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                                                                                                    ΑΓΑ :         

                                                                               ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

& ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΓΙΟΙΚΗΗ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ  

ΣΜΗΜΑ Β΄ 

Σαρ. Γ/λζε     : Παλεπηζηεκίνπ 20 
Σαρ. Κσδ.      :  106 72 ΑΘΗΝΑ                   
Πιεξνθνξίεο  :  Α. Μαπξνκάηε    

Σειέθσλν       :  210  3636872, 210 3635679                                                              

FΑΥ               :  210   3635077                                            

 

ΘΔΜΑ : Κνηλνπνίεζε ηωλ δηαηάμεωλ ηεο παξαγξάθνπ Α΄(ηξνπνπνίεζε δηαηάμεωλ λ. δ 

356/1974 - ΚΔΓΔ) ηνπ ηξίηνπ άξζξνπ ηνπ θεθαιαίνπ Β΄ ηνπ λόκνπ 4254/2014 (ΦΔΚ 85 Α΄/7-4-

2014) 

αο θνηλνπνηνύκε ηηο δηαηάμεηο  ηεο παξαγξάθνπ Α΄(ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ λ.δ 356/1974- 

ΚΔΓΔ) ηνπ ηξίηνπ άξζξνπ ηνπ θεθαιαίνπ Β΄ ηνπ λόκνπ 4254/2014 «Μέηξα ζηήξημεο θαη 

αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012 θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 85 Α΄/7-4-2014), κε ηηο νπνίεο  

α) πξνζηέζεθαλ λέα εδάθηα ζην άξζξν 9 ηνπ  ΚΔΓΔ κε ηα νπνία απμήζεθε ην όξην νθεηιώλ 

γηα ηελ είζπξαμε ησλ νπνίσλ δελ ιακβάλνληαη ηα αλαγθαζηηθά κέηξα (θαηάζρεζε αθηλήησλ θαη 

θαηάζρεζε θηλεηώλ ζηα ρέξηα ηνπ νθεηιέηε),  

β) πξνζηέζεθαλ λέα εδάθηα ζην άξζξν 30Α ηνπ ΚΔΓΔ κε ηα νπνία θαζνξίζηεθε ειάρηζην 

πνζό νθεηιήο γηα επηβνιή θαηάζρεζεο ζηα ρέξηα πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ θαζώο θαη ειάρηζην πνζό 

απόδνζεο από ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα ζε πεξίπησζε επηβνιήο θαηάζρεζεο ζηα ρέξηα ηνπο σο 

ηξίησλ, 

γ) αληηθαηαζηάζεθαλ ηα δύν ηειεπηαία εδάθηα θαη πξνζηέζεθε θαη λέα παξάγξαθνο ζην 

άξζξν 31 ηνπ ΚΔΓΔ κε ηα νπνία:  

i) απμήζεθε ην όξην ηνπ αθαηάζρεηνπ πνζνύ κηζζώλ, ζπληάμεσλ ή αζθαιηζηηθώλ 

βνεζεκάησλ ησλ νθεηιεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ από ρίιηα (1.000) επξώ ζε ρίιηα πεληαθόζηα (1.500) 

επξώ θαη  

ii) ζεζπίζζεθε ην αθαηάζρεην ησλ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ (1.500) επξώ ζηηο θαηαζέζεηο 

θπζηθώλ πξνζώπσλ ζε πηζησηηθά ηδξύκαηα γηα έλα κνλαδηθό αηνκηθό ή θνηλό ινγαξηαζκό θαη ζε 

έλα κόλν πηζησηηθό ίδξπκα. 

