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ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

ΘEMA: πκςεθηζκφο ρξεψλ κε απαηηήζεηο θαηά ηνπ Γεκνζίνπ.
Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.3943/31.03.2011 (ΦΔΚ 66 Α’)
θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο.
Σαο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1,2,3,4 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 11
λ.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α΄) πνπ αληηθαηέζηεζε ην άξζξν 83 ηνπ λ.δ.356/74 (Κ.Δ.Γ.Δ.) –
ΦΔΚ 90Α΄ θαη αθνξνχλ ζε ζπκςεθηζκφ απαηηήζεσλ θαηά ηνπ Γεκνζίνπ κε νθεηιέο ηνπ
δηθαηνχρνπ πξνο απηφ θαη ζαο παξέρνπκε νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη εληαία εθαξκνγή
απηψλ.

1.

΄Δλλνηα ηνπ ζπκςεθηζκνχ.

Σπκςεθηζκφο είλαη ε απφζβεζε ακνηβαίσλ απαηηήζεσλ κεηαμχ δχν πξνζψπσλ,
κέζσ ζπλππνινγηζκνχ ηνπο, εθφζνλ θαη ζην κέηξν πνπ αιιεινθαιχπηνληαη (Μηρ.
Σηαζφπνπινπ, Δλνρ.Γ.,3ε έθδ.,ζει.541).

25.05.2011/AX

2.

Πξνυπνζέζεηο δηελέξγεηαο ζπκςεθηζκνχ.

