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ΘΕΜΑ: Χορήγηςη αποδεικτικοφ ενημερότητασ ςε οφειλζτεσ του Δημοςίου για είςπραξη 

χρημάτων ςτο πλαίςιο τησ διαδικαςίασ του ν. 3869/2010, όπωσ ιςχφει 

  
 

ε ςυνζχεια τθσ εγκυκλίου ΠΟΛ 1036/2016 τθσ Τπθρεςίασ μασ, ςτθν οποία 

περιλαμβάνονται βαςικζσ οδθγίεσ για το χειριςμό υποκζςεων υπαγωγισ οφειλετϊν ςτισ 

διατάξεισ του ν. 3869/2010, όπωσ ιςχφει, κακϊσ και των ΠΟΛ 1162/2017, 1037/2018 και 

1062/2018, με τισ οποίεσ κοινοποιικθκαν οι υπ’ αρικ. 163/2017, 229/2017 και 10/2018 

γνωμοδοτιςεισ του Ν..Κ., αντίςτοιχα, επί ειδικϊν ηθτθμάτων είςπραξθσ χρεϊν που ζχουν 

ενταχκεί ςτθ διαδικαςία του ν. 3869/2010 και με αφορμι ςχετικά ερωτιματα που ζχουν 

περιζλκει ςτθν Τπθρεςία μασ από τισ αρμόδιεσ Δ.Ο.Τ., με τθν παροφςα εγκφκλιο παρζχονται 

διευκρινίςεισ ςχετικά με τθ χοριγθςθ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ για είςπραξθ χρθμάτων από 

φορείσ του δθμόςιου τομζα, κατ’ εφαρμογι του άρκρου 12 του ν. 4174/2013 και των κατ’ 

εξουςιοδότθςθ αυτοφ εκδοκειςϊν αποφάςεων, ςε πρόςωπα που ζχουν κατακζςει αίτθςθ 

υπαγωγισ ι ζχουν υπαχκεί ςτθ δικαςτικι διαδικαςία του ν. 3869/2010 «Ρφκμιςθ των οφειλϊν 

υπερχρεωμζνων φυςικϊν προςϊπων και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει.  

Επιςθμαίνεται ότι θ πλθροφορία για τθν υποβολι αίτθςθσ από οφειλζτθ του Δθμοςίου 

για υπαγωγι ςτθ δικαςτικι διαδικαςία του ν. 3869/2010 κακϊσ και για το ςτάδιο αυτισ μπορεί 

να αντλθκεί από το ςχετικό αρχείο που τθρείται από τθν αρμόδια για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ 

Τπθρεςία ςφμφωνα με τθν εγκφκλιο ΠΟΛ 1036/2016. 

 

 1. Αρχικά, διευκρινίηεται ότι δεν ςυντρζχει λόγοσ εξαίρεςθσ των προςϊπων που ζχουν 

κατακζςει αίτθςθ υπαγωγισ ι ζχουν υπαχκεί ςτο ν. 3869/2010 από τθ γενικισ ιςχφοσ 
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υποχρζωςθ προςκόμιςθσ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ ι βεβαίωςθσ οφειλισ για τισ πράξεισ και 

τισ ςυναλλαγζσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 1 τθσ κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 12 του ν. 

4174/2013 εκδοκείςασ Απόφαςθσ Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ 1274/2013, όπωσ ιςχφει, δεδομζνου ότι τα 

πρόςωπα αυτά δεν περιλαμβάνονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 2 τθσ ανωτζρω απόφαςθσ 

(«Εξαιρζςεισ από τθν προςκόμιςθ»), οφτε υφίςταται ςχετικι ειδικι διάταξθ ςτο νομοκετικό 

πλαίςιο του ν. 3869/2010. Εξαίρεςθ από τθν ανωτζρω υποχρζωςθ ειςάγεται μόνο για τον 

εκκακαριςτι που τυχόν διορίηεται από το δικαςτιριο με τθν οριςτικι απόφαςθ δικαςτικισ 

ρφκμιςθσ οφειλϊν του ν. 3869/2010 αναφορικά με τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ μεταβίβαςθσ ςτοιχείου 

του ενεργθτικοφ τθσ περιουςίασ του οφειλζτθ κακϊσ και κάκε άλλθ ςυναλλαγι του με το 

Δθμόςιο ςτο πλαίςιο τθσ εκκακάριςθσ του ν. 3869/2010 (βλ. παρ. 1 του άρ. 9 του ν. 3869/2010 ςε 

ςυνδυαςμό με τθν παρ. 2 του άρκρου 133 του Πτωχευτικοφ Κϊδικα και ςχετικι ΠΟΛ 1036/2016, 

Κεφάλαιο Η, υπ’ αρικ. 5). 

