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ΘΔΜΑ: Δθαξκνγή δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 30 παξ. 4 ηνπ λ.δ.356/1974 (ΚΔΓΔ) πεξί 

πεξηνξηζκνύ θαηαζρέζεσλ ζηα ρέξηα ηξίησλ  

 

 

Με ηελ αξ. Γ6Α 1036682 ΔΞ2014 (ΦΔΚ 478/26-2-2014) απφθαζε ηνπ  Γεληθνχ 

Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ κε ζέκα «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ θαη εμνπζηνδφηεζε 

ππνγξαθήο Με Δληνιή Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

ζε φξγαλα ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ  αξ. Γ6Α  

1054391EΞ 2014 (ΦΔΚ Β796/1.4.2014) απφθαζή ηνπ, παξαζρέζεθε, θαη’ εμνπζηνδφηεζε 

ππνγξαθήο,  ζηνλ θαηά πεξίπησζε αξκφδην γηα ηελ επηδίσμε είζπξαμεο ηεο νθεηιήο 

Πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Τ ή Διεγθηηθνχ Κέληξνπ ή ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Δπηρεηξεζηαθήο 

Μνλάδαο Δίζπξαμεο, ε  αξκνδηφηεηα έθδνζεο απφθαζεο πεξηνξηζκνχ θαηάζρεζεο ζηα 

ρέξηα ηξίησλ ζε κηθξφηεξν πνζφ  ή πνζνζηφ κεηά απφ αίηεζε ηνπ νθεηιέηε,  θαη’ 

εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ ΚΔΓΔ. 

Δηδηθφηεξα, φπσο νξίδεηαη ζηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο «Η θαηάζρεζε κπνξεί λα 

πεξηνξηζηεί ζε κηθξόηεξν πνζό ή πνζνζηό, κεηά από αηηηνινγεκέλε απόθαζε εθείλνπ 

πνπ ηελ επέβαιε» 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη γηα ηελ νκνηφκνξθε θαη αληηθεηκεληθή αληηκεηψπηζε ησλ 

ζπλαθψλ αηηεκάησλ πνπ ππνβάιινληαη ζηηο  αξκφδηεο γηα ηελ επηδίσμε  είζπξαμεο ηεο 

νθεηιήο ππεξεζίεο, παξέρνληαη νη αθφινπζεο  νδεγίεο :   

 

ΑΓΑ:  

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ  ΣΟ   ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ  

Αζήλα ,  3 Απξηιίνπ  2014  

 ΠΟΛ : 1092 

  

 ΠΡΟ : Ωο Π.Γ.  
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Γεληθά   

 Η εμέηαζε ησλ ππνβαιιφκελσλ αηηεκάησλ γηα πεξηνξηζκφ πνζνχ ή πνζνζηνχ ηεο 

θαηάζρεζεο επαθίεηαη θαη’ αξρήλ ζηελ θξίζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο  αξκφδηαο γηα ηελ 

επηδίσμε ηεο είζπξαμεο ηεο νθεηιήο  ππεξεζίαο, ν νπνίνο δύλαηαη λα απνξξίςεη ην 

ππνβαιιόκελν αίηεκα, παξά ηε ζπλδξνκή ησλ δηαιακβαλόκελσλ ζηελ παξνύζα 

θξηηεξίσλ, θαζόζνλ πξόθεηηαη από ην λόκν γηα δπλαηόηεηα θαη όρη ππνρξέσζε ηεο 

Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο λα θάλεη απνδεθηό αληίζηνηρν αίηεκα.  ε θάζε πεξίπησζε ε 

εμέηαζε ησλ αηηεκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη ρσξίο δηαθξίζεηο κε θξηηήξηα απνιχησο 

αληηθεηκεληθά ζρεηηδφκελα κε ηδηαίηεξνπο ιφγνπο, φπσο πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή αδπλακία, 

ιφγνη πγείαο, χςνο νθεηιήο, παιαηφηεηα θαη είδνο απηήο θαη πνηέ επηιεθηηθά ρσξίο δειαδή, 

λα  ζρεηίδνληαη κε ην πξφζσπν ηνπ νθεηιέηε.  

       Δηδηθά  

Γηα ηελ νκνηφκνξθε θαη αληηθεηκεληθή αληηκεηψπηζε ησλ αηηεκάησλ απηψλ ζα πξέπεη λα 

ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο:  

α) Η ππνβνιή απφ ηνλ ηξίην ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 32 λ.δ.356/1974 ζεηηθήο 

δήισζεο θαη ε πεξηέιεπζε  απηήο ζηελ αξκφδηα  ππεξεζία, θαζφζνλ ζε θάζε πεξίπησζε ην 

πεξηερφκελν απηήο (ηδηαίηεξα ην πνζφ ηεο θαηαζρεζείζαο απαίηεζεο) απνηειεί απαξαίηεην 

ζηνηρείν γηα ηελ εμέηαζε ηνπ ππνβαιιφκελνπ αηηήκαηνο 

β) Η ππαγσγή ηνπ ζπλφινπ ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ζε ξχζκηζε ηκεκαηηθήο 