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ Να ζηαιεί θαη κε email 

Αζήλα,   14  Απξηιίνπ 2014  

 

 

 

ΠΟΛ : 1109 

      ΠΡΟ : Ωο Π.Γ.  
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θαη δ) πξνζηέζεθε εδάθην ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ ΚΔΓΔ κε ην νπνίν 

επηκεθύλζεθε ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο δήισζεο ηξίηνπ όηαλ πξόθεηηαη γηα πηζησηηθά ηδξύκαηα 

από νθηώ (8) εκεξνινγηαθέο εκέξεο ζε νθηώ (8)  εξγάζηκεο εκέξεο,  

γηα ελεκέξσζε θαη εληαία εθαξκνγή απηώλ.  

 Δηδηθόηεξα: 

 

1) Απμάλεηαη από ηξηαθόζηα (300) επξώ  πνπ ηζρύεη ζήκεξα ζε πεληαθόζηα (500) επξώ, ην 

πνζό ηεο νθεηιήο γηα ην νπνίν δελ ιακβάλνληαη αλαγθαζηηθά κέηξα είζπξαμεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα: δελ επηβάιιεηαη θαηάζρεζε αθηλήησλ θαζώο θαη θαηάζρεζε θηλεηώλ ζηα ρέξηα ηνπ 

νθεηιέηε, θαηά ησλ νθεηιεηώλ πνπ έρνπλ ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο από θάζε αηηία, πιελ ηνπ κέηξνπ 

ηεο θαηάζρεζεο ζηα ρέξηα ηξίησλ.  

 Γηεπθξηλίδεηαη όηη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο, ιακβάλεηαη ππόςε ην ζύλνιν ησλ 

ιεμηπξνζέζκσλ ρξεώλ ηνπ νθεηιέηε  από θάζε αηηία (γηα ηελ θαηαβνιή ησλ νπνίσλ επζύλεηαη σο 

πξσηνθεηιέηεο, ζπλππόρξενο, εγγπεηήο θιπ.) θαη όρη κεκνλσκέλεο νθεηιέο απηνύ. ην αλσηέξσ 

πνζό δελ πεξηιακβάλνληαη νη πξνζαπμήζεηο εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο, νη ηόθνη εθπξόζεζκεο 

θαηαβνιήο ή θαη πξόζηηκα εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΚΔΓΔ, θαζώο θαη ησλ 

άξζξσλ 53 θαη 57 λ. 4174/2013. 

 Αλαγθαζηηθά κέηξα πνπ έρνπλ επηβιεζεί κέρξη θαη  6/4/2014, (πξνεγνύκελε εκέξα ηζρύνο 

ησλ δηαηάμεσλ απηώλ) γηα ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο θαηά ην ρξόλν επηβνιήο ηνπο, κηθξόηεξεο ηνπ 

αλσηέξσ πνζνύ ησλ πεληαθνζίσλ (500) επξώ, αίξνληαη κόλν εθόζνλ ππνβιεζεί αίηεζε από ηνλ 

νθεηιέηε.  

 

2) Πξνζηίζεληαη λέα εδάθηα ζην ηέινο ηνπ άξζξνπ 30
 
Α  (θαηαζρέζεηο ζηα ρέξηα πηζηωηηθώλ 

ηδξπκάηωλ) ηνπ λ.δ 356/1974 (ΚΔΓΔ)  ζύκθσλα κε ηα νπνία:  

Α) δελ επηβάιιεηαη θαηάζρεζε ζηα ρέξηα πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 

απηνύ (έληππε δηαδηθαζία) γηα απαηηήζεηο (θεθάιαην θαη πξνζαπμήζεηο εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο, 

ηόθνπο θαη πξόζηηκα εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο)  κηθξόηεξεο ησλ πελήληα (50) επξώ θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ επηβιεζεί απηή  

α) δελ ππνβάιιεηαη από ην πηζησηηθό ίδξπκα ε δήισζε ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ ΚΔΓΔ θαη 

 β) ηπρόλ πθηζηάκελν πνζό δελ απνδίδεηαη από ην πηζησηηθό ίδξπκα ζηελ Τπεξεζία πνπ επέβαιε 

ηελ θαηάζρεζε.   

