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-ΠΟΛ.1066/18.3.2015 
(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 
Διευκρινίσεις επί των διατάξεων 
του άρθρου 51 του ν. 4305/2014 
(ΦΕΚ 237 Α /31.10.2014), όπως 
ισχύει 3

- ΠΟΛ. 1081
Διαδικασία υποβολής και εξέτα-
σης ενδικοφανών προσφυγών από 
τα Αυτοτελή Τμήματα της Διεύ-
θυνσης Επίλυσης Διαφορών που 
εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενό-
τητα Θεσσαλονίκης.

Αρ.Πρωτ. Γ1β/Γ.Π/9518
Μεταποιητικές Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Με αφορμή την έκδοση της υπ΄ αριθμ. 12684/92/27-11-2014 (ΦΕΚ 3181/τβ/2014) 
Κ.Υ.Α σχετ.(δ) αναφορικά με την «Απλούστευση αδειοδότησης για την άσκηση 
οικονομικής δραστηριότητας-Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δρα-

στηριοτήτων», σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

Οι δραστηριότητες που περιγράφονται στο παράρτημα της ανωτέρω Κ.Υ.Α στις οποίες πε-
ριλαμβάνονται & τα εργαστήρια τροφίμων & ποτών της Κατηγορίας Ι «Παρασκευαστές Συ-
σκευαστές» της σχετ. (ε) απαλλάσσονται πλέον από την υποχρέωση για εφοδιασμό με άδεια 
λειτουργίας ή για κατάθεση Υπεύθυνης δήλωσης έναρξης λειτουργίας, ανεξαρτήτως της 
εγκατεστημένης ισχύος τους. Οι ενδιαφερόμενοι όμως, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέ-
ωση λήψης και διατήρησης σε ισχύ των προβλεπόμενων από την παραπάνω (σχετ. β) υπουρ-
γική απόφαση 483/2012 κατ΄ ιδίαν εγκρίσεων, δικαιολογητικών και τυχόν σύμφωνης γνώμης 
άλλων Υπηρεσιών κατά περίπτωση. Στην ανωτέρω Υ.Α προβλέπεται μεταξύ των άλλων και 
η χορήγηση σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας από την αρμόδια Υπηρεσία 
Υγείας σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 12710/860/Φ.15/2007 (ΦΕΚ 1026 Β) όπως αυτή ισχύει. Στο 
πλαίσιο προσαρμογής στη νέα νομοθετική ρύθμιση και κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν 
στην Υπηρεσία μας «σχετ. (η) κ.α» για την διαδικασία που θα ακολουθείται προκειμένου να 
δοθεί σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλ-
λουν στην Υγειονομική Υπηρεσία φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

I. Αίτηση με τα στοιχεία του και την δραστηριότητα που πρόκειται να ασκήσει.
II. Σχεδιάγραμμα κατόψεων (εις τριπλούν) υπογεγραμμένα από μηχανικό με πλήρη αποτύπω-
ση των χώρων, των διαστάσεων, των τμημάτων -χρήσεων, του εξοπλισμού κ.λ.π, τα οποία θα 
είναι σύμφωνα αντιστοίχως με το διάγραμμα ροής της επιχείρησης τα οποία επαληθεύονται 
κατά τον έλεγχο.
III. Διάγραμμα ροής συνοδευόμενο από περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας της επιχεί-
ρησης το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται είτε από τον υγειονομικά υπεύθυνο είτε από 
επιστήμονα σχετικής ειδικότητας με γνώση στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.
IV. Σχέδιο συστήματος HACCP όπου απαιτείται.
Επισημαίνουμε ότι το έγγραφο της υγειονομικής καταλληλότητας από την αρμόδια Υγειονο-
μική Υπηρεσία και τα θεωρημένα αντίγραφα των ανωτέρω δικαιολογητικών (ii, iii & IV) υπο-
χρεούται ο ενδιαφερόμενος να τα φυλάσσει στον φάκελο της Επιχείρησης προς διευκόλυνση 
των ελεγκτών κατά την διενέργεια τακτικών και έκτακτων ελέγχων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ

Εκδόθηκε εγκύκλιος με οδηγίες 
συμπλήρωσης της δήλωσης 

Φ.Π.Α.

Με την ΠΟΛ.1082/2015 που εκ-
δόθηκε από τη  ΓΓΔΕ δίνονται 
διευκρινήσεις για την ορθή 

συμπλήρωση του νέου εντύπου της δή-
λωσης ΦΠΑ.

Με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 1198/2014 όπως 
τροποποιήθηκε με την ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ 
1049/2015 ορίστηκε ο τύπος και το περιε-
χόμενο της δήλωσης Φ.Π.Α. 
Με την παρούσα παρέχονται διευκρινί-
σεις για την ορθή συμπλήρωση του εντύ-
που. 
Το έντυπο χρησιμοποιείται τόσο για την 
υποβολή των τακτικών όσο και των έκτα-
κτων δηλώσεων ΦΠΑ. Σε περίπτωση που 
υπάρχει υποχρέωση υποβολής για την 
ίδια φορολογική περίοδο τόσο τακτικής 
όσο και έκτακτης δήλωσης υποβάλλονται 
δύο ξεχωριστές δηλώσεις.

Δείτε το πλήρες κείμενο της 
ΠΟΛ.1082/2015

http://www.pofee.gr/
http://www.pofee.gr/
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Κατόπιν προφορικών αιτημάτων των 
Δ.Ο.Υ. αλλά και φορολογουμένων 
επί ορισμένων ζητημάτων που προέ-

κυψαν από την εφαρμογή του άρθρου 51 του 
ν. 4305/2014, δίνονται οι ακόλουθες διευκρι-
νήσεις.

Α. Εξαίρεση από την υπαγωγή στη ρύθμι-
ση.
 
Στη ρύθμιση του άρθρου 51 του ν.4305/2014 
δεν δύναται να υπαχθούν οφειλές, οι οποίες 
έχουν υπαχθεί σε συμφωνία, η οποία έχει 
επικυρωθεί δικαστικά κατ' άρθρα 99 επ. 
του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας), 
44 του ν. 1892/1990 ή άλλες διατάξεις, όσο 
ισχύει η εν λόγω συμφωνία. Η υπαγωγή στη 
ρύθμιση είναι επιτρεπτή μόνο μετά τη δικα-
στική ακύρωση ή λύση της συμφωνίας ή την 
ανατροπή της ως προς το Δημόσιο, σύμφωνα 
με τους όρους της συμφωνίας.
Κατ' εξαίρεση, είναι επιτρεπτή η υπαγωγή 
στη ρύθμιση οφειλών που έχουν υπαχθεί σε 
δικαστικά επικυρωμένη συμφωνία, αν σε 
αυτή περιλαμβάνεται όρος που το επιτρέ-
πει, δηλαδή αν στη συμφωνία προβλέπεται 
μεν ορισμένος τρόπος αποπληρωμής των 
οφειλών προς το Δημόσιο, επιτρέπεται όμως 
ρητά στον οφειλέτη να επιλέξει, μετά την 
επικύρωσή της, ευμενέστερο τρόπο αποπλη-
ρωμής, που τυχόν προβλέπεται από τις κεί-
μενες διατάξεις.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να δι-
ενεργούν σε τακτά χρονικά διαστήματα 
σχετικό έλεγχο συμβουλευόμενες το χει-
ρόγραφο αρχείο που προβλέπεται στην 
ΠΟΛ.1068/3.4.2013, ώστε, αν διαπιστωθεί 
ότι έχει ανεπίτρεπτα λάβει χώρα υπαγωγή 
στην παρούσα ρύθμιση οφειλών που έχουν 
ρυθμιστεί με δικαστικά επικυρωμένη συμ-
φωνία, κατά τα ανωτέρω, να προκαλούν 
άμεσα την απώλεια της ρύθμισης.
Επισημαίνεται ότι οφειλές που έχουν υπα-
χθεί σε ρύθμιση κατ' ανάλογη εφαρμογή του 
άρθρου 62Α του Κ.Ε.Δ.Ε. δυνάμει του δεύ-
τερου εδαφίου της περ. α της παραγράφου 6 
του άρθρου 4 του ν. 3808/2009 μπορούν να 
υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση με συνέ-
πεια την απώλεια της ως άνω προηγούμενης 
ρύθμισης. , σύμφωνα με την Ενότητα Α Ι 2 ii 
της παρούσας εγκυκλίου.

Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗ.

Ι. Ευεργετήματα υπέρ του οφειλέτη.
Διακανονισμός πληρωμής.

i)Δυνατότητα καταβολής των οφειλών που 
ρυθμίζονται εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις, 
έως εκατό, υπό προϋποθέσεις.

ii)Απαλλαγή από τις προσαυξήσεις, τους 
τόκους και το πρόστιμο εκπρόθεσμης κα-
ταβολής που επιβαρύνουν τις υπαγόμενες 
οφειλές (κατά την ημερομηνία της αίτη-
σης υπαγωγής) ανάλογα με τον αριθμό 
των δόσεων της ρύθμισης. Συγκεκριμένα, 
οι ρυθμιζόμενες οφειλές καταβάλλονται, 
εφάπαξ ή σε δόσεις ως εξής:
α) εφάπαξ, με απαλλαγή ποσοστού 100%,
β)έως δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, με απαλ-
λαγή ποσοστού ενενήντα τοις εκατό (90%) ,
γ) έως είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις 
με απαλλαγή ποσοστού ογδόντα τοις εκατό 
(80%),
δ) έως τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις με 
απαλλαγή ποσοστού εβδομήντα τοις εκατό 
(70%),
ε) έως σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις με 
απαλλαγή ποσοστού εξήντα (60%),
στ) έως εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις με απαλ-
λαγή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%),
ζ) έως εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις 
με απαλλαγή ποσοστού τριάντα τοις εκατό 
(30%) και
η) έως εκατό (100) μηνιαίες δόσεις με απαλ-
λαγή ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%).

iii) Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπο-
ρεί να είναι μικρότερο των πενήντα (50) 
ευρώ.
Οι οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση 
«τελευταίας ευκαιρίας» της υποπαραγράφου 
Α1 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν. 
4152/2013 και τηρούν τους όρους της ρύθ-
μισης αυτής, τυγχάνουν αναδρομικά των εκ-
πτώσεων και των πρόσθετων ευεργετημάτων 
της παρ. 8 του άρθρου 51 του ν. 4305/2014. 
Ειδικότερα για τους οφειλέτες που επιλέξουν 
να υπαγάγουν την εναπομένουσα ρυθμισμέ-

νη οφειλή τους στη ρύθμιση του άρθρου 51 
του ν. 4305/2014, οι ανωτέρω εκπτώσεις 
δύνανται να χορηγηθούν μετά την καταβολή 
της πρώτης δόσης αυτής.
Όσοι δεν υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής μέ-
χρι 31 Μαρτίου 2015 και διατηρούν την ρύθ-
μιση «τελευταίας ευκαιρίας», δικαιούνται τα 
ευεργετήματα της παρ. 8 του άρθρου 51 του 
ν. 4305/2014, τα οποία θα υπολογιστούν μα-
ζικά από την 1η Απριλίου 2015.
Επισήμανση : Με την διατήρηση της ρύθμι-
σης τελευταίας ευκαιρίας του ν.4152/2013 οι 
λοιποί όροι της ρύθμισης αυτής παραμένουν 
εν ισχύ (15% προσαύξηση εκπρόθεσμης κα-
ταβολής δόσης, λόγοι απώλειας αυτής, κλπ).

ΙΙ. Προϋποθέσεις υπαγωγής σε πρόγραμμα 
αριθμού δόσεων άνω των εβδομήντα δύο 
(72).
Για την υπαγωγή σε αριθμό δόσεων άνω των 
εβδομήντα δύο (72) έως και εκατό (100), το 
ποσό της συνολικά ρυθμιζόμενης βασικής 
οφειλής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα 
πέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00 €).

ΙΙΙ. Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότη-
τας.
Στον οφειλέτη που είναι συνεπής στη ρύθ-
μιση, δύναται να χορηγείται αποδεικτικό 
ενημερότητας των οφειλών του προς το 
Δημόσιο, μηνιαίας διάρκειας, εφόσον είναι 
ενήμερος και σε τυχόν άλλες ληξιπρόθεσμες 
οφειλές και συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέ-
σεις του άρθρου 12 του ν. 4174/2013, όπως 
ισχύει σήμερα.

Επισήμανση:
Σε έκτακτες περιπτώσεις που για οποιαδήπο-
τε αιτία δεν εμφανίζονται στο πληροφοριακό 
σύστημα των Δ.Ο.Υ. οι σχετικές πληρωμές, ο 
αιτών οφείλει να προσκομίζει στην αρμόδια 
Δ.Ο.Υ. το σχετικό παραστατικό πληρωμής, 
για την αξιολόγηση του αιτήματος χορήγη-
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 ΠΟΛ.1066/18.3.2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 
Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 4305/2014 

(ΦΕΚ 237 Α /31.10.2014), όπως ισχύει 
σης αποδεικτικού ενημερότητας.

ΙV. Μη λήψη αναγκαστικών μέτρων εί-
σπραξης.
i)Για οφειλές που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμ-
μα ρύθμισης και ο οφειλέτης συμμορφώνε-
ται με το πρόγραμμα αυτής και εφόσον έχει 
ελεγχθεί η συνδρομή των ουσιαστικών προ-
ϋποθέσεων υπαγωγής και διατήρησής του, 
όπως αναφέρονται στα αντίστοιχα κεφάλαια 
της παρούσας, δεν διενεργείται αναγκαστική 
εκτέλεση, ήτοι δεν επιτρέπεται η λήψη ανα-
γκαστικών μέτρων (κατάσχεση στα χέρια 
τρίτων, κατάσχεση κινητών ή ακινήτων) ή 
η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής 
εκτέλεσης εν γένει (π.χ. έκδοση προγράμμα-
τος πλειστηριασμού).

ii)Οι επιβληθείσες μέχρι την ημερομηνία 
υπαγωγής στη ρύθμιση κατασχέσεις στα 
χέρια τρίτων αίρονται, εφόσον συντρέχουν 
σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) έχει εξοφληθεί το 50% της αρχικής βασι-
κής ρυθμιζόμενης οφειλής,
β) έχει υποβληθεί σχετική αίτηση από τον 
οφειλέτη,
γ) έχει κατά περίπτωση εξεταστεί η συνδρο-
μή των προϋποθέσεων υπαγωγής στη ρύθμι-
ση και μη απώλειας αυτής, όπως αναφέρο-
νται στα αντίστοιχα κεφάλαια της παρούσας,
δ) η επιβληθείσα κατάσχεση αφορά αποκλει-
στικά χρέη που έχουν υπαχθεί και εξοφληθεί 
στο πλαίσιο της παρούσας ρύθμισης.

iii) Λοιπές επιβληθείσες κατασχέσεις στα 
χέρια τρίτων για τις οποίες δεν συντρέχουν 
οι ανωτέρω προϋποθέσεις δεν αίρονται.
Σε κάθε περίπτωση (ii και iii) τα αποδιδόμενα 
ποσά από τις επιβληθείσες κατασχέσεις στα 
χέρια τρίτων, καθώς και από άλλες πράξεις 
εκτέλεσης (πχ απόδοση πλειστηριάσματος) 
λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή 
δόσεων της χορηγηθείσας ρύθμισης, εφόσον 
εισπράττονται κατά τη διάρκεια αυτής και 
δεν πιστώνονται σε άλλες οφειλές που δεν 
έχουν ρυθμιστεί ή πιστώνονται διαφορετικά 
κατά τις κείμενες διατάξεις. 
Διευκρινίζεται ότι ως τρόπος εξόφλησης 
της περίπτωσης (ii) νοείται κάθε ποσό που 
εισπράττεται από οποιαδήποτε αιτία (όπως 
για παράδειγμα και οι λοιπές περιπτώσεις 
της παραγράφου 16 του άρθρου 51 του ν. 
4305/2014, όπως ερμηνεύονται στην παρού-
σα) κατά τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης, 
μετά την καταβολή της πρώτης δόσης, ήτοι 
μετά την ενεργοποίηση της ρύθμισης εφό-
σον δεν πιστώνεται σε άλλες οφειλές που δεν 
έχουν ρυθμιστεί ή πιστώνονται διαφορετικά 

κατά τις κείμενες διατάξεις.
Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, η Φορολο-
γική Διοίκηση δύναται να εξετάζει αίτημα 
περιορισμού κατασχέσεων στα χέρια τρίτων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 
4 του άρθρου 30 του ΚΕΔΕ, λαμβάνοντας 
υπόψη τις προϋποθέσεις που τάσσονται με 
την ΠΟΛ.1092/3.4.2014.
Τα ανωτέρω θα περιλαμβάνονται σε αιτιο-
λογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της 
αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της 
οφειλής υπηρεσίας, η οποία θα καταχωρεί-
ται υποχρεωτικά στο σύστημα TAXIS κατά 
αριθμό, ημερομηνία κλπ. Επισημαίνεται ότι, 
η τήρηση των προϋποθέσεων διατήρησης 
της ρύθμισης επιβάλλεται να παρακολουθεί-
ται τακτικά από την αρμόδια για την επιδί-
ωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσία, 
άλλως θα πρέπει να επιβάλλεται άμεσα εκ 
νέου κατάσχεση.

