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ΘΔΜΑ : «Οδεγίεο γηα ηελ επηηάρπλζε είζπξαμεο ησλ δεκνζίσλ εζόδσλ»
Με ηα ππ’ αξηζκ. ΓΠΔΙΒ 1061915,1061914,1061913,1061934 ΔΞ 2012/30.4.2012 έγγξαθα ηνπ
Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ζαο θνηλνπνηήζεθε ν εηήζηνο ζηφρνο κείσζεο ησλ
ιεμηπξνζέζκσλ, ήηνη ην ειάρηζην πνζφ ησλ ιεμηπξνζέζκσλ νθεηιψλ πνπ ε Τπεξεζία ζαο έρεη
ππνρξέσζε λα εηζπξάμεη, βάζεη θαη ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην λ. 4046/4012 (ΦΔΚ 28/Α/14.2.2012)
Σα απνηειέζκαηα ηνπ πξψηνπ ηεηξακήλνπ κείσζεο ησλ ιεμηπξνζέζκσλ ηεο Τπεξεζίαο ζαο έρνπλ
ήδε θνηλνπνηεζεί, ελψ αλάινγε αλαιπηηθή ελεκέξσζε ιακβάλεηε αλά κήλα, πξνθεηκέλνπ λα
παξαθνινπζείηε ηελ πνξεία επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ απηψλ.
Λακβάλνληαο ππφςε φηη :
α) νη αλσηέξσ ζηφρνη επηκεξίδνληαη ζσξεπηηθά ζηε κείσζε ηφζν ησλ ιεμηπξνζέζκσλ νθεηιψλ
ππνινίπνπ 31.12.2011 - ην νπνίν αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζηα 2 δηο Δπξψ, κε θαηακεξηζκφ είζπξαμεο
απηψλ 1 δηο αλά εμάκελν - φζν θαη ησλ νθεηιψλ πνπ θαζίζηαληαη ιεμηπξφζεζκεο εληφο ηνπ έηνπο
2012 κε πνζνζηφ είζπξαμεο απηψλ 20% αλά εμάκελν θαη δεδνκέλνπ φηη ηελ 30.6.2012 εθπλέεη ε
αλσηέξσ πξψηε απφ ηηο πξνκλεζζείζεο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ κέηξεζε
επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ απηψλ αλά Γ.Ο.Τ
β) αξκφδηνο γηα ηελ παξνρή νδεγηψλ πξνο ηνπο ππαιιήινπο ηεο Γ.Ο.Τ. αιιά θαη γηα ηε ιήςε
κέηξσλ είζπξαμεο ησλ βεβαησκέλσλ θαη ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ είλαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ ΚΔΓΔ, ν πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ.
ζαο παξέρνπκε ηηο αθφινπζεο γεληθέο νδεγίεο, πνπ αλαθέξνληαη ηφζν ζηελ πιεξνθφξεζε θαη
εμππεξέηεζε ησλ νθεηιεηψλ, φζν θαη ζηε θίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο θαηά
εθείλσλ πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη ζηελ άκεζε εθπιήξσζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεψλ ηνπο,
γηα ηελ αληηθεηκεληθή θαη ρσξίο παξεθθιίζεηο εθαξκνγή απηψλ θαζψο θαη ηελ επηηάρπλζε
δηαδηθαζηψλ γηα ηελ άκεζε είζπξαμε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ .
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Δηδηθφηεξα :
1. Οξζή αλαδηαλνκή ηνπ πθηζηάκελνπ πξνζσπηθνύ ζηηο Γ.Ο.Τ.
Οξζή αλαδηαλνκή ηνπ πθηζηάκελνπ πξνζσπηθνχ θαη ελίζρπζε ηνπ Γξαθείνπ Δίζπξαμεο
Λεμηπξνζέζκσλ Οθεηιψλ κε πξφζζεην πξνζσπηθφ, είηε κφληκα είηε παξνδηθά κε ην ζρεκαηηζκφ
νκάδσλ εξγαζίαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ηππηθά πξνζφληα θαζψο θαη ηηο αηνκηθέο δεμηφηεηεο ησλ
ππαιιήισλ.
