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ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ
ΣΜΗΜΑ Β΄
Σαρ. Γ/λζε : Παλεπηζηεκίνπ 20
Σαρ. Κωδ. : 10672 Αζήλα
Σειέθωλν

: 210 3635439,3635679

FΑΥ

: 210 3635077

ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 8 ηος ν. 4337/2015 (ΦΔΚ 129 Α΄/17.10.2015) πεπί
ποινικήρ δίωξηρ λόγω μη καηαβολήρ σπεών ππορ ηο Γημόζιο (άπ. 25 ν.1882/1990).

αο θνηλνπνηνύκε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 4337/2015 (ΦΔΚ 129 Α΄/17-10-2015) «Μέηξα
γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθωλίαο δεκνζηνλνκηθώλ ζηόρωλ θαη δηαξζξωηηθώλ κεηαξξπζκίζεωλ», κε ηηο
νπνίεο ηξνπνπνηήζεθαλ νη δηαηάμεηο γηα ην πξνβιεπόκελν από ην άξζξν 25 ηνπ λ. 1882/1990 αδίθεκα ηεο
κε θαηαβνιήο ρξεώλ πξνο ην Γεκόζην, ηα λνκηθά πξόζωπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαζώο θαη ηηο επηρεηξήζεηο
θαη ηνπο νξγαληζκνύο ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα, κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ
απηνύ, θαη εηδηθόηεξα:
α) Αύμεζε ηνπ νξίνπ ηνπ αμηνπνίλνπ
Απμάλεηαη ην θαηώηεξν πνζό ηεο ζπλνιηθήο ιεμηπξόζεζκεο νθεηιήο ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ θάζε
είδνπο ηόθωλ ή πξνζαπμήζεωλ θαη ινηπώλ επηβαξύλζεωλ πξνο ην Γεκόζην θαη ηα αλωηέξω λνκηθά
πξόζωπα, άλω ηνπ νπνίνπ δεηείηαη ε πνηληθή δίωμε ηωλ ππεπζύλωλ, από πελήληα ρηιηάδεο (50.000) επξώ
πνπ ίζρπε κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ λόκνπ, ζε εθαηό ρηιηάδεο (100.000) επξώ. Απνπνηληθνπνηείηαη, δειαδή,
ε κε θαηαβνιή ρξεώλ γηα ζπλνιηθά πνζά κηθξόηεξα ηωλ 100.000 επξώ.
β) Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο
i) Γηθαζηηθέο απνθάζεηο – Δθθξεκείο δηαδηθαζίεο (αηηήζεηο πνηληθώλ δηώμεωλ)
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Απνθάζεηο πνηληθώλ δηθαζηεξίωλ πνπ εθδόζεθαλ γηα κε θαηαβνιή ζπλνιηθώλ πνζώλ θάηω ηωλ εθαηό
ρηιηάδωλ (100.000) επξώ, θαη δελ έρνπλ εθηειεζηεί κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ λόκνπ, δελ εθηεινύληαη. Αλ
άξρηζε ε εθηέιεζή ηνπο, απηή δηαθόπηεηαη.
Δθθξεκείο αηηήζεηο γηα ρξέε θαηώηεξα ηνπ πνζνύ ηωλ 100.000 επξώ, δελ εηζάγνληαη γηα ζπδήηεζε ζην
δηθαζηήξην.
ii) Λήμε αλαζηνιήο παξαγξαθήο ρξεώλ
Η θαηά ην άξζξν 25 παξ.7 ηνπ Ν. 1882/1990 αλαζηνιή παξαγξαθήο ηωλ ρξεώλ πνπ άξρηζε κε ηελ
ππνβνιή αίηεζεο πνηληθήο δίωμεο γηα ζπλνιηθά πνζά θαηώηεξα ηωλ εθαηό ρηιηάδωλ (100.000) επξώ, ιήγεη
ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λόκνπ, δειαδή ηελ 17-10-2015, θαη δελ ζπκπιεξώλεηαη, ζε θάζε
πεξίπηωζε, πξηλ από ηελ πάξνδν ελόο έηνπο από ηε ιήμε ηεο αλαζηνιήο.
Η παξαπάλω ξύζκηζε πξνϋπνζέηεη ηε κε έθδνζε θαηά ηελ ωο άλω εκεξνκελία ηειεζίδηθεο απόθαζεο,
θαζόζνλ ζηελ πεξίπηωζε ήδε εθδνζείζαο ηειεζίδηθεο απόθαζεο ε αλαζηνιή ηεο παξαγξαθήο έιεμε ηελ
εκεξνκελία ηεο ηειεζηδηθίαο.

γ) Δπηζεκάλζεηο
Γηα ηηο ππνβιεζείζεο αηηήζεηο πνηληθήο δίωμεο γηα ζπλνιηθό πνζό νθεηιώλ θάηω ηωλ εθαηό ρηιηάδωλ
(100.000) επξώ, γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη εθδνζεί ηειεζίδηθε απόθαζε θαη ωο εθ ηνύηνπ δελ έρεη ιήμεη ε
αλαζηνιή παξαγξαθήο ηωλ ρξεώλ ηνπο, κέζα ζε εύινγν ρξόλν ζα πξέπεη λα έρεη ελεκεξωζεί ην ζύζηεκα
TAXIS, πξνθεηκέλνπ λα θιείζνπλ θαη νη αλαζηνιέο παξαγξαθήο ρξεώλ πνπ πεξηέρνληαη ζε απηέο, κε
εκεξνκελία ηελ 17-10-2015.
πλεκκέλν : νη λέεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 4337/2015

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
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ΑΤΣ. ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ
Ι. ΜΠΑΚΑ
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ
Α. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1.
2.
3.
4.

Όιεο νη Γ.Ο.Τ.
Δπηρεηξεζηαθή Μνλάδα Δίζπξαμεο
Όια ηα Σειωλεία θαη ηα Σνπηθά Σειωλεηαθά Γξαθεία απηώλ
Όιεο νη Φνξνινγηθέο Πεξηθέξεηεο

Β. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
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. Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκνζίωλ Δζόδωλ
4. Γξαθεία θ.θ. Γελ. Γηεπζπληώλ
5. Γηεύζπλζε Δηζπξάμεωλ – Σκήκαηα Α-Δ, Γξακκαηεία, Κιηκάθην ζην ΚΔΠΤΟ
6. Γηεύζπλζε Σειωλεηαθώλ Γηαδηθαζηώλ
7. Γηεύζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e Δθαξκνγέο)- Σκήκα Β΄
8. ΠΟΔ-ΓΤΟ Πεξηνδηθό Φνξνινγηθήο Δπηζεώξεζεο
9. Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίωλ ρέζεωλ
10. Γξαθείν Δπηθνηλωλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ

