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ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ

Επί του υποβλθκζντοσ ςτθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ερωτιματοσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α. με
αρ.πρωτ. εισ. 2379/07-09-2017:
ΘΕΜΑ: «Η Δ.Ε.Υ.Α.
1.Νομιμοποιείται να κεςπίηει ρυκμίςεισ οφειλϊν με απόφαςθ του Δ.Σ. ακόμθ
και αν δεν υπάρχει ρθτι νομοκετικι πρόβλεψθ;
2.Είναι υποχρεωμζνθ να ςυνομολογιςει διακανονιςμό με οφειλζτθ βάςει του
άρκρου 52 του ν.4483/2017; Στθν περίπτωςθ μάλιςτα που είναι
υποχρεωμζνθ:
Α) τι πρζπει να πράξει με τουσ διακανονιςμοφσ πελατϊν που ζχουν
ςυνομολογθκεί βάςει αποφάςεων Δ.Σ. και ευρίςκονται ςε ιςχφ;
Β) το πλικοσ των δόςεων που αιτείται ο οφειλζτθσ είναι δεςμευτικό
για τθν επιχείρθςθ;
3. Είναι θ Δ.Ε.Υ.Α. υποχρεωμζνθ να εφαρμόηει τον Κϊδικα Είςπραξθσ
Δθμοςίων Εςόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.);
4. Νομιμοποείται θ Δ.Ε.Υ.Α. να επιβάλλει προςαυξιςεισ ι να απαλλάςςει από
αυτζσ με απόφαςθ του Δ.Σ.;
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5. Υπάρχει κάποιοσ περιοριςμόσ ωσ προσ το φψοσ των προςαυξιςεων που
είναι δυνατόν να επιβάλλονται;
6. Υπόκεινται οι οφειλζσ από παροχι υπθρεςιϊν φδρευςθσ-αποχζτευςθσ ςε
παραγραφι;»
κατά τθ γνώμθ μου προςικει θ εξισ απάντθςθ:

******

Κ. ΝΟΜΚΚΟ ΠΛΑΚΚΟ

1.Σφμφωνα με το ά. 52 του ν.4483/2017 «1. Οφειλζσ προσ τουσ διμουσ και τα
νομικά πρόςωπα αυτϊν που ζχουν βεβαιωκεί ι που κα βεβαιωκοφν ζωσ και
δφο (2) μινεσ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ, μποροφν, κατόπιν
αιτιςεωσ του οφειλζτθ προσ τθν αρμόδια για τθν είςπραξι τουσ υπθρεςία
του οικείου διμου ι του νομικοφ προςϊπου αυτοφ, να ρυκμίηονται και να
καταβάλλονται με απαλλαγι κατά ποςοςτό από τισ κατά Κ.Ε.Δ.Ε.
προςαυξιςεισ και τόκουσ εκπρόκεςμθσ καταβολισ, κακϊσ και από τα
πρόςτιμα λόγω εκπρόκεςμθσ υποβολισ ι μθ υποβολισ ι ανακριβοφσ
διλωςθσ ι λόγω μθ καταβολισ τζλουσ, ωσ εξισ: α) αν εξοφλθκοφν εφάπαξ,
με απαλλαγι κατά ποςοςτό εκατό τοισ εκατό (100%), β) αν εξοφλθκοφν ςε
δφο (2) ζωσ είκοςι τζςςερισ (24) δόςεισ, με απαλλαγι κατά ποςοςτό
ογδόντα τοισ εκατό (80 %), γ) αν εξοφλθκοφν ςε εικοςιπζντε (25) ζωσ
ςαράντα οκτϊ (48) δόςεισ, με απαλλαγι κατά ποςοςτό εβδομιντα τοισ
εκατό (70%), δ) αν εξοφλθκοφν ςε ςαράντα εννζα (49) ζωσ εβδομιντα δφο
(72) δόςεισ, με απαλλαγι κατά ποςοςτό εξιντα τοισ εκατό (60%), ε) αν
εξοφλθκοφν ςε εβδομιντα τρεισ (73) ζωσ εκατό (100) δόςεισ, με απαλλαγι
κατά ποςοςτό πενιντα τοισ εκατό (50%)».
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Όπωσ προβλζπεται ςτο ά. 3 παρ. 2 κ) «2. Ειδικότερα το Διοικθτικό Συμβοφλιο
αποφαςίηει για τθ ρφκμιςθ λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων των πελατϊν τθσ
Δ.Ε.Υ.Α.».
Στο άρκρο 52 παρ.3 του ν.4483/2017 «Η αίτθςθ του οφειλζτθ για τθν
υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ υποβάλλεται το αργότερο εντόσ τεςςάρων (4) μθνϊν
από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου».
Εκ των παραπάνω άρκρων ςυνάγεται ότι θ Δ.Ε.Τ.Α. ωσ νομικό πρόςωπο
ιδιωτικοφ δικαίου το οποίο ανικει ςτουσ ΟΣΑ (ά. 1 και 3 του ν.4483/2017 εν
ςυνδ. με άρκρο 252 παρ. 4 του ΚΔΚ από το οποίο προκφπτει ότι οι Δ.Ε.Τ.Α.
αποτελοφν επιχειριςεισ ΟΣΑ) νομιμοποιείται να κεςπίηει ρυκμίςεισ
οφειλϊν με απόφαςθ του Δ.. ωσ προβλζπεται ανωτζρω εφόςον οι
ανωτζρω οφειλζσ ζχουν βεβαιωκεί ι πρόκειται να βεβαιωκοφν ζωσ και δφο
μινεσ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του ν.4483/2017(θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ
του νόμου θ 28/7/2017) δθλαδι ςτισ 30/09/2017 και εφόςον υποβλθκεί θ
αίτθςθ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ εντόσ τεςςάρων μθνϊν από τθν ζναρξθ
ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου δθλαδι μζχρι τισ 30/11/2017.
Και ςτθν περίπτωςθ που δεν τυγχάνει εφαρμογισ θ διάταξθ του άρκρ. 52
του ν.4483/2017 υπό τθν ζννοια ότι δεν ζχουν βεβαιωκεί τα τζλθ μζχρι
30/9/2017 και ςτθν περίπτωςθ που ζχουν βεβαιωκεί αλλά δεν ζχει
υποβλθκεί ςχετικι αίτθςθ από τουσ οφειλζτεσ ςφμφωνα με τθν
προβλεπόμενθ προκεςμία ςτο άρκρ. 52 δθλαϋδθ όταν δεν υπάρχει ρθτι
νομοκετικι πρόβλεψθ, εφαρμόηεται το ά. 21 του ν.1069/1980 ςφμφωνα με
το οποίο :
«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
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επιχείρθςθσ, ςφμφωνα με τισ γενικισ παραδοχισ λογιςτικζσ και οργανωτικζσ
αρχζσ. 2. Οι ανωτζρω κανονιςμοί δφνανται να τροποποιοφνται, εφ’όςον
επιβάλλεται τοφτο εκ των αναγκϊν λειτουργίασ τθσ επιχειριςεωσ κατά τθν
αυτιν 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 τοφτων αι ςχετικαί
περί Διμων και Κοινοτιτων διατάξεισ».
Θτοι, εφαρμογι ζχει το ά. 170 του ΔΚΚ το οποίο εφαρμόηεται ρθτϊσ για
τουσ ΟΣΑ και τα ν.π.δ.δ. και αναλόγωσ και για τισ Δ.Ε.Τ.Α. ςτο οποίο
προβλζπεται θ δυνατότθτα παροχισ διευκολφνςεων τμθματικισ καταβολισ
των οφειλϊν των τρίτων. Σο εν λόγω άρκρο (παρ.2) ςε ςυνδυαςμό με το
άρκρο 14 του ν.2648/1998 ορίηει ότι αρμόδια όργανα για τθ χοριγθςθ
διευκολφνςεων τμθματικισ καταβολισ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν προσ τθ
Δ.Ε.Τ.Α. είναι:
α) Σο Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α. για βαςικζσ οφειλζσ μζχρι ποςοφ 200.000 ευρϊ
β) το Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α. για βαςικζσ οφειλζσ από 200.000 ζωσ 600.000
ευρϊ
γ) το Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α. για βαςικζσ οφειλζσ από 600.000 ευρϊ και άνω.
Σο Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α. μπορεί να εκχωριςει τθν αρμοδιότθτα είτε εν
