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.:: επιγραμματικά::.
ΠΟΛ.1106/19.5.2015 (ΟΡΘΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Διευκρινίσεις για τη ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων
1-17 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32
Α/21.3.2015)
- ΠΟΛ.1108/21.5.2015
Τροποποίηση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ
1080/2015 (ΦΕΚ 628 Β΄) «Ειδικά
θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπροθέσμων
οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32
Α/21.3.2015)» μετά την τροποποίηση – συμπλήρωση των άρθρων 4
και 13 του Ν. 4321/2015 με τα άρθρα 4 και 8 του Ν. 4328/2015 (ΦΕΚ
51 Α΄/14.05.2015)
- ΠΟΛ.1109/20.5.2015
Κοινοποίηση των διατάξεων του
άρθρου 20 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ
32 Α΄/21.3.2015) περί ποινικής δίωξης λόγω μη καταβολής χρεών προς
το Δημόσιο (άρ. 25 ν.1882/1990)
και λοιπά συναφή θέματα
- ΠΟΛ.1110/26.5.2015
Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση των άρθρων 1 και 15 του Ν.
4321/2015, όπως ισχύουν

Αριθ. πρωτ.: οικ. 18028/27.5.2015
Παράταση του χρόνου υποβολής αιτήσεων για ρύθμιση
οφειλών προς τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα
αυτών, σύμφωνα με το ν. 4321/2015

Σ

ΣΧΕΤ.: α) Η υπ΄ αρ. 12/2015 Εγκύκλιός μας.
β) Το υπ΄ αρ. οικ. 16387/18.5.2015 έγγραφό μας

ας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα
με την ΠΟΛ.1110/26.5.2015
(ΦΕΚ. 946 /Β΄/26-5-2015),
παρατείνεται, για τις βεβαιωμένες μέχρι 26-5-2015 οφειλές προς
Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα αυτών, η προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής στην ρύθμιση του ν.
4321/2015 του άρ. 1, καθώς και η
προθεσμία καταβολής προκαταβολής κατά το άρ. 15 του νόμου, μέχρι και την 26η Ιουνίου 2015.
Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι οποίες είναι και αποδέκτες του παρόντος,
παρακαλούνται όπως το γνωστοποιήσουν άμεσα στους Ο.Τ.Α. της χωρικής
τους αρμοδιότητας, προς ομοιόμορφη εφαρμογή.
Το παρόν έγγραφο μπορεί να αναζητηθεί και στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (www.ypes.gr) στη διαδρομή Το Υπουργείο – Έγγραφα..
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Ν. Χατζηεργάτης

Αν ενδιαφέρεστε να προβάλετε την
επιχείρηση σας επικοινωνήστε στο
210 8253445
ή
email: pofee@otenet.gr
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ΠΟΛ.1106/19.5.2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Διευκρινίσεις για τη ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων
1-17 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015)

Γ

ια την ορθή εφαρμογή των διατάξεων για τη ρύθμιση οφειλών των
άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015,
επισημαίνονται τα ακόλουθα:
1. Στην ανωτέρω ρύθμιση υπάγονται:
(α) Υποχρεωτικά οι οφειλές του άρθρου
1 του ν. 4321/2015, δηλαδή βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση,
που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως
και την 1η Μαρτίου 2015 και έχουν καταχωρισθεί στα Βιβλία Εισπρακτέων
Εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης
μέχρι την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση.
(β) Κατόπιν επιλογής του οφειλέτη:
(i) Οφειλές του άρθρου 3 του ν.
4321/2015, δηλαδή οφειλές ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου 2015
που έχουν καταχωρισθεί στα Βιβλία Εισπρακτέων Εσόδων της Φορολογικής
Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση και τελούν σε
αναστολή ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση
τμηματικής καταβολής.
(ii) Οφειλές της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 4321/2015, δηλαδή οφειλές που θα βεβαιωθούν στη Φορολογική
Διοίκηση μετά από παραίτηση από την
άσκηση του δικαιώματος ή και του δικογράφου οποιουδήποτε ένδικου βοηθήματος ή μέσου ενώπιον αρμοδίου
δικαστηρίου ή προσφυγής ενώπιον διοικητικής αρχής και θα καταχωρισθούν
στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της
Φορολογικής Διοίκησης έως και την 26η
Μαΐου 2015, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας που οι οφειλές αυτές θα καταστούν
ληξιπρόθεσμες.
Εάν πρόκειται για υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων, μαζί με
την αίτηση και τη δήλωση παραίτησης
προσκομίζεται και βεβαίωση από το αρμόδιο δικαστήριο ότι η υπόθεση δεν έχει
ακόμη συζητηθεί, προκειμένου να βεβαιωθεί η οφειλή. Διευκρινίζεται ότι ως
υποθέσεις που δεν έχουν ακόμα συζητηθεί νοούνται οι υποθέσεις για τις οποίες

