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ΘEMA: Επικαιροποίηση της απάντησης στη με αρ. πρωτ. 3468/22.01.2021 ερώτηση κοινοβουλευτικού
ελέγχου

Απαντώντας στο με αρ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ 34651 ΕΞ/23.03.2021 υπηρεσιακό σημείωμά σας, με το οποίο
ζητάτε από την Υπηρεσία μας επικαιροποίηση της με αρ. πρωτ. Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1008038 ΕΞ 2021/01.02.2021
απάντησης  στη με αρ.  πρωτ.  3468/22.01.2021 ερώτηση  βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του
ΣΥΡΙΖΑ  Προοδευτική  Συμμαχία  με  θέμα  «Άμεση  αποζημίωση  πληγέντων,  αποκατάσταση  ζημιών  και
αντιπλημμυρική θωράκιση του Έβρου», σας γνωρίζουμε σε θέματα αρμοδιότητάς μας τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου του ν. 2275/94 (ΦΕΚ 238 Α’), όπως ισχύει,
σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμυρών ή άλλων θεομηνιών, οι οποίες προκαλούν σημαντικές
ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων, εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να εκδίδει σχετικές
αποφάσεις, με τις οποίες αναστέλλεται η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, αλλά και
των οφειλών σε Τρίτους,  η  είσπραξη των οποίων έχει  ανατεθεί  στις  Δημόσιες  Οικονομικές  Υπηρεσίες
(Δ.Ο.Υ.),  για χρονικό διάστημα μέχρι έξι  (6)  μήνες και ρυθμίζεται  η καταβολή των χρεών αυτών μέχρι
είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις.

Επίσης,  με τις  διατάξεις  του άρθρου 8  του ν.  1284/82 (ΦΕΚ.  114 Α’),  όπως ισχύει,  ο  Υπουργός
Οικονομικών  εξουσιοδοτείται  σε  εξαιρετικές  μόνο  περιπτώσεις  να  παρατείνει  με  αποφάσεις  του  τις
προθεσμίες  καταβολής  των  χρεών  προς  το  Δημόσιο  και  Τρίτους  που  εισπράττονται  από  τα  Δημόσια
Ταμεία.

Οι  ως  άνω  ρυθμίσεις  αφορούν  αποκλειστικά  πληγείσες  περιοχές,  οι  οποίες  καθορίζονται  και
οριοθετούνται από τα αρμόδια όργανα με την έκδοση αποφάσεών τους, μετά την καταγραφή των ζημιών.
Εντούτοις, δεν έχει περιέλθει στην Α.Α.Δ.Ε. και την υπηρεσία μας, μέχρι σήμερα, αρμοδίως, σύμφωνα με
τις ανωτέρω διατάξεις, αίτημα έκδοσης απόφασης παράτασης και αναστολής καταβολής.

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, σημειώνεται ότι παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής των βεβαιωμένων
οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση σε πρόγραμμα ρύθμισης μηνιαίων δόσεων για την πέραν των νομίμων
προθεσμιών τμηματική καταβολή τους, σύμφωνα με τους όρους και τις  προϋποθέσεις  που θέτουν οι
οικείες διατάξεις κατά περίπτωση. Συγκεκριμένα, δύναται να χορηγηθεί ρύθμιση τμηματικής καταβολής
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από 2 έως 48 μηνιαίες δόσεις, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α2 του
πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α’ 107), όπως ισχύει και μετά την τροποποίησή του με τις διατάξεις του
άρθρου 43 του ν. 4646/2019 (Α’ 201).

Τέλος, σημειώνεται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση του σχετικού υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου
εκφεύγει των αρμοδιοτήτων μας καθώς σχετίζεται με τη γενικότερη χάραξη φορολογικής πολιτικής και
εξετάζεται αρμοδίως.

                         Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ       

 Β. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης
2. Δ/νση Εισπράξεων, Τμήμα Α΄, Γραμματεία


		2021-03-30T13:46:29+0300




