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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

1. ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

2. 

 

  

A.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΓΙΟΙΚΗΗ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ 

ΣΜΗΜΑ Γ΄ 

 Αζήλα,  28 επηεκβξίνπ  2017 

ΠΟΛ. 1158 

Σαρ. Γ/λζε :  Καξ.εξβίαο 10 
 Αξηζ. ΦΔΚ:3634/13/10/2017 - 00:00 

ΑΓΑ: 
Σαρ. Κψδηθαο : 10184 Αζήλα 

Σειέθσλν : 2132113108 

Β. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΦΚ   

Ι.ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ Γ΄ 

Σειέθσλν        : 210 6987458 

Σαρ. Γ/λζε       :  Κεθηζίαο 124, Αζήλα 

Σαρ. Κσδ.        : 115 26 

ΙΙ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΔΛΩΝΔΙΟΤ 

Σαρ. Γ/λζε      : Υαλδξή 1, Μνζράην  

Σαρ. Κσδ.        : 183 46 

Γ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 

Ι. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ΓΗΛΔΓ) 

ΣΜΗΜΑΣΑ Β΄, Γ΄, Η΄  

Σειέθσλν     : 210 4802251               

ΙΙ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ  . 

ΣΜΗΜΑ Γ΄ 

Σαρ. Γ/λζε      : Υαλδξή 1, Μνζράην  

Σαρ. Κσδ.     : 183 46  
3. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 

Σαρ. Γ/λζε      :  ηαδίνπ 29, Αζήλα 

Σαρ. Κσδ.       : 105 59  
 

Θέμα: «Καθοπιζμόρ ηων πποϋποθέζεων, ηηρ διαδικαζίαρ, ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών, ηος 

σπόνος και ηος ηπόπος δημοζιοποίηζηρ ζηο διαδίκηςο, ηηρ διαδικαζίαρ αποζηολήρ ηηρ 

ηλεκηπονικήρ ειδοποίηζηρ, ηων δεδομένων πος δημοζιοποιούνηαι, ηηρ διαδικαζίαρ και ηων 

πποϋποθέζεων άπζηρ ή διόπθωζηρ ηηρ δημοζιοποίηζηρ, ηων απμόδιων οπγάνων για ηη 

διενέπγεια ηηρ δημοζιοποίηζηρ και ηην άπζη αςηήρ, ηων οπγανωηικών και ηεσνικών μέηπων 

για ηην αζθάλεια ηηρ επεξεπγαζίαρ και κάθε άλλος ειδικόηεπος θέμαηορ ζύμθωνα με ηιρ 

διαηάξειρ ηος άπθπος 9, παπ. 1, 2 και 4 ηος ν.3943/2011» 

            ΑΠΟΦΑΗ 

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΙ 

ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο: 
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α) ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.3943/2011 (ΦΔΚ Α΄ 66) «Καηαπνιέκεζε ηεο 

θνξνδηαθπγήο, ζηειέρσζε ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ», φπσο ηζρχνπλ κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε ην άξζξν 42 ηνπ 

λ.4410/2016 (Α΄ 141),  

β) ηεο πεξηπη. iγ) ηεο ππνπαξαγξάθνπ 2.3 ηεο παξαγξάθνπ Γ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.4336/2015 (ΦΔΚ 

Α΄ 94) «πληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο − Κχξσζε ηνπ ρεδίνπ χκβαζεο Οηθνλνκηθήο Δλίζρπζεο απφ 

ηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ ηαζεξφηεηαο θαη ξπζκίζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πκθσλίαο 

Υξεκαηνδφηεζεο», 

γ) ηνπ λ.4174/2013 (ΦΔΚ Α΄ 170) «Φνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  

δ) ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ Α΄ 167) «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα 

εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012, ηνπ λ. 4093/2012 θαη ηνπ λ. 4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

ε) ηνπ λ.2472/1997 (ΦΔΚ Α΄ 50) «Πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα» θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 2, 4, 5 παξ. 2β, 6, 8, 10, 11, 13, 19, 22 παξ.9 θαη 

24,  

ζη) ηνπ λ.δ. 356/1974 (ΦΔΚ Α΄ 90) «Κψδηθαο Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ»,  

δ) ηνπ λ. 4389/2016 (ΦΔΚ Α’ 94) «Δπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο 

δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  

ε) ηνπ λ. 4387/2016 (ΦΔΚ Α’ 85) «Δληαίν χζηεκα Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο – Μεηαξξχζκηζε 

αζθαιηζηηθνχ − ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο − Ρπζκίζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ηπρεξψλ 

παηγλίσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

ζ) ηνπ π.δ. 125/2016 (ΦΔΚ Α΄ 210) «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη 

Τθππνπξγψλ», 

η) ηνπ π.δ. 113/2014 (ΦΔΚ Α΄ 180) «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

θαη Πξφλνηαο». 

2. α) Σελ αξηζ. ΤΠΟΙΚ 0010218 ΔΞ 2016/14.11.2016 (ΦΔΚ Β΄ 3696) απφθαζε ηνπ 

Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηελ Τθππνπξγφ 

Οηθνλνκηθψλ Αηθαηεξίλε Παπαλάηζηνπ»,  

β) ηελ αξηζ. νηθ. :44549/Γ9.12193/8.10.2015 (ΦΔΚ Β΄ 2691) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ 

Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο «Αλάζεζε 

αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγφ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 

Αλαζηάζην Πεηξφπνπιν», φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο κε ηελ αξηζ. oηθ.: 

54051/Γ9.14200/22.11.2016 (ΦΔΚ Β΄ 3801) φκνηα απφθαζε, 

γ) ηελ αξηζ. 1 Πξάμε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 20.1.2016, «Δπηινγή θαη δηνξηζκφο Γεληθνχ 

Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ» (ΦΔΚ 18 

η. Τ.Ο.Γ.Γ.), ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 

4389/2016, 

δ) ηελ αξηζ. ΠΟΛ 1185/2011 (ΦΔΚ Β΄ 1949) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

«Γεκνζηνπνίεζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ πξνο ην Γεκφζην», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ 

αξηζ. 1271/2015 (Β΄ 3001) απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, 
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ε) ηελ αξηζ. Γ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΔΞ 2017 (ΦΔΚ Β΄ 968) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο 

Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ «Οξγαληζκφο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ.)»,  

ζη) ηελ αξηζ. Γ6Α 1036682ΔΞ2014/25.2.2014 (ΦΔΚ Β΄ 478 θαη 558) απφθαζε ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, κε ζέκα «Μεηαβίβαζε 

αξκνδηνηήησλ θαη εμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο “Με Δληνιή Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ” 

ζε φξγαλα ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο», ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 41 

ηνπ λ. 4389/2016, 

δ) ηελ αξηζ. Γ.ΟΡΓ.Α  1041643 ΔΞ 2015/26.3.2015 (ΦΔΚ Β΄ 543) απφθαζε ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, κε ζέκα «Μεηαβίβαζε 

αξκνδηνηήησλ θαη εμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο “Με Δληνιή Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ” 

ζε Πξντζηακέλνπο Σεισλείσλ θαη ζε ππαιιήινπο απηψλ», ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 

3 ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 4389/2016, 

ε) ηελ αξηζ. 58039/3275/28.12.2016 (ΦΔΚ Β΄ 4504) απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο «Γηαβίβαζε ζην Κέληξν Δίζπξαμεο 

Αζθαιηζηηθψλ Οθεηιψλ (Κ.Δ.Α.Ο.) ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο», 

ζ) ηελ αξηζ. Φ.10021/34047/1007/25.11.2013 (ΦΔΚ Β΄ 3073) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο «Γηάξζξσζε, αξκνδηφηεηεο, ζηειέρσζε ηνπ 

Κέληξνπ Δίζπξαμεο Αζθαιηζηηθψλ Οθεηιψλ θαη άιια νξγαλσηηθά ζέκαηα Κ.Δ.Α.Ο. θαη ΙΚΑ-

ΔΣΑΜ». 

3. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 

Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δληαίνπ Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

(εθεμήο Δ.Φ.Κ.Α.). 

 

 

αποφασίζουμε: 

Άπθπο 1 

Πποϋποθέζειρ για ηη Γημοζιοποίηζη ζηοισείων οθειλών 

1. ε δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ δεκνζηνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά 

ηα ζηνηρεία ησλ ζπλνιηθψλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ πξνο ην Γεκφζην απφ θάζε αηηία, εθφζνλ ε 

βαζηθή ιεμηπξφζεζκε νθεηιή αλά θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα ππεξβαίλεη ην 

πνζφ ησλ εθαηφλ πελήληα ρηιηάδσλ (150.000) επξψ θαη ε θαηαβνιή ηεο θαζπζηεξεί γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ έηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία άληιεζεο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ απφ ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα Φνξνινγίαο (TAXIS) θαη Σεισλείσλ (ICISnet). ηνλ ίδην δηαδηθηπαθφ 

ηφπν, κε θνηλή αλάξηεζε αλά θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα, δεκνζηνπνηνχληαη 

ππνρξεσηηθά ηα ζηνηρεία ησλ ζπλνιηθψλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ απφ εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πξνο ηνλ Δ.Φ.Κ.Α., εθφζνλ ε βαζηθή ιεμηπξφζεζκε νθεηιή αλά θπζηθφ ή λνκηθφ 
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πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα, πξνο ηνλ Δ.Φ.Κ.Α., ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ εθαηφλ πελήληα ρηιηάδσλ 

(150.000) επξψ θαη ε θαηαβνιή ηεο θαζπζηεξεί γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ έηνπο θαηά 

ηελ εκεξνκελία άληιεζεο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα (ΟΠ/ΙΚΑ-

ΔΣΑΜ) ηνπ Κέληξνπ Δίζπξαμεο Αζθαιηζηηθψλ Οθεηιψλ (εθεμήο Κ.Δ.Α.Ο.). 

 

2. Οη νθεηιέο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξνο ην Γεκφζην ή ηνλ Δ.Φ.Κ.Α. αλά 

θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα δεκνζηνπνηνχληαη ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ 

απαηηήζεψλ ηνπ έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηηο νπνίεο έρεη δεκηνπξγεζεί θαη εθθαζαξηζηεί αηνκηθφ 

θχιιν ή ζπγθεληξσηηθφ θχιιν έθπησζεο (Α.Φ.ΔΚ.) ή, αληίζηνηρα, ησλ εθθαζαξηζκέλσλ 

απαηηήζεσλ έλαληη ηνπ Δ.Φ.Κ.Α.. 

 

 

Άπθπο 2 

Γιαδικαζία δημοζιοποίηζηρ δεδομένων 

1. Σα ζηνηρεία ησλ νθεηιψλ πνπ δεκνζηνπνηνχληαη πεξηιακβάλνληαη ζε δχν θαηαζηάζεηο εθ ησλ 

νπνίσλ ε κία αθνξά ηα θπζηθά πξφζσπα θαη ε άιιε ηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο λνκηθέο νληφηεηεο. 

Οη θαηαζηάζεηο θέξνπλ ηνλ ηίηιν: «Γεκνζηνπνίεζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ πξνο ην Γεκφζην θαη 

ηνλ Δ.Φ.Κ.Α. ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.3943/2011 

(ΦΔΚ Α΄ 66), φπσο ηζρχνπλ κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ 

λ.4410/2016 (ΦΔΚ Α΄147), κε εκεξνκελία άληιεζεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ νθεηιψλ ηελ…» κε ηελ 

πξνζζήθε κεηά ηηο ιέμεηο «ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ» ησλ ιέμεσλ «θπζηθψλ πξνζψπσλ» ή 

«λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη νληνηήησλ» θαηά πεξίπησζε. Μεηά ηνλ ηίηιν αθνινπζεί ε θνηλή 

εκεξνκελία άληιεζεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ νθεηιψλ. 

2. Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα δεκνζηνπνηνχληαη ηα εμήο ζηνηρεία: Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ, 

επψλπκν, φλνκα, φλνκα παηέξα, βαζηθή νθεηιή θαη ζπλεηζπξαηηφκελα πξνο Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο 

Τπεξεζίεο/Διεγθηηθά Κέληξα, Σεισλεία, Δ.Φ.Κ.Α., κεξηθφ ζχλνιν νθεηιήο γηα θάζε νκάδα 

ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ θαη παξαηεξήζεηο. 

3. Γηα ηα λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο λνκηθέο νληφηεηεο δεκνζηνπνηνχληαη ηα εμήο ζηνηρεία: Αξηζκφο 

Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ, επσλπκία, δηεχζπλζε έδξαο, βαζηθή νθεηιή θαη ζπλεηζπξαηηφκελα πξνο 

Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο/Διεγθηηθά Κέληξα, Σεισλεία, Δ.Φ.Κ.Α., κεξηθφ ζχλνιν νθεηιήο 

γηα θάζε νκάδα ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ θαη παξαηεξήζεηο. 

4. Γηα ην ζθνπφ ηεο παξνχζαο απφθαζεο σο ζπλεηζπξαηηφκελα λννχληαη νη ηφθνη, ηα πξφζηηκα, νη 

πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαη νη ινηπέο επηβαξχλζεηο φπσο ππνινγίδνληαη θαηά ηελ 
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εκεξνκελία άληιεζεο ησλ ζηνηρείσλ επί ηεο βαζηθήο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιήο, ε θαηαβνιή ηεο 

νπνίαο θαζπζηεξεί γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ έηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία απηή. 

 

5. Δάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε δεκνζηνπνίεζεο νθεηιψλ κφλν πξνο ην Γεκφζην ή κφλν πξνο ηνλ 

Δ.Φ.Κ.Α. ηφηε ζηα πεδία ησλ γξακκψλ ηεο θαηάζηαζεο φπνπ αλαγξάθνληαη νη νθεηιέο πξνο ηηο 

ππεξεζίεο ή ηνπο θνξείο γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη ππνρξέσζε δεκνζηνπνίεζεο ηίζεηαη ε 

έλδεημε «-» (παχια). 

6. Η άληιεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ δεκνζηνπνηνχκελσλ νθεηιψλ απφ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο θαη ηνπ Κ.Δ.Α.Ο. θαζψο θαη ε απνζηνιή ησλ ηειεπηαίσλ, κε 

ειεθηξνληθά ή κε κέζα, ζηελ Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ, απφ ην Κ.Δ.Α.Ο. 

δηελεξγνχληαη ζε εκεξνκελίεο πνπ νξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Γηεχζπλζεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο Α.Α.Γ.Δ. Ο 

πληνληζηήο ηνπ Κ.Δ.Α.Ο. θαη ε Γηνίθεζε ηνπ Δ.Φ.Κ.Α. είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ άκεζε 

ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ θαη ηελ ηήξεζε ησλ ζρεηηθψλ πξνζεζκηψλ. 

Ο πληνληζηήο ηνπ Κ.Δ.Α.Ο. είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ άληιεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ νθεηιψλ ηνπ 

Δ.Φ.Κ.Α. απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ Κ.Δ.Α.Ο. θαη γηα ηελ απνζηνιή απηψλ ζηε 

Γηεχζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο Α.Α.Γ.Δ. Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο 

Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο Α.Α.Γ.Δ. είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ άληιεζε ησλ ζηνηρείσλ 

νθεηιψλ πξνο ην Γεκφζην θαζψο θαη γηα ηελ αλάξηεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ νθεηιψλ ηνπ άξζξνπ 2 

ζην δηαδίθηπν. 

7. Σα αξκφδηα φξγαλα ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 7 είλαη ππεχζπλα γηα ηελ νξζφηεηα, 

πιεξφηεηα θαη αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηεο 

Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο θαη ηνπ Κ.Δ.Α.Ο., αληίζηνηρα, θαη πξνβαίλνπλ, εθφζνλ απαηηείηαη, ζηελ 

ελεκέξσζή ηνπο. 

 

 

             Άπθπο 3 

Υπόνορ ανάπηηζηρ ηων δεδομένων ζηο διαδίκηςο 

1. Οη θαηαζηάζεηο ησλ δεκνζηνπνηνχκελσλ νθεηιψλ αλαξηψληαη θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο 

παξνχζαο ζηηο 30 Ννεκβξίνπ 2017 θαη αληηθαζηζηνχλ ηηο ήδε αλαξηεκέλεο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ 

παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.3943/2011, φπσο ίζρπε πξηλ ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ.4410/2016, θαηαζηάζεηο. 

2. Οη θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί επηθαηξνπνηνχληαη αλά έηνο κέρξη ηε 30ε εκέξα ηνπ 

Ινπλίνπ κήλα κεηά απφ λέα άληιεζε ζηνηρείσλ θαη αληηθαζηζηνχλ ηηο ήδε αλαξηεκέλεο 

θαηαζηάζεηο. 
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Άπθπο 4 

Δνημέπωζη και διαδικαζία αποζηολήρ ηλεκηπονικήρ ειδοποίηζηρ 

1. Η ελεκέξσζε ησλ νθεηιεηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηε ξχζκηζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ 

λ.3943/2011 δηελεξγείηαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ 

άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2472/1997 (ΦΔΚ Α΄ 50) ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) εκέξεο πξηλ απφ ηε 