2. Άκεζε πινπνίεζε δηαζηαπξώζεσλ
Άκεζε πινπνίεζε απφ ηηο αξκφδηεο γηα ηελ είζπξαμε Γ.Ο.Τ δηαζηαπξψζεσλ πνπ ζαο έρνπλ
θνηλνπνηεζεί θαη αθνξνχλ :
α)ζηνηρεία νθεηιεηψλ κε εηζνδήκαηα απφ ελνίθηα, θαηφρνπο πνιπηειψλ απηνθηλήησλ, απαηηήζεηο
απφ ακνηβέο ηξίησλ,
β) ζηνηρεία νθεηιεηψλ κε ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο άλσ ησλ 3.000 Δπξψ κε αθίλεηε πεξηνπζία θαη
απαηηήζεηο πειαηψλ απφ ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο ηηκνινγίσλ πειαηψλ- πξνκεζεπηψλ,
γ)ηελ άκεζε είζπξαμε απφ ηνπο αξκφδηνπο ζπκβνιαηνγξάθνπο πιεηζηεξηαζκάησλ, γηα ηα νπνία
έρεη θαηαηαγεί ην Γεκφζην θαηφπηλ αλαγγειίαο απηνχ ζε δηελεξγεζέληεο πιεηζηεξηαζκνχο κε
επίζπεπζε ηξίησλ (αλαθνξηθά κε ηελ εθηειεζηφηεηα ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο δαλεηζηψλ ζηελ
αλαγθαζηηθή θαη δηνηθεηηθή εθηέιεζε, ζρεηηθή ε ΠΟΛ 1120/11.4.2012),
δ)ηε δηελέξγεηα απηεπάγγειησλ ζπκςεθηζκψλ ησλ βεβαίσλ θαη εθθαζαξηζκέλσλ ρξεκαηηθψλ
αληαπαηηήζεσλ ησλ νθεηιεηψλ θαηά ηνπ Γεκνζίνπ κε ηα πθηζηάκελα βεβαησκέλα ρξέε.
ην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ αλσηέξσ ππελζπκίδεηαη φηη ε ιήςε ησλ αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ
είζπξαμεο πξέπεη λα γίλεηαη ρσξίο δηαθξίζεηο. Σα θξηηήξηα γηα ηε ιήςε ησλ κέηξσλ πξέπεη λα
είλαη απνιχησο αληηθεηκεληθά, ήηνη λα ζρεηίδνληαη κε ην χςνο ηεο νθεηιήο ή ηελ παιαηφηεηα απηήο
ή ην είδνο απηήο θαη πνηέ επηιεθηηθά (λα κε ζρεηίδνληαη κε ην πξφζσπν ηνπ νθεηιέηε).΄Οζνλ
αθνξά ηελ απνδνηηθόηεηα ησλ αλαγθαζηηθώλ κέηξσλ είζπξαμεο πξέπεη ηα κέηξα πνπ ζα
ιακβάλνληαη λα επηθέξνπλ θαηά πξνηεξαηόηεηα άκεζε είζπξαμε ηεο νθεηιήο θαη όρη απιώο
λα ιακβάλνληαη κέηξα κόλν γηα ηε δηαθνπή ή αλαζηνιή ηεο παξαγξαθήο. Δπίζεο πξέπεη ηα
κέηξα απηά λα έρνπλ ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο γηα ηνλ νθεηιέηε θαη θαη’ επέθηαζε γηα ην
Γεκφζην. Αθνινπζνχλ ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα ιήςεο κέηξσλ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ:
α) Γηα κηθξνχ χςνπο νθεηιέο επηιέγεηαη ε θαηάζρεζε ζηα ρέξηα ηξίησλ αληί ηεο θαηάζρεζεο
αθηλήησλ.
β) Δπί πνιιψλ αθηλήησλ, παξαγγειία θαηάζρεζεο εθδίδεηαη ζε βάξνο αθηλήηνπ ειεχζεξνπ βαξψλ,
ηνπ νπνίνπ ε αμία είλαη κελ κεγαιχηεξε ηεο νθεηιήο, φρη φκσο πνιιαπιάζηα απηήο, ελέξγεηα πνπ
εδξάδεηαη ζηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο.
