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ΔΠΔΙΓΟΝ 

Α.Γ.Α.: 

Αζήλα,  3  Οθησβξίνπ 2016 

Σρεη. έγγξ. : 10982ΕΙ/2016/Φ18 

 

ΠΟΛ 1148 

 

Σαρ. Γ/λζε      : Παλεπηζηεκίνπ 20      

Σαρ.Κώδηθαο  : 106 72 Αζήλα         

Πιεξνθνξίεο  : Μ. ηπκθαιηάδνπ   

Tειέθσλν      : 210 – 3635963, 3635044 

                         3614716  

FAX               : 210 3635077 

 

ΠΡΟ:  Ωρ Π.Γ.             

 

 

 

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηηρ Κ.Τ.Α. Τποςπγών Δζωηεπικών,  

Οικονομικών και Δπγαζίαρ οικ. απιθμ. 10982/11.07.2016 ΦΔΚ 2340Β΄/28.07.2016 

και παποσή ζσεηικών οδηγιών.  

ρεη. έγγξ.: ηα Γ.ΔΙΠΡ. Α 1027199 ΔΞ 27.02.2015 θαη ΓΔΙΠΡΑ 

1164776ΔΞ21.12.2015 έγγξαθά καο, ην ΓΠΦΥ Β 1122141ΔΞ21.09.2015 έγγξαθν ηεο 

Γ/λζεο Παξνρήο Φνξνινγηθώλ Υπεξεζηώλ θαη νη ΠΟΛ1157/15.07.2015, ΠΟΛ 

1171/03.08.2015, ΠΟΛ 1176/11.08.2015, ΠΟΛ 1054/26.04.2016, ΠΟΛ 1099/05.07.2016 

 

 αο θνηλνπνηνύκε ηελ οικ. απιθμ. 10982/11.07.2016 ΦΔΚ 2340Β΄/28.07.2016  

ΚΤΑ Τπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ, Οηθνλνκηθώλ θαη Δξγαζίαο γηα ελεκέξσζε, η οποία 

εκδόθηκε καη’ εξοςζιοδόηηζη ηων διαηάξεων ηηρ παπ. 2 ηος άπθπος 79 ηος 

ν.4316/2014 (ΦΔΚ Α΄270/24.12.2014) «Ίδπςζη παπαηηπηηηπίος άνοιαρ, βεληίωζη 

πεπιγεννηηικήρ θπονηίδαρ, πςθμίζειρ απμοδιόηηηαρ Τποςπγείος Τγείαρ και άλλερ 

διαηάξειρ». 

 Τπελζπκίδεηαη όηη κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο πεξ. α ηεο παξ. 2 ηνπ σο άλσ 

άξζξνπ, νξίδεηαη όηη κε ηελ έθδνζε  Απνθάζεσλ ησλ Υπνπξγώλ Εζσηεξηθώλ, 

Οηθνλνκηθώλ θαη Εξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο, βεβαησκέλεο θαη 

ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο δήκσλ θαη πεξηθεξεηώλ ζην Διιεληθό Γεκόζην (ήηνη θαη 
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βεβαησκέλεο νθεηιέο ππέξ ηξίησλ ζην Δεκόζην) δύλαηαη λα ζπκςεθίδνληαη κε πνζά πνπ 

αλαινγνύλ ζε πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ πέληε ηνηο εθαηό (5%) επί ησλ εζόδσλ ηνπο από 

ηνπο Κεληξηθνύο Απηνηειείο Πόξνπο (ΚΑΠ) πνπ πξννξίδνληαη γηα θάιπςε ησλ 

ιεηηνπξγηθώλ θαη ινηπώλ γεληθώλ δαπαλώλ ηνπο γηα ηνπο δήκνπο θαη επί ησλ εζόδσλ ηνπο 

από ηνπο ΚΑΠ πνπ πξννξίδνληαη γηα θάιπςε αληίζηνηρσλ δαπαλώλ ησλ πεξηθεξεηώλ. Οη 

θνηλέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο εθδίδνληαη κε κέξηκλα ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο 

Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ θαη Γηνηθεηηθήο Υπνζηήξημεο ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, 

θαηόπηλ αίηεζεο ηνπ δήκνπ ή ηεο πεξηθέξεηαο θαη ζρεηηθήο απόθαζεο ηνπ νηθείνπ 

δεκνηηθνύ ή πεξηθεξεηαθνύ ζπκβνπιίνπ. Με ηελ ίδηα απόθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ, 

θαζνξίδεηαη ην ύςνο ηνπ επηπιένλ ηνπ πέληε ηνηο εθαηό (5%) πνζνζηνύ επί ησλ εζόδσλ ησλ 

ΚΑΠ πνπ ν δήκνο ή ε πεξηθέξεηα επηζπκεί λα παξαθξαηείηαη πξνο απόδνζε ζηνπο σο άλσ 

θνξείο.  

 ρεηηθή ε ΠΟΛ 1157/2015 κε ηελ νπνία ζαο δόζεθαλ νδεγίεο εθαξκνγήο ησλ 

πξναλαθεξζεηζώλ δηαηάμεσλ. 

 ύκθσλα κε ην απ. ππωη. 40217/26.11.2015 έγγπαθο ηος Τποςπγείος 

Δζωηεπικών, ην νπνίν θνηλνπνηήζεθε ζηηο Γ.Ο.Τ./Διεγθηηθά Κέληξα, θιπ κε ην 

ΓΔΙΠΡΑ 1164776ΔΞ21.12.2015 έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο καο, οι Γήμοι και οι 

Πεπιθέπειερ γηα ηνπο νπνίνπο έρεη εθδνζεί ε απαηηνύκελε ΚΤΑ, ώζηε λα ππαρζνύλ 

βεβαησκέλεο θαη ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο ηνπο ζηε ξύζκηζε ησλ σο άλσ δηαηάμεσλ, 

δηθαηνύληαη ην πνζνζηό απαιιαγήο ησλ επηβαξύλζεσλ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

πξνθαζνξηζκέλε ξεηά ζηελ ΚΤΑ ρξνληθή πεξίνδν, ελώ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζύκθσλα 

κε ηελ νηθεία ΚΤΑ δελ νξίδεηαη πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα - εληόο εμαεηίαο από 

ηε δεκνζίεπζή ηεο - νινθιήξσζεο ηνπ ζπκςεθηζκνύ, νη ππαγόκελεο νθεηιέο δελ 

ηπγράλνπλ ησλ απαιιαγώλ επί ησλ επηβαξύλζεσλ. 

 Δπηζεκαίλεηαη, εηδηθόηεξα, ζύκθσλα κε ην ίδην σο άλσ έγγξαθν ηνπ αξκόδηνπ γηα 

ηηο δηαηάμεηο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, ε αλαγθαηόηεηα ηεο ξεηήο αλαθνξάο ηεο ρξνληθήο 

δηάξθεηαο νινθιήξσζεο ηνπ ζπκςεθηζκνύ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ζαθέο ζε όινπο ηνπο 

εκπιεθόκελνπο θνξείο, όηη κε ηελ νινθιήξσζε ησλ ελ ιόγσ ζπκςεθηζκώλ θαη «κε ηελ 

απνπιεξσκή ηνπ ζπλόινπ ησλ πνζώλ ηα νπνία αλά ΚΥΑ ξπζκίδνληαη», πξνβιέπεηαη, ην 

επεξγέηεκα ηεο απαιιαγήο θαηά πνζνζηό από ηνπο πξόζζεηνπο θόξνπο, ηόθνπο, πξόζηηκα 

εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο, θ.ιπ.. Γηα ηηο πεξηπηώζεηο ζπκςεθηζκώλ, νη νπνίνη δηελεξγνύληαη 

πέξαλ ηεο εμαεηίαο θαη δεδνκέλεο ηεο κε πξόβιεςεο νπνησλδήπνηε απαιιαγώλ, ε 

αλαθνξά ηνπ ρξόλνπ νινθιήξσζήο ηνπο δελ απνηειεί θαίξην δήηεκα, δεδνκέλνπ όηη ζε 
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θάζε πεξίπησζε απηή επέξρεηαη κε ηελ απνπιεξσκή ησλ ζπκςεθηζζέλησλ νθεηιώλ ζην 

ζύλνιό ηνπο. 

