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Διαδικασία διάκρισης ληξιπροθέσμων οφειλών 

προς το Δημόσιο σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες 

είσπραξης - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Διοι-

κητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημο-

σίων Εσόδων» (Α’ 90), όπως ισχύει μετά την τροποποίη-
ση του με τις διατάξεις της υποπαρ. Α.3 της παρ. A του 
άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107) των παρ. 1 
έως 6 της υποπαρ. Δ1 της παρ. Δ του άρθρου 2 του 
ν. 4336/2015 (Α’ 94) και του άρθρου 182 του ν. 4820/2021 
(Α’ 130), και ιδίως του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του 
άρθρου 82 αυτού,

β) των άρθρων 132 και 211 του ν. 4820/2021 «Οργα-
νικός νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθ-
μίσεις» (Α’ 130),

γ) του Κεφ. Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), και ιδίως της παρ. 6 
του άρθρου 14 αυτού,

δ) του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 170),

ε) του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

στ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλί-
ου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δε-
δομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/
ΕΚ (L119),

ζ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 
23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738),

η) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/68 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),

θ) του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρο-
νισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’ 101) και

ι) του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων 
Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γρα-
φείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α’ 6).

2. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1259/5.12.2013 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία 
διάκρισης ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Δημόσιο 
σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης - Εκχώρηση 
αρμοδιοτήτων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 
και καθορισμός αρμοδίων οργάνων» (Β’ 3119), όπως 
τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1188/1.8.2014 
(Β’ 2175) και ΠΟΛ. 1089/22.6.2016 (Β’ 2114) αποφάσεις 
του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων,

3. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 31.7.2017 από-
φαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδό-
τηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της 
Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 2743).

4. Την υπ’ αρ. 1/20.1.2016 πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατά-
ξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ 
αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκη-
σης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), 
καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 
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απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της 
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Κριτήρια και προϋποθέσεις για το χαρακτηρισμό 
οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης

1. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και οι 
συμβεβαιωμένες οφειλές προς τρίτους χαρακτηρίζονται 
ως ανεπίδεκτες είσπραξης, εφόσον συντρέχουν σωρευ-
τικά τα ακόλουθα:

α) έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες με βάση τα εκάστοτε 
πρόσφορα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα της Φορολογι-
κής Διοίκησης και από τις έρευνες αυτές δεν διαπιστώ-
θηκε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη 
και των συνυπόχρεων προσώπων, ή διαπιστώθηκε η 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκποίηση των περιουσιακών 
τους στοιχείων που δεν υπόκεινται σε ακύρωση ή σε 
διάρρηξη κατά τα άρθρα 939 και επόμενα του Αστικού 
Κώδικα και ειδικότερα διαπιστώθηκε η ολοκλήρωση της 
διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών, ακι-
νήτων ή απαιτήσεων κατά των ανωτέρω ευθυνόμενων 
προσώπων με επίσπευση του Δημοσίου ή τρίτων ή από 
τον εκκαθαριστή στο πλαίσιο της διαδικασίας εκκαθάρι-
σης και η παύση των εργασιών της πτώχευσης, εφόσον 
έχει λάβει χώρα κήρυξη των ευθυνόμενων προσώπων 
σε πτώχευση, η οποία δεν έχει περατωθεί,

β) έχει υποβληθεί αίτηση ποινικής δίωξης κατά τις δι-
ατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α’ 43), όπως 
ισχύει, σε όσες περιπτώσεις συντρέχουν οι νόμιμες προ-
ϋποθέσεις ή δεν είναι δυνατή η υποβολή αυτής,

γ) έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος από ειδικά οριζόμενο 
ελεγκτή της αρμόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοί-
κησης, ο οποίος πιστοποιεί, με βάση ειδικά αιτιολογημέ-
νη έκθεση ελέγχου, ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις των 
προηγούμενων περιπτώσεων και ότι είναι αντικειμενικά 
αδύνατη η είσπραξη των οφειλών από τον οφειλέτη και 
τα συνυπόχρεα πρόσωπα.

2. Για εταιρείες που τελούν υπό κρατικό έλεγχο ή στις 
οποίες ασκείται κρατική εποπτεία και οι οποίες τελούν 
υπό εκκαθάριση ή πτώχευση απαιτείται η αναγγελία του 
Δημοσίου στις διαδικασίες αυτές και η συνδρομή των 
περ. (β) και (γ) της προηγούμενης παραγράφου.

3. Για οφειλές που αφορούν κοινότητες ομογενειακών 
οργανώσεων που έχουν στην κυριότητά τους ελληνικά 
σχολεία στην αλλοδαπή απαιτείται η συνδρομή της ως 
άνω περ. (γ).

Άρθρο 2
Έκθεση Ελέγχου

Η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 1 της 
παρούσας απόφασης για τον χαρακτηρισμό οφειλής ως 
ανεπίδεκτης είσπραξης πιστοποιείται με ειδικά αιτιολο-
γημένη έκθεση ελέγχου. Η έκθεση ελέγχου υποβάλλε-
ται από ειδικά οριζόμενο ελεγκτή, που υπηρετεί στην 
Υπηρεσία, ο Προϊστάμενος της οποίας εισηγείται για το 

χαρακτηρισμό της οφειλής ως ανεπίδεκτης είσπραξης, 
σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας, και επιλέγεται 
από τον ανωτέρω Προϊστάμενο. Για τη διαπίστωση της 
αντικειμενικής αδυναμίας είσπραξης του οφειλέτη με 
την έκθεση ελέγχου πιστοποιείται ότι:

α) λήφθηκαν όλα τα προβλεπόμενα ασφαλιστικά, δι-
οικητικά, δικαστικά και αναγκαστικά μέτρα σε βάρος 
του οφειλέτη,

β) διενεργήθηκε έρευνα για τον εντοπισμό κάθε κι-
νητής ή ακίνητης περιουσίας και λήφθηκε αντίγραφο 
της μερίδας του οφειλέτη τουλάχιστον από τα υποθη-
κοφυλακεία και τα κτηματολογικά γραφεία του τόπου 
κατοικίας, επαγγελματικής δραστηριότητας και του τό-
που καταγωγής,

γ) διερευνήθηκε και διαπιστώθηκε ότι δεν υπόκεινται 
σε διάρρηξη, λόγω καταδολίευσης, μεταβιβάσεις περι-
ουσιακών στοιχείων του οφειλέτη,

δ) ολοκληρώθηκε η έρευνα για τον εντοπισμό χρη-
ματικών απαιτήσεων, όπως μισθωμάτων, μισθών, συ-
ντάξεων, απαιτήσεων στις τράπεζες και τα λοιπά πι-
στωτικά ιδρύματα, τη μεταφορά χρημάτων ή άλλων 
περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη στο εξωτερικό 
και την απόληψη τόκων από το εξωτερικό και, στην 
περίπτωση πληροφοριών για πηγές αποπληρωμής της 
οφειλής στην αλλοδαπή, ότι υποβλήθηκε τουλάχιστον 
η αίτηση του άρθρου 298 του ν. 4072/2012 (Α’ 86) (άρ-
θρο 5 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης της 16ης Μαρτίου 2010) ή και άλλη 
συναφής αίτηση, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμε-
να σε σύμβαση για την αποφυγή διπλής φορολογίας ή 
σε άλλη διακρατική σύμβαση, εφόσον στην Οδηγία ή 
στις συμβάσεις αυτές προβλέπεται η παροχή, από αλ-
λοδαπή αρχή, αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής στην 
είσπραξη,

ε) διερευνήθηκε κάθε στοιχείο που περιλαμβάνεται 
στα εκάστοτε πρόσφορα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα 
στη Φορολογική Διοίκηση και στο φυσικό φάκελο του 
οφειλέτη, όπως φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις μη-
τρώου, ισολογισμοί και λοιπές χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις, έντυπα πληροφοριών για περιουσιακά 
στοιχεία. Ειδικά για τις οφειλές στα Τελωνεία ο οριζόμε-
νος ελεγκτής θα απευθύνεται στην αρμόδια φορολογι-
κή υπηρεσία για τη λήψη των ανωτέρω απαιτούμενων 
στοιχείων,

στ) σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη, έχει κηρυ-
χθεί η παύση των εργασιών της πτώχευσης ή έχει επέλθει 
περάτωση αυτής, τα οποία διαπιστώνονται με κάθε πρό-
σφορο μέσο, όπως κοινοποίηση δικαστικής απόφασης 
και έλεγχος τελεσιδικίας αυτής, όταν απαιτείται από το 
νόμο, λήψη πιστοποιητικού από το αρμόδιο πτωχευτικό 
δικαστήριο σχετικά με την πορεία της πτώχευσης ή έρευ-
να στη μερίδα του οφειλέτη που τηρείται στο ανωτέρω 
δικαστήριο,

