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ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ – ΑΜΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

ΝΑ ΣΑΛΔΙ  ΚΑΙ ΜΔ  Δ-ΜΑIL 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                        Αζήλα,   22   Φεβξνπαξίνπ 2013 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ  

ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ     

1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΛΔΓΥΩΝ  ΠΟΛ : 1037 

& ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ                         

Γ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ   ΠΡΟ: Ωρ Π.Γ. 

Σκήκαηα : Α’, Δ’ 

Σαρ.Γ/λζε     : Καξ. εξβίαο 10                       

Σαρ.Κψδηθαο: 101 84 Αζήλα                      

Tειέθσλν     : 210 3635963,-480 

  210 3630573                

FAX              : 210 3635077  

 

2) ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. 

Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ (Γ 19) 

ΣΜΗΜΑ Γ’ 

Σαρ.Γ/λζε     : Καξ. εξβίαο 10                       

Σαρ.Κψδηθαο: 101 84 Αζήλα                      

Tειέθσλν     : 210 6987458, -439 

FAX              : 210 6987450 

                    

ΘΔΜΑ: Παποσή διεςκπινίζεων αναθοπικά με ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων απ. 13-21 

ηος ν. 2648/1998, όπωρ ιζσύοςν.  

   

Σσεη. έγγπαθα:  

1) ΠΟΛ 1055/12.05.2010, Οδηγίερ εθαπμογήρ ηος ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄)  

2) ΠΟΛ 1170/10.08.2012 Κοινοποίηζη διαηάξεων παπ. 1-4 ηος ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14
Α
’) και 

παπ. 9 ηος άπθπος 26 ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43
Α
΄)  

ε ζπλέρεηα ησλ δχν αλσηέξσ εγθπθιίσλ πεξί δηεπθνιχλζεσλ ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ησλ 

δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 13-21 λ.2648/1998 (ΦΔΚ 238
Α
΄), φπσο ηζρχνπλ, θαη ιφγσ ηεο αλάγθεο πνπ 

αλέθπςε γηα πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο κεηά απφ ζρεηηθά εξσηήκαηα ησλ Γ.Ο.Τ,  ζεκεηψλνπκε ηα 

θάησζη, ηα νπνία θαη ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη απφ ηε γλσζηνπνίεζε ηεο παξνχζεο εθεμήο, 

πξνθεηκέλνπ γηα ηελ νκνηφκνξθε θαη εληαία εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ. 

   

Ι.  Αλαθνξηθά κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ θαθέινπ πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ αίηεζε ρνξήγεζεο 

δηεπθφιπλζεο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο, ην παξάβνιν πνπ θαηαβάιιεηαη θαη ην πφηε πινπνηείηαη ε 

ζρεηηθή απφθαζε επηζεκαίλνπκε: 
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α) Γικαιολογηηικά ηος θακέλος. ηνλ πξνο εμέηαζε θάθειν πνπ ζπλνδεχεη ηελ αίηεζε γηα 

ρνξήγεζε δηεπθφιπλζεο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο απφ ην αξκφδην φξγαλν πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα 

ππάξρνπλ: 

 Η πξσηφηππε αίηεζε ηνπ νθεηιέηε 

 Σν πξσηφηππν παξάβνιν 

 Σν εηδηθφ θαηά πεξίπησζε έληππν ζπκπιεξσκέλν κε ηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 

2648/1998 θαη ηελ άπνςε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ή ηνπ Σεισλείνπ επί ηνπ 

ζρεηηθνχ αηηήκαηνο 

 Αληίγξαθα ησλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ (απφ ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο) 

 Αληίγξαθα ηζνινγηζκψλ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ (απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο), 

ζηνπο νπνίνπο ζα εκπεξηέρεηαη θαη ε έθζεζε ειέγρνπ νξθσηνχ ειεγθηή 

 Πξφζθαην δεπηεξνβάζκην ηζνδχγην κε ην αληίζηνηρν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη 

 Οπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν έρεη πξνζθνκηζζεί απφ ηνλ αηηνχληα, πξνθεηκέλνπ λα 

ηεθκεξησζεί ε νηθνλνκηθή ηνπ αδπλακία 

 

β) Παπάβολο. Γεληθά, πξνυπφζεζε γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο ρνξήγεζεο δηεπθφιπλζεο 

ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο είλαη λα έρεη ήδε πιεξσζεί ην πξνβιεπφκελν παξάβνιν. 

ηελ πεξίπησζε πνπ κε ην ίδην αίηεκα δεηείηαη δηεπθφιπλζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο νθεηιψλ, 

κέξνο ησλ νπνίσλ ξπζκίδεηαη γηα πξψηε θνξά, άιιν γηα δεχηεξε θαη ηέινο έλα κέξνο γηα ηξίηε, 

πξέπεη λα θαηαβάιινληαη ηζάξηζκα παξάβνια γηα φιεο ηηο σο άλσ επηκέξνπο δηεπθνιχλζεηο. 

Αίηεκα ρνξήγεζεο ηξίηεο δηεπθφιπλζεο ρσξίο λα θαηαηεζεί ε πξνβιεπφκελε (άξζξ. 18 

παξαγξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ.2648/98) εγγπεηηθή επηζηνιή δελ εμεηάδεηαη θαη ζπλεπψο ζηελ 

πεξίπησζε απηή δελ θαηαβάιιεηαη παξάβνιν. 

 

γ) «Τλοποίηζη» απόθαζηρ σοπήγηζηρ διεςκόλςνζηρ ημημαηικήρ καηαβολήρ.  

 Η απφθαζε ηεο δηεπθφιπλζεο «πινπνηείηαη» κε ηελ πιεξσκή ηεο πξψηεο δφζεο, ε νπνία 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί νπνηεδήπνηε εληφο ηξηκήλνπ απφ ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο 

απφθαζεο. Μφλνλ ηφηε επέξρνληαη νη έλλνκεο ζπλέπεηεο πνπ νξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 2648/1998, θαη θπξίσο ηα επεξγεηήκαηα ηνπ άξζξνπ 19. Μέρξη ηελ 

πιεξσκή δειαδή ηεο πξψηεο δφζεο, ην ρξένο ζεσξείηαη κε ξπζκηζκέλν, παξά ηελ έθδνζε 

ηεο απφθαζεο ρνξήγεζεο δηεπθφιπλζεο.  

 Πξψηνο κήλαο ηζρχνο ηεο δηεπθφιπλζεο ζεσξείηαη ν κήλαο εληφο ηνπ νπνίνπ θαηαβιήζεθε 

ε πξψηε δφζε. 
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 Τπελζπκίδεηαη φηη, αλ ε ζρεηηθή απφθαζε δελ πινπνηεζεί κέζα ζην πξνβιεπφκελν 

ηξίκελν, ε δηεπθφιπλζε ζεσξείηαη απσιεζζείζα θαη, εθφζνλ επηζπκείηαη ε ξχζκηζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ρξένπο, ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί αίηεζε γηα λέα (δεχηεξε ή ηξίηε θαηά 

πεξίπησζε) δηεπθφιπλζε. 

 

ΙΙ.  ρεηηθά κε ηελ αίηεζε επαλεμέηαζεο, πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ κεληαίσλ 

δφζεσλ πξψηεο δηεπθφιπλζεο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο νθεηιψλ επηζεκαίλνληαη ηα αθφινπζα: 

 

α) Πποϋποθέζειρ - Γικαιολογηηικά: Γηα ηελ επαλεμέηαζε αηηήκαηνο δηεπθφιπλζεο απαηηείηαη 

λα ππάξρεη απνδεδεηγκέλε νηθνλνκηθή αδπλακία θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ ηεο κεληαίαο δφζεο πνπ 

έρεη ρνξεγεζεί κε ηελ πξψηε δηεπθφιπλζε. Η ελ ιφγσ νηθνλνκηθή αδπλακία κπνξεί λα είλαη 

δηαξθήο (λα ππήξρε δειαδή θαη πξηλ ηε ρνξήγεζε ηεο πξψηεο δηεπθφιπλζεο) ή «επηγελφκελε», 

ιφγσ κεηαγελέζηεξεο δειαδή κεηαβνιήο ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ. ε θάζε πεξίπησζε απφ 

ηα εηζνδήκαηα ηνπ νθεηιέηε θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ απηφο έρεη ζπλππνβάιεη πξέπεη λα 

πξνθχπηεη φηη ε θαηαβνιή ησλ αλσηέξσ δφζεσλ ηεο πξψηεο δηεπθφιπλζεο θαζίζηαηαη 

πξνβιεκαηηθή έσο αδχλαηε. 

 

β) Καηά ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο επαλεμέηαζεο ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη: 

 Πξψηνλ, εάλ ην αίηεκα έρεη ππνβιεζεί εκπξφζεζκα, ήηνη εληφο δχν κελψλ απφ ηελ 

ηειεπηαία εκπξφζεζκε θαηαβνιή δφζεο θαη 

 Γεχηεξνλ, εάλ ε δηεπθφιπλζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο παξακέλεη ελεξγή θαη δελ έρεη 

απσιεζζεί. Μάιηζηα ν δεχηεξνο έιεγρνο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε φια ηα ζηάδηα ηεο 

επαλεμέηαζεο, ήηνη ηφζν θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ αηηήκαηνο απφ ην αξκφδην φξγαλν, φζν 

θαη θαηά ηε πινπνίεζε ηεο απφθαζεο απφ ηελ  αξκφδηα Γ.Ο.Τ., θαζψο  ε επαλεμέηαζε 

ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ζεσξείηαη ζπλέρεηα ηεο ρνξεγεζείζαο πξψηεο 

δηεπθφιπλζεο.  

 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ  
 

Α. ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

 

1. Οιεο ηηο Γ.Ο.Τ θαη ηα Σεισλεία 

 

Θ. ΘΔΟΥΑΡΗ   Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

 

Θ. ΘΔΟΥΑΡΗ   

ΑΔΑ: ΒΕΤ6Η-ΛΞΤ



 4 

2. Γ.Γ.Π. / Γ.30 

 

Β. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Α (εθηφο ησλ Γ.Ο.Τ θαη ησλ Σεισλείσλ) 

2. Απνδέθηεο πίλαθα Β 

3. Απνδέθηεο πηλάθσλ Σ εσο θαη ΚΒ 

 

Γ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

  

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 

2. Γξαθεία θ.θ. Τθππνπξγνχ 

3. Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 

4. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

5. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γξακκαηέσλ 

6. Γξαθεία θ.θ. Γελ. Γηεπζπληψλ 

7. Όιεο ηηο Γηεπζχλζεηο, Σκήκαηα θαη Αλεμάξηεηα Γξαθεία ηνπ Τπνπξγείνπ  Οηθνλνκηθψλ 

8. Γηεχζπλζε ΠΔΙ – Σκήκαηα Α,Β,Γ,Γ,Δ, Κιηκάθην ζην ΚΔΠΤΟ (20 αληίγξαθα). 

9. Γηεχζπλζε 19 Σεισλεηαθψλ Γηαδηθαζηψλ (10 αληίγξαθα). 

10. ΠΟΔ – Γ.Ο.Τ Πεξηνδηθφ Φνξνινγηθή Δπηζεψξεζε 

11. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 

12. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ 
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