Β)  εάλ επηβιεζεί θαηάζρεζε γηα ζπλνιηθό πνζό (θεθάιαην θαη πξνζαπμήζεηο εθπξόζεζκεο 

θαηαβνιήο, ηόθνπο θαη πξόζηηκα εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο) κεγαιύηεξν ησλ πελήληα (50) επξώ θαη 

ην πξνο απόδνζε πνζό από ην πηζησηηθό ίδξπκα  ζηελ Τπεξεζία πνπ επέβαιε ηελ θαηάζρεζε είλαη 

κηθξόηεξν ησλ πελήληα (50) επξώ, ηόηε απηό δελ απνδίδεηαη εληόο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ παξόληνο 
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άξζξνπ, δειαδή εληόο δέθα (10) εκεξώλ από ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο ηνπ πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο, 

αιιά ζε ρξόλν θαηά ηνλ νπνίν ην πξνο απόδνζε πνζό ζα είλαη κεγαιύηεξν ηνπ παξαπάλσ νξίνπ.  

εκεηώλεηαη όηη ηα αλσηέξσ δελ ηζρύνπλ γηα θαηαζρέζεηο ζηα ρέξηα πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ 

πνπ επηβάιινληαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 30 Β ηνπ ΚΔΓΔ (θνηλνπνίεζε θαηαζρεηεξίσλ κε 

ειεθηξνληθά κέζα). 

 

3) Αληηθαζίζηαληαη ηα δύν ηειεπηαία εδάθηα ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ ΚΔΓΔ, όπωο έρνπλ 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ ωο εμήο: 

 Γελ ρσξεί θαηάζρεζε κηζζώλ, ζπληάμεσλ θαη αζθαιηζηηθώλ βνεζεκάησλ πνπ 

θαηαβάιινληαη πεξηνδηθά, εθόζνλ ην πνζό απηώλ κεληαίσο, αθαηξνπκέλσλ ησλ ππνρξεσηηθώλ 

εηζθνξώλ είλαη κηθξόηεξν ησλ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ (1.500) επξώ, ζηηο πεξηπηώζεηο δε πνπ 

ππεξβαίλεη ην πνζό απηό επηηξέπεηαη ε θαηάζρεζε επί ηνπ 1/4 απηώλ, ην ελαπνκέλνλ όκσο πνζό 

δελ κπνξεί λα είλαη θαηώηεξν ησλ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ (1.500) επξώ.  

 εκεηώλεηαη όηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν νθεηιέηεο ηνπ Γεκνζίνπ ιακβάλεη ζύληαμε ή κηζζό 

ή αζθαιηζηηθό βνήζεκα από δύν ή πεξηζζόηεξνπο θνξείο, ιακβάλεηαη ππόςε ην ζπλνιηθό πνζό 

απηώλ θαη επηηξέπεηαη ε θαηάζρεζε ηνπ ¼ απηώλ, όκσο ην ελαπνκέλνλ πνζό από ην ζύλνιό ηνπο 

λα κελ είλαη κηθξόηεξν ησλ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ (1.500) επξώ. ην θαηαζρεηήξην πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδεηαη ην αθξηβέο πνζό πνπ θαηάζρεηαη (όρη πνζνζηό), ώζηε λα εθαξκόδεηαη  ν 

πεξηνξηζκόο πνπ ηίζεηαη από ην λόκν, ήηνη ην ζπλνιηθό πνζό  πνπ απνκέλεη ζηνλ νθεηιέηε λα κελ 

είλαη κηθξόηεξν ηνπ αλσηέξνπ νξίνπ.  

 Οη θαηαζρέζεηο πνπ έρνπλ επηβιεζεί κέρξη θαη  6/4/2014, (πξνεγνύκελε εκέξα ηζρύνο ησλ 

δηαηάμεσλ απηώλ) θαη εκπίπηνπλ ζην θαηά ηα αλσηέξσ αθαηάζρεην πνζό, αίξνληαη ή πεξηνξίδνληαη 

θαηά πεξίπησζε κεηά από αίηεζε ηνπ νθεηιέηε, ζηελ νπνία επηζπλάπηνληαη ηα απαξαίηεηα 

ζηνηρεία από ηα νπνία πξνθύπηεη ην ζπλνιηθό ύςνο ησλ απνδνρώλ ή ησλ ζπληάμεσλ.  

 Δπηζεκαίλεηαη όηη ε αλσηέξσ δηάηαμε δελ ηζρύεη απηνδίθαηα, δεδνκέλνπ, όηη πξνϋπόζεζε 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο είλαη ε ππνβνιή αίηεζεο ηνπ νθεηιέηε θαη δελ έρεη αλαδξνκηθή ηζρύ, 

θαζόζνλ θαηά ην ηέηαξην άξζξν ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ ηνπ σο άλσ λόκνπ, ε ηζρύο ησλ αλσηέξσ 

δηαηάμεσλ αξρίδεη από ηε δεκνζίεπζή ηνπο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο, ήηνη από 7 Απξηιίνπ 

2014 θαη σο εθ ηνύηνπ ηα πνζά πνπ έρνπλ παξαθξαηεζεί κέρξη ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη ηελ 

παξαιαβή από ηνλ ηξίην (αζθαιηζηηθό Σακείν θιπ.) ηεο εληνιήο ηεο Γ.Ο.Τ γηα πινπνίεζε ηνπ 

πεξηνξηζκνύ ή άξζεο ηεο θαηάζρεζεο δελ επηζηξέθνληαη.  

 

4) Πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 2 ζην άξζξν 31 ΚΔΓΔ ζύκθωλα κε ηελ νπνία ζεζπίδεηαη 

αθαηάζρεην πνζό θαηάζεζεο ζε αηνκηθό ή θνηλό ινγαξηαζκό ζε πηζηωηηθό ίδξπκα.  

 Δηδηθόηεξα ζεζπίδεηαη ην αθαηάζρεην θαηαζέζεσλ γηα έλα θαη κνλαδηθό αηνκηθό ή 

θνηλό ινγαξηαζκό ζε πηζησηηθά ηδξύκαηα γηα θάζε θπζηθό πξόζσπν θαη ζε έλα κόλν πηζησηηθό 
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ίδξπκα κέρξη ην πνζό ησλ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ (1.500) επξώ.  Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο 

απηήο απαηηείηαη ε ππνβνιή ειεθηξνληθήο δήισζεο ζην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ηεο 

Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο, κε ηελ νπνία γλσζηνπνηείηαη από ην θπζηθό πξόζσπν έλαο κνλαδηθόο 

ινγαξηαζκόο. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ινγαξηαζκόο πεξηνδηθήο πίζησζεο κηζζώλ, 

ζπληάμεσλ θαη αζθαιηζηηθώλ βνεζεκάησλ γλσζηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ν 

ινγαξηαζκόο απηόο.  

 Ο ηξόπνο ππνβνιήο θαη πηζηνπνίεζεο ηνπ ρξόλνπ ηεο παξαιαβήο θαη ηα ζηνηρεία ηεο 

ππνβαιιόκελεο δήισζεο θαζώο θαη ν ηξόπνο ελεκέξσζεο ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ από ηε 

Φνξνινγηθή Γηνίθεζε γηα ηελ αλσηέξσ ππνβαιιόκελε δήισζε θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα 

ηελ εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ νξίδνληαη κε απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα 

Γεκνζίσλ Δζόδσλ.    