V.Αναβολή εκτέλεσης ποινής.
Με την υπαγωγή και συμμόρφωση στη 
ρύθμιση τμηματικής καταβολής, αναβάλ-
λεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθη-

κε κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 
1882/1990, όπως ισχύει σήμερα, ή εφόσον 
άρχισε η εκτέλεσή της διακόπτεται.

VI.Δικαιώματα του Δημοσίου.
Η Φορολογική Διοίκηση διατηρεί το δι-
καίωμα και μετά την υπαγωγή στη ρύθ-
μιση:
α) να μη χορηγεί αποδεικτικό ενημερότη-
τας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση 
εμπραγμάτου δικαιώματος επ' αυτού εφό-
σον δεν διασφαλίζονται τα συμφέροντά 
του Δημοσίου, κατά τα ειδικότερα οριζό-
μενα στο άρθρο 12 του ΚΦΔ και την κατ'ε-
ξουσιοδότηση εκδοθείσα απόφαση ΓΓΔΕ 
ΠΟΛ.1274/31.12.2013, όπως ισχύουν,
β) να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά 
στοιχεία του οφειλέτη και των συνυποχρέων 
προσώπων, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφα-
λισμένη,
γ) να ορίζει συγκεκριμένο ποσοστό παρα-
κράτησης, στις περιπτώσεις που απαιτείται 
η προσκόμιση αποδεικτικού για είσπραξη 
χρημάτων από φορείς, πλην του - εν στενή 
εννοία - Δημοσίου, το οποίο αναγράφεται επί 
του χορηγούμενου αποδεικτικού ενημερότη-
τας και ορίζεται στο 1/7 της υπολειπόμενης 
ρυθμισμένης οφειλής, για τις οφειλές που 
έχουν ρυθμιστεί με τις διατάξεις του άρθρου 
51 του ν.4305/2014,
δ) να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρημα-
τικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του 
- εν στενή εννοία - Δημοσίου και μέχρι την 
κάλυψη του 1/7 των εναπομεινασών δόσεων.

Επισήμανση:
1.Τα ποσά που εισπράττονται από παρα-
κράτηση λόγω της χορήγησης αποδεικτικού 
ενημερότητας, καλύπτουν δόση ή δόσεις της 
χορηγηθείσας ρύθμισης, εφόσον κατά την 
απόδοση των παρακρατούμενων ποσών η 
ρύθμιση δεν έχει απολεσθεί.
2.Η βεβαίωση οφειλής εκδίδεται σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 ν. 4174/2013 
και στην κατ' εξουσιοδότηση εκδοθείσα από-
φαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1275/31.12.2013, όπως 
ισχύει . Το ανωτέρω ποσοστό παρακράτησης 
(1/7) δεν αφορά στη βεβαίωση οφειλής.
3.Εάν προκύψει συμψηφισμός κατά το άρ-
θρο 83 του ΚΕΔΕ, όπως ισχύει, διενεργείται 
πίστωση στις μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης 
εφόσον κατά την απόδοση των παρακρατού-
μενων ποσών η ρύθμιση δεν έχει απολεσθεί.
4.Το συγκεκριμένο ποσοστό συμψηφισμού 
(1/7) αφορά μόνο στη συγκεκριμένη ρύθ-
μιση και στο συμψηφισμό που διενεργείται 
αυτεπαγγέλτως. 
Ο οφειλέτης μπορεί με δήλωση - αίτησή του, 

Παράδειγμα 1.
Δεδομένα :
-Απαίτηση από επιστροφή ΦΠΑ: 100.000 
ευρώ.
-Υπαχθείσα σε ρύθμιση οφειλή του άρ-
θρου 51 ν. 4305/2014 - εναπομείναν ποσό 
οφειλής: 70.000 ευρώ.
Εναπομείνας αριθμός δόσεων: 7.
-Λοιπές βεβαιωμένες οφειλές στη Φορο-
λογική Διοίκηση (από φόρο εισοδήματος): 
30.000 ευρώ.

Ενέργειες αρμόδιας υπηρεσίας :
Συμψηφίζεται στις δόσεις της ρύθμισης το 
ποσό που αντιστοιχεί στο 1/7 των εναπομε-
νουσών δόσεων της ρύθμισης του άρθρου 
51 του ν. 4305/2014 (δηλ. 10.000 ευρώ), 
30.000 ευρώ συμψηφίζονται με τον βεβαι-
ωμένο φόρο εισοδήματος και ο οφειλέτης 
λαμβάνει, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προ-
ϋποθέσεις του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 
περί αποδεικτικού ενημερότητας, τις 60.000 
ευρώ (κατόπιν εφαρμογής και των διατάξε-
ων της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου 
ΙΑ.2, της παρ. ΙΑ, του άρθρου πρώτου του 
ν. 4254/2014 ΦΕΚ 85 Α, όπως ισχύει περί 
συμψηφισμού επιστροφών ΦΠΑ και Φόρου 
Εισοδήματος με οφειλές φορέων Κοινωνι-