Οη πξνυπνζέζεηο δηελέξγεηαο ζπκςεθηζκνχ είλαη:
α) Η ακνηβαηφηεηα ησλ απαηηήζεσλ.
Ο νθεηιέηεο ηεο κίαο απαίηεζεο (θχξηα απαίηεζε) λα είλαη δαλεηζηήο ηεο άιιεο
(αληαπαίηεζε) θαη κάιηζηα θαηά ηνλ ίδην ρξφλν. Δηδηθφηεξα :
α1) Πξνηείλνληαη ζε ζπκςεθηζκφ ή ζπκςεθίδνληαη απηεπάγγειηα ηα ρξέε πνπ είλαη
βεβαησκέλα ζην ελ ζηελή ελλνία Γεκφζην (ζε θσδηθφ εληφο ή εθηφο πξνυπνινγηζκνχ π.ρ.
0111, ΚΑΦΚΔΔΓ θ.ιπ.) κε απαηηήζεηο ηνπ νθεηιέηε πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ελ ζηελή
ελλνία Γεκφζην (π.ρ. Υπνπξγείν, 401 - Γεληθφ Σηξαηησηηθφ Ννζνθνκείν Αζελψλ, 424 –
Γεληθφ Σηξαηησηηθφ Ννζνθνκείν Θεζ/λίθεο θ.ιπ.),εθφζνλ πθίζηαληαη θαηά ηνλ ίδην ρξφλν.
Σπλεπψο, δελ ζπκςεθίδνληαη ζε θακία πεξίπησζε απαηηήζεηο θαηά ηνπ Γεκνζίνπ
κε νθεηιέο πνπ είλαη βεβαησκέλεο ζηηο Γ.Ο.Υ ππέξ ηξίησλ (π.ρ. ππέξ ΝΑΤ,ΝΠΓΓ,
Τξάπεδαο, θ.ιπ.)
Δπίζεο δελ ζπκςεθίδνληαη νθεηιέο πξνο ην Γεκφζην κε απαηηήζεηο ηνπ νθεηιέηε
θαηά Ο.Τ.Α. (Γήκνη, Πεξηθέξεηεο) , ΝΠΓΓ, ΟΠΑΓ, Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ, Ννζνθνκείσλ
πνπ έρνπλ κνξθή Ν.Π.Γ.Γ. θ.ιπ. θαζφζνλ δελ πθίζηαηαη ακνηβαηφηεηα.
α2) Δθείλνο πνπ πξνηείλεη ζπκςεθηζκφ πξέπεη λα είλαη ν ίδηνο νθεηιέηεο ηεο θχξηαο
απαίηεζεο θαη φρη ηξίην πξφζσπν. Τν ίδην ηζρχεη θαη ζηνλ απηεπάγγειην ζπκςεθηζκφ.
Σπγθεθξηκέλα ν δηθαηνχρνο απαίηεζεο θαηά ηνπ Γεκνζίνπ πξνηείλεη ζε ζπκςεθηζκφ
νθεηιέο πξνο ην Γεκφζην, πνπ έρνπλ βεβαησζεί ζην φλνκά ηνπ θαη φρη ζε ηξίην πξφζσπν
θαη εθφζνλ απηέο ζπλππάξρνπλ θαηά ην ρξφλν ηεο δήισζεο ζπκςεθηζκνχ ή ηνπ
απηεπάγγειηνπ ζπκςεθηζκνχ. Σπλεπψο, απαίηεζε ηνπ νκνξξχζκνπ εηαίξνπ θαηά ηνπ
Γεκνζίνπ δελ κπνξεί λα ζπκςεθηζηεί κε νθεηιέο ηεο εηαηξίαο πξνο απηφ.
Οκνίσο ηα πξφζσπα πνπ ππέρνπλ πξνζσπηθή θαη αιιειέγγπα επζχλε γηα ηα ρξέε
ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 115 ηνπ λ.2238/94 (ΦΔΚ
151Α΄) Κ.Φ.Δ. δελ κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ ζπκςεθηζκφ απαηηήζεψλ ηνπο έλαληη ηνπ
Γεκνζίνπ γηα ρξέε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ , θαζφζνλ είλαη ηξίηα πξφζσπα.
Γεληθφηεξα ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία πθίζηαληαη νθεηιέο πξνο ην Γεκφζην
βεβαησκέλεο ζε άιιν πξφζσπν γηα ηηο νπνίεο ν δηθαηνχρνο απαίηεζεο θαηά ηνπ
Γεκνζίνπ έρεη πξνζσπηθή επζχλε γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο, κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο
δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ ζπκςεθηζκνχ.
Δμαίξεζε απνηεινχλ θαη ζπλεπψο είλαη δεθηηθέο ζπκςεθηζκνχ εθείλεο νη νθεηιέο
πνπ έρνπλ κελ βεβαησζεί ζε άιιν πξφζσπν αιιά ν δηθαηνχρνο απαίηεζεο θαηά ηνπ
Γεκνζίνπ είλαη θαζνιηθφο ή εηδηθφο δηάδνρφο ηνπ θαη αληίζηξνθα (φπσο ν θιεξνλφκνο,
δεδνκέλνπ φηη δελ πξφθεηηαη γηα ζπλππεπζπλφηεηα κε ηνλ νθεηιέηε αιιά γηα επηκεξηζηηθή
πξνζσπηθή επζχλε θαηαβνιήο, ζχκθσλα κε ην πνζνζηφ ηεο θιεξνλνκηθήο κεξίδαο, ν
λένο Γήκνο ,θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3852/2010- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο θαζφζνλ
πξφθεηηαη γηα θαζνιηθή δηαδνρή ησλ παιαηψλ Γήκσλ κε ηνπο λένπο, επί εθρσξήζεσο ν
εθδνρέαο ηεο απαίηεζεο θαηά ηνπ Γεκνζίνπ θ.ιπ.).
Δπηζήκαλζε: Σε πεξίπησζε πνπ ην ηξίην πξφζσπν (π.ρ. νκφξξπζκν κέινο)
επηζπκεί ηελ πίζησζε ηεο επηζηξνθήο ηνπ ζε ρξέε γηα ηα νπνία έρεη πξνζσπηθή επζχλε
θαηαβνιήο αιιά έρνπλ βεβαησζεί ζε άιιν πξφζσπν (π.ρ. νκφξξπζκν εηαηξία) κπνξεί κε
αίηεζή ηνπ λα ην δεηήζεη. Σε απηή ηελ πεξίπησζε ε εκεξνκελία πίζησζεο (ππνινγηζκνχ
ησλ πξνζαπμήζεσλ ) είλαη ε εκεξνκελία ηεο αίηεζήο ηνπ θαη πίζησζεο ηεο νθεηιήο. Δλ
πξνθεηκέλσ δελ πξφθεηηαη γηα ζπκςεθηζκφ.
β) Η ρξεκαηηθή απαίηεζε θαηά ηνπ Γεκνζίνπ πξέπεη λα είλαη βεβαία θαη
εθθαζαξηζκέλε.
Βεβαία είλαη ε ρξεκαηηθή απαίηεζε πνπ πθίζηαηαη θαηά ην ρξφλν ηεο ππνβνιήο ηεο
δήισζεο ζπκςεθηζκνχ θαη δελ εμαξηάηαη απφ θάπνην φξν ή πξνζεζκία.
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Δθθαζαξηζκέλε είλαη ε απαίηεζε πνπ πξνζδηνξίδεηαη θαηά είδνο θαη πιεξσηέν
πνζφ.
γ) Η ρξεκαηηθή απαίηεζε θαηά ηνπ Γεκνζίνπ πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε
ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε ή άιιν δεκφζην έγγξαθν θαη πξέπεη, θαηά ην ρξφλν
ηεο δήισζεο, λα κελ έρεη θαηαζρεζεί απφ ηξίηνλ, λα κελ έρεη εθρσξεζεί ζε ηξίηνλ, λα κελ
έρεη πιεξσζεί ήδε ζην δηθαηνχρν, λα κελ απαγνξεχεηαη ν ζπκςεθηζκφο ηεο θαη λα κελ
έρεη παξαγξαθεί.
Δπί ηνπ εγγξάθνπ πξέπεη ε εθθαζαξίδνπζα ππεξεζία λα κλεκνλεχεη ηα
ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ εγθπξφηεηα ηνπ ζπκςεθηζκνχ.
Δηδηθφηεξα, επί ησλ Φ.Δ.Π. αλαγξάθνληαη νπσζδήπνηε ε πιήξεο αηηηνινγία ηεο
πιεξσκήο θαη ν αξηζκφο ηηκνινγίνπ, ε αξκφδηα Γ.Ο.Υ. γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ Φ.Δ. ,ν ηφπνο
θαη ε ρξνλνινγία έθδνζεο θαη ινηπά ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ
Π.Γ.151/1998 (ΦΔΚ 116Α΄).

