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Ακινα, 9 Μαΐου 2016
ΠΟΛ. 1059

ΠΡΟ: Ω Π.Δ.

ΘEMA: Καταβολή ποςοφ κατ΄άρθ. 93 ΚΔΔ για το παραδεκτό ζφεςησ
χετ.: ΠΟΛ 1192/2011

Μετά από ερωτιματα που υποβλικθκαν αναφορικά με τθν καταβολι του ποςοςτοφ
του 50 % του κφριου φόρου ι προςτίμου, όπωσ αυτό ζχει οριςτεί πρωτοδίκωσ, ωσ
προχπόκεςθ του παραδεκτοφ τθσ ζφεςθσ, κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 93 του Κϊδικα
Διοικθτικισ Δικονομίασ (ν.2717/1999, ΦΕΚ Αϋ 97- Κ.Δ.Δ.), και το ςυνακόλουκο τρόπο
υπολογιςμοφ και πίςτωςθσ αυτοφ ςασ παρζχουμε οδθγίεσ για τθν ομοιόμορφθ εφαρμογι
των ςχετικϊν διατάξεων:
Ι. φμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 93 του Κ.Δ.Δ., όπωσ προςτζκθκε με
το άρκρο 22 του ν. 3900/2010 (ΦΕΚ Αϋ 213) «Προκειμζνου για χρθματικοφ αντικειμζνου
φορολογικζσ και τελωνειακζσ εν γζνει διαφορζσ, ο εκκαλών οφείλει να καταβάλει μζχρι
τθν θμερομθνία τθσ αρχικισ δικαςίμου, με ποινι απαραδζκτου τθσ ζφεςθσ, ποςοςτό 50%
του οφειλόμενου, ςφμφωνα με τθν πρωτόδικθ απόφαςθ, κφριου φόρου, δαςμοφ, ι τζλουσ
εν γζνει, εκτόσ αν ζχει χορθγθκεί αναςτολι ςφμφωνα με το άρκρο 209Α. Το καταβλθτζο
ποςό υπολογίηεται από τθν αρμόδια φορολογικι ι τελωνειακι αρχι, θ οποία ςυντάςςει
ατελώσ, μετά από αίτθςθ του εκκαλοφντοσ, ειδικό ςθμείωμα, με το οποίο βεβαιώνεται και
θ καταβολι του.»
ΙΙ. φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 53 «Τόκοι εκπρόκεςμθσ καταβολισ» του ν.
4174/2013 (ΦΕΚ Αϋ170, Κϊδικασ Φορολογικισ Διαδικαςίασ – ΚΦΔ), όπωσ ιςχφει, « 1. Αν
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οποιοδιποτε ποςό φόρου δεν καταβλθκεί εντόσ τθσ νόμιμθσ προκεςμίασ, ο
φορολογοφμενοσ υποχρεοφται να καταβάλει τόκουσ επί του εν λόγω ποςοφ φόρου για τθ
χρονικι περίοδο από τθν επόμενθ μζρα τθσ λιξθσ τθσ νόμιμθσ προκεςμίασ…» φμφωνα με
τισ διατάξεισ του άρκρου 57 του ΚΦΔ «Αν οποιοδιποτε ποςό φόρου δεν καταβλθκεί το
αργότερο εντόσ δφο (2) μθνών από τθν παρζλευςθ τθσ νόμιμθσ προκεςμίασ καταβολισ,
υπολογίζεται πρόςτιμο ίςο με ποςοςτό δζκα τοισ εκατό (10%) του φόρου που δεν
καταβλικθκε εμπρόκεςμα. Μετά τθν πάροδο ενόσ ζτουσ από τθ λιξθ τθσ νόμιμθσ
προκεςμίασ καταβολισ το παραπάνω πρόςτιμο ανζρχεται ςε είκοςι τοισ εκατό (20%) του
φόρου. Μετά τθν πάροδο δφο (2) ετών ανζρχεται ςε τριάντα τοισεκατό (30%) του φόρου.
……..».
ΙΙΙ. φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 44 «Σειρά εξόφλθςθσ» του ΚΦΔ, «1. Οι
καταβολζσ χρθματικών ποςών ζναντι ςυγκεκριμζνου φόρου εξοφλοφν τθν υποχρζωςθ του
φορολογοφμενου με τθν ακόλουκθ ςειρά: α) ζξοδα είςπραξθσ, β) τόκοσ επί του φόρου, γ)
πρόςτιμα που ςχετίηονται με το φόρο, δ) το αρχικό ποςό του φόρου.».
φμφωνα με τισ διατάξεισ των παρ. 12 & 15 του άρκρου 72 (πρϊθν) 66 του ΚΦΔ,όπωσ
ιςχφει, «12. Οι διατάξεισ του άρκρου 44 παράγραφοσ 1 του Κώδικα Φορολογικισ
Διαδικαςίασ ιςχφουν από 1.1.2018. Μζχρι και τθν 31.12.2017, κατά τθν εκάςτοτε
καταβολι φόρου, ειςπράττονται υποχρεωτικά επί του καταβαλλόμενου ποςοφ, οι
αναλογοφντεσ τόκοι και πρόςτιμα λόγω εκπρόιεςμησ καταβολθσ», «15. Μζχρι τθν
31.12.2017 ο τόκοσ του πρώτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του άρκρου 53 υπολογίηεται ςε
μθνιαία βάςθ κατά τθν είςπραξθ για ολόκλθρο το μινα».
ΙV. φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 6 «Τόκοι και πρόςτιμο εκπρόκεςμθσ
καταβολισ»του ν.δ. 356/74 (ΦΕΚ Αϋ90, Κϊδικασ Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων, Κ.Ε.Δ.Ε.)
«1. Για οποιοδιποτε ποςό χρζουσ γίνεται λθξιπρόκεςμο, ο οφειλέτησ υποχρεοφται να
καταβάλει τόκουσ και πρόςτιμο εκπρόιεςμησ καταβολθσ κατ` ανάλογθ εφαρμογι των
διατάξεων των άρκρων 53 και 57 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013), όπωσ ιςχφει. Προκειμζνου