θαηαβνιήο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο  δηαηάμεηο θαη ε έγθξηζε απφ ηε Φνξνινγηθή 

Γηνίθεζε φηη ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ππαγσγή ζε απηήλ (ζρεηηθέο ΠΟΛ 

1111/2013,1112/2013,1140/2013, 1172/2013 θαζψο θαη ΠΟΛ 1277/2013) 

γ) Η δηαπίζησζε φηη ε θαηαζρεζείζα απαίηεζε, εθάπαμ ή πεξηνδηθψο θαηαβαιιφκελε, 

είλαη ζεκαληηθφ γηα ηε δηαβίσζε ηνπ ππφρξενπ κέζν (π.ρ. ελνίθην)  εθφζνλ πξφθεηηαη γηα 

θπζηθφ πξφζσπν κε επηηεδεπκαηία ή γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο (θπζηθφ πξφζσπν 

επηηεδεπκαηία, λνκηθφ πξφζσπν ή νληφηεηα), λα πξνθχπηεη απφ επίζεκα ζηνηρεία - 

έγγξαθα φηη ν πεξηνξηζκφο θαηάζρεζεο αθνξά ζηελ θαηαβνιή κηζζνδνζίαο ζε ππαιιήινπο 

επηρείξεζεο, ζηε θαηαβνιή θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ή  άιισλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

θξίλνληαη αλαγθαίεο γηα ηελ βησζηκφηεηα θαη ηε ζπλέρηζε ιεηηνπξγίαο απηήο, δειψλνληαο 

ηα αλσηέξσ ζε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/86. Γηα ηε δηαθξίβσζε ησλ 

αλσηέξσ, ζθφπηκε είλαη θαη ε ζπλδξνκή ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, φπνπ θαη εθφζνλ απηφ 

θξίλεηαη απαξαίηεην. 

 ηελ πεξίπησζε απηή, ν αηηψλ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία θαη 

ζε δηάζηεκα δέθα πέληε (15) εκεξψλ απνδεηθηηθά έγγξαθα φηη ην αλσηέξσ πνζφ δηαηίζεηαη 

γηα ην ζθνπφ απηφ.  
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δ) Η δηαπίζησζε κέζα απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ELENXIS, ή απφ άιια ζηνηρεία φηη 

δελ εθθξεκεί εληνιή ειέγρνπ νπνηαζδήπνηε θνξνινγίαο γηα ηνλ νθεηιέηε.  

 Δθφζνλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο, ην πνζνζηό 

απνδέζκεπζεο επί ηεο θαηαζρεζείζαο απαίηεζεο νξίδεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο 

αξκφδηαο γηα ηελ επηδίσμε  είζπξαμεο ηεο νθεηιήο ππεξεζίαο εληφο ησλ αθνινχζσλ νξίσλ:  

α) έσο 50% ηεο θαηαζρεζείζαο απαίηεζεο επί ησλ επξηζθόκελσλ  θαη κε απνδνζέλησλ 

ρξεκάησλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην πεξηερφκελν ηεο δήισζεο ηξίηνπ, κε εμαίξεζε ηηο 

νθεηιέο Φ.Π.Α. πνπ απνδεδεηγκέλα έρνπλ εηζπξαρζεί θαη δελ έρνπλ απνδνζεί θαζψο θαη 

παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ κηζζσηψλ ππεξεζηψλ (Φ.Μ.Τ.), γηα ηηο νπνίεο ηζρχεη πνζνζηφ  

έσο 30 %. 

β) έσο 70% επί ησλ κειινληηθώλ απαηηήζεσλ κε ηελ πξνυπφζεζε λα θαιχπηνληαη 

ηνπιάρηζηνλ ηξεηο δόζεηο ηεο ξχζκηζεο, εθφζνλ νη  ελαπνκέλνπζεο δφζεηο απηήο είλαη έσο 

θαη δψδεθα (12), άιισο πέληε δόζεηο, ζε πεξίπησζε πνπ νη ελαπνκέλνπζεο δφζεηο απηήο 

είλαη πεξηζζφηεξεο ηνπ αλσηέξσ νξίνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, θαη εθφζνλ ην αλσηέξσ 

πνζνζηφ δελ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ησλ σο άλσ δφζεσλ, ην πνζνζηφ απνδέζκεπζεο 

αλαπξνζαξκφδεηαη αλάινγα. Δηδηθά σο πξνο ηηο  νθεηιέο Φ.Π.Α. πνπ απνδεδεηγκέλα έρνπλ 

εηζπξαρζεί θαη δελ έρνπλ απνδνζεί θαζψο θαη παξαθξαηνχκελνπ θφξνπ κηζζσηψλ 

ππεξεζηψλ (Φ.Μ.Τ), ην αλσηέξσ πνζνζηφ ηζρχεη έσο 30%.  