κής Ασφάλισης).
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να ζητήσει το συμψηφισμό του συνόλου της 
απαίτησής του κατά του δημοσίου με δόσεις 
της ρύθμισης.
5.Το συγκεκριμένο ποσοστό συμψηφισμού 
(1/7), δεν αφορά στο ποσό που προέρχεται 
από το ευεργέτημα της παρ. 8 του άρθρου 
51 του ν. 4305/2014, το οποίο συμψηφίζεται 
κατά ποσοστό 100% σε βεβαιωμένες οφει-
λές. Το ποσό αυτό πιστώνεται κατά προτε-
ραιότητα σε δόσεις ρύθμισης του άρθρου 51, 
υπό την προϋπόθεση ότι αυτή είναι σε ισχύ.
6.Εφόσον υφίστανται και άλλες οφειλές 
(εκτός της συγκεκριμένης ρύθμισης), πρέπει 
να εφαρμόζονται συνδυαστικά οι διατάξεις 
περί αποδεικτικού ενημερότητας (άρθρο 12 
ν. 4174/2013, όπως ισχύει) και συμψηφι-
σμού (άρθρο 83 ν.δ. 356/1974, όπως ισχύει)

Παράδειγμα 2.
Δεδομένα :
-Απαίτηση από το ευρύτερο Δημόσιο (πχ 
από ΟΤΑ) 120.000 ευρώ.
-Ο δικαιούχος της απαίτησης αυτής, έχει 
και άλλες απαιτήσεις από το Δημόσιο (βλ. 
παρ. 2 ii του άρθ. 7 της Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. 
ΠΟΛ.1274/31.12.2013, όπως ισχύουν).
-Υπαχθείσα σε ρύθμιση οφειλή του άρθρου 
51 ν. 4305/2014 - εναπομείναν ποσό οφειλής 
70.000 ευρώ.
-Υπαχθείσα σε ρύθμιση οφειλή της πάγιας 
ρύθμισης του ν. 4152/2013- εναπομείναν 
ποσό οφειλής 80.000 ευρώ (με 10 εναπομέ-
νουσες δόσεις από την ημερομηνία της αίτη-
σης χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας 
και ποσό δόσης 8.000 ευρώ).
-Οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 12 του 
ν. 4174/2013 πληρούνται.

Ενέργειες αρμόδιας υπηρεσίας :
Το ποσοστό παρακράτησης θα συμπερι-
λαμβάνει :
-το 1/7 της εναπομείνασας ρυθμισμένης 
κατά τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 
4305/2014 οφειλής (δηλ. 10.000 ευρώ),
-πλέον του ποσοστού παρακράτησης (από 
10% - 100% της απαίτησης κατά περί-
πτωση, μέχρι να καλυφθούν τουλάχιστον 
3 δόσεις που έπονται της ημερομηνίας 
της αίτησης για χορήγηση αποδεικτικού 
ενημερότητας), ήτοι τουλάχιστον 24.000 
ευρώ.

Ως απόρροια των ανωτέρω, το κατώτε-
ρο ποσό παρακράτησης είναι 34.000 ευρώ 
(10.000+ 24.000).
- Στην περίπτωση που οι 3 δόσεις της πάγιας 
ρύθμισης που έπονται της ημερομηνίας της 

 ΠΟΛ.1066/18.3.2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 
Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 4305/2014 

(ΦΕΚ 237 Α /31.10.2014), όπως ισχύει 
αίτησης για χορήγηση αποδεικτικού ενημε-
ρότητας έχουν ήδη καλυφθεί, τότε το κατώ-
τερο ποσοστό παρακράτησης επί του απο-
δεικτικού ενημερότητας θα είναι το 1/7 της 
εναπομείνασας ρυθμισμένης κατά τις διατά-
ξεις του άρθρου 51 του ν. 4305/2014 οφειλής 
συν το 10% τουλάχιστον της απαίτησης, ήτοι 
τουλάχιστον 22.000 ευρώ (10.000 + 12.000).
-Εξυπακούεται ότι εάν το προς παρακράτηση 
ποσό (ήτοι το 1/7 της εναπομείνασας ρυθμι-
σμένης οφειλής) είναι μεγαλύτερο του ει-
σπραττομένου, παρακρατείται το 100% του 
τελευταίου.

VII.Ισχύς ρύθμισης.

1.Η ρύθμιση καθίσταται ενεργή και ο οφει-
λέτης τυγχάνει των ευεργετημάτων αυτής 
από την εμπρόθεσμη καταβολή της πρώτης 
δόσης.
2.Ωστόσο η ρύθμιση απόλλυται σε οποιοδή-
ποτε στάδιο, εφόσον διαπιστωθεί η μη τήρη-
ση των όρων αυτής.

VIII.Απώλεια της ρύθμισης.
1. Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την 
υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοί-
που της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία 
βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της 
είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα 
από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο 
οφειλέτης:
i)δεν είναι φορολογικά ενήμερος από την 
ημερομηνία υπαγωγής και καθ' όλη τη δι-
άρκεια της ρύθμισης (δεν είναι ενήμερος 
στις οφειλές του, ατομικές και οφειλές από 
συνυποχρέωση, συνυπευθυνότητα, δεν έχει 
υποβάλει τις προβλεπόμενες από το νόμο 
φορολογικές δηλώσεις)
ii)δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της 
ρύθμισης κατά τη διάρκεια του πρώτου εξα-
μήνου της ρύθμισης ή
iii) έχει δηλώσει ανακριβή στοιχεία προκει-
μένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

2. Η ρύθμιση δεν απόλλυται αν μετά την 
πάροδο του πρώτου εξαμήνου από την 
ένταξη στη ρύθμιση ο οφειλέτης:
i)δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μέχρι δύο δό-
σεις ανά έτος προγράμματος ρύθμισης ή
ii)δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της 
ρύθμισης ανά έτος προγράμματος ρύθμισης 
για χρονικό διάστημα μέχρι δύο μήνες.
Γενικώς, στην περίπτωση που διαπιστωθεί 
σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης ότι δεν 
πληρούνται οι όροι των διατάξεων του άρ-
θρου 51 του ν. 4305/2014 και της Απόφασης 

ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1236/7.11.2014, όπως ισχύουν, 
η ρύθμιση απόλλυται και ο οφειλέτης χάνει 
τα ευεργετήματα της ρύθμισης.