ςυνόλω, είτε για ςυγκεκριμζνα όρια οφειλϊν, ςε υπθρεςίεσ ι
υπαλλιλουσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.
Η διάταξθ του ά. 170 του ν.3463/2006, αφορά τθ δυνατότθτα που
ζχουν οι ΟΣΑ α’ βακμοφ και τα ν.π.δ.δ. αυτϊν, να παράςχουν ςτουσ
οφειλζτεσ τουσ, τισ ιςχφουςεσ, περί πάγιασ ρφκμιςθσ λθξιπρόκεςμων
οφειλϊν προσ το Δθμόςιο, διευκολφνςεισ που προβλζπονται ςτθν
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υποπαρ. Α.2 τθσ παρ. Α του άρκρου πρϊτου του ν.4152/2013 (ΤΠ.Ε.
50045/12.01.2015).
Από 1-7-2013 οι λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ προσ το Δθμόςιο ρυκμίηονται
πλζον με τισ διατάξεισ τθσ υποπαρ. Α.2 του ν.4152/2013, όπωσ
τροποποιικθκε από τθν παρ.2 του άρκρου 74 του ν.4174/2013.
Η υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ ςφμφωνα με τθν ΠΟΛ 1172/2013 μπορεί να γίνει
οποτεδιποτε.
Στθ ρφκμιςθ υπάγονται οι κάτωκι οφειλζσ:
Α) το ςφνολο των βεβαιωμζνων και λθξιπρόκεςμων οφειλών ζωσ τθν
θμερομθνία τθσ αίτθςθσ που δεν ζχουν τακτοποιθκεί κατά νόμιμο τρόπο
με αναςτολι πλθρωμισ ι δευκόλυνςθ ι άλλθ νομοκετικι ρφκμιςθ
τμθματικισ καταβολισ λθξιπρόκεςμων οφειλών (υποπαρ. Α.2. περ. 4 του
ν.4152/2013 και ΠΟΛ 1112/21.05.2013).
Επίςθσ δφνανται να υπαχκοφν ςτθ ρφκμιςθ οι κάτωκι οφειλζσ:
Α) οι βεβαιωμζνεσ και λθξιπρόκεςμεσ ζωσ τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ
αίτθςθσ υπαγωγισ, οφειλζσ που τελοφν ςε διοικθτικι ι δικαςτικι
αναςτολι
Β) μθ λθξιπρόκεςμεσ δόςεισ οφειλών, των οποίων τουλάχιςτον μία δόςθ
ζχει καταςτεί λθξιπρόκεςμθ κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ
ρφκμιςθσ.
Γ) Σε περίπτωςθ που μετά τθν θμερομθνία υπαγωγισ δθμιουργθκοφν νζεσ
λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ, ο οφειλζτθσ δφναται να τισ υπαγάγει ςτθν πάγια
ρφκμιςθ (άπαξ) με τουσ ίδιουσ όρουσ.
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Δ) θμειϊνεται ότι οφειλζσ βεβαιωμζνεσ υπζρ νομικϊν προςϊπων και
τρίτων υπάγονται ςτθν παροφςα ρφκμιςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτθν ΠΟΛ 1172/2013.
Οι οφειλζσ καταβάλλονται ςφμφωνα με τθν υποπαρ. Α.2. περ. 1 του
ν.4152/2013 ςε δφο (2) ζωσ δϊδεκα (12) ιςόποςεσ μθνιαίεσ δόςεισ και
κατ’ εξαίρεςθ ζωσ είκοςι τζςςερισ (24) ιςόποςεσ μθνιαίεσ δόςεισ,
εφόςον πρόκειται για οφειλζσ που βεβαιϊνονται από ζκτακτθ αιτία.
Οι υπαχκείςεσ ςτθ ρφκμιςθ οφειλζσ οι οποίεσ προζρχονται από ζκτακτθ
αιτία και δεν προζχρονται από δθλώςεισ που υποβάλλονται περιοδικά,
από τζλθ κυκλοφορίασ, δάνεια και ςυμβάςεισ μποροφν να ρυκμίηονται
και ςε ιςόποςεσ μθνιαίεσ δόςεισ άνω των δώδεκα (12) και μζχρι τισ είκοςι
τζςςερισ (24). Σε περίπτωςθ που υφίςτανται οφειλζσ που μποροφν μα
ρυκμίηονται, άλλεσ ζωσ δώδεκα και άλλεσ ζωσ εικοςιτζςςερισ μθνιαίεσ
δόςεισ αυτζσ ρυκμίηονται ταυτόχρονα (ΠΟΛ 1112/21.05.2013 παρ. 4)
Στθν περίπτωςθ που δεν βεβαιϊκθκαν οι οφειλζσ από τζλθ φδρευςθσ
και αποχζτευςθσ των Δ.Ε.Τ.Α. και οι οποίεσ κακίςτανται λθξιπρόκεςμεσ
ζωσ τθν ζναρξθ ιςχφοσ του ν.3536/2007, μπορεί να ρυκμιςτοφν και να
εξοφλθκοφν, χωρίσ τα αναλογοφντα πρόςτιμα και προςαυξιςεισ
εκπρόκεςμθσ καταβολισ, φςτερα από κανονιςτικι απόφαςθ του
διοικθτικοφ ςυμβουλίου τουσ που εκδίδεται εντόσ δφο μθνϊν από τθ
δθμοςίευςθ του παρόντοσ.
Με τθν απόφαςθ αυτι μπορεί να οριςκεί θ δυνατότθτα τμθματικισ
καταβολισ των βαςικϊν οφειλϊν ςε μθνιαίεσ δόςεισ, που δεν μποροφν
να υπερβαίνουν τισ δϊδεκα.
Η ρφκμιςθ γίνεται φςτερα από αίτθςθ που υποβάλλει ο οφειλζτθσ προσ
τθσ Δ.Ε.Υ.Α., εντόσ εξιντα θμερών από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ
ανωτζρω απόφαςθσ.
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Μαηί με τθν αίτθςθ, θ οποία ςυνοδεφεται από βεβαίωςθ του ΟΤΑ για το
ποςό τθσ οφειλισ, καταβάλλεται και θ πρώτθ δόςθ ενώ οι επόμενεσ
καταβάλλονται ζωσ τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα των επόμενων μθνών.
Με διλωςθ του οφειλζτθ μπορεί να ηθτθκεί θ εξόφλθςθ τθσ οφειλισ ςε
μικρότερο αρικμό δόςεων από τον οριςκζντα με τθν ανωτζρω απόφαςθ
(ά. 23 του ν. 3536/2007).
Επομζνωσ, είναι δυνατόν ακόμα και αν δεν υπάρχει ρθτι νομοκετικι
πρόβλεψθ να κεςπίηει ρυκμίςεισ οφειλϊν θ Δ.Ε.Τ.Α με απόφαςθ του
Δ.. τθσ.

2. Σφμφωνα με το ά. 52 του ν.4483/2017 αλλά και με τθν αιτιολογικι του
ζκκεςθ, ειςάγεται δυνατότθτα ευνοϊκισ ρφκμιςθσ των οφειλϊν προσ τουσ
ΟΣΑ κακϊσ και τα νομικά πρόςωπα αυτϊν, που προζρχονται από τζλθ,
φόρουσ, δικαιϊματα, ειςφορζσ, κακϊσ και τισ προςαυξιςεισ, τουσ τόκουσ
και τα πρόςτιμα που τισ επιβαρφνουν.
Με τθν παράγραφο 1 ορίηεται ότι μποροφν να ρυκμιςτοφν οφειλζσ από
νομικά ι φυςικά πρόςωπα προσ τουσ διμουσ και προσ τα νομικά πρόςωπα
αυτϊν.
3. Όπωσ προβλζπεται ςτο ά. 1 του ν.4483/2017 «1. Οι Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ
Φδρευςθσ και Αποχζτευςθσ (Δ.Ε.Υ.Α.) αποτελοφν νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ
δικαίου τθσ παρ. 4 του άρκρου 252 του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων (ΚΔΚ),
όπωσ κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτοτου ν. 3463/2006 (Αϋ 114) ζχουν
κοινωφελι και μθ κερδοςκοπικό χαρακτιρα και διζπονται από τουσ κανόνεσ
τθσ ιδιωτικισ οικονομίασ, εφόςον δεν ορίηεται διαφορετικά από άλλεσ
ειδικζσ διατάξεισ του παρόντοσ, του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων και του
ν. 3852/2010 (Αϋ 87)».
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Εν ςυνεχεία, κατά το άρκρο 17 του ν.1069/1980 προβλζπεται ότι: «1. Η
οικονομικι διαχείριςισ εκάςτθσ επιχειριςεωσ ενεργείται επί τθ βάςει ιδίου
Προχπολογιςμοφ εςόδων και εξόδων. Η επιχείρθςισ ζχει ιδίαν ταμειακιν
υπθρεςίαν, διατάκτθσ δε των δαπανϊν αυτισ είναι ο Γενικόσ Διευκυντισ εν
ςυμπράξει μετά του προϊςταμζνου των οικονομικϊν υπθρεςιϊν τθσ
επιχειριςεωσ ι οι νόμιμοι αναπλθρωταί των. 2. Το οικονομικό ζτοσ τθσ
διαχειρίςεωσ αντιςτοιχεί προσ το οικονομικόν ζτοσ τθσ Δθμοτικισ ι Κοινοτικισ
διαχειρίςεωσ, άμα δε τθ λιξει αυτόν κλείονται οι ενιαφςιοι λογαριαςμοί και
ενεργείται θ απογραφι τθσ περιουςίασ τθσ επιχειριςεωσ».
Επίςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 21 του ωσ άνω νόμου «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 παραδοχισ λογιςτικζσ και οργανωτικζσ αρχζσ. 2. Οι ανωτζρω
κανονιςμοί δφνανται να τροποποιοφνται, εφ’όςον επιβάλλεται τοφτο εκ των
αναγκϊν λειτουργίασ τθσ επιχειριςεωσ κατά τθν αυτιν 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, ςφμφωνα με το άρκρο 167 του ν.3463/2012 περί Κώδικα Διμων
και Κοινοτιτων ορίηεται ότι «1. Με τθν επιφφλαξθ των ειδικϊν διατάξεων
του παρόντοσ, για τθν είςπραξθ των εςόδων των Διμων και των Κοινοτιτων
εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Κϊδικα Ειςπράξεωσ Δθμοςίων Εςόδων,
όπωσ αυτζσ κάκε φορά ιςχφουν. Τα ταμειακά όργανα των Οργανιςμϊν
Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ αςκοφν αντιςτοίχωσ όλεσ τισ αρμοδιότθτεσ που
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προβλζπουν οι διατάξεισ αυτζσ. 2. Οι διατάξεισ του α.ν. 1819/1951 (ΦΕΚ 149
Α’) «Περί τρόπου διεξαγωγισ των πάςθσ φφςεωσ ςυναλλαγϊν του
Δθμοςίου», όπωσ κάκε φορά ιςχφουν, εφαρμόηονται ανάλογα και για τα χρζθ
προσ τουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, που ζχουν ίδια ταμειακι
υπθρεςία. Διμοι που ζχουν δικι τουσ ταμειακι υπθρεςία και υπθρεςία
φδρευςθσ ι επιχείρθςθ φδρευςθσ μποροφν να ςυνειςπράττουν με τουσ
λογαριαςμοφσ φδρευςθσ, με ςχετικι ειδικι μνεία και άλλα βεβαιωμζνα
χρζθ από τζλθ, δικαιϊματα και ειςφορζσ ανταποδοτικοφ χαρακτιρα,
φςτερα από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου. 3. Με
κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και
Αποκζντρωςθσ και Οικονομίασ και Οικονομικϊν κακορίηονται τα όρια των
οφειλϊν προσ τουσ ΟΤΑ μζχρι τα οποία αμελείται θ ταμειακι βεβαίωςι τουσ
και θ λιψθ αναγκαςτικϊν μζτρων είςπραξθσ».

Σφμφωνα με το άρκρο 52 παρ. 12 του ν.4483/2017 « Η ρφκμιςθ τθσ οφειλισ
καταργείται, με ςυνζπεια τθν υποχρεωτικι άμεςθ καταβολι του υπολοίπου
τθσ οφειλισ, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ αρχικισ βεβαίωςθσ και τθν άμεςθ
επιδίωξθ τθσ είςπραξισ του με όλα τα προβλεπόμενα από τθν ιςχφουςα
νομοκεςία μζτρα, εάν ο οφειλζτθσ: α) δεν καταβάλλει τρεισ (3) ςυνεχόμενεσ
δόςεισ ι κακυςτεριςει τθν καταβολι τθσ τελευταίασ δόςθσ για χρονικό
διάςτθμα μεγαλφτερο των τριϊν (3) μθνϊν, β) δεν υποβάλει ςτο διμο τισ
προβλεπόμενεσ δθλϊςεισ για τθν επιβολι του τζλουσ επί των ακακαρίςτων
εςόδων και του τζλουσ παρεπιδθμοφντων, μετά των περιοδικϊν δθλϊςεων
Φ.Π.Α. και του εκκακαριςτικοφ Φ.Π.Α., γ) ζχει υποβάλει αναλθκι ςτοιχεία
προκειμζνου να του χορθγθκεί θ ρφκμιςθ».