3.

Οθεηιέο πξνο ην Γεκφζην πνπ ππφθεηληαη ζε ζπκςεθηζκφ
Σε ζπκςεθηζκφ ππφθεηληαη:

α) Οη βεβαησκέλεο νθεηιέο είηε είλαη ιεμηπξφζεζκεο είηε φρη.
β) Οη βεβαησκέλεο νθεηιέο πνπ ηεινχλ ζε δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αλαζηνιή,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ., φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ .3842/2010 (ΦΔΚ 58Α΄).
γ) Οη βεβαησκέλεο νθεηιέο πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαηαβάιινληαη ηκεκαηηθά
(είηε κε δηεπθφιπλζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο είηε κε λνκνζεηηθή ξχζκηζε είηε κε δηνηθεηηθή
πξάμε).
δ) Οη παξαγεγξακκέλεο νθεηιέο, νη νπνίεο αληηηάζζνληαη ζε ζπκςεθηζκφ γηα κία
ηξηεηία απφ ηε ζπκπιήξσζε ηεο παξαγξαθήο ηνπο. Σε πεξίπησζε πνπ εληφο ηνπ αλσηέξσ
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο έρεη ζπληειεζηεί ε δηαγξαθή ησλ νθεηιψλ, ιφγσ παξαγξαθήο,
απηέο αλαβηψλνπλ πξνο ηνχην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 119 Π.Γ. 16/89 (ΦΔΚ 6Α΄)
«Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ησλ Γ.Ο.Υ.».

4.

Απηεπάγγειηνο ζπκςεθηζκφο επί βεβαησκέλσλ νθεηιψλ ζην Γεκφζην.

Σε πεξίπησζε πνπ πθίζηαληαη βεβαησκέλα ρξέε ζην Γεκφζην (Γ.Ο.Υ. ή Τεισλείν),
ιεμηπξφζεζκα ή κε, αλεμαξηήησο εάλ έρνπλ ππαρζεί ζε λνκνζεηηθή ξχζκηζε ή ζε
δηεπθφιπλζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ή ηεινχλ ζε αλαζηνιή θαη απφ ηα ζηνηρεία πνπ
ππάξρνπλ απνδεηθλχεηαη ε απαίηεζε ηνπ νθεηιέηε θαηά ηνπ Γεκνζίνπ (π.ρ. αλ πθίζηαηαη
ηίηινο επηζηξνθήο, αλ ν νθεηιέηεο αηηείηαη ρνξήγεζε απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο απφ ην
Γεκφζην ή γλσζηνπνηεί ηελ απαίηεζή ηνπ θαηά ηνπ Γεκνζίνπ ν ίδηνο ή ε εθθαζαξίδνπζα
αξρή) ν ζπκςεθηζκφο ελεξγείηαη απηεπάγγειηα απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο
ππεξεζίαο.
Όηαλ ε απαίηεζε (εθηφο ησλ ηίηισλ πιεξσκήο, πνπ πθίζηαληαη ζηηο Γ.Ο.Υ.)
εθθαζαξίδεηαη ή πξφθεηηαη λα πιεξσζεί απφ άιιε ππεξεζία ηνπ Γεκνζίνπ (Γεκφζην κε ηε
ζηελή ηνπ φξνπ έλλνηα), ν ζπκςεθηζκφο δεηείηαη κε έγγξαθν ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Υ.
ζηελ νπνία είλαη βεβαησκέλε ε νθεηιή.
Δπηζεκάλζεηο: α) Σηελ πεξίπησζε πιεξσκήο πνζψλ απφ ην Γεκφζην δελ
εθδίδεηαη απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο φηαλ πθίζηαληαη νθεηιέο ζε απηφ αιιά ππνρξεσηηθά
δηελεξγείηαη απηεπάγγειηνο ζπκςεθηζκφο, θαηά ηα αλσηέξσ.
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Γηα ην ζπκςεθηζηέν πνζφ επί δηελέξγεηαο ζπκςεθηζκνχ δελ απαηηνχληαη έγθξηζε
επηζηξνθήο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ.3220/2004 (ΦΔΚ 15Α΄) θαη
δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο.
β) Ο ζπκςεθηζκφο, εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο δηελεξγείηαη θαη γηα ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ ν δηθαηνχρνο απαιιάζζεηαη απφ ηελ πξνζθφκηζε απνδεηθηηθνχ
ελεκεξφηεηαο ή ν ηίηινο επηζηξνθήο ηνπ έρεη πνζφ κηθξφηεξν ησλ 1.500 επξψ γηα ηελ
είζπξαμε ηνπ νπνίνπ δελ απαηηείηαη απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο.
γ) Όηαλ πθίζηαληαη νθεηιέο θαη δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο δηελέξγεηαο
ζπκςεθηζκνχ απηψλ κε απαίηεζε ηνπ νθεηιέηε (π.ρ. απφ Γήκν) ηφηε ρνξεγείηαη θαηά
πεξίπησζε είηε απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο είηε βεβαίσζε νθεηιήο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 28 λ.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α΄).

5.

πκςεθηζκφο πησρεπηηθψλ ρξεψλ πξνο ην Γεκφζην

Ο Πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Υ. επηηξέπεηαη λα πξνβεί ζε απηεπάγγειην θαη’
άξζξν 83 ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ. ζπκςεθηζκφ απαίηεζεο ηνπ Γεκνζίνπ ζε βάξνο πησρνχ νθεηιέηε
κε αληαπαίηεζε ηνπ ηειεπηαίνπ έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ, ππφ ηνλ φξν φηη νη πξνυπνζέζεηο
ζπκςεθηζκνχ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ νπζηαζηηθνχ
δηθαίνπ, ζπλέηξεμαλ πξηλ απφ ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο (ζρεηηθέο ε ππ’ αξηζ.
17/2011 πξφζθαηε γλσκνδφηεζε ηνπ Ν.Σ.Κ. θαη ε παιαηφηεξε ππ’ αξηζ. 636/1986
Γλσκνδφηεζε ηνπ Ν.Σ.Κ., νη νπνίεο έρνπλ γίλεη δεθηέο απφ ηνλ Υπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ).
Σηελ πεξίπησζε απηή, ε ζπκςεθηδφκελε αληαπαίηεζε ηνπ πησρνχ δελ απνηειεί κέξνο ηεο
πησρεπηηθήο πεξηνπζίαο θαη, επνκέλσο, δελ πεξηέξρεηαη ζηε δηνίθεζε ηνπ ζπλδίθνπ, γηαηί
κε ην ζπκςεθηζκφ επέξρεηαη απφζβεζε απαηηήζεσλ πνπ αλαηξέρεη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα
πξηλ απφ ηελ πηψρεπζε. Ήδε ζην λέν Πησρεπηηθφ Γίθαην (Πησρεπηηθφ Κψδηθα), ε
δπλαηφηεηα κνλνκεξνχο ζπκςεθηζκνχ εθ κέξνπο ηνπ πηζησηή, ππφ ηελ παξαπάλσ
πξνυπφζεζε, πξνβιέπεηαη ξεηά θαη αλαθέξεηαη ζε θάζε πησρεπηηθφ πηζησηή, επνκέλσο
θαη ζην Γεκφζην (βι. άξζξν 36 παξ. 1 Πησρεπηηθνχ Κψδηθα).
Δμάιινπ, αλ ε αληαπαίηεζε ηνπ πησρνχ νθεηιέηε έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ έρεη
δεκηνπξγεζεί κεηά ηελ θήξπμε ζε πηψρεπζε, απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ πησρνχ,
δειαδή φρη ηνπ ζπλδίθνπ (π.ρ. απαίηεζε επηζηξνθήο θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ παξήρζε
κεηά ηελ θήξπμε ζε πηψρεπζε), δελ αλήθεη ζηελ πησρεπηηθή πεξηνπζία αιιά ζηε
κεηαπησρεπηηθή, ηελ νπνία δελ δηαρεηξίδεηαη ν ζχλδηθνο, αιιά ν ίδηνο ν πησρφο, νπφηε ν
ζπκςεθηζκφο απηήο κε απαίηεζε ηνπ Γεκνζίνπ γίλεηαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ ηζρχνπλ
γηα θάζε θνηλφ νθεηιέηε (Σρεη. ΠΟΛ 1050/2010 ηεο ππεξεζίαο καο κε ζέκα νδεγίεο γηα
ηελ είζπξαμε ρξεψλ πησρψλ νθεηιεηψλ).

6.
πκςεθηζκφο ρξεψλ πξνο ην Γεκφζην ζε πεξίπησζε ζπκθσλίαο πηζησηψλ
επηρείξεζεο θαη’ άξζξν 44 λ. 1892/1990.
Όπσο είλαη γλσζηφ, ζε πεξίπησζε δηθαζηηθήο επηθχξσζεο ζπκθσλίαο κεηαμχ
πηζησηψλ θαη επηρείξεζεο θαη’ άξζξν 44 ηνπ λ.1892/1990, κε αληηθείκελν ηε ξχζκηζε ή ηνλ
πεξηνξηζκφ ρξεψλ ηεο ηειεπηαίαο, ιφγσ έθδειεο αδπλακίαο πιεξσκήο ησλ νθεηιψλ ηεο, ε
ζπκθσλία δεζκεχεη θαη ηνπο κε ζπκβεβιεκέλνπο πηζησηέο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ην
Γεκφζην. Ο πεξηνξηζκφο απηφο φκσο αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ θαηαβνιή ησλ ρξεψλ
ηεο επηρείξεζεο θαη δελ κπνξεί λα επεθηαζεί ή λα απνθιείζεη ηε δπλαηφηεηα ζπκςεθηζκνχ
αληαπαίηεζεο ηεο ελ ιφγσ επηρείξεζεο πξνο ηηο νθεηιέο απηέο.
Δπνκέλσο, εθφζνλ δελ ππάξρεη ζρεηηθή απαγνξεπηηθή δηάηαμε ζηε ζπκθσλία, ην
Γεκφζην λφκηκα δηελεξγεί ζπκςεθηζκφ ησλ απαηηήζεψλ ηνπ κε αληαπαηηήζεηο ηεο
4

επηρείξεζεο θαη κεηά ηε επηθχξσζε ηεο ζπκθσλίαο, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
άξζξνπ 83 ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ., φπσο ηζρχεη.

7.

Γήισζε ζπκςεθηζκνχ.

Ο ζπκςεθηζκφο απαηηήζεσλ θαηά ηνπ Γεκνζίνπ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ Γεκφζην
εθηφο Γ.Ο.Υ. ή Τεισλείνπ πξνηείλεηαη κε δήισζε ηνπ νθεηιέηε πνπ ππνβάιιεηαη ζηε
Γ.Ο.Υ., ε νπνία είλαη αξκφδηα γηα ηελ είζπξαμε ηνπ ρξένπο.
Μαδί κε ηε δήισζε ζπκςεθηζκνχ πξνζθνκίδεηαη έγγξαθν ηεο εθθαζαξίδνπζαο
ππεξεζίαο απφ ην νπνίν πξνθχπηεη πξνζδηνξηζκφο ηεο απαίηεζεο θαηά ηνπ Γεκνζίνπ.
Γεληθφηεξα, ε απαίηεζε θαηά ηνπ Γεκνζίνπ, πνπ πξνηείλεηαη ζε ζπκςεθηζκφ κε
βεβαησκέλα ρξέε ηνπ δηθαηνχρνπ, πξέπεη λα είλαη βέβαηε, εθθαζαξηζκέλε (θαηά ηα
νξηδφκελα παξαπάλσ),λα κελ εμαξηάηαη απφ θάπνην φξν ή πξνζεζκία , λα πθίζηαηαη θαηά
ην ρξφλν ηεο δήισζεο ζπκςεθηζκνχ θαη λα απνδεηθλχεηαη απφ ηειεζίδηθε δηθαζηηθή
απφθαζε ή άιιν δεκφζην έγγξαθν.
Σε θάζε πεξίπησζε ππνβνιήο δήισζεο ζπκςεθηζκνχ πξέπεη λα εξεπλάηαη αλ
πθίζηαληαη νη πξνυπνζέζεηο δηελέξγεηαο ζπκςεθηζκνχ πνπ παξαπάλσ αλαθέξνληαη.
Αλ απηέο δελ πξνθχπηνπλ απφ ηα ζηνηρεία ηεο δήισζεο πξέπεη λα δεηεζνχλ
ζπκπιεξσκαηηθά, δηαθνξεηηθά ε δήισζε ζπκςεθηζκνχ δελ γίλεηαη απνδεθηή.
Μέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπκςεθηζκνχ θαη ηε ινγηζηηθή
ηαθηνπνίεζε απηνχ νη ζπγθεθξηκέλεο νθεηιέο πνπ έρνπλ απνζβεζζεί κε ηε δήισζε
ζπκςεθηζκνχ δελ αλαδεηνχληαη απφ ην Γεκφζην θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηε
Γ.Ο.Υ γηα έθδνζε εηδνπνηήζεσλ, ρνξήγεζε Α.Φ.Δ., ιήςε κέηξσλ θ.ιπ..

