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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΣΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ
Η Γενικι Γραμματζασ Δθμοςίων Εςόδων Κατερίνα αββαΐδου ςε ςυνζχεια τθσ Πράξθσ
Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (ΦΕΚ Α65/28.6.2015) «Σραπεηικι αργία βραχείασ
διάρκειασ», θ οποία καταλαμβάνει όλα τα πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν ςτθν
Ελλάδα, τα ιδρφματα πλθρωμών και τα ιδρφματα ζκδοςθσ θλεκτρονικοφ χριματοσ,
ενθμερώνει τουσ ενδιαφερόμενουσ πολίτεσ / επιχειριςεισ ότι:
1.
Για υποχρεώςεισ καταβολισ – βεβαιωμζνων ι/και ρυκμιςμζνων οφειλών που
κακίςτανται απαιτθτζσ ςιμερα και κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ τραπεηικισ αργίασ, δφνανται
να πραγματοποιοφνται πλθρωμζσ θλεκτρονικά μζςω web/internet banking, phone banking,
μζςω αυτόματων ταμειολογιςτικών μθχανών (ΑΤΜ’s), με καταβολι μετρθτών ςτα ΕΛ.ΤΑ. ι
εναλλακτικά με καταβολι μετρθτών (χωρίσ όριο) ι με χριςθ καρτών πλθρωμών
(πιςτωτικζσ, χρεωςτικζσ, προπλθρωμζνεσ κλπ) ςτισ κατά τόπουσ Δ.Ο.Υ.
Σε κάκε περίπτωςθ, ακόμα και αν δεν πραγματοποιθκοφν οι πλθρωμζσ με τουσ ανωτζρω
τρόπουσ όςο χρόνο διαρκεί θ τραπεηικι αργία, δεν κα οφείλεται τόκοσ εκπρόκεςμθσ
καταβολισ και δεν κα απόλλυνται οι ρυκμίςεισ για το ίδιο παραπάνω διάςτθμα.
2. Στα ανωτζρω περιλαμβάνονται και οι αιτιςεισ ρυκμίςεων που ζγιναν από 24.6.2015 με
υποχρζωςθ καταβολισ τθσ 1θσ δόςθσ ι τθσ προκαταβολισ από 29.6.2015 και μετά.
3.
Η υποβολι όλων των δθλώςεων ι αιτιςεων ρφκμιςθσ ςυνεχίηεται κανονικά
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και προκεςμίεσ. Για τθν καταβολι οφειλών που
προκφπτουν από αυτζσ, ιςχφουν τα προαναφερόμενα.
4.
Όςον αφορά τα Τελωνεία, τζκθκε ιδθ ςε παραγωγικι λειτουργία θ εφαρμογι
θλεκτρονικών πλθρωμών και ςυνεπώσ οι ςυναλλαςςόμενοι δφνανται να πλθρώνουν τισ
τελωνειακζσ οφειλζσ τουσ θλεκτρονικά, μζςω web-Banking. Οι ςυναλλαςςόμενοι κα πρζπει
να αναηθτιςουν τισ ςχετικζσ οδθγίεσ ςτθν Διαδικτυακι Πφλθ τθσ Τελωνειακισ Υπθρεςίασ
ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.icisnet.gr. Σθμειώνεται ότι εναλλακτικά, όπου δεν είναι
δυνατι θ θλεκτρονικι πλθρωμι, για τθ διευκόλυνςθ των ςυναλλαςςομζνων, οι πλθρωμζσ
δφνανται να πραγματοποιοφνται τόςο με μετρθτά, χωρίσ περιοριςμό ςτο ποςό, όςο και με
επιταγζσ.

