ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ

Επί του με αρικμ. πρωτ. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2335/10.03.2017 ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.ΤΗΛ.

ΘΕΜΑ: Ερωτάται από τη Δημοτική Επιχείρηςη Σηλεθζρμανςησ
1. Ποιο το επιτόκιο υπερημερίασ που οφείλει να εφαρμόςει η Δ.Ε.ΣΗΛ. ςε
ληξιπρόθεςμεσ οφειλζσ των καταναλωτϊν;
2. τον τόκο που προκφπτει πρζπει να επιβάλλεται και τζλοσ χαρτοςήμου
και ειςφορά ΟΓΑ;

************************

I. Νομοθετικό πλαίςιο

Στθ διάταξθ του άρ. 21 Ν. 1069/80 : Κανονιςμοί λειτουργίασ και
διαχειρίςεωσ, προβλζπεται ότι:
«1. Με κανονιςμοφσ, που ςυντάςςονται και ψθφίηονται από το διοικθτικό
ςυμβοφλιο τθσ επιχειριςεωσ και ελζγχονται από το δθμοτικό ι κοινοτικό
ςυμβοφλιο του διμου ι τθσ κοινότθτασ ςτον οποίο ανικει θ επιχείρθςθ,
ρυκμίηονται κάκε φορά τα ςχετικά με τθ λειτουργία και διαχείριςθ τθσ
επιχείρθςθσ, ςφμφωνα με τισ γενικισ
οργανωτικζσ αρχζσ.
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παραδοχισ λογιςτικζσ και

2. Οι ανωτζρω κανονιςμοί δφνανται να τροποποιοφνται, εφ' όςον επιβάλλεται
τοφτο εκ των αναγκϊν λειτουργίασ τθσ επιχειριςεωσ κατά τθν αυτϊν ωσ άνω
διαδικαςίαν.
3. Μζχρι τθσ ςυντάξεωσ των υπό του παρόντοσ άρκρου προβλεπομζνων
κανονιςμϊν λειτουργίασ και διαχειρίςεωσ τθσ επιχειριςεωσ, εφαρμόηονται οι
υπάρχοντεσ αντίςτοιχοι κανονιςμοί του Διμου ι Συνδζςμου και εν
περιπτϊςει μθ υπάρξεωσ τοιοφτων αι ςχετικαί περί Διμων και Κοινοτιτων
διατάξεισ».
Περαιτζρω, με τθν παρ. 3 του ά. 23 του Ν. 1069/1980 προβλζφκθκε ότι: «Με
απόφαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ επιχείρθςθσ που εγκρίνεται από
το δθμοτικό ι κοινοτικό ςυμβοφλιο του διμου ι κοινότθτασ ςτον οποίο
ανικει θ επιχείρθςθ κακορίηονται όλα τα ςχετικά με τθ λειτουργία του
δικτφου υδρεφςεωσ και ιδίωσ ο τρόποσ του κακοριςμοφ κάκε φορά τθσ τιμισ
του φδατοσ, τθσ διανομισ αυτοφ, τα ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφνδεςθσ με το
δίκτυο υδρεφςεωσ, τθ διακοπι των ςυνδζςεων, τθν εγγφθςθ χριςεωσ
υδρομετρθτϊν, τισ διακλαδϊςεισ του δικτφου, τα υπόχρεα για ςφνδεςθ
ακίνθτα, οι υπόχρεοι καταβολισ των τελών υδρεφςεωσ πάςθσ φφςεωσ και
οι υποχρεώςεισ τουσ, κακώσ και οι αντίςτοιχεσ από αυτά κυρώςεισ και
γενικά κάκε λεπτομζρεια για τθ λειτουργία, ςυντιρθςθ και εκμετάλλευςθ
των ζργων φδρευςθσ τθσ επιχείρθςθσ».
Κατ’ εξουςιοδότθςθ των ωσ άνω διατάξεων εξεδόκθ από το Διοικθτικό
Συμβοφλιο θ απόφαςθ περί του Κανονιςμοφ Τθλεκζρμανςθσ. Εν ςυνεχεία θ
εν λόγω απόφαςθ τροποποιικθκε νομίμωσ δυνάμει τθσ μεταγενζςτερθσ υπ’
αρικμ. 1025/2016 αποφάςεωσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.

Με τθν διάταξθ τθσ παρ. 3 του ά. 14 τθσ υπ’ αρικμ. 1025/2016 αποφάςεωσ
του

Διοικθτικοφ

Συμβουλίου

προβλζφκθκε

ότι:

«οι

οφειλζσ

από

κακυςτερθμζνεσ εξοφλιςεισ λογαριαςμϊν μετά τθν 30θ θμζρα από τθν
καταλθκτικι θμερομθνία εξόφλθςθσ κακίςτανται υπεριμερεσ και άμεςα
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απαιτθτζσ από τθν Επιχείρθςθ με τον κάκε φορά ιςχφοντα τόκο
υπερθμερίασ του δθμοςίου».
Για οποιοδιποτε ποςό χρζουσ γίνεται λθξιπρόκεςμο, ο οφειλζτθσ
υποχρεοφται να καταβάλει τόκουσ εκπρόθεςμησ καταβολήσ κατ' ανάλογθ
εφαρμογι των διατάξεων των άρκρων 53 του Κ.Φ.Δ. (Ν. 4174/2013), όπωσ
ιςχφει. Βλ και παρ.1 άρκρο 6 Ν.Δ.356/74 (ΚΕΔΕ) όπωσ αντικαταςτάκθκε
με τθν παρ. 6 του άρκρου 7 του Ν. 4224/13). Οι εν λόγω διατάξεισ αφοροφν
βεβαιωμζνα ταμειακά (με τθ ςτενι ζννοια) ζςοδα, τα οποία δεν ζχουν
ειςπραχκεί

μζχρι

τθν

οριηόμενθ

προκεςμία

και

ζχουν

καταςτεί

λθξιπρόκεςμα.
Για οφειλζσ που βεβαιϊθηκαν μζχρι 31-12-2014 εφαρμόηονται, ωσ προσ τον
υπολογιςμό και το ανϊτατο όριο των προςαυξιςεων, οι διατάξεισ του αρ. 6
του ν.δ. 356/1974 όπωσ ίςχυε πριν τθν αντικατάςταςι του από τθν παρ. 6 του
αρ.7 του ν. 4224/2013 κακϊσ και οι ςυναφείσ ρυκμίςεισ, ιτοι 1% για κάθε
μήνα καθυςτζρηςησ, μη δυναμζνου να υπερβεί το 200% κατά τισ διατάξεισ
του άρκρου 6 ΚΕΔΕ (ΝΔ 356/74), του άρκρου 13 παρ. 1 Ν. 3193/03 και
τθν ΑΥΟ 1016358/800/0016/2005.

Επομζνωσ,

για

απαιτήςεισ

που

βεβαιϊθηκαν

μζχρι 31-12-

2014 εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 6 του ΚΕΔΕ (ΝΔ 356/74), όπωσ
ίςχυε πριν από τθν αντικατάςταςι του (άρκρο 7 παρ. 6 Ν. 4224/13), ιτοι
προςαυξήςεισ εκπρόθεςμησ καταβολήσ 1% για κάθε μήνα καθυςτζρηςησ
(μη δυναμζνου να υπερβεί το 200%). Εγκ. ΥΠΕΣ 11/10582/27-4-2015
Κακϋ όςον δε αφορά ςτισ

απαιτιςεισ που βεβαιϊκθκαν από 1-1-

2015 επιβαρφνονται με τόκο εκπρόκεςμθσ καταβολισ ςφμφωνα με το ά. 53
του Ν. 4174/13. Σφμφωνα με τθν εν λόγω διάταξθ όπωσ αντικαταςτάκθκε με
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το άρκρο 48 παρ. 3 Ν.4223/2013 «ο Υπουργόσ Οικονομικϊν με απόφαςθ του,
ορίηει τα επιτόκια υπολογιςμοφ τόκων, κακϊσ και όλεσ τισ αναγκαίεσ
λεπτομζρειεσ

για

τθν

εφαρμογι

του

παρόντοσ

άρκρου.»

Κατ' εξουςιοδότθςθ τθσ ανωτζρω διάταξθσ εκδόκθκε θ Απόφαςθ Υπ. Οικ.
ΔΠΕΙΣ 1198598ΕΞ2013/31.12.2013 (ΦΕΚ 19/10.01.2014 τεφχοσ Β’) ςφμφωνα
με τθν οποία το φψοσ του επιτοκίου υπολογιςμοφ των τόκων που καταβάλλει
ο φορολογοφμενοσ κατά τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 53 του
ν. 4174/2013 (Α' 170) ορίηεται ωσ το επιτόκιο των πράξεων Κφριασ
Αναχρθματοδότθςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Τράπεηασ (MRO) που ιςχφει
κατά τθν θμερομθνία καταβολισ του φόρου, πλζον οκτϊ και πενιντα μίασ
(8,51) εκατοςτιαίεσ μονάδεσ, ετθςίωσ, ενϊ το φψοσ του επιτοκίου
υπολογιςμοφ των τόκων τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 53 του ν. 4174/2013
(Α' 170) που καταβάλλονται ςτον φορολογοφμενο ορίηεται ωσ το επιτόκιο
πράξεων Κφριασ Αναχρθματοδότθςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Τράπεηασ
(MRO) που ιςχφει κατά τθν θμερομθνία ειδοποίθςθσ του φορολογοφμενου
για τθν επιςτροφι του φόρου, πλζον πζντε και εβδομιντα πζντε (5,75)
εκατοςτιαίεσ μονάδεσ, ετθςίωσ. Το επιτόκιο των ανωτζρω παραγράφων δεν
μεταβάλλεται κατά το μζροσ που αφορά το επιτόκιο των πράξεων Κφριασ
Αναχρθματοδότθςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Τράπεηασ (MRO) πριν τθν
εκάςτοτε ςωρευτικι μεταβολι αυτοφ κατά μία (1) εκατοςτιαία μονάδα
λαμβανομζνου ωσ βάςθ υπολογιςμοφ του επιτοκίου που ιςχφει κατά τθν
ζναρξθ ιςχφοσ τθσ απόφαςθσ Υπ. Οικ. ΔΠΕΙΣ 1198598ΕΞ2013/31.12.2013
Σο φψοσ του επιτοκίου υπολογιςμοφ των τόκων ανζρχεται ςήμερα
ςε 8,76 εκατοςτιαίεσ μονάδεσ ετηςίωσ (0,73% μηνιαίωσ), δυνάμει τθσ αρικμ.
ΔΠΕΙΣ 1198598 ΕΞ2014/31.12.2013 απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομικϊν
και τθσ υπ’ αρικμ. 1252/20.11.2015 ΠΟΛ.

4

ΙΙ. ΤΜΠΕΡΑΜΑ
Συνοψίηοντασ επί του πρϊτου ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.ΤΗΛ. προςικει θ εξισ
απάντθςθ:
 Για οφειλζσ που βεβαιϊθηκαν μζχρι 31-12-2014 επιβάλλεται τόκοσ
εκπρόκεςμθσ καταβολισ ποςοςτοφ 1% για κάθε μήνα καθυςτζρηςησ,
μη δυναμζνου να υπερβεί το 200%.
 Για οφειλζσ που βεβαιϊκθκαν από 1-1-2015 και μετά επιβαρφνονται
με τόκο εκπρόκεςμθσ καταβολισ με επιτόκιο υπολογιςμοφ των τόκων
ποςοςτοφ φψουσ 0,73% μηνιαίωσ.
Επί του δευτζρου ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.ΤΗΛ. προςικει αρνθτικι απάντθςθ.
Ο τόκοσ εκπρόθεςμησ καταβολήσ δεν δφναται να επιβαρυνθεί με τζλοσ
χαρτοςήμου και ειςφορά ΟΓΑ (3,6%). Τοφτο διότι ουδεμία ςχετικι
πρόβλεψθ διαλαμβάνεται ςτον Κϊδικα Τελϊν Χαρτοςιμου. Περαιτζρω,
δεδομζνου ότι όπωσ προανζφερα ο Κανονιςμόσ τθσ Επιχείρθςθσ
παραπζμπει ςτα ιςχφοντα ςτο Δθμόςιο και λαμβάνοντασ υπόψθ ότι τζλοσ
χαρτοςιμου δεν προβλζπεται να επιβάλλεται ςτουσ τόκουσ εκπρόκεςμθσ
καταβολισ οφειλϊν προσ το Δθμόςιο, γι’ αυτό το λόγο, δεν δφναται να
επιβλθκεί τζλοσ χαρτοςιμου (και ειςφορά ΟΓΑ)

ςτουσ τόκουσ

εκπρόκεςμθσ καταβολισ οφειλϊν προσ τθ Δ.Ε.ΤΗΛ.

Αθήνα, 31.03.2017
Ο γνωμοδοτϊν δικηγόροσ
Πάνοσ Ζυγοφρησ
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