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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
ΠΟΛ 1061/2015 
 
ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α 
19/3/2015) 
 
Σας κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 A) και 
παρέχουµε οδηγίες για ενηµέρωση και ενιαία εφαρµογή αυτών. 
 
Σκοπός των διατάξεων αυτών είναι η διευκόλυνση των φορολογούµενων να 
εκπληρώσουν µέρος ή το σύνολο των υποχρεώσεών τους στη Φορολογική ∆ιοίκηση 
µε απαλλαγή από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιµα εκπρόθεσµης 
καταβολής που τις επιβαρύνουν, µε ταυτόχρονη αύξηση των δηµοσίων εσόδων. 
 
Ειδικότερα: 
 
- Οποιαδήποτε εκούσια καταβολή οφειλής, που δεν έχει υπαχθεί σε ρύθµιση ή 
διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής ή δικαστικά επικυρωµένη συµφωνία κατ' άρθρα 
99 επ. ν. 3588/2007, 44 ν. 1892/1990 ή άλλες διατάξεις και είναι βεβαιωµένη στη 
Φορολογική ∆ιοίκηση σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής 
∆ιαδικασίας (Κ.Φ.∆.) και του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.∆.Ε.), 
απαλλάσσεται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις προσαυξήσεις, τους 
τόκους του άρθρου 53 του Κ.Φ.∆. και του άρθρου 6 του ΚΕ∆Ε και τα πρόστιµα 
εκπρόθεσµης καταβολής του άρθρου 57 του ΚΦ∆ και του άρθρου 6 του ΚΕ∆Ε που 
την επιβαρύνουν. 
 
- Η καταβολή δύναται να αφορά µέρος ή το σύνολο του χρέους του οφειλέτη. 
 
- Η ανωτέρω δυνατότητα παρέχεται σε όλους τους φορολογούµενους µε οφειλές στη 



 

 

 Φορολογική ∆ιοίκηση για τις καταβολές που θα πραγµατοποιήσουν από τις 20 έως 
και τις 27 Μαρτίου 2015. 
 
- Η απαλλαγή από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιµα εκπρόθεσµης 
καταβολής παρέχεται στην εκούσια καταβολή και δεν συµπεριλαµβάνει την 
απόσβεση οφειλής που διενεργείται µέσω συµψηφισµού κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 83 του ΚΕ∆Ε και του άρθρου 48 του ΚΦ∆, απόδοσης προϊόντος ατοµικής ή 
συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης (κατάσχεσης, πλειστηριασµού, πτωχευτικής 
διανοµής κλπ) ή παρακράτησης επί αποδεικτικού ενηµερότητας ή βεβαίωσης 
οφειλής του άρθρου 12 του ΚΦ∆ και αφορά σε οφειλές που δεν τελούν σε καθεστώς 
ρύθµισης ή διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής ή δικαστικά επικυρωµένης 
συµφωνίας. 
 
- Η ίδια απαλλαγή παρέχεται και για την εκούσια εξόφληση από τις 20 έως και τις 27 
Μαρτίου 2015 της υπολειπόµενης βασικής οφειλής που έχει υπαχθεί σε ρύθµιση ή 
διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής, κατόπιν σχετικής αίτησης του οφειλέτη για 
απώλεια της ισχύουσας ανωτέρω ρύθµισης ή διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής 
που του έχει χορηγηθεί προκειµένου να υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 
4320/2015. 
 
- Η σχετική αίτηση υποβάλλεται υποχρεωτικά στην αρµόδια υπηρεσία της 
Φορολογικής ∆ιοίκησης στην οποία είναι βεβαιωµένη η οφειλή (ή σε οποιαδήποτε 
∆.Ο.Υ./Τελωνείο ή στα κατά τόπους Γ.Ε.Φ., που την διαβιβάζουν µέσω 
τηλεοµοιοτυπίας και επικοινωνούν άµεσα µε την αρµόδια υπηρεσία της 
Φορολογικής ∆ιοίκησης), η οποία προβαίνει άµεσα στην απώλεια της σχετικής 
ρύθµισης/διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής. Η ανωτέρω αίτηση του οφειλέτη 
διαβιβάζεται αυθηµερόν µέσω τηλεοµοιοτυπίας στην Υπηρεσία της Φορολογικής 
∆ιοίκησης που είναι αρµόδια για την επιδίωξη της είσπραξης των σχετικών οφειλών 
προκειµένου να ενηµερωθεί ο φάκελος του οφειλέτη για την απώλεια της ρύθµισης. 
Στην περίπτωση αυτή και για την εξυπηρέτηση των φορολογούµενων η καταβολή 
δύναται να διενεργείται και στις περιφερειακές υπηρεσίες της Φορολογικής 
∆ιοίκησης (∆.Ο.Υ., Ελεγκτικά Κέντρα αλλά και στα ΓΕΦ στα οποία λειτουργεί 
ταµείο). Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που στον οφειλέτη έχουν χορηγηθεί άνω 
της µίας ρύθµισης/διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής, στην αίτησή του ο 
οφειλέτης πρέπει να αναφέρει ρητά τη ρύθµιση/-εις / διευκόλυνση/-εις των οποίων 
αιτείται την απώλεια. 
 