 Οη Γ/λζεηο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γ.Γ.Γ.Δ. θαη Παξνρήο Φνξνινγηθώλ 

Τπεξεζηώλ παξαθαινύληαη γηα ηηο δηθέο ηνπο θαηά ιόγν αξκνδηόηεηαο ελέξγεηεο. 

 Η Γ/λζε Πξνϋπνινγηζκνύ Γεληθήο Κπβέξλεζεο (πξώελ Γ20
ε
) ηνπ Γεληθνύ 

Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο θαη ε Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Σ.Α. ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ & 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο ζηηο νπνίεο θνηλνπνηείηαη ην παξόλ έγγξαθν παξαθαιείηαη 

λα ελεκεξώλνπλ άκεζα ηελ Τπεξεζία καο γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθώλ κε ην ζέκα 

θνηλώλ ππνπξγηθώλ απνθάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώλνληαη νη Γ.Ο.Τ. ηεο ρώξαο 

ώζηε, λα ελεξγνύλ ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο.  

       

    Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ  

              ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 

         

                                                            ΔΤΘΤΜΙΟ Κ. ΑΪΣΗ 

 

               

 

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ  

Α. ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Όιεο ηηο Γ.Ο.Τ  

2. Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γ.Γ.Γ.Δ.  

3. Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθώλ Τπεξεζηώλ 

4. Γ/λζε Τπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ, κε ηελ παξάθιεζε λα 

αλαξηεζεί ζηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν ηεο ΓΓΓΔ. 

 

Β. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ, Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ ΟΣΑ, Σκήκα Οηθ/θήο Γ/λζεο & 

Πξνϋπνινγηζκνύ , ηαδίνπ 27, 101 83 Αζήλα 

2. Γ/λζε Πξνϋπνινγηζκνύ Γεληθήο Κπβέξλεζεο (πξώελ Γ20
ε
), Γ.Λ.Κ.,  

Παλ/κίνπ 37, 101 65 Αζήλα 

3. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο Γεληθήο Γ/λζεο Φνξνινγηθήο 

Γηνίθεζεο, Γ.Γ.Γ.Δ. 

4. Γ/λζε Δθαξκνγήο Έκκεζεο Φνξνινγίαο Γεληθήο Γ/λζεο Φνξνινγηθήο 

Γηνίθεζεο, Γ.Γ.Γ.Δ. 

5. Γ/λζε Δθαξκνγήο Φνξνινγίαο Κεθαιαίνπ, Γεληθήο Γ/λζεο Φνξνινγηθήο 

Γηνίθεζεο, Γ.Γ.Γ.Δ. 

6. Γ/λζε Διέγρσλ, Γεληθήο Γ/λζεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο, Γ.Γ.Γ.Δ. 
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Γ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 

2. Γξαθεία θ.θ. Αλαπιεξσηώλ Τπνπξγώλ 

3. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γξακκαηέσλ 

4. Γξαθεία θ.θ. Γελ. Γηεπζπληώλ 

5. Φνξνινγηθέο Πεξηθέξεηεο 

6. Γηεύζπλζε Δηζπξάμεσλ – Σκήκαηα Α΄, Β΄, Γ΄, Γ΄, Δ΄, Γξακκαηεία  

7. ΠΟΔ – Γ.Ο.Τ Πεξηνδηθό Φνξνινγηθή Δπηζεώξεζε 

8. Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 

9. Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνύ Μεηαξξπζκίζεσλ Γξάζεσλ & 

Δπηθνηλσλίαο 

 

Ακολοςθούν οι διαηάξειρ ηηρ Κ.Τ.Α. 10982/11.07.2016 ΦΔΚ 

2340Β΄/28.07.2016. 
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