  

 2. Θ ζνταξθ οφειλϊν ςε δικαςτικι ρφκμιςθ ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ του ν. 

3869/2010, τόςο με τθν οριςτικι απόφαςθ των άρκρων 8 και 9 του νόμου όςο και με προςωρινι 

διαταγι κατ’ άρκρο 5 αυτοφ, ςτθν οποία ορίηονται μθνιαίεσ καταβολζσ (ακόμα και μθδενικζσ), 

γίνεται δεκτό ότι κακιςτά τισ οφειλζσ αυτζσ «τακτοποιημένες με νόμιμο τρόπο» με τθν ζννοια τθσ 

περίπτωςθσ αϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 3 τθσ Απόφαςθσ Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ 1274/2013, όπωσ 

ιςχφει. Επομζνωσ, ςε περίπτωςθ που το ςφνολο των βεβαιωμζνων ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ 

λθξιπρόκεςμων οφειλϊν του οφειλζτθ, ατομικϊν ι από ςυνυπευκυνότθτα, ζχει ενταχκεί ςε 

δικαςτικι ρφκμιςθ βάςει απόφαςθσ ι προςωρινισ διαταγισ του ν. 3869/2010, κατά τα ανωτζρω, 

ςυντρζχει θ προχπόκεςθ χοριγθςθσ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ που προβλζπεται ςτθν 

περίπτωςθ αϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 3 τθσ Απόφαςθσ Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ 1274/2013. Ομοίωσ, θ 

προχπόκεςθ αυτι πλθροφται, ςε περίπτωςθ που μζροσ των ωσ άνω οφειλϊν ζχουν ενταχκεί ςε 

δικαςτικι ρφκμιςθ βάςει απόφαςθσ ι προςωρινισ διαταγισ του ν. 3869/2010, κατά τα ανωτζρω, 

και οι λοιπζσ οφειλζσ ζχουν τακτοποιθκεί με άλλο νόμιμο τρόπο, με αναςτολι είςπραξθσ ι 

ρφκμιςθ τμθματικισ καταβολισ. Θ ανωτζρω προχπόκεςθ χοριγθςθσ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ 

δεν πλθροφται με μόνθ τθν ολοκλιρωςθ κατάκεςθσ ςτο δικαςτιριο τθσ αίτθςθσ του ν. 3869/2010 

από τον οφειλζτθ, χωρίσ δθλαδι να ζχει εκδοκεί προςωρινι διαταγι κατ’ άρκρο 5 του ίδιου 

νόμου περί οριςμοφ μθνιαίων καταβολϊν (ακόμα και μθδενικϊν).  

 

 3. Ακολοφκωσ, ςε περίπτωςθ που ηθτείται αποδεικτικό ενθμερότθτασ για είςπραξθ 

χρθμάτων και πλθροφται θ προχπόκεςθ τθσ περίπτωςθσ αϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 3 τθσ 

Απόφαςθσ Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ 1274/2013, ςφμφωνα με τα ανωτζρω (υπ’ αρικ. 2) αναφερκζντα, κακϊσ 

και οι λοιπζσ προχποκζςεισ χοριγθςθσ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ που προβλζπονται ςτθν 

απόφαςθ αυτι, χορθγείται αποδεικτικό ενθμερότθτασ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ απόφαςθσ. 

Ειδικότερα, επιςθμαίνεται ότι, ςε περίπτωςθ που θ προςωρινι διαταγι ι θ δικαςτικι απόφαςθ 
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του ν. 3869/2010 ορίηει μθνιαίεσ καταβολζσ οριςμζνου φψουσ (όχι μθδενικοφ), επί του 

αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ τίκεται όροσ παρακράτθςθσ μζρουσ τθσ ειςπραττόμενθσ απαίτθςθσ, 

κατ’ εφαρμογι των ςχετικϊν διατάξεων του άρκρου 7 τθσ ΠΟΛ 1274/2013, όπωσ ιςχφουν μετά 

τθν τελευταία τροποποίθςι τουσ με τθν Απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ 1222/2017 (ΦΕΚ 

Βϋ/2018), κακϊσ ο οριςμόσ μθνιαίων καταβολϊν βάςει προςωρινισ ι οριςτικισ δικαςτικισ 