γ)Δπεηδή ε θαηάζρεζε πξέπεη λα γίλεηαη κε ζηφρν, φρη κφλν ηε δηαθνπή ηεο παξαγξαθήο αιιά
θπξίσο, γηα λα επηθέξεη άκεζε είζπξαμε, ην πξνο θαηάζρεζε αθίλεην πξέπεη λα επηιέγεηαη ψζηε, ζε
πεξίπησζε πνπ ν νθεηιέηεο εμαθνινπζεί λα κε ζπκκνξθψλεηαη, λα ππάξρεη δπλαηφηεηα άκεζεο
έθδνζεο πξνγξάκκαηνο πιεηζηεξηαζκνχ (εληφο ησλ ππνρξεσηηθψλ πξνζεζκηψλ πνπ νξίδνληαη απφ
ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, βι. θαη ΠΟΛ 1050/2010).
δ) Δπί θαηάζρεζεο αθηλήησλ ηα νπνία απνθέξνπλ εηζφδεκα απφ κηζζψκαηα γίλεηαη ηαπηφρξνλα θαη
θαηάζρεζε ησλ κηζζσκάησλ ζηα ρέξηα ηνπ ελνηθηαζηή (ζην ζχλνιφ ηνπο ή θαηά πνζνζηφ απηψλ),
ψζηε λα ππάξρεη άκεζε είζπξαμε ηεο νθεηιήο.
ε) Δπί νθεηιεηψλ επηηεδεπκαηηψλ (θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ) λα επηιέγεηαη ε θαηάζρεζε
απαηηήζεψλ ηνπο ζηα ρέξηα ηξίησλ, φπσο θαηάζρεζε ησλ απαηηήζεσλ ζηα ρέξηα πειαηψλ ηεο
επηρείξεζεο, εθφζνλ απηέο απνδεηθλχνληαη απφ ηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο ή απφ άιιε αηηία
(ζπκβάζεηο, εθρσξήζεηο θ.ιπ.). Γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ απαηηήζεσλ απηψλ ζα πξέπεη λα δηεμάγεηαη
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ελδειερήο έξεπλα θαη λα παξέρεηαη, φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην, ε βνήζεηα ηνπ θνξνινγηθνχ
ειέγρνπ γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπο.
ε θάζε πεξίπησζε επηζεκαίλεηαη ε αλαγθαηφηεηα παξαθνινχζεζεο θαη άκεζεο πινπνίεζεο ησλ
δηαζηαπξψζεσλ, πνπ ε Γηεχζπλζε Πνιηηηθήο Δηζπξάμεσλ ζα ζπλερίζεη λα θνηλνπνηεί ζηηο αξκφδηεο
γηα ηελ είζπξαμε Γ.Ο.Τ. ζην πιαίζην ζπλδξνκήο απηψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ηεζέλησλ ζηφρσλ
κείσζεο ησλ ιεμηπξνζέζκσλ, ελψ ελζαξξύλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπο θαηά ην ζρεδηαζκό απηώλ
αλάινγα κε ηελ ηδηαηηεξόηεηα ηνπ ιεμηπξνζέζκνπ ππνινίπνπ θαη ηηο επηκέξνπο αλάγθεο
απηώλ.
3. πλεξγαζία θνξνινγηθώλ ηκεκάησλ ησλ Γ.Ο.Τ. κε Γηθαζηηθό ηκήκα
πλεξγαζία ηκεκάησλ Διέγρνπ, Δηζνδήκαηνο, Κ.Β.., Μεηξψνπ θαη Κεθαιαίνπ γηα ηελ πινπνίεζε
ησλ δηαζηαπξψζεσλ αιιά θαη ηνλ εληνπηζκφ πξφζθαησλ ζηνηρείσλ ζην πιαίζην δηνηθεηηθήο
αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη αμηνπνίεζεο απνηειεζκάησλ ινηπψλ δηαζηαπξψζεσλ [ελδεηθηηθά
αλαθέξνληαη πεξηπηψζεηο φπσο ε κεηαθνξά εκβαζκάησλ ζην εμσηεξηθφ, ηφθνη θαηαζέζεσλ
εμσηεξηθνχ, θαηάζεζε κηζζσηεξίσλ θαη δειψζεσλ εηζνδήκαηνο θπ & λπ, εθρσξήζεηο, έιεγρνο ησλ
βηβιίσλ ησλ επηηεδεπκαηηψλ, εληνπηζκφο (ζηνηρείσλ) ζπλππνρξέσλ πξνζψπσλ, ζπγθεληξσηηθέο
θαηαζηάζεηο πειαηψλ-πξνκεζεπηψλ, δειψζεηο ππνβνιήο θφξνπ κεηαβίβαζεο αθηλήησλ θαη θφξνπ
θιεξνλνκηάο θιπ].