ζ) όλες οι έρευνες, ενέργειες και μέτρα που προβλέ-
πονται στις περ. (α) έως (στ) του παρόντος άρθρου 
έχουν ολοκληρωθεί ή ληφθεί και κατά των συνυπό-
χρεων προσώπων και δεν προέκυψε τόσο για αυτούς, 
όσο και για τον οφειλέτη, δυνατότητα αποπληρωμής 
του χρέους.
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Άρθρο 3
Διαδικασία διάκρισης ληξιπροθέσμων οφειλών 
σε επιδεκτικές ή ανεπίδεκτες είσπραξης

1. Ο χαρακτηρισμός των ληξιπροθέσμων οφειλών 
προς το Δημόσιο ως ανεπίδεκτων είσπραξης γίνεται με 
απόφαση του αρμοδίου οργάνου, κατόπιν σχετικής εισή-
γησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8, με βάση 
την έκθεση ελέγχου του άρθρου 2. Eφόσον πρόκειται 
για συνολική βασική οφειλή άνω του ενός και ημίσεος 
εκατομμυρίου (1.500.000) ευρώ, η ανωτέρω απόφαση 
κοινοποιείται άμεσα στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου που είναι αρμόδια για τον έλεγχο των 
δημοσίων εσόδων.

2. Η εισήγηση που υποβάλλεται στο αποφασίζον όρ-
γανο σύμφωνα με το άρθρο 8, πρέπει να περιλαμβάνει 
πλήρη καταγραφή των στοιχείων που ελήφθησαν υπόψη 
από τον εισηγητή για τη διατύπωση της εισήγησής του, 
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 1 και 2 της παρούσας.

Άρθρο 4
Ειδικό βιβλίο ανεπίδεκτων είσπραξης

1. Ως «ειδικό βιβλίο ανεπίδεκτων είσπραξης» ορίζε-
ται το βιβλίο όπου περιλαμβάνονται οι ληξιπρόθεσμες 
οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς και συμβεβαιωμένες 
οφειλές προς τρίτους, που έχουν βεβαιωθεί κατά τις 
κείμενες διατάξεις και χαρακτηρίζονται από το αρμό-
διο όργανο ως ανεπίδεκτες είσπραξης. Το βιβλίο αυτό 
τηρείται, από το αρμόδιο για την επιδίωξη είσπραξης της 
οφειλής όργανο, σε ηλεκτρονική μορφή στα πληροφο-
ριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, με δυνατότητα ανάκτησης 
και εκτύπωσης των καταχωρισθέντων στοιχείων, και ενη-
μερώνεται κατά περίπτωση από τον αρμόδιο υπάλληλο.

2. Στο «ειδικό βιβλίο ανεπίδεκτων είσπραξης» περι-
λαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Ο Α.Φ.Μ. και το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία του 
υποχρέου και των συνυποχρέων με αυτόν προσώπων. 
Ειδικότερα, για την περίπτωση των συνυποχρέων, πρέ-
πει επιπροσθέτως να περιλαμβάνεται ποσό ή ποσοστό 
συνυποχρέωσης επί μέρους ή του συνόλου της οφειλής,

β) τα στοιχεία βεβαίωσης της οφειλής,
γ) το συνολικό ποσό οφειλής που χαρακτηρίζεται ως 

ανεπίδεκτο είσπραξης ανά ΑΦΜ,
δ) ο αριθμός και η ημερομηνία της απόφασης του αρ-

μοδίου οργάνου,
ε) ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία της ει-

σήγησης,
στ) ο αριθμός και η ημερομηνία καταχώρισης της οφει-

λής στο ειδικό βιβλίο ανεπίδεκτων είσπραξης.
3. Στις καταστάσεις ληξιπροθέσμων και στις λοιπές 

εκτυπώσεις, όπου απαιτείται, εμφανίζεται διακριτά το 
ποσό των ανεπίδεκτων προς είσπραξη οφειλών και ανά 
οφειλέτη.

Άρθρο 5
Συνέπειες χαρακτηρισμού οφειλών ως 
ανεπίδεκτων είσπραξης

1. Από την ημερομηνία καταχώρισης της οφειλής στα 
βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης και για χρονικό διά-
στημα δέκα (10) ετών από τη λήξη του έτους μέσα στο 

οποίο έγινε η καταχώριση, επέρχονται οι ακόλουθες 
έννομες συνέπειες:

α) αναστέλλεται αυτοδίκαια η παραγραφή της οφειλής,
β) δεν χορηγείται στον οφειλέτη και σε όλα τα συνυπό-

χρεα πρόσωπα, αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας 
για οποιαδήποτε αιτία. Εφόσον πρόκειται για είσπραξη 
χρημάτων που θα διατεθούν για την ικανοποίηση του 
Δημοσίου ή για εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, το 
προϊόν των οποίων θα διατεθεί για τον ίδιο σκοπό, χο-
ρηγείται βεβαίωση οφειλής,

γ) δεν χορηγείται στον οφειλέτη και σε όλα τα συνυπό-
χρεα πρόσωπα, άλλο, προβλεπόμενο από το νόμο πιστο-
ποιητικό για μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, εκτός 
αν πρόκειται για εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, το 
προϊόν των οποίων θα διατεθεί για τον ίδιο σκοπό. Τα 
αρμόδια για τη χορήγηση των ανωτέρω πιστοποιητικών 
όργανα πρέπει να εξετάζουν αν η οφειλή έχει καταχωρι-
σθεί στο ειδικό βιβλίο ανεπίδεκτων είσπραξης,

δ) δεσμεύονται στο σύνολό τους οι τραπεζικοί και 
επενδυτικοί λογαριασμοί και το περιεχόμενο των θυρί-
δων σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα των παρα-
πάνω προσώπων κατ’ ανάλογη εφαρμογή της διαδικα-
σίας των παρ. 5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013.

2. Το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα λήψης όλων των 
προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις αναγκαστι-
κών ή μη μέτρων και διενέργειας συμψηφισμού σε περί-
πτωση διαπίστωσης ύπαρξης περιουσιακών στοιχείων 
και μετά την καταχώριση της οφειλής στο ειδικό βιβλίο 
ανεπίδεκτων είσπραξης.

Άρθρο 6
Διαδικασία δέσμευσης και λοιπά θέματα

1. Οι δεσμεύσεις της περ. (δ) του άρθρου 5 της παρού-
σας απόφασης αφορούν στο σύνολο (εκατό τοις εκατό 
και ανεξαρτήτως του χρόνου σύναψης της σύμβασης) 
των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών και 
παρακαταθηκών και του περιεχομένου των θυρίδων του 
οφειλέτη και των συνυπόχρεων προσώπων και μέχρι του 
ύψους των οφειλών προς το Δημόσιο και των συμβεβαι-
ωμένων οφειλών προς τρίτους.

2. Για την εφαρμογή των δεσμεύσεων αυτών, ο αρμόδι-
ος, κατά περίπτωση, για την επιδίωξη της είσπραξης της 
οφειλής Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικού Κέντρου/
Τελωνείου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονά-
δας Είσπραξης ή άλλης υπηρεσίας της Φορολογικής Διοί-
κησης, ενημερώνει άμεσα με έγγραφη ενέργειά του, στην 
οποία αναφέρονται οι έννομες συνέπειες που επέρχονται 
λόγω του χαρακτηρισμού της οφειλής ως ανεπίδεκτης εί-
σπραξης, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Ακαδη-
μίας 40 - Τ.Κ. 106 72 Αθήνα) και την Τράπεζα της Ελλάδος 
(Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος - Τομέας 
Πρόληψης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομη Δρα-
στηριότητα - Αμερικής 3 - ΤΚ. 102 50 Αθήνα), προκειμένου 
να ενημερωθούν εκ μέρους της τα λειτουργούντα στην 
Ελλάδα πιστωτικά ιδρύματα. Οι ανωτέρω υπηρεσίες και 
φορείς από της ενημερώσεώς τους ενεργούν αμέσως, χω-
ρίς καμία άλλη διαδικασία ή διατύπωση, για την εφαρμογή 
των δεσμεύσεων με την υποχρέωση να ενημερώσουν εγ-
γράφως την υπηρεσία που είναι αρμόδια για την επιδίωξη 
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της είσπραξης της οφειλής, άμεσα σε περίπτωση εντοπι-
σμού περιουσιακών στοιχείων ή εντός τριμήνου σε κάθε 
άλλη περίπτωση. Η ως άνω έγγραφη ενέργεια, του Προϊ-
σταμένου της Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικού Κέντρου/Τελωνείου ή της 
Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης ή άλλης υπηρεσίας, 
κοινοποιείται στον οφειλέτη και τα συνυπόχρεα πρόσωπα.

3. Η δέσμευση αίρεται, με έγγραφη ενέργεια του αρ-
μόδιου, κατά περίπτωση, για την επιδίωξη της είσπραξης 
της οφειλής Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικού Κέ-
ντρου/Τελωνείου ή του Προϊσταμένου της Επιχειρησια-
κής Μονάδας Είσπραξης ή άλλης υπηρεσίας, με τον επα-
ναχαρακτηρισμό της οφειλής ως εισπράξιμης ή την καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο ακύρωση ή ανάκληση της απόφασης 
χαρακτηρισμού της οφειλής ως ανεπίδεκτης είσπραξης 
ή την εξόφληση των οφειλών ή για άλλο νόμιμο λόγο.

4. Η δέσμευση της περ. (δ) του άρθρου 5 της παρούσας 
απόφασης δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις ακατασχέ-
των σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 7
Επαναχαρακτηρισμός ως εισπράξιμων των 
καταχωρισθεισών ως ανεπίδεκτων είσπραξης 
οφειλών

1. Οφειλή που έχει καταχωρισθεί κατά το άρθρο 4 της 
παρούσας στο ειδικό βιβλίο ανεπίδεκτων είσπραξης, δι-
αγράφεται από το βιβλίο αυτό και επαναχαρακτηρίζεται 
ως εισπράξιμη, εάν πριν από την παραγραφή της διαπι-
στωθεί ότι υπάρχει ή αποκτήθηκε από τον οφειλέτη ή 
συνυπόχρεο πρόσωπο περιουσιακό στοιχείο που καθι-
στά δυνατή τη μερική ή ολική εξόφληση της οφειλής.

2. Η διαδικασία για τον επαναχαρακτηρισμό ως ει-
σπράξιμων των καταχωρισθεισών ως ανεπίδεκτων εί-
σπραξης οφειλών γίνεται με τη διαδικασία που προβλέ-
πεται στο άρθρο 3 της παρούσας.

Άρθρο 8
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων - 
Αρμόδια όργανα

1. Ο χαρακτηρισμός οφειλής ως ανεπίδεκτης είσπρα-
ξης και η καταχώρισή της στα ειδικά βιβλία του άρθρου 
4 γίνεται:

α) με απόφαση του αρμόδιου για την επιδίωξη της 
είσπραξης της οφειλής Προϊσταμένου φορολογικής ή 
τελωνειακής υπηρεσίας, κατόπιν εισήγησης του Προϊ-
σταμένου του Τμήματος που έχει την αρμοδιότητα του 
Δικαστικού, εφόσον πρόκειται για συνολική βασική βε-
βαιωμένη ληξιπρόθεσμη οφειλή μικρότερη των τριακο-
σίων χιλιάδων (300.000) ευρώ,

β) με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων, κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου για 
την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής Προϊσταμένου 
φορολογικής ή τελωνειακής υπηρεσίας, εφόσον πρό-
κειται για συνολική βασική βεβαιωμένη ληξιπρόθεσμη 
οφειλή από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ και έως 
ενάμισι εκατομμύριο (1.500.000) ευρώ και

γ) με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων, κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμέ-
νου της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, εφόσον 
πρόκειται για συνολική βασική βεβαιωμένη ληξιπρό-
θεσμη οφειλή μεγαλύτερη από ενάμισι εκατομμύριο 
(1.500.000) ευρώ.

2. Τα όργανα που αναφέρονται στην πρώτη παρά-
γραφο είναι αρμόδια, με τις ίδιες διακρίσεις, και για τον 
επαναχαρακτηρισμό ανεπίδεκτης είσπραξης οφειλής 
ως εισπράξιμης.

Άρθρο 9
Καταργούμενες διατάξεις - Έναρξη ισχύος

1. Οι διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1259/5.12.2013 
απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 
καταργούνται από την έναρξη ισχύος της παρούσας. 
Οι πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατά-
ξεων της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1259/5.12.2013 απόφασης, 
εξακολουθούν να ισχύουν.

2. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από 
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02049422610210004*
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