8.

Απφζβεζε ησλ ακνηβαίσλ απαηηήζεσλ.

Με ηελ απνδνρή ηεο δήισζεο ζπκςεθηζκνχ ή κε ηνλ απηεπάγγειην
ζπκςεθηζκφ επέξρεηαη απφζβεζε ησλ ακνηβαίσλ απαηηήζεσλ θαηά ην πνζφ πνπ ε
κία θαιχπηεη ηελ άιιε θαη κάιηζηα απφ ην ρξφλν πνπ απηέο ζπλππήξμαλ
(αλαδξνκηθά) θαη δελ ππνινγίδνληαη ηπρφλ πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο απφ
ηελ εκεξνκελία απηή θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο. Δπί πιένλ ν νθεηιέηεο
δηθαηνχηαη ηνπ ρνξεγνχκελνπ απφ ην λφκν πνζνζηνχ ή πνζνχ έθπησζεο επί ηεο νθεηιήο
ηνπ (εθφζνλ ν φξνο απηφο πθίζηαηαη επί ηνπ ρξεκαηηθνχ θαηαιφγνπ) αλ ε απαίηεζή ηνπ
θαηά ηνπ Γεκνζίνπ θαιχπηεη νιφθιεξε ηελ νθεηιή θαη ε εκεξνκελία απφζβεζεο
πξνζδηνξίδεηαη ζηα ρξνληθά πιαίζηα ηζρχνο ηεο έθπησζεο.
Η εθθαζαξίδνπζα αξρή νθείιεη, εθηφο ησλ άιισλ πνπ παξαπάλσ αλαθέξνληαη, λα
αλαγξάθεη επί ηνπ ηίηινπ πιεξσκήο ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο ηεο απαίηεζεο θαηά ηνπ
Γεκνζίνπ.
Ο ρξφλνο απηφο είλαη ζπλήζσο πξνγελέζηεξνο ηνπ ρξφλνπ έθδνζεο ηνπ ηίηινπ
πιεξσκήο θαη δελ ζρεηίδεηαη κε ην ρξφλν δηάζεζεο ηεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή ηεο
ζπγθεθξηκέλεο απαίηεζεο. Ο ρξφλνο γέλλεζεο ηεο απαίηεζεο θαηά ηνπ Γεκνζίνπ ησλ
Φ.Δ.Π. είλαη ε εκεξνκελία έθδνζεο ησλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ.