- Η καταβολή διενεργείται µε τη χρήση του µοναδικού κωδικού πληρωµής 
(ταυτότητα οφειλής) στους φορείς είσπραξης ή κατ' εξαίρεση στη Φορολογική 
∆ιοίκηση. Επισηµαίνεται ότι ο κωδικός πληρωµής (ταυτότητα οφειλής - Τ.Ο.) είναι 
µοναδικός και ακολουθεί κάθε οφειλή από την καταχώρισή της στα βιβλία 
εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής ∆ιοίκησης και µέχρι την εξόφλησή της. Ο 
οφειλέτης είναι σηµαντικό να γνωρίζει ότι για όσα χρέη επιθυµεί να πληρώσει τόσες 
ταυτότητες οφειλής (Τ.Ο.) οφείλει να προσκοµίζει στις τράπεζες ή ΕΛ.ΤΑ, 
δηλώνοντας ταυτόχρονα και το ποσό που επιθυµεί να καταβάλει ανά ταυτότητα 
οφειλής (Τ.Ο.). 
 
- Για την ταυτότητα οφειλής καθώς και αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά µε την 
οφειλή του, ο φορολογούµενος πληροφορείται ηλεκτρονικά µέσω της εφαρµογής 
«προσωποποιηµένης πληροφόρησης», ή εναλλακτικά µέσω εκτύπωσης 



 

 

 «συγκεντρωτικής εικόνας οφειλών εκτός ρύθµισης» στο TAXISnet. Σε περίπτωση 
που αυτό δεν είναι εφικτό να υποστηριχθεί τεχνικά, ενηµερώνεται σχετικά από τις 
∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες, τα Ελεγκτικά Κέντρα καθώς και τα Γραφεία 
Εξυπηρέτησης Φορολογούµενων (Γ.Ε.Φ.). -Ειδικά για τις οφειλές που είναι 
βεβαιωµένες στα Τελωνεία η αίτηση και η καταβολή των ποσών θα διενεργείται στις 
εν λόγω υπηρεσίες. 
 
- Ειδικά σε περίπτωση οφειλών που έχουν υπαχθεί σε δικαστικά επικυρωµένη 
συµφωνία, για τη χορήγηση της απαλλαγής υποβάλλεται από τον οφειλέτη από 20 
έως και 27 Μαρτίου 2015 αίτηση στην αρµόδια για την επιδίωξη της είσπραξης 
Υπηρεσία της Φορολογικής ∆ιοίκησης (Τµήµα ∆ικαστικό και Νοµικής 
Υποστήριξης) για την εφάπαξ εξόφληση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 34 
του ν. 4320/2015, του συνόλου της βασικής οφειλής που οφείλεται βάσει της 
συµφωνίας µε ταυτόχρονη καταβολή αυτού στην εν λόγω Υπηρεσία. Με την 
ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας οι όροι αποπληρωµής της δικαστικά 
επικυρωµένης συµφωνίας θεωρούνται εκπληρωµένοι ως προς το ∆ηµόσιο. Η 
αρµόδια για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών Υπηρεσία ενηµερώνει 
ακολούθως σχετικά την Υπηρεσία της Φορολογικής ∆ιοίκησης στην οποία είναι 
βεβαιωµένες οι οφειλές. 
 
- ∆ιευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που: 
 
α) εκκρεµεί η πίστωση ποσών από καταβολές ή αποδόσεις που έχουν διενεργηθεί 
πριν την 20/03/2015 (ηµεροµηνία ισχύος της διάταξης), τούτη διενεργείται χωρίς τις 
ανωτέρω απαλλαγές, 
 
β) διενεργηθεί εκούσια καταβολή εντός του χρονικού διαστήµατος ισχύος της 
διάταξης και από αυτή προκύψει «υπερείσπραξη», η οφειλή η οποία υφίσταται κατά 
το χρόνο της εν λόγω καταβολής, τυγχάνει της αναλογούσας σε αυτή απαλλαγής, 
ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας τακτοποίησης αυτής. 
 
- Παραδείγµατα απαλλαγών. 
 
1. Περίπτωση µίας (1) οφειλής απαιτητής σε µία (1) δόση µε καταβολή µέρους 
βασικής οφειλής. 
 
Οφειλέτης µε 120.000 ευρώ βασική οφειλή καταβλητέα σε µία δόση και η οποία 
επιβαρύνεται µε 30.000 ευρώ προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, εάν καταβάλει 
µέχρι τις 27 Μαρτίου, ποσό 50.000 ευρώ, θα µειώσει τη βασική οφειλή του στις 
70.000 ευρώ και θα απαλλαχθεί από τις αναλογούσες προσαυξήσεις εκπρόθεσµης 
καταβολής που την επιβάρυναν κατά 12.500 ευρώ. 
 
2. Περίπτωση µίας (1) οφειλής απαιτητής σε µία (1) δόση µε εξόφληση του συνόλου 
της βασικής οφειλής. 
 
Οφειλέτης µε 30.000 ευρώ βασική οφειλή καταβλητέα σε µία δόση και η οποία 
επιβαρύνεται µε 50.000 ευρώ προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, εάν 
καταβάλλει τις 30.000 ευρώ µέχρι τις 27 Μαρτίου, θα εξοφλήσει την οφειλή του στο 
σύνολό της και θα απαλλαχθεί από το σύνολο των προσαυξήσεων που την 
επιβάρυναν κατά 50.000 ευρώ. 



 

 

  
3. Περίπτωση µίας (1) οφειλής απαιτητής σε δύο (2) µηνιαίες δόσεις και καταβολής 
µέρους βασικής οφειλής. 
 
Έστω 10.000 ευρώ κεφάλαιο απαιτητό σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, α' δόση 5.000 
ευρώ κεφάλαιο και 3.000 ευρώ προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και β' δόση 
5.000 ευρώ κεφάλαιο και 2950 ευρώ προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής. Ο 
οφειλέτης καταβάλει 7.500 ευρώ και απαλλάσσεται από 3.000 ευρώ προσαυξήσεις 
εκπρόθεσµης καταβολής της α' δόσης, 1.475 ευρώ από την β' δόση και συνολικά 
απαλλάσσεται από προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής ύψους 4.475 ευρώ. 
 
4. Περίπτωση πολλών οφειλών απαιτητών σε µία (1) δόση µε εξόφληση µέρους ή 
του συνόλου αυτών. 
 
Οφειλές: 
 
α' οφειλή: κεφάλαιο 6.000 ευρώ και προσαύξηση εκπρόθεσµης καταβολής 10.000 
ευρώ. β' οφειλή: κεφάλαιο 800 ευρώ και προσαύξηση εκπρόθεσµης καταβολής 1.000 
ευρώ. γ' οφειλή: κεφάλαιο 1.000 ευρώ και προσαύξηση εκπρόθεσµης καταβολής 500 
ευρώ. Εάν ο οφειλέτης έχει την δυνατότητα να καταβάλει 7.000 ευρώ, τότε για να 
τύχει της µέγιστης απαλλαγής πρέπει: 
 
Να καταβάλει µε την ταυτότητα της α' οφειλής τα 6.000 ευρώ και θα απαλλαχθεί από 
τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής των 10.000 ευρώ. 
 
Να καταβάλει µε την ταυτότητα της β' οφειλής τα 800 ευρώ και θα απαλλαχθεί από 
τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής των 1.000 ευρώ. 
 
Να καταβάλει µε την ταυτότητα της γ' οφειλής τα 200 ευρώ και θα απαλλαχθεί από 
τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής των 100 ευρώ που την επιβαρύνουν. Με 
τον τρόπο αυτό απαλλάσσεται συνολικά από προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής 
ύψους 11.100 ευρώ. 
 
 
 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪ∆ΟΥ 
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