δεν έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση
αλλά
προδικαστική
απόφαση και δεν έχει
γίνει εκ νέου συζήτηση
της υπόθεσης.
Εάν πρόκειται για εκκρεμή υπόθεση ενώπιον της Διεύθυνσης
Επίλυσης Διαφορών,
η δήλωση παραίτησης
υποβάλλεται στη Φορολογική Αρχή, στην
οποία υπεβλήθη η ενδικοφανής προσφυγή. Εν
συνεχεία, η Φορολογική Αρχή διαβιβάζει αυθημερόν τη δήλωση παραίτησης
στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών με
τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό μήνυμα,
η οποία και θα αποστέλει ακολούθως
σημείωμα ότι η εκκρεμής υπόθεση δεν
έχει εξετασθεί.
(iii) Οφειλές της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 4321/2015, δηλαδή οφειλές που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία
εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής
Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση και αφορούν υποχρεώσεις ετών, περιόδων και
υποθέσεων μέχρι και 31.12.2014.
Με βάση τα ανωτέρω, για την υπαγωγή στη ρύθμιση η παραίτηση από την
άσκηση του δικαιώματος ή του δικογράφου ένδικου βοηθήματος ή ένδικου
μέσου ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου ή προσφυγής ενώπιον διοικητικής
αρχής είναι υποχρεωτική μόνο στην περίπτωση υπαγωγής σε ρύθμιση οφειλών
της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.
4321/2015, σύμφωνα με τη ρητή διατύπωση της εν λόγω διάταξης και όχι στις
υπόλοιπες προαναφερθείσες περιπτώσεις.
Κατά συνέπεια, για την υπαγωγή λοιπών
οφειλών στη ρύθμιση (κατά τις διατάξεις των άρθρων 1, 3 και 4 παρ. 2 του ν.
4321/2015), οι οφειλέτες δεν υποχρεούνται σε παραίτηση από την άσκηση του
δικαιώματος ή του δικογράφου ένδικου

βοηθήματος ή ένδικου μέσου ενώπιον
του αρμοδίου δικαστηρίου ή της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

Παράδειγμα
Σε περίπτωση που έχει καταχωρισθεί
στο Βιβλίο Εισπρακτέων Εσόδων της
Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής και όχι
αργότερα από τις 26.5.2015 οριστική
πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου που αφορά σε διαχειριστική χρήση
έως και το έτος 2014 (άρθρο 4 παρ. 2)
οπότε και βεβαιώνεται ποσοστό 100%
του οφειλόμενου κυρίου και πρόσθετου
φόρου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα
στις οικείες διατάξεις του ν.4174/2013,
τότε είναι δυνατή η υπαγωγή της οφειλής αυτής στην ρύθμιση των διατάξεων
του ν.4321/2015, και η εφάπαξ καταβολή θα οδηγεί στη διαγραφή του μη
καταβληθέντος πρόσθετου φόρου του
ν.2523/1997, χωρίς να απαιτείται προηγουμένως η παραίτηση από το δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής
ή/ και ένδικου βοηθήματος ή μέσου
στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια ή
το Συμβούλιο της Επικρατείας και χωρίς να απαιτείται η παραίτηση από ήδη
ασκηθείσες ενδικοφανείς προσφυγές ή/
και ένδικα μέσα.
Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων
Εσόδων
Αικατερίνη Σαββαΐδου
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ΠΟΛ.1108/21.5.2015
Τροποποίηση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1080/2015 (ΦΕΚ 628 Β΄) «Ειδικά θέματα
και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπροθέσμων οφειλών στη
φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015)» μετά την
τροποποίηση – συμπλήρωση των άρθρων 4 και 13 του Ν. 4321/2015 με τα
άρθρα 4 και 8 του Ν. 4328/2015 (ΦΕΚ 51 Α΄/14.05.2015)

Η

Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1080/7.4.2015
(ΦΕΚ 628 Β΄) «Ειδικά
θέματα και λεπτομέρειες
εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπροθέσμων οφειλών στη φορολογική
διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ
32 Α΄/21.3.2015)» τροποποιείται /
συμπληρώνεται ως εξής:
1. Μετά τo τέταρτο εδάφιο του άρθρου 2 προστίθενται δύο εδάφια,
ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση της καταβολής της
πρώτης δόσης της ρύθμισης με
εκούσια καταβολή, αυτή δύναται
να καλύπτεται και με τα αποδιδόμενα ποσά από κατασχετήρια που
έχουν επιβληθεί αποκλειστικά στα
χέρια Πιστωτικών Ιδρυμάτων, ως
τρίτων, εφόσον αυτά εισπράττονται εντός της προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων ημερών από την
υποβολή της αίτησης για υπαγωγή
στη ρύθμιση και δεν πιστώνονται με
άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί ή πιστώνονται διαφορετικά
κατά τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση που τα κατασχεμένα ποσά
στα χέρια Πιστωτικών Ιδρυμάτων
μετά την πάροδο της νόμιμης προθεσμίας των άρθρων 30Α και 32 του
Ν.Δ. 356/1974 –ΚΕΔΕ− δεν έχουν
αποδοθεί, επισπεύδεται η απόδοση
αυτών εντός της ανωτέρω προθεσμίας των τριών εργασίμων ημερών από
την υποβολή της αίτησης, με επιμέλεια του οφειλέτη».
2. Στην περίπτωση Β3) του άρθρου
3 οι λέξεις «οφειλές που είναι βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση, έχουν καταχωρισθεί μέχρι την

ημερομηνία της αίτησης στα βιβλία
εισπρακτέων εσόδων και αφορούν
υποχρεώσεις φορολογικών ετών»
αντικαθίστανται με τις λέξεις «οφειλές που είναι βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση, έχουν καταχωρισθεί μέχρι την ημερομηνία της
αίτησης στα βιβλία εισπρακτέων
εσόδων και αφορούν υποχρεώσεις
ετών».

3. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου
8, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Κατ εξαίρεση της καταβολής της
προκαταβολής με εκούσια καταβολή, αυτή δύναται να καλύπτεται
και με τα αποδιδόμενα ποσά από
κατασχετήρια που έχουν επιβληθεί
αποκλειστικά στα χέρια Πιστωτικών
Ιδρυμάτων, ως τρίτων, εφόσον αυτά
εισπράττονται εντός της προθεσμίας
των τριών (3) εργασίμων ημερών
από την υποβολή της αίτησης – δήλωσης για προκαταβολή και για υπαγωγή της υπολειπόμενης οφειλής σε
ρύθμιση και δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί
ή πιστώνονται διαφορετικά κατά
τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση που τα κατασχεμένα ποσά στα
χέρια Πιστωτικών Ιδρυμάτων μετά