IX. Αναστολή παραγραφής χρεών.
Η παραγραφή των οφειλών για τις οποίες 
υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση 
αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης και για ολόκληρο το χρονικό δι-
άστημα που αφορά η ρύθμιση ανεξαρτήτως 
καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συ-
μπληρώνεται πριν παρέλθει ένα έτος από τη 
λήξη του έτους της τελευταίας δόσης αυτής.

Γ. Δυνατότητα αλλαγής προγράμματος 
ρύθμισης.
1)Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιο-
δήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει 
εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμέ-
νων οφειλών ή σε περίπτωση εξόφλησης του 
συνόλου της οφειλής με οποιοδήποτε τρόπο, 
ο οφειλέτης θα τύχει απαλλαγής επί του ενα-
πομείναντος ποσού των προσαυξήσεων, τό-
κων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής 
κατά ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί 
στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων σύμφωνα 
με το νέο πρόγραμμα ρύθμισης, που τελικά 
διαμορφώνεται.
2)Ο οφειλέτης που έχει υπαχθεί σε πρόγραμ-
μα ρύθμισης οφειλών του άρθρου 51 του ν. 
4305/2014, δύναται να επιλέξει την υπαγωγή 
του σε άλλο πρόγραμμα ρύθμισης της ίδιας 
περίπτωσης, με μικρότερο αριθμό δόσεων 
για το υπόλοιπο προς καταβολή ποσό και 
υπό τις ίδιες προϋποθέσεις. 
Στην περίπτωση αυτή θα τύχει μεγαλύτερου 
ποσοστού απαλλαγής από τις προσαυξήσεις, 
τους τόκους και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης 
καταβολής για το ποσό που εντάσσεται στη 
νέα ρύθμιση.

Επισήμανση :
1. Εάν ο οφειλέτης επιλέξει την εφάπαξ 
εξόφληση του υπολοίπου της οφειλής του, 
απαλλάσσεται κατά ποσοστό επί του ενα-
πομείναντος ποσού από τις προσαυξήσεις, 
τους τόκους και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης 
καταβολής.
2. Εφόσον ο οφειλέτης εξοφλήσει από την 
ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4305/2014 
(31.10.2014) και έως τις 31.03.2015 την 
ρύθμιση «τελευταίας ευκαιρίας» της υποπα-
ραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου πρώ-
του του ν.4152/2013, ακόμη και εάν δεν έχει 
υποβάλλει αίτηση διατήρησης, τυγχάνει των 
σχετικών ευεργετημάτων της παραγράφου 8 
του άρθρου 51 του ν. 4305/2014.
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Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 4305/2014 
(ΦΕΚ 237 Α /31.10.2014), όπως ισχύει 

Δ. Διαδικασία διενέργειας απαλλαγών της 
παρ. 8 του άρθρου 51.
α) Για τις οφειλές που είναι βεβαιωμένες στις 
Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και στα 
Ελεγκτικά Κέντρα, και σε ό,τι αφορά στις 
απαλλαγές που υπολογίζονται αναδρομικά, 
επί των εξοφλημένων δόσεων ρύθμισης, οι 
απαλλαγές διενεργούνται με οίκοθεν Ατο-
μικό Φύλλο Έκπτωσης (ΑΦΕΚ), από την 
υπηρεσία όπου είναι βεβαιωμένη η οφει-
λή, λαμβάνοντας υπόψη το προτεινόμενο 
προς επιστροφή ποσό από την ηλεκτρονική 
εφαρμογή, κατόπιν επιβεβαίωσης τήρησης 
της ρύθμισης «τελευταίας ευκαιρίας» από 
τον αρμόδιο για τη χορήγηση αυτής Προ-
ϊστάμενο, ο οποίος ελέγχει και την τήρηση 
των όρων της, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 
πρώτου του ν.4152/2013 και της Απόφασης 
ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1111/21.5.2013. Η διαδικασία 
αυτή ολοκληρώνεται εντός ενενήντα (90) 
ημερών από την υπαγωγή στη ρύθμιση του 
παρόντος και το αργότερο εντός ενενήντα 
(90) ημερών από την ημερομηνία που ορίζε-
ται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του 
άρθρου 51 του ν. 4305/2014.

Τα ανωτέρω δύνανται να υλοποιηθούν με 
μαζικά φύλλα έκπτωσης, τοπικά ή κεντρικά, 
όταν δημιουργηθεί η κατάλληλη μηχανογρα-
φική εφαρμογή. 

Το συνολικό επιστρεφόμενο ποσό πιστώνε-
ται κατά προτεραιότητα στις δόσεις της ρύθ-
μισης υπό την προϋπόθεση ότι είναι σε ισχύ.

β) Για τις οφειλές που είναι βεβαιωμένες στα 
Τελωνεία, με την έκδοση απόφασης απαλλα-
γής προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων 
εκπρόθεσμης καταβολής και στην περίπτω-
ση που προκύψει υπόλοιπο προς επιστροφή 
ποσό, η επιστροφή θα διενεργείται με τη δι-
αδικασία επιστροφής αχρεωστήτως εισπρα-
χθέντων.

Ε. Αίτημα επανένταξης.

