
 

 

                  Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ 
ΣΜΗΜΑ Αϋ  
Σαχ. Δ/νςη     :  Καρ. ερβίασ 10             
Σαχ. Κωδ.      :  101 84 Αθήνα                                 
Σηλζφωνο      :  210 3605159, 3635963   
FΑΧ                :  210 3635077 

 

 

ΘEMA: Κοινοποίηςη τησ με αριθμό 89/2015 γνωμοδότηςησ Ν..Κ, αναφορικά με 

απαλλαγή οφειλών από προςαυξήςεισ εκπρόθεςμησ καταβολήσ για λόγουσ 

ανωτζρασ βίασ, κατ’ άρθ. 6 του Κ.Ε.Δ.Ε. 

 

 

ασ κοινοποιοφμε την με αριθμό 89/2015 Γνωμοδότηςη του Αϋ Σμήματοσ του 

Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ, η οποία ζγινε δεκτή από τον Γενικό Γραμματζα 

Δημοςίων Εςόδων, για να λάβετε γνϊςη και να ενεργείτε ςφμφωνα με αυτή. 

Η γνωμοδότηςη αυτή αναφζρεται ςτη δυνατότητα υπαγωγήσ ςτισ διατάξεισ του 

άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε.:  

α. βεβαιωμζνων οφειλϊν που ζχουν βεβαιωθεί («ταμειακά») ζωσ την 31η.12.2013, 

ϊςτε να απαλλαγοφν από προςαυξήςεισ εκπρόθεςμησ καταβολήσ για λόγουσ ανωτζρασ 

βίασ, και  

β. τησ μη γνϊςησ οφειλήσ (ωσ λόγου ανωτζρασ βίασ). 

Ειδικότερα ζγιναν δεκτά τα ακόλουθα: 

Α) είναι δυνατή η χορήγηςη απαλλαγήσ, κατά τισ διατάξεισ του αρθ. 6 του ΚΕΔΕ, 

όπωσ ιςχφει από 01.01.2014, για οφειλζσ που ζχουν καταχωριςθεί ςτα βιβλία 

ειςπρακτζων εςόδων μζχρι και την 31-12-2013, από τισ προςαυξήςεισ εκπρόθεςμησ 

καταβολήσ, εφόςον ςυνζτρεξε κατά την κρίςη τησ Διοίκηςησ, λόγοσ ανωτζρασ βίασ. 

Β) η ζλλειψη γνϊςησ τησ οφειλήσ που οφείλεται καθαρά ςε υποκειμενική 

ςυμπεριφορά των οργάνων του Δημοςίου ή του οφειλζτη (παράδειγμα, μη αποςτολή τησ 

ατομικήσ ειδοποίηςησ ςτον οφειλζτη ή ελάχιςτη, ζςτω, αμζλεια αυτοφ), δεν ςυνιςτά λόγο 
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για την απαλλαγή τησ από τουσ τόκουσ και το πρόςτιμο εκπρόθεςμησ καταβολήσ, 

ςφμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε.. Αντιθζτωσ, η μη γνϊςη τησ οφειλήσ, 

ςυνιςτά λόγο απαλλαγήσ κατά τισ διατάξεισ του Κ.Ε.Δ.Ε., εφόςον οφείλεται ςε ανυπαίτιο, 

ζκτακτο και απρόβλεπτο γεγονόσ, το οποίο δεν ήταν δυνατό να προληφθεί ή να 

αποτραπεί οφτε με μζτρα άκρασ επιμζλειασ και ςφνεςησ (ανωτζρα βία), εξαιτίασ του 

οποίου δεν πληρϊθηκε εμπρόθεςμα η οφειλή. Επομζνωσ, εφόςον ο οφειλζτησ 

επικαλείται και αποδεικνφει ότι η μη εμπρόθεςμη πληρωμή τησ οφειλήσ ζχει ωσ αιτία την 

ζλλειψη τησ γνϊςησ τησ, η οποία οφείλεται ςε περιςτατικό ανωτζρασ βίασ, επιτρζπεται η 

χορήγηςη τησ ωσ άνω απαλλαγήσ.   

Συν/να:  αντίγραφο της με αριθ. 89/2015 Γνωμοδότησης του Α΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. 

 

                Ακριβζσ αντίγραφο           Ο Γενικόσ Γραμματζασ 
     Ο Προϊςτάμενοσ του Αυτοτελοφσ              Γεώργιοσ Πιτςιλήσ 
                Σμήματοσ Διοίκηςησ 
 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ  
Α. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Όλεσ τισ Δ.Ο.Τ, Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π., Επιχειρηςιακή Μονάδα Είςπραξησ 
2. Δ/νςη Τποςτήριξησ Ηλεκτρονικϊν Τπηρεςιϊν (για ανάρτηςη ςτην ιςτοςελίδα τησ 

Γενικήσ Γραμματείασ Δημοςίων Εςόδων) 
Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Όλεσ τισ Διευθφνςεισ και Αυτοτελή τμήματα τησ ΓΓΔΕ  
2. Νομικό υμβοφλιο του Κράτουσ, Κ.Τ.,  Ακαδημίασ 68, Σ.Κ. 10678, Αθήνα   
3. Γραφείο Νομικοφ υμβοφλου Τπουργείου Οικονομικϊν (ςχετ. 7706/2015) 
4. Φορολογικζσ Περιφζρειεσ 

Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. Γραφείο κ. Τπουργοφ 
2. Γραφεία κ. Αναπληρωτϊν Τπουργϊν 
3. Γραφεία κ.κ. Γενικϊν Γραμματζων 
4. Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευθυντϊν 
5. Δ/νςη Νομικήσ Τποςτήριξησ 
6. Διεφθυνςη Ειςπράξεων – Σμήματα Α,Β,Γ,Δ,Ε 
7. Διεφθυνςη Σελωνειακϊν Διαδικαςιϊν 
8. Δ/νςη Παροχήσ Φορολογικϊν Τπηρεςιϊν 
9. Δ/νςη Ηλεκτρονικήσ Διακυβζρνηςησ ΓΓΔΕ 
10. Π.Ο.Ε. – Δ.Ο.Τ. Περιοδικό Φορολογική Επιθεϊρηςη 
11. Αυτοτελζσ Γραφείο Επικοινωνίασ και Δημοςίων χζςεων 
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