την πάροδο της νόμιμης προθεσμίας των άρθρων 30Α και 32 του Ν.Δ.
356/1974 –ΚΕΔΕ− δεν έχουν αποδοθεί, επισπεύδεται η απόδοση αυτών
εντός της ανωτέρω προθεσμίας των
τριών εργασίμων ημερών από την
υποβολή της αίτησης – δήλωσης για
προκαταβολή και για υπαγωγή της
υπολειπόμενης οφειλής σε ρύθμιση,
με επιμέλεια του οφειλέτη».
4. Στο β΄ εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 10 αντικαθίστανται οι λέξεις
«Σε κάθε περίπτωση» με τις λέξεις
«Με την επιφύλαξη των διατάξεων
των τεσσάρων τελευταίων εδαφίων
του άρθρου 13 του Ν. 4321/2015
και των άρθρων 2 και 8 της παρούσας περί δυνατότητας πίστωσης υπό
προϋποθέσεις ποσών από κατασχετήρια που έχουν επιβληθεί αποκλειστικά στα χέρια Πιστωτικών Ιδρυμάτων για την εξόφληση μέρους της
οφειλής με προκαταβολή ή την κάλυψη πρώτης δόσης της ρύθμισης».
5. Από το γ΄ εδάφιο της παρ. 3 του
άρθρου 10 απαλείφεται η φράση
«ήτοι μετά την ενεργοποίηση αυτής
με εκούσια καταβολή».
Οι παράγραφοι 1, 3, 4 και 5 της παρούσας απόφασης έχουν ισχύ από
22−3−2015, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 4 του Ν.
4328/2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Μαΐου 2015
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΛΓΑ – ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ
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ΠΟΛ.1109/20.5.2015

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α΄/21.3.2015)
περί ποινικής δίωξης λόγω μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο (άρ. 25
ν.1882/1990) και λοιπά συναφή θέματα

Σ

ας κοινοποιούμε :

- τις διατάξεις του άρθρου 20 του
ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21-03-2015)
«Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της
οικονομίας», με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις για το προβλεπόμενο από το άρθρο 25 του ν. 1882/1990
αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς
το Δημόσιο και τρίτους με την αντικατάσταση της παραγράφου 1 του άρθρου
αυτού, καθώς και
-την αρ. ΑΠ Εγκ. 5/2012 εγκύκλιο του
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με την
οποία παρέχονται οδηγίες στους εισαγγελικούς λειτουργούς για την πιστή
εφαρμογή του β' εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 25 του ιδίου νόμου
περί της μη υποχρεωτικής εμφάνισης
του μάρτυρα στο ακροατήριο κατά την
ποινική διαδικασία.
Τέλος, με την παρούσα καταργείται η
υποχρέωση υποβολής τριμηνιαίων συγκεντρωτικών στοιχείων αιτήσεων ποινικής δίωξης του άρθρου αυτού εφεξής.
Ειδικότερα :
Ι. Θέματα επαναρρύθμισης ποινικού
αδικήματος
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις επαναρρυθμίζεται το προβλεπόμενο από το
άρ. 25 του ν. 1882/1990 ποινικό αδίκημα της μη καταβολής βεβαιωμένων στη

Φορολογική Διοίκηση χρεών προς το
Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου καθώς και τις επιχειρήσεις και
τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και συγκεκριμένα:
α) Αύξηση του ορίου του αξιοποίνου
Αυξάνεται το κατώτερο ποσό της συνολικής ληξιπρόθεσμης οφειλής συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων
ή προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων προς το Δημόσιο και τα ανωτέρω
νομικά πρόσωπα, άνω του οποίου ζητείται η ποινική δίωξη των υπευθύνων, από
πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ που ίσχυε
μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. Αποποινικοποιείται, δηλαδή, η μη καταβολή
χρεών για συνολικά ποσά μικρότερα
των 50.000 ευρώ.
β) Κατάργηση αυτόφωρης διαδικασίας
Ομοίως με τις κοινοποιούμενες διατάξεις καταργείται το έκτο εδάφιο της
παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν.
1882/1990, όπως αυτό θεσπίστηκε με τη
διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου
3 του ν. 3943/2011, που αναδιατύπωνε
την αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος, ορίζοντας ως χρόνο τέλεσης
αυτού το χρονικό διάστημα από την
παρέλευση τεσσάρων μηνών μέχρι τη
συμπλήρωση χρόνου αντίστοιχου με το
1/3 της κατά περίπτωση προβλεπόμενης

προθεσμίας παραγραφής, καθιστώντας
το εν λόγω αδίκημα διαρκές και συνεχές
αυτόφωρο. Με τις νέες διατάξεις επανέρχεται ο προγενέστερος της ανωτέρω
διάταξης χαρακτηρισμός του εν λόγω
αδικήματος ως στιγμιαίου, με χρόνο τέλεσης αυτού την παρέλευση τεσσάρων
μηνών από την ημερομηνία λήξης καταβολής των οφειλών.
γ) Μεταβατικές διατάξεις
i) Δικαστικές αποφάσεις - Εκκρεμείς
διαδικασίες (αιτήσεις ποινικών διώξεων ή ένδικα μέσα)
Αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων που
εκδόθηκαν για μη καταβολή συνολικών ποσών κάτω των πενήντα χιλιάδων
(50.000) ευρώ, και δεν έχουν εκτελεστεί
μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, δεν
εκτελούνται. Αν άρχισε η εκτέλεσή τους,
αυτή διακόπτεται.
Εκκρεμείς αιτήσεις ή ένδικα μέσα κατά
αποφάσεων για χρέη που υπολείπονται
του ποσού των 50.000 ευρώ, δεν εισάγονται για συζήτηση στο δικαστήριο.
ii) Λήξη αναστολής παραγραφής χρεών
Η κατά το άρθρο 25 παρ.7 του Ν.
1882/1990 αναστολή παραγραφής των
χρεών που άρχισε με την υποβολή αίτησης ποινικής δίωξης για συνολικά
ποσά κατώτερα των πενήντα χιλιάδων

συνέχεια στην επομένη σελίδα

λογιστική | φορολογική ενημέρωση

• Αριθμός Φύλλου 228 • 4 Ιουνίου 2015

• σελίδα 5 •

Φορολογικά | Οικονομικά
ΠΟΛ.1109/20.5.2015

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α΄/21.3.2015)
περί ποινικής δίωξης λόγω μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο (άρ. 25
ν.1882/1990) και λοιπά συναφή θέματα
(50.000) ευρώ, λήγει την ημερομηνία
δημοσίευσης του νόμου, δηλαδή την
21-03-2015, και δεν συμπληρώνεται, σε
κάθε περίπτωση, πριν από την πάροδο
ενός έτους από τη λήξη της αναστολής.
Η παραπάνω ρύθμιση προϋποθέτει τη
μη έκδοση κατά την ως άνω ημερομηνία
τελεσίδικης απόφασης, καθόσον στην
περίπτωση ήδη εκδοθείσας τελεσίδικης
απόφασης η αναστολή της παραγραφής
έληξε την ημερομηνία της τελεσιδικίας.
iii) Παραγραφή του αδικήματος που
τελεί στην αυτόφωρη διαδικασία
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις το
αδίκημα κατέστη πλέον στιγμιαίο -όπως
αναλύεται στο ανωτέρω σημείο (1β) της
παρούσας - με χρόνο τέλεσης αυτού, το
χρονικό σημείο παρέλευσης τεσσάρων
μηνών από την ημερομηνία λήξης καταβολής των οφειλών. Κατά συνέπεια την
ίδια χρονική στιγμή αρχίζει και η παραγραφή του αδικήματος, η οποία λόγω
του πλημμεληματικού χαρακτήρα αυτού
είναι πενταετής, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 και της παρ.3
άρθρου 111 του Ποινικού Κώδικα.
Για τα αδικήματα για τα οποία κατά την
δημοσίευση του νόμου έχει μεν παρέλθει το ως άνω χρονικό διάστημα των
τεσσάρων μηνών από το ληξιπρόθεσμο
αυτών, δεν έχει όμως ακόμα συμπληρωθεί και το διάστημα που ορίζεται στην
παρ. 1γ του άρθρου 3 του Ν. 3941/2011,
ήτοι των είκοσι (20) μηνών του διαρκούς
αδικήματος, η παραγραφή αυτού αρχίζει
από τη δημοσίευση του Ν. 4321/2015,
δηλαδή την 21-03-2015.
δ) Επισημάνσεις
Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι,
η υποβολή αίτησης ποινικής δίωξης
δεν επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια
του Προϊσταμένου της αρμόδιας κατά
περίπτωση υπηρεσίας της Φορολογικής
Διοίκησης, αντίθετα, εντάσσεται στις
ενέργειες που ασκούνται κατά δέσμια

αρμοδιότητα. Με την υποβολή της σχετικής αίτησης στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών η περαιτέρω πορεία της υπόθεσης
εκφεύγει των αρμοδιοτήτων της Διοίκησης και όποια ένσταση του φορολογουμένου, μπορεί να προβληθεί μόνο ενώπιον των δικαστικών αρχών.
Για τις αιτήσεις ποινικής δίωξης για συνολικό ποσό οφειλών κάτω των πενήντα
χιλιάδων (50.000) ευρώ, για τις οποίες
δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση
και ως εκ τούτου δεν έχει λήξει η αναστολή παραγραφής των χρεών τους,
μέσα σε εύλογο χρόνο θα πρέπει να έχει
ενημερωθεί το σύστημα TAXIS, προκειμένου να κλείσουν και οι αναστολές
παραγραφής χρεών που περιέχονται σε
αυτές, με ημερομηνία την 21-03-2015.
ΙΙ. Θέματα εμφάνισης μάρτυρα στο
ακροατήριο - σχετική η αρ. 5/2012
εγκύκλιος του Εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου
Όπως είναι γνωστό, με το β εδάφιο
της παραγράφου του άρθρου 3 του ν.
3943/2011 προστέθηκε δεύτερο εδάφιο
στην παράγραφο 8 του άρθρου 25 του
ν. 1882/1990, σύμφωνα με το οποίο η
εμφάνιση του μάρτυρα στο ακροατήριο
δεν είναι υποχρεωτική, εφόσον έχει προηγηθεί έγγραφη ενημέρωση του αρμόδιου εισαγγελέα ή δικαστηρίου εκ μέρους
της Φορολογικής Διοίκησης σχετικά με
τη διαδικαστική εξέλιξη της οφειλής.
Με την ΠΟΛ.1151/13.7.2011 παρασχέθηκαν οδηγίες ως προς τη δυνητική
εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης και
την αποφυγή εφαρμογής της σε περιπτώσεις που η μη εμφάνιση του μάρτυρα στο ακροατήριο δυνατόν να παρακωλύσει την εν γένει διαδικασία (λχ ως
προς την άμεση λήψη των αποδείξεων
από το δικαστήριο, αναγκαιότητα αντίκρουσης των υπό του κατηγορουμένου
αναπτυχθέντων).
Εντούτοις, παρά την τήρηση των ανωτέρω και την έγκαιρη ενημέρωση του