O οφειλέτης δύναται εντός δύο (2) μηνών 
από την απώλεια της ρύθμισης, να υποβάλ-
λει άπαξ αίτηση επανένταξής του στη ρύθ-
μιση με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις 
και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων 
αυτής, προσκομίζοντας στην υπηρεσία, ο 
προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για 
τη χορήγηση της ρύθμισης, στοιχεία που 
αποδεικνύουν τους λόγους ανωτέρας βίας 
που επικαλείται ως αιτία απώλειας αυτής.

Ο προϊστάμενος της ως άνω υπηρεσίας απο-
φαίνεται επί του αιτήματος εντός 15 εργάσι-
μων ημερών από την υποβολή της σχετικής 
αίτησης, άλλως τεκμαίρεται ότι το αίτημα 
έχει απορριφθεί.

Παράδειγμα:

Δεδομένα:

- Στις 12.01.2015 οφειλέτης έχει υπαγάγει τις 
οφειλές του στη ρύθμιση του άρθρου 51 του 
ν. 4305/2014 με αριθμό δόσεων 48 και απαλ-
λαγή προσαυξήσεων, τόκων, προστίμων εκ-
πρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό 60%.

-Ο οφειλέτης απώλεσε τη ρύθμιση λόγω μη 
καταβολής της έβδομης δόσης (την οποία 
και κατέβαλλε μαζί με την όγδοη δόση πλέον 
του 2% της προσαύξησης) και της ενδέκατης 
δόσης αυτής.

-Ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα έως την 
01.02.2016 να αιτηθεί να επανενταχθεί στη 
ρύθμιση με τους ίδιους όρους και προϋποθέ-
σεις αυτής. 

Εφόσον ο αρμόδιος προϊστάμενος αποφαν-
θεί θετικά (έως και τις 22 Φεβρουαρίου 
2016 - βλ. 15 εργάσιμες ημέρες) θα πρέπει 
να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση με τις υπολει-
πόμενες 38 δόσεις καταβάλλοντας τη «νέα» 
πρώτη δόσης αυτής εντός τριών εργάσιμων 

ημερών.

Επισήμανση :

α) Ο συνολικός αριθμός των μηνιαίων δόσε-
ων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εβδομήντα 
δύο (72) ή τις εκατό (100) κατά περίπτωση, 
υπολογιζόμενος από την πρώτη δόση του αρ-
χικού προγράμματος ρύθμισης.

β) Κατά την ημερομηνία της αίτησης υπολο-
γίζονται οι απαλλαγές της παρ. 1 του άρθρου 
51 του ν. 4305/2014.

γ) Από την υπαγωγή στη ρύθμιση και ενόσω 
αυτή διαρκεί, οι οφειλές δεν επιβαρύνονται 
με τις κατά ΚΕΔΕ και κατά ΚΦΔ προσαυ-
ξήσεις, τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης 
καταβολής.

δ) Εφόσον ο οφειλέτης απολέσει τη ρύθμι-
ση του άρθρου 51 του ν. 4305/2014, μπορεί 
να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στην πά-
για ρύθμιση του ν. 4152/2013 ή, εφόσον οι 
οφειλές εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
ΚΦΔ, στη ρύθμιση του άρθρου 43 του ΚΦΔ, 
με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέ-
τουν οι σχετικές διατάξεις.

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Αικατερίνη Σαββαΐδου
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Με τη με αριθμό Δ.ΟΡΓ.Α 1159205 
ΕΞ 2014/01-12-2014 (ΦΕΚ B΄ 
3250/4.12.2014) Απόφαση της 

Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων 
μεταφέρθηκε, από 1-1-2015, η έδρα των 
Τμημάτων «Επανεξέτασης Α9΄ και Α10΄» 
της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης της Δι-
εύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, από το 
νομό Αττικής στην Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσσαλονίκης, αποσπάσθηκαν αυτά από 
την Υποδιεύθυνση Επανεξέτασης και υπή-
χθησαν απευθείας στον Προϊστάμενο της 
Διεύθυνσης, μετονομάσθηκαν δε, σε «Αυ-
τοτελές Τμήμα Επανεξέτασης» και «Αυτο-
τελές Τμήμα Επανεξέτασης, Νομικής και 
Διοικητικής Υποστήριξης», αντίστοιχα. Στη 
συνέχεια, με τις με αριθμό Δ.ΟΡΓ.Α 
1170232 ΕΞ 2014/30-12-2014 (ΦΕΚ 
Β΄ 3586/31.12.2014) και Δ.ΟΡΓ.Α 
1006534 ΕΞ 2015/19-01-2015 (ΦΕΚ 
Β΄ 165/23.01.2015) Αποφάσεις της 
Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσό-
δων, ανακαθορίστηκε η καθ΄ ύλην 
αρμοδιότητα των ανωτέρω Αυτοτελών 
Τμημάτων και ως ημερομηνία έναρξης 
λειτουργίας τους ορίστηκε η 1/4/2015.
Κατόπιν τούτου, με την παρούσα πα-
ρέχονται οδηγίες για την ενημέρωση 
των φορολογούμενων και των φορολο-
γικών αρχών σχετικά με τη διαδικασία 
υποβολής και εξέτασης ενδικοφανών 
προσφυγών από τα ως άνω αυτοτελή 
Τμήματα της Διεύθυνσης Επίλυσης Δι-
αφορών, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Κώδι-
κα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013 
, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

1. Το Αυτοτελές Τμήμα Επανεξέτασης και το 
Αυτοτελές Τμήμα Επανεξέτασης, Νομικής 
και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυν-
σης Επίλυσης Διαφορών, που εδρεύουν στην 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, είναι 
αρμόδια για τις υποθέσεις φορολογούμενων 
που υπάγονται: α) στις Δ.Ο.Υ. της Φορο-
λογικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, εκτός 
των Δ.Ο.Υ. των νομών της Θεσσαλίας και 
β) στις Δ.Ο.Υ. των νομών της Ηπείρου (από 
τις υπαγόμενες στη Φορολογική Περιφέρεια 
Πατρών).