 Σέινο νπνηαδήπνηε αληίζεηε δηάηαμε λόκνπ κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, δελ εθαξκόδεηαη 

ζηηο θαηαζρέζεηο πνπ επηβάιινληαη ζηα ρέξηα πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ, όπσο ε δηάηαμε ηνπ 

ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 982 ΚΠνιΓ, ε νπνία  δελ κπνξεί λα έρεη 

εθαξκνγή ζηηο θαηά ΚΔΓΔ θαηαζρέζεηο ζηα ρέξηα πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ, αθνύ αθελόο κελ ε 

παξνύζα ξύζκηζε είλαη εηδηθόηεξε εθείλεο θαη ηελ απνθιείεη, αθεηέξνπ δε δηόηη ε παξνύζα 

ξύζκηζε παξέρεη κεγαιύηεξε θαη δηαξθή πξνζηαζία ζηνλ νθεηιέηε, κέρξη ηνπ πην πάλσ νξίνπ, 

θαη όρη ρξνληθά πεξηνξηζκέλε, όπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 982 ΚΠνιΓ. (βιέπε 

εηζεγεηηθή έθζεζε) 

5) πξνζηίζεηαη εδάθην ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 32 (δήιωζε ηξίηνπ)  ΚΔΓΔ ζύκθσλα 

κε ην νπνίν εηδηθά γηα θαηαζρέζεηο απαηηήζεσλ ζηα ρέξηα πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ, ε δήισζε ηνπ 

πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο γίλεηαη εληόο νθηώ εξγαζίκωλ εκεξώλ από ηελ επίδνζε ηνπ 

θαηαζρεηεξίνπ ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο ινηπέο δειώζεηο ηξίησλ νη νπνίεο γίλνληαη εληόο νθηώ 

εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ επίδνζε ηνπ θαηαζρεηεξίνπ.   

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                          Ο  ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

Η  Πξνϊζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο                                                Θ. ΘΔΟΥΑΡΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ  

 

     Α. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ  

      1.Όιεο νη Γ.Ο.Τ. 

      2.Δπηρεηξεζηαθή Μνλάδα Δίζπξαμεο  

      3. Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) 

      4. Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) 

      3.Όια ηα Σεισλεία θαη ηα Σνπηθά Σεισλεηαθά Γξαθεία απηώλ  

4. Όιεο νη Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο 

5. Γηεύζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e-Eθαξκνγέο) - Σκήκα Β ΄ 

6. Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδώλ 

7. Έλσζε πλεηαηξηζηηθώλ Σξαπεδώλ 

 

     Β. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Α΄ έωο θαη Γ΄ (εθηόο ηωλ Γ.Ο.Τ., ηωλ Σειωλείωλ θαη ηωλ Σνπηθώλ 

Σειωλεηαθώλ Γξαθείωλ απηώλ) 

 

 

 Γ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ  

2.  Γξαθείν θ. Αλαπιεξωηή Τπνπξγνύ  

3. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ 

4. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γξακκαηέωλ  

5. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γηεπζπληώλ  

6. Όιεο ηηο Γηεπζύλζεηο, Σκήκαηα θαη Αλεμάξηεηα Γξαθεία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθώλ  

7. Γηεύζπλζε Δηζπξάμεωλ –Σκήκαηα Α-Δ, Γξακκαηεία, Κιηκάθην ζην ΚΔΠΤΟ (10 

αληίγξαθα) 

8. Π.Ο.Δ. Γ.Ο.Τ. Πεξηνδηθό Φνξνινγηθή Δπηζεώξεζε  

9. Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίωλ ρέζεωλ  

10. Γξαθείν Δπηθνηλωλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ   

 

 

ηελ ηαρπδξνκηθή απνζηνιή ζα επηζπλαθζεί ην θείκελν ηωλ δηαηάμεωλ ηεο 

παξαγξάθνπ Α΄(ηξνπνπνίεζε δηαηάμεωλ λ.δ 356/1974 - ΚΔΓΔ) ηνπ ηξίηνπ άξζξνπ ηνπ 

θεθαιαίνπ Β΄ ηνπ λόκνπ 4254/2014 «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012 θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 85 

Α΄/7-4-2014) 

πλεκκ.: θύιια 4 

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΗ-ΖΘ7