περί δθμοςίων εςόδων, που δεν εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ωσ άνω Κώδικα,
πλθν των τελωνειακών, το χρονικό διάςτθμα των δφο (2) μθνών από τθν παρζλευςθ τθσ
νόμιμθσ προκεςμίασ καταβολισ αυξάνεται ςε ζξι (6) μινεσ. Πρόςτιμο εκπρόκεςμθσ
καταβολισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των προθγοφμενων εδαφίων, δεν επιβάλλεται ςτισ
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περιπτώςεισ των οφειλών, οι οποίεσ προζρχονται από επιβολι προςτίμων ςφμφωνα με
οποιαδιποτε διάταξθ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 2. Η πίςτωςθ χρθματικών ποςών ζναντι
ςυγκεκριμζνθσ οφειλισ αποςβζνει τθν υποχρζωςθ του οφειλζτθ με τθν ακόλουκθ ςειρά:
α) ζξοδα είςπραξθσ, β) τόκοι γ) πρόςτιμο και δ) αρχικό ποςό τθσ οφειλισ.»
V. φμφωνα με τισ μεταβατικζσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι του Κ.Ε.Δ.Ε. και
ειδικότερα με τισ παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 8 του ν.4224/2013 (ΦΕΚ Αϋ288), όπωσ ιςχφει,
«3. Για τισ απαιτιςεισ οι οποίεσ ζχουν καταχωριςτεί ςτα βιβλία ειςπρακτζων εςόδων
μζχρι και τθν 31θ Δεκεμβρίου 2013, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 6 του ν.δ.
356/1974, όπωσ ιςχφει ζωσ τθν ανωτζρω θμερομθνία, ωσ προσ τον υπολογιςμό και το
ανώτατο όριο των προςαυξιςεων…», «4. Μζχρι τισ 31.12.2017 ο τόκοσ του πρώτου
εδαφίου τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 6, όπωσ αυτό αντικακίςταται με τον παρόντα
νόμο, υπολογίηεται μθνιαία κατά τθν είςπραξθ για ολόκλθρο το μινα» και «5. Ειδικά οι
διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 6 του ν.δ. 356/1974, όπωσ αντικακίςταται με τον
παρόντα νόμο, ιςχφουν από 1θσ Ιανουαρίου 2018. Μζχρι τθν θμερομθνία αυτι, κατά τθν
εκάςτοτε είςπραξθ του δθμοςίου εςόδου, ειςπράττονται υποχρεωτικά επί του
καταβαλλόμενου ποςοφ τησ οφειλθσ, οι αναλογοφντεσ τόκοι και το πρόςτιμο λόγω
εκπρόιεςμησ καταβολθσ».
VI. φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 19 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ Αϋ32), «1. Σα
πρόςτιμα εκπρόκεςμθσ καταβολισ του άρκρου 57 του ν. 4174/2013 (Αϋ 170) και του
άρκρου 6 του ν.δ. 356/1974 (Αϋ 90) καταργοφνται. 2. Η κατάργθςθ των προςτίμων τθσ
προθγοφμενθσ παραγράφου καταλαμβάνει οφειλζσ που καταχωρίηονται ςτα βιβλία
ειςπρακτζων εςόδων τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ.»
VIΙ. θμειϊνεται ότι ςτισ διατάξεισ του άρκ. 93 του Κϊδικα Διοικθτικισ Δικονομίασ,
δεν υφίςταται πρόβλεψθ για απαλλαγι από τουσ τυχόν τόκουσ, προςαυξιςεισ, πρόςτιμα
εκπρόκεςμθσ καταβολισ που επιβαρφνουν τθν βεβαιωμζνθ οφειλι.
υνεπϊσ, ςφμφωνα με τισ ωσ άνω διατάξεισ, κατά τθν εκάςτοτε είςπραξθ μετά τθν
παρζλευςθ τθσ νόμιμθσ προκεςμίασ καταβολισ, βεβαιωμζνου ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ
ποςοφ φόρου, προςτίμου κτλ, μθ εξαιρουμζνθσ τθσ περίπτωςθσ του άρκ. 93 του ΚΔΔ,
ςυνειςπράττονται υποχρεωτικά οι αναλογοφςεσ ςε αυτό προςαυξιςεισ, τόκοι ι
πρόςτιμα εκπρόκεςμθσ καταβολισ κατά περίπτωςθ.
3
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Από τισ ωσ άνω διατάξεισ προκφπτει ότι θ καταβολι ςτο πλαίςιο τθσ παρ. 3 του
άρκρου 93 του ΚΔΔ προκειμζνου να αςκθκεί ζφεςθ, (50% του κφριου φόρου, προςτίμου
κτλ όπωσ ζχει προςδιοριςτεί με τθν πρωτόδικθ απόφαςθ), αφορά ςτον προςδιοριςμό του
προσ καταβολι ποςοφ (50 % του κφριου φόρου) και όχι ςτον τρόπο πίςτωςθσ αυτοφ, ο
οποίοσ πρζπει να πραγματοποιείται κατϋαναλογία, ςε όλα τα ςυμβεβαιοφμενα ποςά και
ςτισ κατά Κ.Ε.Δ.Ε./Κ.Φ.Δ. προςαυξιςεισ/τόκουσ/πρόςτιμο εκπρόκεςμθσ καταβολισ.
Κατόπιν των ανωτζρω, εφόςον ο φορολογοφμενοσ ζχει καταβάλει το προςδιοριςκζν
προσ καταβολι ποςό (κφριου φόρου), ανεξαρτιτωσ του τρόπου πίςτωςθσ αυτοφ ςτα
βιβλία ειςπρακτζων εςόδων, λαμβάνει το κατά το άρκρο 93 Κ.Διοικθτικισ Δικονομίασ
ειδικό ςθμείωμα.

