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                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  
ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ                      
Τμήματα Β,Γ,Δ,Α 
Ταχ. Δ/νση :  Πανεπιστημίου 20 
Ταχ. Κώδικας : 106 72 Αθήνα                                               ΠΡΟΣ : Π.Δ. 
Τηλέφωνο   : 210  36 14 280, 3613274, 
                                3605159   
FAX : 210 33 90 470 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
(e ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) 
Τμήμα Β  
Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης  
Ταχ. Κώδικας : 18346 Αθήνα 
Τηλέφωνο : 213 1333230 
 
 

 

Θέμα: «Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής - 

υπερημερίας κατά τις διατάξεις των άρθρων 47 του ν.4174/2013 και 7 του ν.δ. 356/1974 

(ΚΕΔΕ), όπως ισχύουν» 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4174/2013 (Α΄170), «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες 

διατάξεις» όπως ισχύει, 

2. τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ), όπως ισχύει,  

3. τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 του ν. 4093/2012 περί σύστασης θέσης Γενικού 

Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (Α΄222), 

4. την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 1 της 16.1.2013 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 18), «Επιλογή και 

Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων», 

Αθήνα,  30 Δεκεμβρίου  2013 
ΠΟΛ. 1280 
 
ΦΕΚ: 
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5. την ανάγκη προσαρμογής των χρησιμοποιούμενων από τις αρμόδιες για την επιδίωξη  

είσπραξης της οφειλής υπηρεσίες εντύπων στις διατάξεις των άρθρων 47 του ν. 4174/2013 και 7 

του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ), 

6. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

                                                             Άρθρο 1 

1. Σε περίπτωση μη καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών κοινοποιείται στον υπόχρεο, οφειλέτη ή 

συνυπόχρεο πρόσωπο, ατομική ειδοποίηση καταβολής οφειλής – υπερημερίας για τις 

καθυστερούμενες οφειλές πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης, πλην της 

κατάσχεσης χρημάτων ή απαιτήσεων στα χέρια του φορολογούμενου ή τρίτου.  

2. Σε περίπτωση μη καταβολής των καθυστερούμενων οφειλών ή μη υπαγωγής αυτών σε 

πρόγραμμα ρύθμισης  εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης 

καταβολής οφειλής – υπερημερίας, το αρμόδιο όργανο της Φορολογικής Διοίκησης προβαίνει στη 

λήψη κάθε αναγκαστικού μέτρου είσπραξης κατά τις κείμενες διατάξεις. 

3. Σε περίπτωση απώλειας προγράμματος ρύθμισης οφειλών, για τη λήψη αναγκαστικών μέτρων 

είσπραξης δεν απαιτείται κοινοποίηση ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής – υπερημερίας.  

 

Άρθρο 2  

 1. Από τις αρμόδιες για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίες τηρείται υποχρεωτικά 

στο εφαρμοζόμενο από αυτές πρόγραμμα του Υποσυστήματος «Δικαστικό» του Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος TAXIS  έντυπο, όπως ενδεικτικά το επισυναπτόμενο στην παρούσα 

απόφαση υπόδειγμα, με τίτλο «ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ – 

ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ»  

2. Ως περιεχόμενο της ανωτέρω ατομικής ειδοποίησης καθορίζονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 

στοιχεία :  

α) το ονοματεπώνυμο ή  επωνυμία και τα στοιχεία του υπόχρεου, 

β)  ο Α.Φ.Μ. του υπόχρεου, εφόσον έχει εκδοθεί, 

γ) η ημερομηνία έκδοσης της ειδοποίησης καθώς και παραπομπές στους αντίστοιχους 

εκτελεστούς τίτλους, συμπεριλαμβανομένων σχετικών προθεσμιών ημερομηνιών καταβολής και 

αριθμού δόσεων, 

δ)  το είδος και το ποσό των οφειλόμενων φόρων, των τόκων, των προστίμων, και η 

φορολογική περίοδος ή περίοδοι ή οι φορολογικές υποθέσεις που αφορούν αυτά, με εξαίρεση αυτά 

για τα οποία ισχύει νόμιμη ή δικαστική αναστολή πληρωμής, 
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ε)  η εντολή καταβολής των ποσών αυτών, 

στ)  ο τρόπος πληρωμής των ανωτέρω,  

ζ)    ο όρος ότι οι τόκοι  συνεχίζουν να υπολογίζονται μέχρι την τελική εξόφληση της οφειλής,  

η)   ο όρος ότι εφόσον  ο φορολογούμενος δεν προβεί σε εξόφληση εντός τριάντα (30) ημερών από 

την κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης, η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε 

διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης των ποσών που αναφέρονται σε αυτή, εκτός εάν ο 

φορολογούμενος υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης των οφειλών του εντός τριάντα (30) ημερών. 

 

Άρθρο 3  

1. Η προβλεπόμενη στην παρούσα απόφαση ειδοποίηση υπογράφεται από τον Γενικό 

Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ή τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης 

της οφειλής υπηρεσίας.  

2. Η κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής – υπερημερίας γίνεται κατά τις 

διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει. 

 

Άρθρο 4 

1. Από την έναρξη τήρησης των οριζόμενων στην παρούσα απόφαση εντύπων, παύει η τήρηση 

της Ατομικής Ειδοποίησης (Δ1), όπως καθορίστηκε με την υπ’ αριθ. 1027320/678/0006Β/3.3.1998 

Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 196 Β΄), με εξαίρεση τις βεβαιωμένες έως και τις 

31/12/2013 οφειλές. 

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2014. 

                              

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

                                                                              

Ακριβές αντίγραφο                                                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                                                     Θ.ΘΕΟΧΑΡΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Αρ. Πρωτοκόλλου     
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                          Α/Α Έτος :  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ          Ημ/νία :                   

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ – ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ  
Θέμα : Τακτοποίηση ληξιπροθέσμων οφειλών  
Σας ενημερώνουμε ότι, μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στα ηλεκτρονικά αρχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών την ….., εκκρεμούν οφειλές σας, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, λόγω μη καταβολής τους εντός των νομίμων προθεσμιών. Αναλυτική 
εικόνα αυτών παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα με τις αντίστοιχες επιβαρύνσεις μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία (στήλη 9), οι οποίες συνεχίζουν να 
υπολογίζονται μέχρι την τελική εξόφληση των οφειλών. 

ΑΦΜ 
 
 
 
 

(1) 

Αρ. νόμιμου 
τίτλου 

 
 
 

(2) 

Ημερομηνία 
καταχώρησης 

οφειλής 
 
 

(3) 

Φορολογική 
περίοδος/ 
υπόθεση 

 
 

(4) 

Είδος οφειλής 
 
 
 
 

(5) 

Αριθμός 
δόσεων 

 
 
 

(6) 

Λήξη 
προθεσμίας 
καταβολής 

 
 

(7) 

Ληξιπρόθεσμο 
υπόλοιπο 
βασικής 
οφειλής 

 
(8) 

Προσαυξήσεις/ 
τόκοι / 

πρόστιμα 
εκπρόθεσμης 

καταβολής 
(9) 

Τ.Ο. / Τ.Ρ.Ο. 
 
 
 
 

(10) 

          

          

          

                                                                                                          

Παρακαλούμε να φροντίσετε για την ολοσχερή εξόφληση ή την υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης  των οφειλών σας εντός τριάντα (30) ημερών από 
την κοινοποίηση  της παρούσας,  άλλως η Φορολογική Διοίκηση δύναται να προβεί στη λήψη αναγκαστικών μέτρων για την είσπραξη αυτών.  
Εφόσον έχετε ανταπαίτηση κατά του Δημοσίου, θα πρέπει να προσκομίσετε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.  όλα τα σχετικά έγγραφα, μέσα στην παραπάνω 
προθεσμία. Σε περίπτωση που έχετε ήδη τακτοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σας, παρακαλούμε να αγνοήσετε την παρούσα 
ειδοποίηση. 
Προσοχή: Η Φορολογική Διοίκηση διατηρεί το δικαίωμα επιβολής κατάσχεσης χρημάτων ή απαιτήσεων στα χέρια του φορολογούμενου ή τρίτου 
και πριν από την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.                                          
                          O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  

Θ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ  

Σας γνωρίζουμε ότι είναι πλέον δυνατή η πληρωμή σε Τράπεζες και στα ΕΛ.ΤΑ. των  οφειλών σας με τη χρήση της Τ.Ο. (Ταυτότητας Οφειλής) ή Τ.Ρ.Ο. (Ταυτότητας 
Ρυθμισμένης Οφειλής),  την οποία μπορείτε να εκτυπώσετε και από την εφαρμογή «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» από την αρχική ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ 
www.gsis.gr, εφόσον εγγραφείτε  ως πιστοποιημένος χρήστης του TAXISNET. 

ΠΡΟΣ :  

Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία / Στοιχεία  Φορ/νου 

ΑΦΜ  

ΣΥΝΟΛΟ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 
Α. ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. Εθνικό Τυπογραφείο για Δημοσίευση στο τεύχος Β' 
2. Δ.Ο.Υ.  
 
Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Αποδέκτες  πίνακα Α΄ έως και Γ΄ (εκτός των Δ.Ο.Υ και των Κτηματικών Υπηρεσιών) 
 
Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1) Γραφείο κ. Υπουργού 
2) Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού  
3) Γραφείο κ. Υφυπουργού 
4) Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων 
5) Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευθυντών 
6) Όλες τις Διευθύνσεις, Τμήματα και Ανεξάρτητα Γραφεία του Υπουργείου 
Οικονομικών 
7) Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων- Τμήματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Γραμματεία 
8) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e Εφαρμογές)- Τμήμα Β ΄ 
9) Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 
10) Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών 
11) Περιοδικό Φορολογική Επιθεώρηση 

 
 


