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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 A77-4-2014) 

αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ Α'(ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ λ.δ 

356/1974-ΚΔΓΔ) ηνπ ηξίηνπ άξζξνπ ηνπ θεθαιαίνπ Β' ηνπ λφκνπ 4254/2014 «Μέηξα 

ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ λ. 

4046/2012 θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 85 Α77-4-2014), κε ηηο νπνίεο 

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

νθεηιψλ γηα ηελ είζπξαμε ησλ νπνίσλ δελ ιακβάλνληαη ηα αλαγθαζηηθά κέηξα 

(θαηάζρεζε αθηλήησλ θαη θαηάζρεζε θηλεηψλ ζηα ρέξηα ηνπ νθεηιέηε), 

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

ειάρηζην πνζφ νθεηιήο γηα επηβνιή θαηάζρεζεο ζηα ρέξηα πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαζψο 

θαη ειάρηζην πνζφ απφδνζεο απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζε πεξίπησζε επηβνιήο 

θαηάζρεζεο ζηα ρέξηα ηνπο σο ηξίησλ, 

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

άξζξν 31 ηνπ ΚΔΓΔ κε ηα νπνία: 

i) απμήζεθε ην φξην ηνπ αθαηάζρεηνπ πνζνχ κηζζψλ, ζπληάμεσλ ή αζθαιηζηηθψλ 

βνεζεκάησλ ησλ νθεηιεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ απφ ρίιηα (1.000) επξψ ζε ρίιηα πεληαθφζηα 

(1.500) επξψ θαη 

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

θπζηθψλ πξνζψπσλ ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα έλα κνλαδηθφ αηνκηθφ ή θνηλφ 

ινγαξηαζκφ θαη ζε έλα κφλν πηζησηηθφ ίδξπκα. 

θαη δ) πξνζηέζεθε εδάθην ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ ΚΔΓΔ κε ην νπνίν 

επηκεθχλζεθε ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο δήισζεο ηξίηνπ φηαλ πξφθεηηαη γηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα απφ νθηψ (8) εκεξνινγηαθέο εκέξεο ζε νθηψ (8) εξγάζηκεο εκέξεο, γηα 

ελεκέξσζε θαη εληαία εθαξκνγή απηψλ. 



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 θαζψο θαη 

θαηάζρεζε θηλεηψλ ζηα ρέξηα ηνπ νθεηιέηε, θαηά ησλ νθεηιεηψλ πνπ έρνπλ 

ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο απφ θάζε αηηία, πιελ ηνπ κέηξνπ ηεο θαηάζρεζεο ζηα ρέξηα 

ηξίησλ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο, ιακβάλεηαη ππφςε ην ζχλνιν 

ησλ ιεμηπξνζέζκσλ ρξεψλ ηνπ νθεηιέηε απφ θάζε αηηία (γηα ηελ θαηαβνιή ησλ νπνίσλ 

επζχλεηαη σο πξσηνθεηιέηεο, ζπλππφρξενο, εγγπεηήο θιπ.) θαη φρη κεκνλσκέλεο νθεηιέο 

απηνχ. ην αλσηέξσ πνζφ δελ πεξηιακβάλνληαη νη πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο 

θαηαβνιήο, νη ηφθνη εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ή θαη πξφζηηκα εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο 

ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΚΔΓΔ, θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 53 θαη 57 λ. 4174/2013. 

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

ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ απηψλ) γηα ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο θαηά ην ρξφλν επηβνιήο ηνπο, 

κηθξφηεξεο ηνπ αλσηέξσ πνζνχ ησλ πεληαθνζίσλ (500) επξψ, αίξνληαη κφλν εθφζνλ 

ππνβιεζεί αίηεζε απφ ηνλ νθεηιέηε. 