ρφκμιςθσ του ν. 3869/2010 γίνεται δεκτό ότι ςυνιςτά «ρφκμιςθ τμθματικισ καταβολισ», με τθν 

ζννοια τθσ παραγράφου 1 του ανωτζρω άρκρου. Αντίκετα, ςε περίπτωςθ που θ προςωρινι 

διαταγι ι θ δικαςτικι απόφαςθ του ν. 3869/2010 ορίηει καταβολζσ μθδενικοφ φψουσ, οι οφειλζσ 

που ζχουν υπαχκεί ςε αυτι κεωροφνται ότι τελοφν ςε «αναςτολι είςπραξθσ», με ςυνζπεια να 

μθν τίκεται όροσ παρακράτθςθσ για τθ χοριγθςθ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ.      

 

 4. Τπενκυμίηεται ότι ςε περίπτωςθ που θ είςπραξθ χρθμάτων αφορά επιςτροφι φόρου 

από τθ Φορολογικι Διοίκθςθ ι εξόφλθςθ τίτλου πλθρωμισ από φορζα τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ 

(Δθμόςιο εν ςτενι εννοία, όπωσ Τπουργεία, τρατιωτικά Νοςοκομεία κ.λπ.), πρζπει  να ελζγχεται 

αρχικά, ανεξαρτιτωσ φψουσ ποςοφ, θ ςυνδρομι των προχποκζςεων του ςυμψθφιςμοφ 

ςφμφωνα με τισ γενικά ιςχφουςεσ ςχετικζσ διατάξεισ (άρκρου 83 του ν.δ. 356/74-Κ.Ε.Δ.Ε. και 

άρκρου 48 του Ν. 4174/2013-Κ.Φ.Δ., όπωσ ιςχφουν, βλ. ςχετικζσ εγκυκλίουσ ΠΟΛ 1141/2016, 

1124/2014 και ΠΟΛ 1022/2012) κακϊσ και με τα προβλεπόμενα ςτθν ΠΟΛ 1037/2018 (υπ’ αρικ. 

ΝΚ 229/2017 γνωμοδότθςθ του Ν..Κ.), ςε περίπτωςθ που αυτι τυγχάνει εφαρμογισ. 

 

 5. Διευκρινίηεται ότι και ςτουσ οφειλζτεσ που ζχουν κατακζςει αίτθςθ υπαγωγισ ι 

ζχουν υπαχκεί ςτθ δικαςτικι διαδικαςία του ν. 3869/2010 ζχουν επίςθσ εφαρμογι οι διατάξεισ 

περί βεβαίωςθσ οφειλισ τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 12 του ν. 4174/2013 και τθσ κατ’ 

εξουςιοδότθςθ αυτοφ εκδοκείςασ Απόφαςθσ Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ 1275/2013, όπωσ ιςχφει, οι οποίεσ 

εφαρμόηονται ςε περίπτωςθ που απαιτείται θ προςκόμιςθ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ για 

είςπραξθ χρθμάτων και δεν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ οφτε για τθ διενζργεια ςυμψθφιςμοφ 

οφτε για τθ χοριγθςθ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ. 

  

 6. Πρζπει να τονιςτεί όμωσ ότι τα αναφερόμενα ανωτζρω (υπ’ αρικ. 3 - 5 παράγραφοι 

τθσ παροφςασ) ιςχφουν με τθν επιφφλαξθ τυχόν αντίκετου ρθτοφ όρου που ενδζχεται να ζχει 

περιλθφκεί ςτθν προςωρινι διαταγι ι τθ δικαςτικι απόφαςθ του ν. 3869/2010. Επομζνωσ, ςε 

περίπτωςθ π.χ. που ςτθν προςωρινι διαταγι ζχει περιλθφκεί ρθτι διάταξθ με τθν οποία 

απαγορεφεται θ παρακράτθςθ ςε περίπτωςθ είςπραξθσ χρθμάτων από τον οφειλζτθ (είτε γενικά, 

δθλαδι για οποιαδιποτε είςπραξθ από φορζα του δθμόςιου τομζα είτε από οριςμζνθ αιτία π.χ. 