Δηδηθά σο πξνο ηε ζπλδξνκή ηνπ ηνκέα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ηεο Τπεξεζίαο ζαο γηα ιφγνπο
βειηηζηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο είζπξαμεο ησλ εζφδσλ ηνλίδεηαη ε ελεξγνπνίεζε ηεο
πξνβιεπόκελεο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 2/1999, εηδηθήο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ζην πιαίζην
δηελέξγεηαο πξνζσξηλνχ ή ηαθηηθνχ ειέγρνπ (απφζπαζκα ηεο νπνίαο αλαθέξεηαη θαη ζηελ ΠΟΛ
1111/2009) κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ εληνπηζκό ηπρόλ πξόζθαησλ απαηηήζεσλ ηνπ νθεηιέηε
ειεγρόκελνπ πξνο ηξίηα πξόζσπα ή πξνο ην δεκόζην ή πξνο επηρεηξήζεηο ηνπ επξύηεξνπ
δεκόζηνπ ηνκέα ή πξόζσπα ζηα νπνία έρεη ρνξεγήζεη δάλεηα.
Ιδηαηηέξσο επηζεκαίλεηαη ε αλαγθαηφηεηα εμέηαζεο πεξηπηψζεσλ απνθάζεσλ δέζκεπζεο
ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ θαηά ην άξζξν 14 ηνπ λ. 2523/1997, ην άξζξν 30 ηνπ λ. 3296/2004 θαζψο
θαη ηεο Αξρήο γηα ην Ξέπιπκα Βξψκηθνπ Υξήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα επηβάιιεηαη άκεζα
θαηάζρεζε ζηνλ ίδην δεζκεπζέληα απφ Γ.Ο.Τ. ή ΓΟΔ ή άιιε Αξρή ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ, πξηλ
ηελ άξζε ηεο δέζκεπζεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα δεηείηαη απφ ην αξκφδην θαηά πεξίπησζε φξγαλν ε
έγθξηζε ηεο άξζεο ηεο δέζκεπζεο κέρξη ηνπ χςνπο ηνπ πνζνχ ηεο θαηάζρεζεο,εθφζνλ ζπληξέρεη
πεξίπησζε, πξνθεηκέλνπ λα εηζπξάηηεηαη ην ελ ιφγσ πνζφ γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ
νθεηιψλ.
4.Δληνπηζκόο ζπλππνρξέσλ πξνζώπσλ. Δπζύλε απνθηώληνο πεξηνπζία ή επηρείξεζε.
Καηαδνιηεπηηθή κεηαβίβαζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ.
Δλδειερήο έξεπλα (κε ηε ζπλδξνκή θαη ησλ αξκφδησλ θαηά πεξίπησζε θνξνινγηθψλ ηκεκάησλ,
φπνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην) γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζπλππνρξέσλ πξνζψπσλ, ηα νπνία
επζχλνληαη κε ηελ πεξηνπζία ηνπο (έρνπλ αζηηθή επζχλε έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ), καδί κε ηνλ
πξσηνθεηιέηε, γηα ηελ πιεξσκή ηεο νθεηιήο. εκαληηθή πεξηπησζηνινγία ησλ ζπλππφρξεσλ θαηά
θνξνινγία πξνζψπσλ ελδεηθηηθά παξαηίζεηαη ζηελ ΠΟΛ 1103/2004.

ηα αλσηέξσ πξνζηίζεηαη θαη ε πεξίπησζε ηεο επζχλεο ηνπ απνθηψληνο πεξηνπζία ή
επηρείξεζε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 479 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα, ζχκθσλα κε ηελ νπνία «αλ
κε ζχκβαζε κεηαβηβάζηεθε πεξηνπζία ή επηρείξεζε, απηφο πνπ απνθηά επζχλεηαη απέλαληη ζην
δαλεηζηή έσο ηελ αμία ησλ κεηαβηβαδφκελσλ ζηνηρείσλ γηα ηα ρξέε πνπ αλήθνπλ ζηελ πεξηνπζία ή
ζηελ επηρείξεζε. Η επζχλε απηνχ πνπ κεηαβηβάδεη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη. Αληίζεηε ζπκθσλία
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κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ πνπ βιάπηεη ηνπο δαλεηζηέο είλαη άθπξε απέλαληί ηνπο». Η ζπλδξνκή
ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ ζα δηαπηζηψλεηαη κε εηδηθή έθζεζε ειέγρνπ.
εκεηψλεηαη φηη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ αζηηθή επζχλε έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ, σο
ζπλππφρξεα κε ηνλ πξσηνθεηιέηε, έρνπλ θαη ηελ πνηληθή επζχλε ηνπ άξζξνπ 25 λφκνπ 1882/1990,
φπσο απηφ ηζρχεη ζήκεξα, ιφγσ κε θαηαβνιήο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ. Όκσο πνηληθή επζχλε,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηέο, ιφγσ κε θαηαβνιήο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ, κπνξεί λα
έρνπλ θαη άιια πξφζσπα θαη κάιηζηα γηα κεγαιχηεξν εχξνο νθεηιψλ.

Ιδηαηηέξσο επηζεκαίλεηαη φηη, φηαλ δηαπηζηψλεηαη φηη ν νθεηιέηεο έρεη κεηαβηβάζεη
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (πψιεζε, δσξεά, γνληθή παξνρή) θαη σο εθ ηνχηνπ έρεη πεξηέιζεη ζε ηέηνηα
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ψζηε ε πεξηνπζία πνπ ηνπ απνκέλεη λα κελ επαξθεί γηα ηελ ηθαλνπνίεζε
ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ, ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη άκεζα ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ
άξζξσλ 939 θαη επφκελα ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, ήηνη ε έγεξζε ηεο αγσγήο δηάξξεμεο ησλ
κεηαβηβάζεσλ απηώλ κέζσ Ν..Κ., δεδνκέλνπ φηη, θαηά ην άξζξν 946 ΑΚ, ην δηθαίσκα πξνο
άζθεζε απηήο παξαγξάθεηαη κεηά πέληε έηε απφ ηε κεηαβίβαζε (γηα κεηαβίβαζε αθηλήηνπ ην
αλσηέξσ δηθαίσκα παξαγξάθεηαη κεηά πέληε έηε απφ ηε κεηαγξαθή ηνπ ζρεηηθνχ ζπκβνιαίνπ).
5.Αίηεζε γηα πνηληθή δίσμε ιόγσ κε θαηαβνιήο ησλ ιεμηπξνζέζκσλ
Τπνρξεσηηθή εθ ηνπ λφκνπ γηα φινπο ηνπο νθεηιέηεο άλσ ησλ 5.000 Δπξψ είλαη ε ππνβνιή αίηεζεο
ζηνλ αξκφδην Δηζαγγειέα γηα ηελ άζθεζε πνηληθήο δίσμεο ιφγσ κε θαηαβνιήο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ
νθεηιψλ κέζα ζην δηάζηεκα πνπ νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ.1882/1990, φπσο
απηφ ηζρχεη ζήκεξα (ΠΟΛ 1151/2011).
6.Υξέε πνπ ηεινύλ ζε αλαζηνιή ιόγσ δηθαζηηθήο ακθηζβήηεζεο
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3842/2010 (ΦΔΚ 58/Α/23.4.2010), φπσο
απηέο ηξνπνπνίεζαλ ην άξζξν 6 ηνπ ΚΔΓΔ, ζεζπίζηεθε γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα
βεβαησκέλα ρξέε ηεινχλ ζε αλαζηνιέο (είηε ηνπ λφκηκνπ ηίηινπ είηε ηεο ηακεηαθήο βεβαίσζεο είηε
ησλ πξάμεσλ ηεο δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο) πνπ ρνξεγνχληαη ζηα πιαίζηα δηθαζηηθήο ακθηζβήηεζεο :
α)ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ ΚΔΓΔ (ήηνη ν ζπκςεθηζκόο απηώλ κε
απαηηήζεηο θαηά ηνπ Γεκνζίνπ)
β)ε δπλαηφηεηα, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αλσηέξσ αλαζηνιψλ, εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
δεχηεξνπ εδαθίνπ ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ΚΔΓΔ, (ήηνη ε εγγξαθή ππνζήθεο ζε βάξνο αθηλήησλ
νθεηιεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ), ηεξνπκέλεο ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν απηφ
(ζρεηηθή ΠΟΛ 1055/2010).