Γηα παξάδεηγκα:
α) Σε απαίηεζε θαηά ηνπ Γεκνζίνπ γηα παξαθξαηεζέληα θφξν εηζνδήκαηνο
θπζηθψλ πξνζψπσλ ην ρξνληθφ ζεκείν γέλλεζεο ηεο αμίσζεο ηνπ δηθαηνχρνπ –
θνξνινγνχκελνπ είλαη ε δεπηέξα Ιαλνπαξίνπ (02/01) ηνπ επνκέλνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο
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κεηά απφ ην έηνο παξαθξάηεζεο θαη εθεί αλαηξέρνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζπκςεθηζκνχ
(Γλσκ. 680/1980 Ν.Σ.Κ.).
β) Σε απαίηεζε γηα επηζηξνθή εμαξρήο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ ε
αμίσζε γελλάηαη απφ ηελ εκέξα ηεο θαηαβνιήο ηνπο (Γλσκ. 481/1981/1973 Ν.Σ.Κ.).
γ) Σε απαίηεζε γηα επηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ θφξσλ ή
άιισλ εζφδσλ εμαηηίαο επηγελφκελνπ ιφγνπ ε αμίσζε γελλάηαη απφ ηελ εκέξα γέλεζεο
ηνπ ιφγνπ ηεο επηζηξνθήο (π.ρ. αλαθιεηηθή δήισζε, αλαθιεηηθή δηνηθεηηθή απφθαζε,
δηθαζηηθή απφθαζε θ.ιπ.).
9.
Δμφθιεζε νθεηιψλ, κε βάζε Γήισζε Φφξνπ ή άιισλ εζφδσλ, θαηφπηλ
δήισζεο ζπκςεθηζκνχ.
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.3943/2011 (ΦΔΚ 66Α΄)
επηηξέπεηαη ε εμφθιεζε νθεηιψλ πξνο ην Γεκφζην, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ππνβνιή
δήισζεο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ , κε ζπκςεθηζκφ απαηηήζεσλ απηνχ θαηά ηνπ Γεκνζίνπ.
Ο ζπκςεθηζκφο αθνξά αξρηθά ζε Γειψζεηο, πνπ ππνβάιινληαη κφλν ζηε Γ.Ο.Υ.
αλεμάξηεηα αλ ππάξρεη ππνρξέσζε ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ή φρη. Ο ζπκςεθηζκφο απηφο
δηελεξγείηαη θαηφπηλ δήισζεο ζπκςεθηζκνχ ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο απαίηεζεο θαηά ηνπ
Γεκνζίνπ, ε νπνία γίλεηαη απνδεθηή κφλν εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ
παξαπάλσ αλαθέξνληαη θαη εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ήδε βεβαησκέλα ρξέε, ηα νπνία
ζπκςεθίδνληαη ππνρξεσηηθά θαηά πξνηεξαηφηεηα απηεπάγγειηα, φπσο παξαπάλσ
αλαθέξεηαη.
Μεηά ηνλ απηεπάγγειην ζπκςεθηζκφ ν δηθαηνχρνο πξνηείλεη ζε ζπκςεθηζκφ
ηπρφλ ππφινηπα πνζά ρξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ απηνχ θαηά ηνπ Γεκνζίνπ, κε Γειψζεηο
Φνξνινγίαο ηεο επηινγήο ηνπ.
Η απφζβεζε ησλ απαηηήζεσλ επέξρεηαη κε ηελ απνδνρή ηεο δήισζεο
ζπκςεθηζκνχ θαηά ηα αλσηέξσ.
Αλ ε ππνβνιή ηεο δήισζεο ζπκςεθηζκνχ θαη ε απνδνρή απηήο γίλεη κέρξη ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο δήισζεο ηνπ θφξνπ ή άιινπ εζφδνπ,
δελ ππνινγίδνληαη θαηά ηνλ ζπκςεθηζκφ ηπρφλ πξφζζεηνη θφξνη εθπξνζέζκνπ ππνβνιήο
απηήο, ελψ αλ απηή ππνβιεζεί θαη γίλεη απνδεθηή κεηά ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο
δήισζεο ηνπ θφξνπ απηά ππνινγίδνληαη.
Σε πεξίπησζε πνπ ίδηεο δηαηάμεηο νξίδνπλ φηη ε κε ηαπηφρξνλε θαηαβνιή ηνπ πνζνχ
πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δήισζε Φφξνπ ή άιινπ εζφδνπ ηνπ θνξνινγνπκέλνπ έρεη ηελ
έλλνηα ηεο κε ππνβνιήο απηήο, ε δήισζε ζπκςεθηζκνχ γίλεηαη απνδεθηή κφλν εθφζνλ
ην ζπκςεθηζηέν πνζφ θαιχπηεη νιφθιεξν ην πνζφ πνπ πξέπεη λα εηζπξαρζεί κε
βάζε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο ή , ζηελ πεξίπησζε πνπ θαιχπηεηαη κέξνο ηνπ
πιεξσηένπ πνζνχ, εθφζνλ ε δηαθνξά θαηαβάιιεηαη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο
δήισζεο Φ.Π.Α., Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Α.Δ., Δ.Π.Δ., Φ.Μ.Υ., Φ.Μ.Α., Φ.Α.Π. θ.ιπ..
Με ηελ απνδνρή ηεο δήισζεο ζπκςεθηζκνχ ε δήισζε θφξνπ ζεσξείηαη σο
ππνβιεζείζα, αλεμάξηεηα απφ ηε ινγηζηηθή ηαθηνπνίεζε απηήο πνπ ζα γίλεη ζε
κεηαγελέζηεξν ρξφλν.
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10. Οδεγίεο γηα ην ζπκςεθηζκφ απαηηήζεσλ κε ππνβνιή δήισζεο.
Σηελ πεξίπησζε πνπ νθεηιέηεο επηζπκεί ηελ ππνβνιή ρξεσζηηθήο δήισζεο κε
ηαπηφρξνλν ζπκςεθηζκφ απαηηήζεψλ ηνπ θαηά ηνπ δεκνζίνπ, ε δήισζε ππνβάιιεηαη ζε
