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ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξεων ηος άπθπος 34 ηος ν. 4320/2015 (ΦΔΚ 29 Α
19/3/2015)
Σαο θνηλνπνηνύκε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 4320/2015 (ΦΔΚ 29 A) θαη
παξέρνπκε νδεγίεο γηα ελεκέξσζε θαη εληαία εθαξκνγή απηώλ.
Σθνπόο ησλ δηαηάμεσλ απηώλ είλαη ε δηεπθόιπλζε ησλ θνξνινγνύκελσλ λα
εθπιεξώζνπλ κέξνο ή ην ζύλνιν ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπο ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε κε
απαιιαγή από ηηο πξνζαπμήζεηο, ηνπο ηόθνπο θαη ηα πξόζηηκα εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο
πνπ ηηο επηβαξύλνπλ, κε ηαπηόρξνλε αύμεζε ησλ δεκνζίσλ εζόδσλ.
Διδικόηεπα :
- Οπνηαδήπνηε εκούζια καηαβολή οθειλήρ, πνπ δελ έρεη ππαρζεί ζε ξύζκηζε ή
δηεπθόιπλζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ή δηθαζηηθά επηθπξσκέλε ζπκθσλία θαη’ άξζξα 99 επ.
λ. 3588/2007, 44 λ. 1892/1990 ή άιιεο δηαηάμεηο θαη είλαη βεβαησκέλε ζηε Φνξνινγηθή
Γηνίθεζε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (Κ.Φ.Γ.) θαη ηνπ
Κώδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζόδσλ (Κ.Δ.Γ.Δ.), απαιιάζζεηαη θαηά πνζνζηό εθαηό ηνηο
εθαηό (100%) από ηηο πξνζαπμήζεηο, ηνπο ηόθνπο ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Κ.Φ.Γ. θαη ηνπ
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άξζξνπ 6 ηνπ ΚΔΓΔ θαη ηα πξόζηηκα εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ ΚΦΓ θαη
ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΚΔΓΔ πνπ ηελ επηβαξύλνπλ.
- Η θαηαβνιή δύλαηαη λα αθνξά μέπορ ή ηο ζύνολο ηνπ ρξένπο ηνπ νθεηιέηε.
- Η αλσηέξσ δπλαηόηεηα παξέρεηαη ζε όινπο ηνπο θνξνινγνύκελνπο κε νθεηιέο ζηε
Φνξνινγηθή Γηνίθεζε γηα ηηο θαηαβνιέο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ από ηηο 20 έωρ και ηιρ
27 Μαπηίος 2015.
- Η απαιιαγή από ηηο πξνζαπμήζεηο, ηνπο ηόθνπο θαη ηα πξόζηηκα εθπξόζεζκεο
θαηαβνιήο παξέρεηαη ζηελ εθνύζηα θαηαβνιή θαη δελ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ απόζβεζε
νθεηιήο πνπ δηελεξγείηαη κέζσ ζπκςεθηζκνύ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ ΚΔΓΔ
θαη ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ ΚΦΓ, απόδνζεο πξντόληνο αηνκηθήο ή ζπιινγηθήο αλαγθαζηηθήο
εθηέιεζεο (θαηάζρεζεο, πιεηζηεξηαζκνύ, πησρεπηηθήο δηαλνκήο θιπ) ή παξαθξάηεζεο επί
απνδεηθηηθνύ ελεκεξόηεηαο ή βεβαίσζεο νθεηιήο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ ΚΦΓ θαη αθνξά ζε
νθεηιέο πνπ δελ ηεινύλ ζε θαζεζηώο ξύζκηζεο ή δηεπθόιπλζεο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ή
δηθαζηηθά επηθπξσκέλεο ζπκθσλίαο.