αρμόδιου Εισαγγελέα - Δικαστηρίου
από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης, παρατηρείται το
φαινόμενο να αναβάλλεται η εκδίκαση
των εν λόγω υποθέσεων προκειμένου να
εμφανιστούν οι απουσιάζοντες μάρτυρες της Φορολογικής Διοίκησης, με την
ταυτόχρονη επιβολή σε αυτούς ποινών
λιπομαρτυρίας, όπως αυτό άλλωστε διαπιστώνεται και στην αρ. 5/2012 εγκύκλιο του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου,
με την οποία θέτει υπόψη των αρμοδίων
αρχών ότι η κατά τα ανωτέρω «ακολουθούμενη από τα δικαστήρια πρακτική
της επιβολής ποινών λιπομαρτυρίας στις
ως άνω περιπτώσεις, καίτοι η εμφάνιση των μαρτύρων δεν είναι υποχρεωτική, δεν είναι σύννομη, θέτοντας ως εκ
τούτου εκποδών το σαφές γράμμα του
νόμου». Κατόπιν των ανωτέρω, κρίνεται σκόπιμη η αναφορά της αρ. 5/2012
εγκυκλίου του Εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου, όταν συντάσσεται έγγραφη ενημέρωση στον αρμόδιο Εισαγγελέα ή Δικαστήριο.
ΙΙΙ. Κατάργηση υποχρέωσης ηλεκτρονικής υποβολής τριμηνιαίων συγκεντρωτικών στοιχείων αιτήσεων ποινικής δίωξης
Με τα αρ. ΔΝΥ 1039632 ΕΞ 8.3.2012,
ΔΝΥ Α 1110179 ΕΞ 26.7.2012 και
ΔΝΥ Α 1137554 ΕΞ 2013 /5.9.2013
έγγραφα, σας παρασχέθηκαν οδηγίες
για την ανά τρίμηνο (και το αργότερο
εντός 10ημέρου από την πάροδο του
τριμήνου) υποβολή συγκεντρωτικών
καταστάσεων, μεταξύ άλλων, των αιτήσεων ποινικής δίωξης στο εσωτερικό
δίκτυο (INTRANET) του Υπουργείου
(http://10.16.5.21).
Λαμβάνοντας υπόψη ότι, το σύνολο των
ανωτέρω πληροφοριών είναι δυνατόν να
εξάγεται από το σύστημα TAXIS, σας
γνωρίζουμε ότι η τήρηση της ανωτέρω
διαδικασίας δεν απαιτείται εφεξής.
Η Γεν. Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Αικ. Σαββαΐδου
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Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη
ρύθμιση των άρθρων 1 και 15 του Ν. 4321/2015, όπως ισχύουν

Η

Αναπληρώτρια
Οικονομικών

Υπουργός

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1−17
του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α΄), όπως
ισχύουν και ειδικότερα της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ως άνω
νόμου, όπως ισχύει, σύμφωνα με
τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών και
δύναται να παρατείνεται για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) μηνός η
καταληκτική ημερομηνία υποβολής
αίτησης για υπαγωγή σε πρόγραμμα
ρύθμισης του ίδιου νόμου, με απόφαση που εκδίδεται εντός μηνός από
τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας.
2. Τη διάταξη του άρθρου 18 του
Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ 44 Α΄), όπως
ισχύει, με την οποία προστέθηκε
εδάφιο στο τέλος του άρθρου 15 του
Ν.4321/2015, σύμφωνα με το οποίο
παρέχεται εξουσιοδότηση στον

Υπουργό Οικονομικών και δύναται
να παρατείνεται για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) μηνός η καταληκτική ημερομηνία εφάπαξ εξόφλησης της μερικής οφειλής, κατά το
άρθρο 15 παρ. 1 του Ν. 4321/2015
3. Την απόφαση Αναπληρώτριας
Υπουργού
Οικονομικών
ΠΟΛ.1080/7.4.2015 (ΦΕΚ 628 Β΄)
«Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες
εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν.4321/2015» (ΦΕΚ 32
Α/21.3.2015), όπως ισχύει.
4. Την απόφαση του Πρωθυπουργού
Υ57/2015 (ΦΕΚ 256 Β’) «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Όλγα−Νάντια Βαλαβάνη».
5. Την ανάγκη παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του
Ν.4321/2015, για τη διευκόλυνση

των φορολογουμένων, λόγω πληθώρας αιτημάτων.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο Μόνο
Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση των άρθρων 1 και 15 του Ν.
4321/2015, όπως ισχύουν, έως και
την 26η Ιουνίου 2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ακριβές Αντίγραφο
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΟΛΓΑ – ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ