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

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

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

άξζξνπ απηνχ (έληππε δηαδηθαζία) γηα απαηηήζεηο (θεθάιαην θαη πξνζαπμήζεηο 

εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο, ηφθνπο θαη πξφζηηκα εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο) κηθξφηεξεο ησλ 

πελήληα (50) επξψ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ επηβιεζεί απηή 

α) δελ ππνβάιιεηαη απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα ε δήισζε ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ ΚΔΓΔ θαη β) 

ηπρφλ πθηζηάκελν πνζφ δελ απνδίδεηαη απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα ζηελ Τπεξεζία πνπ 

επέβαιε ηελ θαηάζρεζε. 

Β) εάλ επηβιεζεί θαηάζρεζε γηα ζπλνιηθφ πνζφ (θεθάιαην θαη πξνζαπμήζεηο 

εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο, ηφθνπο θαη πξφζηηκα εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο) κεγαιχηεξν 

ησλ πελήληα (50) επξψ θαη ην πξνο απφδνζε πνζφ απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα ζηελ 

Τπεξεζία πνπ επέβαιε ηελ θαηάζρεζε είλαη κηθξφηεξν ησλ πελήληα (50) επξψ, ηφηε 

απηφ δελ απνδίδεηαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δειαδή εληφο δέθα (10) 

εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, αιιά ζε ρξφλν θαηά 

ηνλ νπνίν ην πξνο απφδνζε πνζφ ζα είλαη κεγαιχηεξν ηνπ παξαπάλσ νξίνπ. 

εκεηψλεηαη φηη ηα αλσηέξσ δελ ηζρχνπλ γηα θαηαζρέζεηο ζηα ρέξηα πηζησηηθψλ 

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 κηζζψλ, ζπληάμεσλ θαη αζθαιηζηηθψλ βνεζεκάησλ πνπ 

θαηαβάιινληαη πεξηνδηθά, εθφζνλ ην πνζφ απηψλ κεληαίσο, αθαηξνπκέλσλ ησλ 

ππνρξεσηηθψλ εηζθνξψλ είλαη κηθξφηεξν ησλ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ (1.500) επξψ, ζηηο 

πεξηπηψζεηο δε πνπ ππεξβαίλεη ην πνζφ απηφ επηηξέπεηαη ε θαηάζρεζε επί ηνπ 1/4 απηψλ, 

ην ελαπνκέλνλ φκσο πνζφ δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν ησλ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ (1.500) 

επξψ. 

εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν νθεηιέηεο ηνπ Γεκνζίνπ ιακβάλεη ζχληαμε ή 

κηζζφ ή αζθαιηζηηθφ βνήζεκα απφ δχν ή πεξηζζφηεξνπο θνξείο, ιακβάλεηαη ππφςε ην 

ζπλνιηθφ πνζφ απηψλ θαη επηηξέπεηαη ε θαηάζρεζε ηνπ 'Λ απηψλ, φκσο ην ελαπνκέλνλ 

πνζφ απφ ην ζχλνιφ ηνπο λα κελ είλαη κηθξφηεξν ησλ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ (1.500) επξψ. 

ην θαηαζρεηήξην πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ην αθξηβέο πνζφ πνπ θαηάζρεηαη (φρη 

πνζνζηφ), ψζηε λα εθαξκφδεηαη ν πεξηνξηζκφο πνπ ηίζεηαη απφ ην λφκν, ήηνη ην 

ζπλνιηθφ πνζφ πνπ απνκέλεη ζηνλ νθεηιέηε λα κελ είλαη κηθξφηεξν ηνπ αλσηέξνπ νξίνπ. 