- Η ίδηα απαιιαγή παξέρεηαη θαη γηα ηελ εθνύζηα εμόθιεζε από ηηο 20 έσο θαη ηηο 27
Μαξηίνπ 2015 ηεο ππνιεηπόκελεο βαζηθήο νθεηιήο πνπ έρεη ππαρζεί ζε ξύζκηζε ή
δηεπθόιπλζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο, θαηόπηλ ζσεηικήρ αίηηζηρ ηος οθειλέηη για απώλεια ηηρ
ιζσύοςζαρ ανωηέπω πύθμιζηρ ή διεςκόλςνζηρ ημημαηικήρ καηαβολήρ πος ηος έσει
σοπηγηθεί πποκειμένος να ςπασθεί ζηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 34 ηος ν. 4320/2015.
- Η ζρεηηθή αίηεζε ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ηεο Φνξνινγηθήο
Γηνίθεζεο ζηελ νπνία είλαη βεβαησκέλε ε νθεηιή (ή ζε νπνηαδήπνηε Γ.Ο.Υ./Τεισλείν ή ζηα
θαηά ηόπνπο Γ.Δ.Φ., πνπ ηελ δηαβηβάδνπλ κέζσ ηειενκνηνηππίαο θαη επηθνηλσλνύλ άκεζα
κε ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο), ε νπνία πξνβαίλεη άκεζα ζηελ
απώιεηα ηεο ζρεηηθήο ξύζκηζεο/δηεπθόιπλζεο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο. Η αλσηέξσ αίηεζε
ηνπ νθεηιέηε δηαβηβάδεηαη απζεκεξόλ κέζσ ηειενκνηνηππίαο ζηελ Υπεξεζία ηεο
Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο πνπ είλαη αξκόδηα γηα ηελ επηδίσμε ηεο είζπξαμεο ησλ ζρεηηθώλ
νθεηιώλ πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί ν θάθεινο ηνπ νθεηιέηε γηα ηελ απώιεηα ηεο
ξύζκηζεο. Σηελ πεξίπησζε απηή θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θνξνινγνύκελσλ ε
θαηαβνιή δύλαηαη λα δηελεξγείηαη θαη ζηηο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ηεο Φνξνινγηθήο
Γηνίθεζεο (Γ.Ο.Υ., Διεγθηηθά Κέληξα αιιά θαη ζηα ΓΔΦ ζηα νπνία ιεηηνπξγεί ηακείν).
Δπηζεκαίλεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ ζηνλ νθεηιέηε έρνπλ ρνξεγεζεί άλσ ηεο κίαο
ξύζκηζεο/δηεπθόιπλζεο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο, ζηελ αίηεζή ηνπ ν νθεηιέηεο πξέπεη λα
αλαθέξεη ξεηά ηε ξύζκηζε/-εηο / δηεπθόιπλζε/-εηο ησλ νπνίσλ αηηείηαη ηελ απώιεηα.
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- Η θαηαβνιή δηελεξγείηαη κε ηε ρξήζε ηνπ μοναδικού κωδικού πληπωμήρ (ηαπηόηεηα
νθεηιήο) ζηνπο θνξείο είζπξαμεο ή θαη’ εμαίξεζε ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε. Δπηζεκαίλεηαη
όηη ν κωδικόρ πληπωμήρ (ηαςηόηηηα οθειλήρ – Τ.Ο.) είναι μοναδικόρ και ακολοςθεί κάθε
οθειλή από ηελ θαηαρώξηζή ηεο ζηα βηβιία εηζπξαθηέσλ εζόδσλ ηεο Φνξνινγηθήο
Γηνίθεζεο θαη κέρξη ηελ εμόθιεζή ηεο. Ο νθεηιέηεο είλαη ζεκαληηθό λα γλσξίδεη όηη γηα όζα
ρξέε επηζπκεί λα πιεξώζεη ηόζεο ηαπηόηεηεο νθεηιήο (Τ.Ο.) νθείιεη λα πξνζθνκίδεη ζηηο
ηξάπεδεο ή ΔΛ.ΤΑ, δειώλνληαο ηαπηόρξνλα θαη ην πνζό πνπ επηζπκεί λα θαηαβάιεη αλά
ηαπηόηεηα νθεηιήο (Τ.Ο.).
- Γηα ηελ ηαπηόηεηα νθεηιήο θαζώο θαη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ νθεηιή
ηνπ,

ν

θνξνινγνύκελνο

πιεξνθνξείηαη

ειεθηξνληθά

κέζσ

ηεο

εθαξκνγήο

«πξνζσπνπνηεκέλεο πιεξνθόξεζεο», ή ελαιιαθηηθά κέζσ εθηύπσζεο «ζπγθεληξσηηθήο
εηθόλαο νθεηιώλ εθηόο ξύζκηζεο» ζην TAXISnet. Σε πεξίπησζε πνπ απηό δελ είλαη εθηθηό
λα ππνζηεξηρζεί ηερληθά, ελεκεξώλεηαη ζρεηηθά από ηηο Γεκόζηεο Οηθνλνκηθέο Υπεξεζίεο,
ηα Διεγθηηθά Κέληξα θαζώο θαη ηα Γξαθεία Δμππεξέηεζεο Φνξνινγνύκελσλ (Γ.Δ.Φ.).
-Δηδηθά γηα ηηο νθεηιέο πνπ είλαη βεβαησκέλεο ζηα Τεισλεία ε αίηεζε θαη ε θαηαβνιή ησλ
πνζώλ ζα δηελεξγείηαη ζηηο ελ ιόγσ ππεξεζίεο.
- Διδικά ζε πεξίπησζε νθεηιώλ πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε δηθαζηηθά επηθπξσκέλε ζπκθσλία,
γηα ηε ρνξήγεζε ηεο απαιιαγήο ππνβάιιεηαη από ηνλ νθεηιέηε από 20 έσο θαη 27 Μαξηίνπ
2015 αίηεζε ζηελ αξκόδηα γηα ηελ επηδίσμε ηεο είζπξαμεο Υπεξεζία ηεο Φνξνινγηθήο
Γηνίθεζεο (Τκήκα Γηθαζηηθό θαη Ννκηθήο Υπνζηήξημεο) γηα ηελ εθάπαμ εμόθιεζε,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 4320/2015, ηνπ ζπλόινπ ηεο βαζηθήο
νθεηιήο πνπ νθείιεηαη βάζεη ηεο ζπκθσλίαο κε ηαπηόρξνλε θαηαβνιή απηνύ ζηελ ελ ιόγσ
Υπεξεζία. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο νη όξνη απνπιεξσκήο ηεο
δηθαζηηθά επηθπξσκέλεο ζπκθσλίαο ζεσξνύληαη εθπιεξσκέλνη σο πξνο ην Γεκόζην. Η
αξκόδηα γηα ηελ επηδίσμε ηεο είζπξαμεο ησλ νθεηιώλ Υπεξεζία ελεκεξώλεη αθνινύζσο
ζρεηηθά ηελ Υπεξεζία ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο ζηελ νπνία είλαη βεβαησκέλεο νη νθεηιέο.
- Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζηελ πεξίπησζε πνπ :
α) εθθξεκεί ε πίζησζε πνζώλ από θαηαβνιέο ή απνδόζεηο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί πξηλ ηελ
20/03/2015 (εκεξνκελία ηζρύνο ηεο δηάηαμεο), ηνύηε δηελεξγείηαη ρσξίο ηηο αλσηέξσ
απαιιαγέο,
β) δηελεξγεζεί εθνύζηα θαηαβνιή εληόο ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ηζρύνο ηεο δηάηαμεο θαη
από απηή πξνθύςεη «ππεξείζπξαμε», ε νθεηιή ε νπνία πθίζηαηαη θαηά ην ρξόλν ηεο ελ
ιόγσ θαηαβνιήο, ηπγράλεη ηεο αλαινγνύζαο ζε απηή απαιιαγήο, αλεμαξηήησο ηεο
εκεξνκελίαο ηαθηνπνίεζεο απηήο.
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- Παξαδείγκαηα απαιιαγώλ.
1.

Πεξίπησζε κίαο (1) νθεηιήο απαηηεηήο ζε κία (1) δόζε κε θαηαβνιή κέξνπο βαζηθήο

νθεηιήο.
Οθεηιέηεο κε 120.000 επξώ βαζηθή νθεηιή θαηαβιεηέα ζε κία δόζε θαη ε νπνία
επηβαξύλεηαη κε 30.000 επξώ πξνζαπμήζεηο εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο, εάλ θαηαβάιεη κέρξη
ηηο 27 Μαξηίνπ, πνζό 50.000 επξώ, ζα κεηώζεη ηε βαζηθή νθεηιή ηνπ ζηηο 70.000 επξώ θαη
ζα απαιιαρζεί από ηηο αλαινγνύζεο πξνζαπμήζεηο εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο πνπ ηελ
επηβάξπλαλ θαηά 12.500 επξώ.
2. Πεξίπησζε κίαο (1) νθεηιήο απαηηεηήο ζε κία (1) δόζε κε εμόθιεζε ηνπ ζπλόινπ ηεο
βαζηθήο νθεηιήο.
Οθεηιέηεο κε 30.000 επξώ βαζηθή νθεηιή θαηαβιεηέα ζε κία δόζε θαη ε νπνία
επηβαξύλεηαη κε 50.000 επξώ πξνζαπμήζεηο εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο, εάλ θαηαβάιιεη ηηο
30.000 επξώ κέρξη ηηο 27 Μαξηίνπ, ζα εμνθιήζεη ηελ νθεηιή ηνπ ζην ζύλνιό ηεο θαη ζα
απαιιαρζεί από ην ζύλνιν ησλ πξνζαπμήζεσλ πνπ ηελ επηβάξπλαλ θαηά 50.000 επξώ.
3. Πεξίπησζε κίαο (1) νθεηιήο απαηηεηήο ζε δύν (2) κεληαίεο δόζεηο θαη θαηαβνιήο κέξνπο
βαζηθήο νθεηιήο.
Έζησ 10.000 επξώ θεθάιαην απαηηεηό ζε δύν (2) ηζόπνζεο δόζεηο, α΄ δόζε 5.000 επξώ
θεθάιαην θαη 3.000 επξώ πξνζαπμήζεηο εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο θαη β΄ δόζε 5.000 επξώ
θεθάιαην θαη 2950 επξώ πξνζαπμήζεηο εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο. Ο νθεηιέηεο θαηαβάιεη
7.500 επξώ θαη απαιιάζζεηαη από 3.000 επξώ πξνζαπμήζεηο εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο ηεο
α΄ δόζεο, 1.475 επξώ από ηελ β΄ δόζε θαη ζπλνιηθά απαιιάζζεηαη από πξνζαπμήζεηο
εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο ύςνπο 4.475 επξώ.
4. Πεξίπησζε πνιιώλ νθεηιώλ απαηηεηώλ ζε κία (1) δόζε κε εμόθιεζε κέξνπο ή ηνπ
ζπλόινπ απηώλ.
Οθεηιέο:
α’ νθεηιή: θεθάιαην 6.000 επξώ θαη πξνζαύμεζε εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο 10.000 επξώ.
β΄ νθεηιή: θεθάιαην 800 επξώ θαη πξνζαύμεζε εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο 1.000 επξώ.
γ΄ νθεηιή: θεθάιαην 1.000 επξώ θαη πξνζαύμεζε εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο 500 επξώ.
Δάλ ν νθεηιέηεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα θαηαβάιεη 7.000 επξώ, ηόηε γηα λα ηύρεη ηεο
κέγηζηεο απαιιαγήο πξέπεη:
Να θαηαβάιεη κε ηελ ηαπηόηεηα ηεο α΄ νθεηιήο ηα 6.000 επξώ θαη ζα απαιιαρζεί από ηηο
πξνζαπμήζεηο εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο ησλ 10.000 επξώ.
Να θαηαβάιεη κε ηελ ηαπηόηεηα ηεο β΄ νθεηιήο ηα 800 επξώ θαη ζα απαιιαρζεί από ηηο
πξνζαπμήζεηο εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο ησλ 1.000 επξώ.
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Να θαηαβάιεη κε ηελ ηαπηόηεηα ηεο γ΄ νθεηιήο ηα 200 επξώ θαη ζα απαιιαρζεί από ηηο
πξνζαπμήζεηο εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο ησλ 100 επξώ πνπ ηελ επηβαξύλνπλ. Με ηνλ
ηξόπν απηό απαιιάζζεηαη ζπλνιηθά από πξνζαπμήζεηο εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο ύςνπο
11.100 επξώ.
Συν : Oι διαηάξειρ ηος άπθπος 34 ηος ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α).

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ

Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΟΤ ΑΤΣΟΣΔΛΟΤ

ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΒΒΑΪΓΟΤ

ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ
Α. ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1.
2.
3.
4.

Όιεο ηηο Γ.Ο.Υ, ΚΔΜΔΠ, ΚΔΦΟΜΔΠ, Τεισλεία
Δπηρεηξεζηαθή Μνλάδα Δίζπξαμεο
Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΓΓΓΔ
Γ/λζε Παξνρήο Φνξνινγηθώλ Υπεξεζηώλ

Β. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
Απνδέθηεο πίλαθα Α έσο ηέινο (εθηόο ησλ Γ.Ο.Υ θαη ησλ Τεισλείσλ)
Γ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ
Γξαθεία θ. Αλαπιεξσηή Υπνπξγνύ
Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γξακκαηέσλ
Γξαθεία θ.θ. Γελ. Γηεπζπληώλ
Όιεο ηηο Γηεπζύλζεηο, Τκήκαηα θαη Αλεμάξηεηα Γξαθεία ηνπ Υπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθώλ
6. Γηεύζπλζε Δηζπξάμεσλ – Τκήκαηα Α,Β,Γ,Γ,Δ (10 αληίγξαθα).
7. Γηεύζπλζε Τεισλεηαθώλ Γηαδηθαζηώλ (10 αληίγξαθα).
8. ΠΟΔ – Γ.Ο.Υ Πεξηνδηθό Φνξνινγηθή Δπηζεώξεζε
9. Γξαθείν Τύπνπ θαη Γεκνζίσλ Σρέζεσλ
10. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ
1.
2.
3.
4.
5.
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