7.Βεβαίσζε νθεηιήο ζε ηξίηνπο θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 32 ΚΔΓΔ
Δλεξγνπνίεζε ηεο δπλαηφηεηαο βεβαίσζεο – είζπξαμεο ηεο νθεηιήο ζε βάξνο ηνπ ηξίηνπ επί
θαηαζρέζεσο ζηα ρέξηα απηνχ, σο πξόζζεηεο ελνρήο ηνπ ηξίηνπ ππέξ ηνπ θαηαζρφληνο (ΠΟΛ
1138/2006) ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 30Α ηνπ ΚΔΓΔ πεξί ηεο ηήξεζεο
εηδηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηηο θαηαζρέζεηο ζηα ρέξηα ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ (ΠΟΛ 1055/2010).
8.Ακνηβαία ζπλδξνκή ζηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ κεηαμύ θξαηώλ κειώλ ηεο Δ.Δ. ή ηξίησλ
θξαηώλ
Δλεξγνπνίεζε ηεο ακνηβαίαο ζπλδξνκήο ζηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ κεηαμχ θξαηψλ κειψλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο (κεηά θαη ηελ ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2010/24/ΔΔ ζην ειιεληθφ δίθαην σο
άξζξα 295 θαη επφκελα ηνπ λ.4072/86Α΄/11.4.2012) θαζψο θαη ηξίησλ θξαηψλ ζηα πιαίζηα
ζχλαςεο δηκεξψλ ζπκβάζεσλ (πρ Διιάδνο – Ννξβεγίαο). Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, θαη εθφζνλ
πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο θαηά πεξίπησζε, ε Διιάδα σο αηηνχζα αξρή δηθαηνχηαη λα δεηήζεη
απφ άιιν θξάηνο (κέινο) ελέξγεηεο φπσο αίηεζε πιεξνθνξηψλ, αίηεζε θνηλνπνίεζεο, αίηεζε
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είζπξαμεο ή ιήςεο εμαζθαιηζηηθψλ κέηξσλ γηα ππφρξενπο πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνη ή δηαζέηνπλ
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζε απηφ, γηα νθεηιέο ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ.
ρεηηθέο λεφηεξεο νδεγίεο σο πξνο ηα αλσηέξσ, πξφθεηηαη λα παξαζρεζνχλ απφ ηε Γηεχζπλζε
Πνιηηηθήο Δηζπξάμεσλ (Γξαθείν Ακνηβαίαο πλδξνκήο, Σκήκα Α΄).
Η αμηνπνίεζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο πξνθξίλεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ, ζην πιαίζην είηε ηνπ
ειέγρνπ είηε ηεο επεμεξγαζίαο δεισζέλησλ ζηνηρείσλ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ
πξνζψπσλ, δηαπηζηψλεηαη ε χπαξμε εηζνδεκάησλ ή ινηπψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνο
δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαηά ηα αλσηέξσ.
9.Νένη ελαιιαθηηθνί ηξόπνη επηθνηλσλίαο κε ηνπο νθεηιέηεο
Αμηνπνίεζε λέσλ ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ επηθνηλσλίαο κε ηνπο νθεηιέηεο θαη πηνζέηεζε
πξνζσπνπνηεκέλσλ πξαθηηθψλ (πρ. απνζηνιή θηιηθψλ εμαηνκηθεπκέλσλ εηδνπνηήζεσλ πξνο
ηαθηνπνίεζε ηεο νθεηιήο, ρξήζε email, ηειεθσληθή επηθνηλσλία θιπ).
10.Σειεθσληθή ελεκέξσζε νθεηιεηώλ πνπ πξόθεηηαη λα ράζνπλ ηε ξύζκηζε
Παξαθνινχζεζε δηεπθνιχλζεσλ ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ζην πιαίζην ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο
ζπκκφξθσζεο ησλ νθεηιεηψλ, επηθνηλσλψληαο ηειεθσληθά κε ηνπο νθεηιέηεο πνπ πξφθεηηαη λα
ράζνπλ ηε ξχζκηζε (αληίζηνηρε ελεκέξσζε νη Γ.Ο.Τ. ήδε ιακβάλνπλ κε αληίζηνηρν πιεξνθνξηαθφ
πιηθφ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Δηζπξάμεσλ)
11.Άκεζε ιήςε κέηξσλ γηα εηδηθέο θαηεγνξίεο νθεηιεηώλ
Άκεζε ιήςε κέηξσλ ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο νθεηιεηψλ ραξαθηεξηζζέλησλ σο ηδηαηηέξνπ ξίζθνπ
νθεηιέηεο είηε ιόγσ ηνπ ηδηαίηεξνπ ύςνπο ηεο νθεηιήο είηε ιόγσ ηεο αδηθαηνινγήησο
επηδεηρζείζαο απξνζπκίαο ηνπο λα ζπκκνξθσζνύλ αληίζηνηρα, σο ηδηαίηεξνπ ξίζθνπ νθεηιέηεο
ηόζν γη’ απηνύο πνπ εληνπίδνληαη από ηε Γηεύζπλζε Πνιηηηθήο Δηζπξάμεσλ, όζν θαη γη’
απηνύο πνπ δηαπηζηώλνληαη από ηελ Τπεξεζία ζαο.
Δπηζεκαίλεηαη ε δπλαηφηεηα ιήςεο κέηξσλ ζε βάξνο νθεηιεηψλ θαη πξηλ ην ρξένο θαηαζηεί
ιεμηπξφζεζκν θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ΚΔΓΔ.
12. Άκεζε ζύλδεζε κε όια ηα θεληξηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα
Άκεζε ιήςε ειεθηξνληθνχ θσδηθνχ πξφζβαζεο ζην Κεληξηθφ ΔΣΑΚ ηνπ Πξντζηακέλνπ ή
Τπνδηεπζπληή Φνξνινγίαο ηεο Γ.Ο.Τ. απφ ην Ά Σκήκα ηεο ΓΓΠ (ηει. 2104802202), πξνθεηκέλνπ
λα εμαζθαιίδεηαη ε εηθφλα ζην ζχλνιν ηεο δεισζείζαο αθίλεηεο πεξηνπζίαο αλά ηελ Διιάδα.
Η πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ ζα παξαθνινπζείηαη απφ ηνπο αξκφδηνπο Οηθνλνκηθνχο Δπηζεσξεηέο,
θαη ζα αμηνινγείηαη ε επί κέξνπο ιεηηνπξγία θαη απνδνηηθφηεηα ησλ Γξαθείσλ Δίζπξαμεο
Λεμηπξνζέζκσλ Οθεηιψλ, θαηά ηελ επηζεψξεζε ηεο Γ.Ο.Τ.
Ιδηαίηεξε βαξχηεηα ζα δνζεί ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ Γ.Ο.Τ. κε κεγάιν εηζπξάμηκν ππφινηπν
ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ, γηα ηηο νπνίεο ε παξαθνινχζεζε ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ Γξαθείσλ
Δίζπξαμεο Λεμηπξνζέζκσλ Οθεηιψλ ζα γίλεηαη θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηφζν απφ ηελ
νηθνλνκηθή Δπηζεψξεζε, φζν θαη απφ ηελ Κ.Τ. θαη γηα ην ιόγν απηό ζα πξέπεη λα
θαηαρσξνύληαη άκεζα ζην ζύζηεκα TAXIS ηπρόλ πθηζηάκελεο εθθξεκόηεηεο.
Αθξηβέο αληίγξαθν
Η Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ
ΦΟΡ. ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ
Α. ΝΑΝΟΠΟΤΛΟ
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ
Α. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1. Όιεο ηηο Γ.Ο.Τ.
2. Όιεο νη Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο
3. Γ.Γ.Π../Γ.30

Β. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ
2. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γξακκαηέσλ
3. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γηεπζπληώλ
4. Όιεο ηηο Γηεπζύλζεηο, Σκήκαηα θαη Αλεμάξηεηα Γξαθεία ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθώλ
5. Γηεύζπλζε Πνιηηηθήο Δηζπξάμεσλ –Σκήκαηα Α-Δ, Γξακκαηεία, Κιηκάθην ζην
ΚΔΠΤΟ (10 αληίγξαθα)
6. Π.Ο.Δ. Γ.Ο.Τ. Πεξηνδηθό Φνξνινγηθή Δπηζεώξεζε
7. Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ
8. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ
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