Ακριβζσ αντίγραφο

Ο Γενικόσ Γραμματζασ Δημοςίων Εςόδων

Ο Προϊςτάμενοσ του Αυτοτελοφσ
τμήματοσ Διοίκηςησ

Γεώργιοσ Πιτςιλήσ
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Α. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Όλεσ τισ Δ.Ο.Τ, Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π.
2. Δ/νςθ Τποςτιριξθσ Ηλεκτρονικϊν Τπθρεςιϊν (για ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Εςόδων)
Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
Αποδζκτεσ πίνακα Α ζωσ τζλοσ (εκτόσ των Δ.Ο.Τ)
Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Τπουργοφ
2. Γραφεία κ. Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν
3. Γραφεία κ.κ. Γενικϊν Γραμματζων
4. Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευκυντϊν
5. Διεφκυνςθ Ειςπράξεων – Σμιματα Α,Β,Γ,Δ,Ε
6. Διεφκυνςθ Ελζγχων
7. Διεφκυνςθ Σελωνειακϊν Διαδικαςιϊν
8. Δ/νςθ Παροχισ Φορολογικϊν Τπθρεςιϊν
9. Δ/νςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ ΓΓΔΕ
10. Π.Ο.Ε. – Δ.Ο.Τ. Περιοδικό Φορολογικι Επικεϊρθςθ
11. Γραφείο Σφπου και Δθμοςίων χζςεων
12. Αυτοτελζσ Γραφείο Επικοινωνίασ και Δθμοςίων χζςεων

5