δεκνζηνπνίεζε, απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 

2. πγθεθξηκέλα, ν Πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο ΑΑΓΔ 

απνζηέιιεη ειεθηξνληθή εηδνπνίεζε ζηελ ηειεπηαία δεισζείζα, ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, 

δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ησλ νθεηιεηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηε ξχζκηζε ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.3943/2011, κε ηελ νπνία θαινχληαη, ηνπιάρηζηνλ νθηψ (8) 

εκέξεο πξηλ απφ ηε δεκνζηνπνίεζε, λα εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ηε Φνξνινγηθή 

Γηνίθεζε θαη ηνλ Δ.Φ.Κ.Α., θαηά πεξίπησζε.  

 

Άπθπο 5 

Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ και αζθάλεια ηηρ επεξεπγαζίαρ 

1. Σα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 2 δεκνζηεχνληαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν www.aade.gr ηεο Αλεμάξηεηεο 

Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αξηζ. ΤΑΠ/Φ.40.4/1/989/10.4.2012 (ΦΔΚ Β΄ 

1301) απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.  

 

2. Η απνζηνιή ησλ ειεθηξνληθψλ αξρείσλ απφ ην Κ.Δ.Α.Ο. πξνο ηε Γηεχζπλζε Ηιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ηεο Α.Α.Γ.Δ. κε ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνηνχληαη δηελεξγείηαη κέζσ αζθαινχο 

θαλαιηνχ επηθνηλσλίαο θαη ζε θξππηνγξαθεκέλε κνξθή. Σα ζρεηηθά αξρεία θπιάζζνληαη ζηελ 

Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπιάρηζηνλ γηα κηα πεληαεηία.  

 

 

 

Άπθπο 6 

Πποϋποθέζειρ άπζηρ ή διόπθωζηρ  ή εξαίπεζηρ από ηη δημοζιοποίηζη  

1. Γηφξζσζε ηεο δεκνζηεπκέλεο θαηάζηαζεο ή άξζε ηεο δεκνζηνπνίεζεο ή εμαίξεζε νθεηιψλ απφ 

ηε δεκνζηνπνίεζε δηελεξγείηαη κεηά απφ έγγξαθε αίηεζε ηνπ νθεηιέηε ή απηεπαγγέιησο, εθφζνλ 

εμνθιήζεθε κεξηθψο ή νιηθψο ε νθεηιή ή δηαπηζηψζεθε ππαγσγή ζηηο εμαηξέζεηο απφ ηε 

δεκνζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ λ.3943/2011 ή γηα άιιν λφκηκν ιφγν. Ο Πξντζηάκελνο 

http://www.aade.gr/
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ηεο Γηεχζπλζεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο ΑΑΓΔ πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα 

ηελ άκεζε δηφξζσζε ηεο ζρεηηθήο θαηάζηαζεο ή ηελ άξζε ηεο δεκνζηνπνίεζεο θαη’ εληνιή ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 7. ηελ πεξίπησζε πνπ ε άξζε, ε 

δηφξζσζε ή ε εμαίξεζε απφ ηε δεκνζηνπνίεζε εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηα νξγάλνπ ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7, ε ζρεηηθή εληνιή απνζηέιιεηαη ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο 

Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο ΑΑΓΔ κέζσ ηνπ Κ.Δ.Α.Ο. 

 

2. Δθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε δηφξζσζεο δεκνζηνπνηεκέλεο νθεηιήο σο πξνο ην πνζφ, ηα 

αξκφδηα θαηά ηα σο άλσ φξγαλα αληινχλ εθ λένπ ζηνηρεία γηα ην ζπγθεθξηκέλν νθεηιέηε θαη ε λέα 

εκεξνκελία άληιεζεο απηψλ αλαγξάθεηαη ζην πεδίν ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ αθνξά ηνλ νθεηιέηε. 

 

 

 

Άπθπο 7 

Απμόδια όπγανα 

1. Αξκφδηνο γηα ηε δηφξζσζε ή ηελ άξζε ηεο δεκνζηνπνίεζεο ή ηελ εμαίξεζε νθεηιψλ πξνο ην 

Γεκφζην απφ ηε δεκνζηνπνίεζε, ηελ ππνγξαθή έθζεζεο απφςεσλ ηεο δηνίθεζεο, ηελ παξάζηαζε ή 

ηελ απνζηνιή απφςεσλ ελψπηνλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ θαζψο θαη γηα ηελ απάληεζε επί ζρεηηθψλ 

αηηήζεσλ ή αληηξξήζεσλ νξίδεηαη ν Πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο γηα ηελ επηδίσμε ηεο είζπξαμεο 

ηεο νθεηιήο, πξνο ην Γεκφζην, Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ή Διεγθηηθνχ Κέληξνπ ή 

Σεισλείνπ. 

 

2. Αξκφδηνο γηα ηε δηφξζσζε ή ηελ άξζε ηεο δεκνζηνπνίεζεο ή ηελ εμαίξεζε νθεηιψλ πξνο ηνλ 

Δ.Φ.Κ.Α. απφ ηε δεκνζηνπνίεζε, ηελ ππνγξαθή έθζεζεο απφςεσλ ηεο δηνίθεζεο, ηελ παξάζηαζε ή 

ηελ απνζηνιή απφςεσλ ελψπηνλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ θαζψο θαη ηελ απάληεζε επί ζρεηηθψλ 

αηηήζεσλ ή αληηξξήζεσλ νξίδεηαη ν Πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο γηα ηελ επηδίσμε ηεο είζπξαμεο 

ηεο νθεηιήο, πξνο ηνλ Δ.Φ.Κ.Α., Πξντζηάκελνο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Κ.Δ.Α.Ο. ή Τπνθαηαζηήκαηνο 

Δ.Φ.Κ.Α. 

 

 

 

Άπθπο 8 

Έναπξη ιζσύορ – Μεηαβαηικέρ Γιαηάξειρ 

1. Γηα ηηο θαηαζηάζεηο δεκνζηνπνηνχκελσλ νθεηιψλ πνπ είλαη αλαξηεκέλεο θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο παξνχζαο απφθαζεο εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο αξηζ. ΠΟΛ.1185/2011, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. ΠΟΛ.1271/2015 απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ.  
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2. Η παξνχζα απφθαζε ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα  ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

3. Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  

 

     Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ,                                 Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

      ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ     

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 

     ΑΝΑΣΑΙΟ ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ      ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΣΙΟΤ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

Α. ΠΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Δζληθφ Σππνγξαθείν γηα δεκνζίεπζε (απνζηνιή κε ρξήζε ςεθηαθήο ππνγξαθήο) 

2. Γ.Ο.Τ., Διεγθηηθά Κέληξα, Σεισλεία θαη ηνπηθά Σεισλεηαθά Γξαθεία απηψλ  

3. Γηεχζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο ΓΓΓΔ 

4. Γηεχζπλζε Ηιεθηξνληθνχ Σεισλείνπ 

5. Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ (θαη γηα αλάξηεζε ζην δηθηπαθφ ηφπν 

ηεο ΓΓΓΔ) 

6. Κέληξν Δίζπξαμεο Αζθαιηζηηθψλ Οθεηιψλ 

 

Β. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

     1. Απνδέθηεο πηλάθσλ απφ  Α έσο θαη Γ (εθηφο φζσλ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο απηνχο θαη 

αλαθέξνληαη ζηνπο πξνο ελέξγεηα απνδέθηεο) 

     2. Απνδέθηεο πηλάθσλ απφ  Σ έσο θαη ηέινο  

     3. Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 

 α) Γξαθείν Τπνπξγνχ, 

 β) Γξαθείν Αλ. Τπνπξγνχ, 

 γ) Γξαθεία Τθππνπξγψλ, 

 δ) Γξαθεία Γεληθψλ Γξακκαηέσλ, 

 ε) Γξαθεία Πξντζηακέλσλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ 

 

Γ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γξαθείν Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

2. Γξαθείν Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 

3. Γξαθείν Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

4. Γξαθεία Γεληθψλ Γξακκαηέσλ 

5. Γξαθεία Πξντζηακέλσλ Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ 

6. Όιεο ηηο Γηεπζχλζεηο, Σκήκαηα θαη Απηνηειή Γξαθεία ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ 

7. Γ/λζε Δηζπξάμεσλ- Σκήκαηα Α, Β, Γ, Γ, Δ, Γξακκαηεία 

8. Γ/λζε Σεισλεηαθψλ Γηαδηθαζηψλ (2 αληίγξαθα) 

9. Πεξηνδηθφ Φνξνινγηθή Δπηζεψξεζε 
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