για τθν είςπραξθ οριςμζνθσ αμοιβισ ι αςφαλιςτικοφ βοθκιματοσ), θ Φορολογικι Διοίκθςθ 

υποχρεοφται ςε ςυμμόρφωςθ προσ το περιεχόμενο αυτισ ςτο πλαίςιο τθσ γενικισ υποχρζωςθσ 

ςυμμόρφωςθσ ςτισ δικαςτικζσ αποφάςεισ και τισ προςωρινζσ διαταγζσ  ςφμφωνα με τα άρκρα 95 
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του υντάγματοσ και 1 του ν. 3068/2002 (βλ. γνωμ. ΝΚ 55/2016 και ΟλΝΚ 341/2014, αποφάςεισ 

του Σριμελοφσ υμβουλίου του τΕ του άρκρου 2 του ν. 3068/2002 υπ’ αρικμ. 60/2006, 15/2007, 

7/2009, 75/2009), ιτοι κατά παρζκκλιςθ των διατάξεων του άρκρου 7 τθσ ΠΟΛ 1274/2013, όπωσ 

ιςχφουν.  

   

 7. Δεδομζνου, τζλοσ, ότι ο νόμοσ προβλζπει τθ δυνατότθτα μεταρρφκμιςθσ (ι και 

ανάκλθςθσ) τθσ προςωρινισ διαταγισ κακϊσ και τθσ οριςτικισ απόφαςθσ με τισ οποίεσ 

ρυκμίηονται οφειλζσ ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ του ν. 3869/2010, ςε περίπτωςθ που αυτό 

δικαιολογείται από μεταβολζσ τθσ περιουςιακισ κατάςταςθσ και των ειςοδθμάτων του οφειλζτθ 

(βλ. Κεφάλαιο Η, υπ’ αρικ. II και III ςτθν εγκφκλιο ΠΟΛ 1036/2016), το Σμιμα Εςόδων τθσ Δ.Ο.Τ. 

οφείλει να ενθμερϊνει το αρμόδιο Σμιμα Δικαςτικό και Νομικισ Τποςτιριξθσ, ςε κάκε 

περίπτωςθ που υποβάλλεται αίτθμα χοριγθςθσ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ για είςπραξθ 

χρθμάτων από οφειλζτθ που ζχει υποβάλει αίτθςθ υπαγωγισ ςτον ν. 3869/2010, προκειμζνου θ 

εν λόγω πλθροφορία να αξιοποιείται κατάλλθλα ςτο πλαίςιο του δικαςτικοφ χειριςμοφ τθσ 

υπόκεςθσ.  

  

Ο Διοικητήσ τησ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων Εςόδων 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ  

Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

1. Αποδζκτεσ Πίνακα Γ’   

2. Διεφκυνςθ Τποςτιριξθσ Θλεκτρονικϊν Τπθρεςιϊν (με τθν παράκλθςθ να 

αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΑΔΕ, φςτερα από επικοινωνία και ςυνεννόθςθ με 

το Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ)  

3. Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ 

4. Θλεκτρονικι Βιβλιοκικθ ΑΑΔΕ 

Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Διεφκυνςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 

2. Διεφκυνςθ Ελζγχων 

3. Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Άμεςθσ Φορολογίασ 

4. Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ 

5. Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Φορολογίασ Κεφαλαίου και Περιουςιολογίου 

6. Διεφκυνςθ Φορολογικισ υμμόρφωςθσ 

7. Διεφκυνςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου 

8. Διεφκυνςθ Εςωτερικϊν Τποκζςεων  
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9. Γενικι Διεφκυνςθ Σελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ 

10. Δ/νςθ Σελωνειακϊν Διαδικαςιϊν 

11. Δ/νςθ Θλεκτρονικοφ Σελωνείου 

12. Αποδζκτεσ Πίνακα Δϋ  

13. Περιοδικό «Φορολογικι Επικεϊρθςθ»  

14. Κεντρικι Τπθρεςία του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ (Σμιμα Μελετϊν) 

15. Ειδικό Νομικό Γραφείο Δθμοςίων Εςόδων 

16. Φορολογικι και Σελωνειακι Ακαδθμία 

17. Δικθγορικοί φλλογοι  

18. Γραφείο Τπουργοφ Οικονομικϊν 

19. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικϊν 

20. Τπουργείο Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, με τθν παράκλθςθ να 

κοινοποιθκεί ςε όλα τα Ειρθνοδικεία τθσ χϊρασ 

21. Τπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Αλλθλεγγφθσ (με τθν παράκλθςθ να 

κοινοποιθκεί ςτο Κζντρο Είςπραξθσ Αςφαλιςτικϊν Οφειλϊν - ΚΕΑΟ) 

 

Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 

2. Γραφείο Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ 

3. Διεφκυνςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ 

4. Διεφκυνςθ Ειςπράξεων – Σμιματα Α,Β,Γ,Δ,Ε, Γραμματεία  

 

 