έληππε κνξθή ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Υ. θαη αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία:
α) Η ππνβνιή ηεο δήισζεο ζπλνδεχεηαη κε δήισζε ζπκςεθηζκνχ,
πξνζθνκίδνληαο βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ δεκφζηνπ θνξέα, κε ηελ νπνία απνδεηθλχεηαη ε
απαίηεζή ηνπ θαηά ηνπ δεκνζίνπ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηεο
παξνχζαο.
β) Η Γ.Ο.Υ. ειέγρεη ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ απνδνρή ηνπ
ζπκςεθηζκνχ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο βεβαησκέλεο νθεηιέο (ιεμηπξφζεζκεο ή κε) ηνπ
νθεηιέηε, νη νπνίεο πξνεγνχληαη ζην ζπκςεθηζκφ θαη πξνηείλεη ηελ απνδνρή ή κή ηνπ
ζπκςεθηζκνχ, ελ φισ ή ελ κέξεη.
γ) Ο Πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Υ. απνθαζίδεη γηα ηε δπλαηφηεηα ή κή
απνδνρήο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπκςεθηζκνχ, ελ φισ ή ελ κέξεη θαη ελεκεξψλεη ηνλ
νθεηιέηε ζρεηηθά.
δ) Σηελ πεξίπησζε πνπ ε απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο ζπκςεθηζκνχ θαιχπηεη ην
ζχλνιν ηνπ νθεηιφκελνπ βάζεη ηεο δήισζεο θφξνπ, ε δήισζε γίλεηαη απνδεθηή θαη
παξαιακβάλεηαη ρσξίο ηελ θαηαβνιή ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ. Δλλνείηαη φηη ην δηθαίσκα
ζπκςεθηζκνχ αθνξά ην πνζφ ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί κε ηελ
ππνβνιή ηεο δήισζεο, ζε πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη δπλαηφηεηα θαηαβνιήο ηνπ
νθεηιφκελνπ θφξνπ ζε δφζεηο. Σε πεξίπησζε πνπ ν ζπκςεθηζκφο αθνξά κέξνο ηνπ
νθεηιφκελνπ βάζεη ηεο δήισζεο πνζνχ, ε δήισζε παξαιακβάλεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε
φηη ν νθεηιέηεο θαηαβάιιεη ην ππφινηπν ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ.
ε) Σε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη ηερληθά δπλαηή ε ιήςε ηεο απφθαζεο απνδνρήο ή
κή ηνπ αηηήκαηνο ζπκςεθηζκνχ θαηά ην ρξφλν πξνζθφκηζεο ζηε Γ.Ο.Υ. ηεο δήισζεο
απφδνζεο ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ ή ηεο δήισζεο κε βάζε ηελ νπνία ν αλαινγψλ θφξνο
είλαη θαηαβιεηένο εθάπαμ (νιφθιεξνο ή κέξνο απηνχ) κε ηελ ππνβνιή (π.ρ. δήισζε
Φ.Μ.Α., Φ.Α.Π., θ.ιπ.) θαη ηεο δήισζεο ζπκςεθηζκνχ, ν νθεηιέηεο ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά,
θαζψο θαη γηα ην ρξφλν ιήςεο ηεο απφθαζεο απηήο. Γηα ην ιφγν απηφ θαη ηελ απνθπγή
επηβνιήο θπξψζεσλ (πξνζαχμεζεο ή πξνζηίκνπ) είλαη ζθφπηκν νη νθεηιέηεο λα
πξνζέξρνληαη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Υ. νξηζκέλεο εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
ππνβνιήο ηεο δήισζεο.
ζη) Σε πεξίπησζε κε απνδνρήο ηνπ αηηήκαηνο ζπκςεθηζκνχ, ε νηθεία θνξνινγηθή
δήισζε ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Δπίζεο, ν ιφγνο απφξξηςεο
ηνπ αηηήκαηνο αλαγξάθεηαη επί ηεο νηθείαο θνξνινγηθήο δήισζεο θαη ππνγξάθεηαη απφ
ηνλ εηζεγεηή, ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Τκήκαηνο θαη ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γ.Ο.Υ..
δ) Η κε έγθαηξε ελεκέξσζε ηνπ ππφρξενπ γηα ηελ απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο
ζπκςεθηζκνχ δελ απαιιάζζεη απηφλ απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ηεο νηθείαο δήισζεο
θαη θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ κέζα ζηηο λφκηκεο πξνζεζκίεο.
Με λέα εγθχθιην ζα δνζνχλ νδεγίεο γηα ηε κεραλνγξαθηθή δηαρείξηζε απφ ηηο
αξκφδηεο Γ.Ο.Υ. ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ, πνπ ππνβάιινληαη κε ζπκςεθηζκφ ηνπ
πξνο θαηαβνιή πνζνχ.
πλεκκέλα: 2 ζειίδεο
Αθξηβέο αληίγξαθν

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ

Η Πξντζηακέλε ηεο Γξακκαηείαο
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