Ειδικότερα, οι ενδικοφανείς προσφυγές που 
υποβάλλονται, κατά πράξεων, ρητών ή σιω-
πηρών, που εκδίδονται (ή συντελούνται) από 
την 1.4.2015 και εφεξής από τις Δ.Ο.Υ. των 
Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής 
Μακεδονίας και Ηπείρου, όπως αυτές ορί-
ζονται στο Παράρτημα 2 του Π.Δ. 111/2014 
(ΦΕΚ 178 Α΄/29-8-2014) «Οργανισμός του 

Υπουργείου Οικονομικών», εξετάζονται 
από τα Αυτοτελή Τμήματα Επανεξέτασης 
και Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής 
Υποστήριξης, της Διεύθυνσης Επίλυσης Δια-
φορών, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσσαλονίκης.

Επισημαίνεται ότι στην αρμοδιότητα των 
ως άνω Αυτοτελών Τμημάτων της Διεύ-
θυνσης Επίλυσης Διαφορών δεν υπάγο-
νται:
α) Οι ενδικοφανείς προσφυγές που ασκού-
νται κατά πράξεων που εκδίδονται από το 
Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου 
Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) και το Κέντρο 
Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.

ΕΠ.).
β) Οι ενδικοφανείς προσφυγές που ασκού-
νται κατά πράξεων της φορολογικής διοίκη-
σης με τις οποίες εφαρμόζονται διασφαλιστι-
κά μέτρα των συμφερόντων του Δημοσίου, 
σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κ.Φ.Δ.
Οι ανωτέρω ενδικοφανείς προσφυγές υπάγο-
νται στην αρμοδιότητα των Υποδιευθύνσεων 
Επανεξέτασης και Νομικών Θεμάτων της Δι-
εύθυνσης Επίλυσης Διαφορών που εδρεύουν 
στο Νομό Αττικής.

2. Για τις υποθέσεις που υπάγονται στην 
αρμοδιότητα των Αυτοτελών Τμημάτων με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη, κατά τα ανωτέρω, η 
ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην 
αρμόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε 
την προσβαλλόμενη πράξη και ακολούθως, 
διαβιβάζεται, κατά τα προβλεπόμενα, μαζί 
με τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, άμεσα 
και πάντως όχι αργότερα από επτά (7) ημέ-
ρες από την κατάθεσή της, απευθείας στα ως 
άνω Αυτοτελή Τμήματα. Οι υποθέσεις ανατί-
θενται με πράξη του Προϊσταμένου του Αυ-
τοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης, Νομικής 
και Διοικητικής Υποστήριξης στο Γραφείο 

Επανεξέτασης του ιδίου Τμήματος ή στο Αυ-
τοτελές Τμήμα Επανεξέτασης.

3. Σε περίπτωση άσκησης δικαστικής προ-
σφυγής κατά απόφασης (ρητής ή σιωπη-
ρής) της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, 
το επικυρωμένο αντίγραφο του δικογράφου 
της προσφυγής επιδίδεται, με επιμέλεια του 
υπόχρεου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα 
άρθρα 49 και 126 του Κώδικα Διοικητικής 
Δικονομίας, στην αρμόδια προς τούτο αρχή, 
και εν προκειμένω στη Διεύθυνση Επίλυ-
σης Διαφορών, η απόφαση της οποίας προ-
σβάλλεται. Ειδικότερα όμως, σε περίπτωση 
άσκησης δικαστικής προσφυγής κατά από-
φασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, 

για υποθέσεις αρμοδιότητας των Αυ-
τοτελών Τμημάτων που εδρεύουν στην 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, 
οι επιδόσεις των δικογράφων των προ-
σφυγών, καθώς και των σχετικών κλή-
σεων από τα Διοικητικά Δικαστήρια, θα 
γίνονται στην έδρα αυτών (Θεσσαλονί-
κη) και δεν απαιτείται επίδοση και στην 
έδρα της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφο-
ρών.

4. Η καταγραφή και παρακολούθηση 
των ενδικοφανών προσφυγών αρμοδι-
ότητας των Αυτοτελών Τμημάτων που 
εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσσαλονίκης, καθώς και των δικαστι-
κών προσφυγών κατά των αποφάσεων 

που εκδίδονται επί των ως άνω ενδικοφανών 
προσφυγών ή των σιωπηρών απορρίψεων 
αυτών, γίνεται από το Γραφείο Διοικητικής 
Υποστήριξης του Αυτοτελούς Τμήματος 
Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής 
Υποστήριξης.
Το ως άνω Γραφείο παρέχει όλες τις ανα-
γκαίες πληροφορίες, στατιστικά και άλλα 
στοιχεία κατά περίπτωση, στο Αυτοτελές 
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύ-
θυνσης Επίλυσης Διαφορών, το οποίο είναι 
αρμόδιο για την παρακολούθηση του συνό-
λου των υποθέσεων ενδικοφανών προσφυ-
γών και δικαστικών προσφυγών αρμοδιότη-
τας της Διεύθυνσης.

5. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην 
Απόφαση ΠΟΛ. 1002/31.12.2013 (ΦΕΚ 55 
Β΄/16.1.2014) και στην ΠΟΛ. 1069/4.3.2014 
Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσί-
ων Εσόδων.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

ΠΟΛ. 1081
Διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών από τα Αυτοτελή Τμήματα της 
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.