 ην πιαίζην εμέηαζεο ησλ αλσηέξσ, ηδηαηηέξσο  ππελζπκίδεηαη ε ππνρξέσζε 

πξνζθφκηζεο θαη ειέγρνπ ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζηνηρείσλ (πρ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ δπλαηφηεηα θαηαβνιήο ησλ  κεληαίσλ δφζεσλ ή 

ηελ αδπλακία εμφθιεζεο ηεο νθεηιήο θαζψο θαη ηε βησζηκφηεηα ηνπ δηαθαλνληζκνχ) ή 

πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ε παξνρή εγγπήζεσλ ή εκπξαγκάησλ αζθαιεηψλ γηα ηε δηαζθάιηζε 

ηεο νθεηιήο αλάινγα κε ην πνζφ βαζηθήο νθεηιήο θαη θπξηόηεξα ν  πεξηνξηζκόο ησλ 

δόζεσλ ηεο ρνξεγεζείζαο θαηά ηα αλσηέξσ ξύζκηζεο, εθόζνλ πξνθύπηεη δπλαηόηεηα 

ηνπ νθεηιέηε λα απνπιεξώζεη ηελ νθεηιή ηνπ ζε  ιηγόηεξεο δόζεηο από ηηο αξρηθά 

ρνξεγεζείζεο. 

 Αλεμαξηήησο ηεο ζπλδξνκήο ησλ αλσηέξσ πξνυπνζέζεσλ, δχλαηαη  λα εμεηάδνληαη 

εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, φπνπ ν νθεηιέηεο πξνζθνκίδεη έγγξαθα, πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο θαηάζρεζεο ιφγσ εηδηθψλ ζπλζεθψλ, φπσο ελδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη καθξνρξφληα αλεξγία ρσξίο άιιεο πεγέο εηζνδεκάησλ ηνπ νθεηιέηε ή 

ζπδχγνπ, ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο απηνχ ή κειψλ ηεο νηθνγελείαο ηνπ. 

 Σα αλσηέξσ ζα πεξηιακβάλνληαη ζε αηηηνινγεκέλε θαηά ξεηή δηαηχπσζε ηνπ λφκνπ 

απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ε νπνία ζα θαηαρσξείηαη ππνρξεσηηθά ζην ζχζηεκα 

ΣAXIS θαηά αξηζκφ, εκεξνκελία  θαη πνζφ ή πνζνζηφ πεξηνξηζκνχ. Η αξκφδηα ππεξεζία 
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νθείιεη λα ηεξεί βηβιίν Απνθάζεσλ Πεξηνξηζκνχ Καηαζρέζεσλ θαη λα παξαθνινπζεί αλ 

ηεξνχληαη νη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο θαη κεηά ηελ έθδνζε απφθαζεο πεξηνξηζκνχ σζφηνπ 

εμνθιεζεί ε νθεηιή γηα ηελ νπνία επηβιήζεθε ε θαηάζρεζε άιισο ζα αίξεη ηνλ 

πεξηνξηζκό. 

  Αληίγξαθν ησλ ζηνηρείσλ ηεο απφθαζεο πεξηνξηζκνχ θαηαζρεηεξίνπ ζα 

θνηλνπνηείηαη απζεκεξφλ ειεθηξνληθά ή κέζσ ηειενκνηνηππίαο (fax) ζηελ Γ/λζε 

Πνιηηηθήο Δηζπξάμεσλ ζπκπιεξψλνληαο ην ζπλεκκέλν ζρέδην 

(d16tmimast.esoda@1989.syzefxis.gov.gr ή 210 3635077 αληίζηνηρα), εθόζνλ δεηεζεί, 

πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηείηαη δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ σο άλσ 

πξνυπνζέζεσλ. 

 Σέινο, ηδηαηηέξσο επηζεκαίλεηαη θαηά κείδνλα ιφγν φηη ηπρόλ άξζε επηβιεζείζαο 

θαηάζρεζεο δελ επηηξέπεηαη πξηλ από ηελ νινζρεξή εμόθιεζε ηεο νθεηιήο.  

  

 

 

Αθξηβέο αληίγξαθν       Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ  

Η Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο                                   Θ. ΘΔΟΥΑΡΗ  

 

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ  

 

Α. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ  

1. Όιεο νη Γ.Ο.Τ. 

2. Δπηρεηξεζηαθή Μνλάδα Δίζπξαμεο  

3. Όια ηα Σεισλεία θαη ηα Σνπηθά Σεισλεηαθά Γξαθεία απηψλ  

4. Όιεο νη Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο 

 

Β. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

 

Απνδέθηεο πίλαθα Α΄ έσο θαη Γ΄ (εθηφο ησλ Γ.Ο.Τ., ησλ Σεισλείσλ θαη ησλ Σνπηθψλ 

Σεισλεηαθψλ Γξαθείσλ απηψλ) 

 

 Γ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 

2. Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 

3. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ   

4. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

5. Γξαθεία θ.θ. Γελ. Γηεπζπληψλ 

6. Γηεχζπλζε Πνιηηηθήο Δηζπξάμεσλ – Σκήκαηα Α,Β,Γ,Γ,Δ, Γξακκαηεία, Κιηκάθην 

ζην ΚΔΠΤΟ 

7. Γηεχζπλζε 19
ε 

Σεισλεηαθψλ Γηαδηθαζηψλ – Σκήκα Γ΄  

8. Γηεχζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e Δθαξκνγέο)- Σκήκα Β΄  
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