Οη θαηαζρέζεηο πνπ έρνπλ επηβιεζεί κέρξη θαη 6/4/2014, (πξνεγνχκελε εκέξα ηζρχνο 

ησλ δηαηάμεσλ απηψλ) θαη εκπίπηνπλ ζην θαηά ηα αλσηέξσ αθαηάζρεην πνζφ, αίξνληαη ή 

πεξηνξίδνληαη θαηά πεξίπησζε κεηά απφ αίηεζε ηνπ νθεηιέηε, ζηελ νπνία 

επηζπλάπηνληαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ 

απνδνρψλ ή ησλ ζπληάμεσλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλσηέξσ δηάηαμε δελ ηζρχεη απηνδίθαηα, δεδνκέλνπ, φηη πξνυπφζεζε 

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

ηζρχ, θαζφζνλ θαηά ην ηέηαξην άξζξν ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ ηνπ σο άλσ λφκνπ, ε ηζρχο 

ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβέξλεζεο, ήηνη απφ 7 Απξηιίνπ 2014 θαη σο εθ ηνχηνπ ηα πνζά πνπ έρνπλ 

παξαθξαηεζεί κέρξη ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη ηελ παξαιαβή απφ ηνλ ηξίην 

(αζθαιηζηηθφ Σακείν θιπ.) ηεο εληνιήο ηεο Γ.Ο.Τ γηα πινπνίεζε ηνπ πεξηνξηζκνχ 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. 

Δηδηθφηεξα ζεζπίδεηαη ην αθαηάζρεην θαηαζέζεσλ γηα έλα θαη κνλαδηθφ αηνκηθφ ή θνηλφ 

ινγαξηαζκφ ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα θάζε θπζηθφ πξφζσπν θαη ζε έλα κφλν 

πηζησηηθφ ίδξπκα κέρξη ην πνζφ ησλ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ (1.500) επξψ. Γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο απαηηείηαη ε ππνβνιή ειεθηξνληθήο δήισζεο ζην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο, κε ηελ νπνία γλσζηνπνηείηαη απφ 

ην θπζηθφ πξφζσπν έλαο κνλαδηθφο ινγαξηαζκφο. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη 

ινγαξηαζκφο πεξηνδηθήο πίζησζεο κηζζψλ, ζπληάμεσλ θαη αζθαιηζηηθψλ βνεζεκάησλ 

γλσζηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ν ινγαξηαζκφο απηφο. 



Ο ηξφπνο ππνβνιήο θαη πηζηνπνίεζεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξαιαβήο θαη ηα ζηνηρεία ηεο 

ππνβαιιφκελεο δήισζεο θαζψο θαη ν ηξφπνο ελεκέξσζεο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε γηα ηελ αλσηέξσ ππνβαιιφκελε δήισζε θαη θάζε άιιε 

ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ 

Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 

Σέινο νπνηαδήπνηε αληίζεηε δηάηαμε λφκνπ κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, δελ εθαξκφδεηαη 

ζηηο θαηαζρέζεηο πνπ επηβάιινληαη ζηα ρέξηα πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, φπσο 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 πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, αθνχ 

αθελφο κελ ε παξνχζα ξχζκηζε είλαη εηδηθφηεξε εθείλεο θαη ηελ απνθιείεη, αθεηέξνπ δε 

δηφηη ε παξνχζα ξχζκηζε παξέρεη κεγαιχηεξε θαη δηαξθή πξνζηαζία ζηνλ νθεηιέηε, 

κέρξη ηνπ πην πάλσ νξίνπ, θαη φρη ρξνληθά πεξηνξηζκέλε, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

άξζξνπ 982 ΚΠνιΓ. (βιέπε εηζεγεηηθή έθζεζε) 

5) πξνζηίζεηαη εδάθην ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 32 (δήιωζε ηξίηνπ) ΚΔΓΔ 
ζχκθσλα κε ην νπνίν εηδηθά γηα θαηαζρέζεηο απαηηήζεσλ ζηα ρέξηα πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ, ε δήισζε ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο γίλεηαη εληφο νθηώ εξγαζίκωλ εκεξώλ 

απφ ηελ επίδνζε ηνπ θαηαζρεηεξίνπ ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο ινηπέο δειψζεηο ηξίησλ νη 

νπνίεο γίλνληαη εληφο νθηψ εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηνπ θαηαζρεηεξίνπ. 

Αθξηβέο Αληίγξαθν  

Ζ Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο 
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