 3, περ.ε 
ΚΦΔ)
Για εκπρόθεσμες και 
τροποποιητικές δηλώσεις και 
για πράξεις διορθωτικού, 
εκτιμώμενου και προληπτικού 
προσδιορισμού φόρου η λήξη 
της προθεσμίας κατά την 
οποία αρχικά έπρεπε να 
καταβληθεί ο φόρος 



ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

-ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
ΟΦΕΙΛΗΣ

ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ



ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

Ισχύς: από 1ης Ιανουαρίου 2014
Άρθρο 12 ΚΦ∆

Αποδεικτικό ενημερότητας
Βεβαίωση οφειλής

Απόφαση ΓΓ∆Ε ΠΟΛ 1274/2013
Βασικές διαφορές από το προϊσχύσαν θεσμικό 
πλαίσιο



ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 12 του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας 
(ΚΦ∆), όπως ισχύει
Βασικές διαφορές από το προϊσχύσαν (έως 31-12-
2013) θεσμικό πλαίσιο 
Το άρθρο 26 του ν.1882/’90 καταργείται
Οι διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 46 του 
ν.3220/2004 περί χορήγησης αποδεικτικού σε 
περίπτωση οφειλών σε αναστολή παραμένουν σε 
ισχύ



ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Λαμβάνονται υπόψη όλες οι βεβαιωμένες στη 
φορολογική διοίκηση οφειλές
Πέραν του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 2 του Κώδικα (πχ 
και πρόστιμα πολεοδομίας)
Οφειλές προς το ∆ημόσιο (βεβαιωμένες στις ∆.Ο.Υ., 
ΚΕΜΕΕΠ,ΚΕΦΟΜΕΠ, κτλ)
Οφειλές προς τρίτους ( π.χ. Ασφαλιστικά Ταμεία, 
βεβαιωμένες στις ∆.Ο.Υ. κτλ)
Οφειλές στα Τελωνεία (αποστέλλεται δέσμευση)
Οι ΟΤΑ αποστέλλουν δέσμευση σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 
Εσωτερικών & Οικονομικών 45081/30.10.1997 κατ’ 
εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθ. 26 ν. 1882/1990 
εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την κατάργησή της (μεταβατικές 
διατάξεις)



ΙΣΧΥΣ

∆ύο (2) μηνών 
Πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις
∆εν υφίστανται βεβαιωμένες οφειλές

Ενός (1) μήνα 
Πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις
Υφίστανται βεβαιωμένες οφειλές (μη ληξιπρόθεσμες, σε 
αναστολή, ρύθμιση)



ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Υποχρεωτικά ηλεκτρονικά 
Ηλεκτρονικά χορηγούνται τα αποδεικτικά δίμηνης ισχύος

Αν αυτό δεν είναι εφικτό και υφίστανται οφειλές
Από την υπηρεσία που είναι αρμόδια για την επιδίωξη της 
είσπραξης της οφειλής.

Αν αυτό δεν είναι εφικτό και δεν υφίστανται οφειλές 
Από οποιαδήποτε ∆.Ο.Υ.



ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ

Της τελευταίας πενταετίας
Εισοδήματος
Εκκαθαριστικές ΦΠΑ

Περιοδικές ΦΠΑ που έπονται της τελευταίας 
εκκαθαριστικής
Αν διαπιστωθεί μη υποβολή δήλωσης για την οποία 
υπήρχε υποχρέωση Φ.Μ.Υ., Ε.Ν.Φ.Ι.Α., Φ.Α.Π. 
και Στοιχείων Ακινήτων

Καταχωρείται δέσμευση στο πληροφοριακό σύστημα



∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ

Απαιτείται 
όταν διενεργείται μεταβίβαση ή σύσταση εμπραγμάτου 
δικαιώματος επί ακινήτου και 
∆εν υφίσταται τίμημα

∆εν απαιτείται 
όταν διενεργείται μεταβίβαση ή σύσταση εμπραγμάτου 
δικαιώματος επί ακινήτου και 
Υφίσταται τίμημα



ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΗ ΟΦΕΙΛΗ

Πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις
Οι οφειλές τελούν σε ρύθμιση της οποίας οι όροι 
τηρούνται
Το αποδεικτικό ζητείται για είσπραξη χρημάτων ή 
μεταβίβαση ακινήτου (συμπεριλαμβάνεται η 
μεταβίβαση ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος)
Τίθεται υποχρεωτικά ο όρος της παρακράτησης 
ποσοστού
Ορίζονται τα ποσοστά



ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές σε αναστολή 
είσπραξης 
δύναται να παρακρατηθούν μόνο εάν ζητηθεί από 
τον οφειλέτη
Το παρακρατούμενο ποσό πιστώνεται σε δόσης ή 
δόσεις της τηρούμενης ρύθμισης, με τα τυχόν 
ευεργετήματα της πρόωρης εξόφλησης αυτής



ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ

Είσπραξη χρημάτων
από το «στενό» ∆ημόσιο = συμψηφισμός
από τον «ευρύτερο» ∆ημόσιο τομέα
30% - 50% του εισπραττόμενου ποσού, όταν αιτία 
χορήγησης του αποδεικτικού είναι η είσπραξη χρημάτων.
εάν έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό 
μικρότερο του 30% της ρυθμισμένης οφειλής 
παρακρατείται ποσοστό 70% - 100%.



ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΩΝ

Είσπραξη χρημάτων
Εντός 10 ημερών από την πληρωμή

Μεταβίβαση-σύσταση εμπράγματος δικαιώματος  
Εντός 3 ημερών από το συμβόλαιο
Εντός 3 ημερών από την εκταμίευση του ποσού και όχι 
αργότερα από δύο μήνες από το συμβόλαιο αν
το τίμημα καταβάλλεται με δάνειο στον αγοραστή
ο αγοραστής είναι  αρχή του δημόσιου τομέα 

Απόδοση με χρήση κωδικού πληρωμής (όταν 
υποστηριχθεί από το πληροφοριακό σύστημα)



ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Περιορισμένες



ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ 
(1/2)

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης ΑΦΕ
Μπορεί να ζητηθεί γραπτή συναίνεση του ΓΓ∆Ε για 
μη χορήγηση ΑΦΕ ιδίως όταν:

α. ∆ιαπιστωθεί οικονομικό έγκλημα ή μεγάλης έκτασης 
φοροδιαφυγή
β. Υφίστανται μη ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 10.000€
για φυσικά πρόσωπα και 50.000€ για νομικά, η είσπραξη 
των οποίων δεν διασφαλίζεται, και το αποδεικτικό ζητείται 
για μεταβίβαση ακινήτου.



ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ 
(2/2)

γ. Υφίστανται οφειλές σε αναστολή, άνω των 50.000€, εάν το 
αποδεικτικό ζητείται για είσπραξη χρημάτων, και το 
εισπραττόμενο ποσό υπερβαίνει το ύψος των οφειλών.
δ. ∆ιαγραφή οφειλών, λόγω ακύρωσης για τυπικούς λόγους 
προηγούμενης βεβαίωσης,  για το χρονικό διάστημα μέχρι τη 
νέα βεβαίωση. 
ε. Ενδείξεις σοβαρής φοροδιαφυγής ή απάτης ή οικονομικού 
εγκλήματος πριν την έκδοση του νόμιμου τίτλου. 
στ. Πιθανολογείται κίνδυνος για την είσπραξη της οφειλής 
κατόπιν χρήσης μεθόδων ανάλυσης κινδύνου.
ζ. Η με οποιοδήποτε τρόπο πληροφόρηση για επικείμενη 
βεβαίωση μεγάλων οφειλών.



ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ

Ηλεκτρονικό αποδεικτικό : υπογράφεται από το
Γενικό Γραμματέα ∆ημοσίων Εσόδων ή το
εξουσιοδοτούμενο από αυτόν όργανο.

Αποδεικτικό ενημερότητας δίμηνης ισχύος :
υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος
Εσόδων οποιασδήποτε ∆.Ο.Υ.

Αποδεικτικό ενημερότητας μηνιαίας ισχύος :
υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της
υπηρεσίας που είναι αρμόδιος για την επιδίωξη
της είσπραξης της οφειλής ή μιας εξ αυτών σε
περίπτωση αρμοδιότητας περισσότερων



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

Για την ηλεκτρονική ενημερότητα, μέσω διαδικτύου 
ισχύουν τα αναφερόμενα στην Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 
1123/2012  - ΦΕΚ 1665 Β’ (σε ό,τι δεν ορίζεται 
διαφορετικά από το νέο θεσμικό πλαίσιο) 



ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ

Για κάθε τίτλο πληρωμής και για κάθε πράξη, για 
την οποία απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού 
ενημερότητας εκδίδεται ένα και μόνο αποδεικτικό 
ενημερότητας.
∆εν επιτρέπεται θεώρηση φωτοαντιγράφων ή 
αντιγράφων του αποδεικτικού ενημερότητας. 



ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ

Άρθρο 12 του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας 
(ΚΦ∆), όπως ισχύει
Απόφαση ΓΓ∆Ε ΠΟΛ 1275/2013
Βασικές διαφορές από το προϊσχύσαν (έως 31-12-
2013) θεσμικό πλαίσιο 
Το άρθρο 26 του ν.1882/΄90 καταργείται
Η Α.Υ.Ο. – ΠΟΛ 1084/2013 –ΦΕΚ 1087 Β΄ 
καταργείται



ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Για είσπραξη χρημάτων (τυχόν υπόλοιπο του προς 
είσπραξη ποσού καταβάλλεται με την  προσκόμιση 
αποδεικτικού) 
Για μεταβίβαση ή σύσταση εμπραγμάτου 
δικαιώματος επί ακινήτου
Αποδίδεται το σύνολο του ποσού και μέχρι του 
ύψους των βεβαιωμένων οφειλών
Κατατίθεται αντί ΑΦΕ για συγκεκριμένη χρήση
∆εν αποτελεί πιστοποιητικό γνωστοποίησης 
οφειλών (απλή ενημέρωση για οφειλές)



ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Α) αποδίδεται από το συμβολαιογράφο το σύνολο του 
προϊόντος του τιμήματος και μέχρι του ύψους των 
οφειλών, το οποίο αναγράφεται επί της βεβαίωσης 
αν δεν εξοφλούνται οι οφειλές 
το ως άνω αποδιδόμενο ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται της 
αντικειμενικής αξίας του ακινήτου ή του δικαιώματος που 
συστήνεται επ’ αυτού, 
εκτός εάν οι εναπομένουσες οφειλές διασφαλίζονται από 
εγγυήσεις ή εμπράγματες ασφάλειες, οπότε σημειώνεται επί της 
βεβαίωσης αντίστοιχη ένδειξη. 

Β) δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι μη έκδοσης του 
αποδεικτικού ενημερότητας, παρά μόνον οι ανωτέρω 
οφειλές.



ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ

Είσπραξη χρημάτων
Εντός 10 ημερών από την εξόφληση τίτλου και όχι πέραν 
των 3 εργάσιμων ημερών από την παρέλευση της 
προθεσμίας ισχύος της βεβαίωσης 

Μεταβίβαση-σύσταση εμπράγματου δικαιώματος  
Εντός 3 ημερών από το συμβόλαιο
Εντός 3 ημερών από την εκταμίευση του ποσού και όχι 
αργότερα από δύο μήνες από το συμβόλαιο αν
το τίμημα καταβάλλεται με δάνειο στον αγοραστή
ο αγοραστής είναι  αρχή του δημόσιου τομέα 

Απόδοση με χρήση κωδικού πληρωμής (όταν 
υποστηριχθεί από το πληροφοριακό σύστημα)



ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ

Χορηγείται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας 
που είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης 
της οφειλής ή μιας εξ αυτών σε περίπτωση 
αρμοδιότητας περισσότερων



ΡΥΘΜΙΣΗ

ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ



ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

Ισχύς: από 1ης Ιανουαρίου 2014
Άρθρο 43 ΚΦ∆
Βασικές διαφορές από το ήδη υφιστάμενο θεσμικό 
πλαίσιο



ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Άρθρο 43 του Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας 
(ΚΦ∆), όπως ισχύει
Απόφαση ΓΓ∆Ε ΠΟΛ 1277/2013
Βασικές διαφορές από το ήδη υφιστάμενο θεσμικό 
πλαίσιο (πάγια ρύθμιση ν.4152/13, Απόφαση ΓΓ∆Ε 
ΠΟΛ 1112/2013)
Εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθμίσεις τελευταίας 
ευκαιρίας και η πάγια ρύθμιση (ν.4152/13, 
υποπαρ.Α1&Α2, Απόφ. ΓΓ∆Ε ΠΟΛ 1111&1112/13)



ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οφειλές
Εντός του πεδίου εφαρμογής του ΚΦ∆ (άρθρο 2)
Ληξιπρόθεσμες (υποχρεωτικά)
Μη ληξιπρόθεσμες (προαιρετικά) ακόμη και χωρίς καμία 
ληξιπρόθεσμη δόση
Σε αναστολή (προαιρετικά)



∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

για φορολογικές οφειλές άνω των 5.000€, 
αποδεικτικά στοιχεία για τη δυνατότητα καταβολής 
των μηνιαίων δόσεων,
για φορολογικές οφειλές άνω των 50.000€, έγγραφα 
με τα οποία αποδεικνύεται
η προσωρινή οικονομική αδυναμία
η δυνατότητα τήρησης των όρων του προγράμματος 
ρύθμισης 
αξιολόγηση από τη Φορολογική ∆ιοίκηση (δεν απαιτείται 
βεβαίωση ανεξάρτητου εκτιμητή)

για φορολογικές οφειλές άνω των 150.000€
εγγυήσεις ή άλλο εμπράγματο βάρος



ΤΟΚΟΙ

Η υπαγωγή του φορολογούμενου σε πρόγραμμα 
ρύθμισης οφειλών δεν τον απαλλάσσει από την 
υποχρέωση καταβολής τόκων (προσαυξήσεων) επί 
των ρυθμιζόμενων οφειλών, σύμφωνα με το άρθρο 
53 του ΚΦ∆
Ωστόσο δεν υπολογίζονται πρόστιμα εκπρόθεσμης 
καταβολής για τις οφειλές που θα υπαχθούν στη 
ρύθμιση



ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 12 ∆ΟΣΕΩΝ

∆υνατότητα για οφειλές που καταβάλλονται εφάπαξ
Σε πρόγραμμα ρύθμισης είναι δυνατόν να 
υπάγονται οφειλές για τις οποίες χορηγούνται 

μέχρι 12 δόσεις και 
άνω των 12 και μέχρι 24 δόσεις
στην περίπτωση αυτή ρυθμίζονται κατά προτεραιότητα 
αυτές για τις οποίες χορηγούνται άνω των 12 δόσεων.



ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ

Μη καταβολή μέσα στις προβλεπόμενες 
προθεσμίες περισσότερων από μία δόσεων
καθυστέρηση καταβολής της τελευταίας δόσης για 
περισσότερο από ένα μήνα
μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις φορολογίας 
εισοδήματος και φορολογίας Φ.Π.Α. κατά την 
περίοδο του προγράμματος ρύθμισης οφειλών
ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία για την έγκριση του 
προγράμματος ρύθμισης οφειλών.



...καλή συνέχεια
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