Eκ του ςυνδυαςμοφ των ωσ άνω διατάξεων, είναι ςαφζσ ότι για τθν
είςπραξθ των οφειλϊν από τα νομικά πρόςωπα των Δ.Ε.Τ.Α. εφαρμόηεται
θ νομοκεςία που προβλζπει όλα τα αναγκαία μζτρα είςπραξθσ και
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ςυγκεκριμζνα ο Κϊδικασ Ειςπράξεωσ Δθμοςίων Εςόδων (ΚΕΔΕ) κα πρζπει
να εφαρμοςτεί υποχρεωτικά από τισ Δ.Ε.Τ.Α.

4 και 5. Ωσ προαναφζρκθ, εφαρμόηεται εν προκειμζνω ο ΚΕΔΕ ςτθν
περίπτωςθ τθσ παρ.12 του ά. 52 του ν.4483/2017, δθλαδι ςτθν περίπτωςθ
που ο οφειλζτθσ δεν καταβάλλει τρεισ (3) ςυνεχόμενεσ δόςεισ ι
κακυςτεριςει τθν καταβολι τθσ τελευταίασ δόςθσ για χρονικό διάςτθμα
μεγαλφτερο των τριϊν (3) μθνϊν. Σφμφωνα με το άρκρο 6 του ΚΕΔΕ (ν.δ.
356/1974) «1. Για οποιοδιποτε ποςό χρζουσ γίνεται λθξιπρόκεςμό, ο
οφειλζτθσ υποχρεοφται να καταβάλει τόκουσ και πρόςτιμο εκπρόκεςμθσ
καταβολισ κατ’ ανάλογθ εφαρμογι των διατάξεων των άρκρων 53 και 57
του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013), όπωσ ιςχφει. (…) 3. Οι τόκοι και το πρόςτιμο τθσ
παραγράφου 1 υπολογίηονται και επί των εςόδων υπζρ οργανιςμϊν
τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.), Ειδικϊν Ταμείων και εν γζνει νομικϊν
προςϊπων δθμοςίου δικαίου που ςυνειςπράττονται με τα δθμόςια ζςοδα
από τθ Φορολογικι Διοίκθςθ».

Όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 57 του ν.4174/2013 «Αν οποιοδιποτε ποςό
φόρου δεν καταβλθκεί το αργότερο εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν
παρζλευςθ τθσ νόμιμθσ προκεςμίασ καταβολισ, υπολογίηεται πρόςτιμο ίςο
με ποςοςτό δζκα τοισ εκατό (10%) του φόρου που δεν καταβλικθκε
εμπρόκεςμα. Μετά τθν πάροδο ενόσ ζτουσ από τθ λιξθ τθσ νόμιμθσ
προκεςμίασ καταβολισ το παραπάνω πρόςτιμο ανζρχεται ςε είκοςι τοισ
εκατό (20%) του φόρου. Μετά τθν πάροδο δφο (2) ετϊν ανζρχεται ςε
τριάντα τοισ εκατό (30%) του φόρου» εν ςυνδυαςμό με το ά. 52 παρ. 7 του
ν.4483/2017 ςυνάγεται ότι θ κακυςτζρθςθ καταβολισ δόςθσ ςυνεπάγεται
τθν επιβάρυνςθ αυτισ με μθνιαία προςαφξθςθ 5% επί του ποςοφ τθσ δόςθσ
από τθν επομζνθ τθσ θμζρασ που όφειλε αυτι να καταβλθκεί ενϊ αν δεν
καταβλθκεί το χρζοσ το αργότερο εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν παρζλευςθ
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τθσ νόμιμθσ προκεςμίασ καταβολισ το παραπάνω πρόςτιμο ανζρχεται ςε
δζκα τοισ εκατό (10%) του φόρου που δεν καταβλικθκε εμπρόκεςμα. Μετά
τθν πάροδο ενόσ ζτουσ από τθ λιξθ τθσ νόμιμθσ προκεςμίασ καταβολισ το
παραπάνω πρόςτιμο ανζρχεται ςε είκοςι τοισ εκατό (20%) του φόρου.
Μετά τθν πάροδο δφο (2) ετϊν ανζρχεται ςε τριάντα τοισ εκατό (30%) του
φόρου.
Όπωσ προβλζπεται ςτο ά. 52 παρ. 1 και 8 του ν.4483/2017 « 1. 1. Οφειλζσ
προσ τουσ διμουσ και τα νομικά πρόςωπα αυτϊν που ζχουν βεβαιωκεί ι
που κα βεβαιωκοφν ζωσ και δφο (2) μινεσ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του
παρόντοσ, μποροφν, κατόπιν αιτιςεωσ του οφειλζτθ προσ τθν αρμόδια για
τθν είςπραξι τουσ υπθρεςία του οικείου διμου ι του νομικοφ προςϊπου
αυτοφ, να ρυκμίηονται και να καταβάλλονται με απαλλαγι κατά ποςοςτό
από τισ κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προςαυξιςεισ και τόκουσ εκπρόκεςμθσ καταβολισ,
κακϊσ και από τα πρόςτιμα λόγω εκπρόκεςμθσ υποβολισ ι μθ υποβολισ ι
ανακριβοφσ διλωςθσ ι λόγω μθ καταβολισ τζλουσ, ωσ εξισ: α) αν
εξοφλθκοφν εφάπαξ, με απαλλαγι κατά ποςοςτό εκατό τοισ εκατό (100%),
β) αν εξοφλθκοφν ςε δφο (2) ζωσ είκοςι τζςςερισ (24) δόςεισ, με απαλλαγι
κατά ποςοςτό ογδόντα τοισ εκατό (80 %), γ) αν εξοφλθκοφν ςε εικοςιπζντε
(25) ζωσ ςαράντα οκτϊ (48) δόςεισ, με απαλλαγι κατά ποςοςτό εβδομιντα
τοισ εκατό (70%), δ) αν εξοφλθκοφν ςε ςαράντα εννζα (49) ζωσ εβδομιντα
δφο (72) δόςεισ, με απαλλαγι κατά ποςοςτό εξιντα τοισ εκατό (60%), ε) αν
εξοφλθκοφν ςε εβδομιντα τρεισ (73) ζωσ εκατό (100) δόςεισ, με απαλλαγι
κατά ποςοςτό πενιντα τοισ εκατό (50%) (…)
8. Εφόςον ο οφειλζτθσ, ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ ρφκμιςθσ, εξοφλιςει
εφάπαξ τισ υπόλοιπεσ δόςεισ των ρυκμιςμζνων οφειλϊν, παρζχεται
απαλλαγι

κατά

ποςοςτό

επί

του

εναπομείναντοσ

ποςοφ

των

προςαυξιςεων εκπρόκεςμθσ καταβολισ και των προςτίμων, ίςο με αυτό
που αντιςτοιχεί ςτον αρικμό των μθνιαίων δόςεων που τελικά
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διαμορφϊνεται, με αντίςτοιχθ τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ του αρμόδιου
οργάνου τθσ παραγράφου 4.».
τθν περίπτωςθ δθλαδι που ζχουν βεβαιωκεί οι οφειλζσ ςφμφωνα με το ά.
52 του ν.4483/2017, μποροφν να ρυκμίηονται και να καταβάλλονται με
απαλλαγζσ ωσ προβλζπεται ςτο εν λόγω άρκρο διαφορετικά ςτθν
περίπτωςθ που δεν ζχουν βεβαιωκεί ςφμφωνα με το ά. 52 του
ν.4483/2017, δεν υπάρχουν απαλλαγζσ.

Επομζνωσ, εκ των ανωτζρω ςυνάγεται ότι θ Δ.Ε.Τ.Α. νομιμοποιείται να
επιβάλλει προςαυξιςεισ ι να απαλλάςςει από αυτζσ με απόφαςθ του Δ..
Περαιτζρω, εκ του ςυνδυαςμοφ των παραπάνω άρκρων προκφπτει ότι
υπάρχει ςυγκεκριμζνοσ περιοριςμόσ ωσ προσ το φψοσ των προςαυξιςεων
που είναι δυνατόν να επιβάλλονται.

6. Ωσ ανεφζρκθ ανωτζρω, ςφμφωνα με το άρκρο 21 του ν.1069/1980 ωσ
προσ τθ διαχείριςθ των Δ.Ε.Τ.Α. εφαρμόηονται ςε περίπτωςθ που δεν
υπάρχουν κανονιςμοί των Δ.Ε.Τ.Α. οι ςχετικζσ περί Διμων διατάξεισ.
Συγκεκριμζνα, ςφμφωνα με το άρκρο 2 του ΑΝ 344/1968 ωσ ιςχφει:
«1. Η βεβαίωςισ των φόρων, τελϊν, δικαιωμάτων, ειςφορϊν και αντιτίμου
προςωπικισ εργαςίασ ενεργείται υπό των διμων και κοινοτιτων εντόσ
αποςβεςτικισ προκεςμίασ πζντε ετϊν από τθσ λιξεωσ του οικονομικοφ
ζτουσ εισ ο ανάγονται.
Κατϋεξαίρεςθ είναι δυνατι θ βεβαίωςθ μετά τθν πάροδο τθσ παραπάνω
προκεςμίασ αν: α) είναι άγνωςτοσ ο υπόχρεοσ, β) ζχει ακυρωκεί μετ5ά τ5θν
πάροδο τθσ πενταετίασ θ φορολογικι εγγραφι για το λόγο ότι ο υπόχρεοσ δεν
ζλαβε γνϊςθ τθσ εγγραφισ, γ) θ βεβαίωςθ ζγινε ςε πρόςωπο που δεν είναι
μερικι ι ολικι φορολογικι υποχρζωςθ και δ) θ βεβαίωςθ ζγινε για
οικονομικό

ζτοσ

διάφορο

από

αυτό

που

υποχρζωςθ…»(άρκρο 61 παρ.2 Ν.1416/1984).
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αφορά

θ

φορολογικι

Νομολογία: Μθ νόμιμθ και ακυρωτζα θ βεβαίωςθ τελών από ΟΤΑ μετά τθν
παρζλευςθ πενταετίασ και μθ ςυντρεχουςών των περιπτώςεων εξαιρζςεωσ
που προβλζπονται από το άρκρο 61 παρ. 2του Ν.1416/1984 (ΣτΕ 1990/1999
ΔΔΙΚΗ 2002/125).

φμφωνα με τθ διάταξθ του άρκρου 6 του ΑΝ 344/1968: «… Ο χρόνοσ τθσ
παραγραφισ των αξιϊςεων των διμων και κοινοτιτων είναι είκοςι ετϊν,
αρχόμενοσ από τθσ λιξεωσ του οικονομικοφ ζτουσ εντόσ του οποίου
εβεβαιϊκθςαν αφται οριςτικϊσ. Κατ’ εξαίρεςιν αι προερχόμεναι εκ φόρων
εν γζνει, τελϊν, δικαιωμάτων, ειςφορϊν και αντιτίμου προςωπικισ
εργαςίασ παραγράφονται μετά πενταετίαν ωσ ανωτζρω…».

Περαιτζρω για τθν παραγραφι των αξιϊςεων των ΟΣΑ κατά τρίτων
εφαρμόηονται οι ςχετικζσ διατάξεισ περί παραγραφισ απαιτιςεων του
Δθμοςίου ιτοι θ εγκφκλιοσ ΠΟΛ 1154/12-10-2016 ςτθν οποία αναφζρεται
ότι: «Χρθματικι απαίτθςθ του Δθμοςίου μαηί με τα πρόςτιμα, τουσ τόκουσ και
τισ προςαυξιςεισ που ζχουν βεβαιωκεί, εφόςον δεν ορίηεται διαφορετικά
ςτον ίδιο νόμο ι ςε άλλθ ειδικι διάταξθ που ρυκμίηει προκεςμία
παραγραφισ απαιτιςεων του Δθμοςίου. Η προκεςμία παραγραφισ αρχίηει
από τθ λιξθ του οικονομικοφ ζτουσ εντόσ του οποίου βεβαιϊκθκε με τθ ςτενι
ζννοια θ απαίτθςθ και κατζςτθ αυτι λθξιπρόκεςμθ. (παρ. 2 άρκρου 136
Ν.4270/2014).
Σε εικοςαετι παραγραφι υπόκεινται απαιτιςεισ του Δθμοςίου που:
ι. απορρζουν από ςφμβαςθ που αυτό ζχει καταρτίςει, ςτθν οποία
περιλαμβάνεται και θ ςφμβαςθ που βαςίηεται ςε πρακτικό του Ν.Σ.Κ., με το
οποίο καταρτίηεται εξωπτωχευτικι ρφκμιςθ του τρόπου καταβολισ
πτωχευτικϊν χρεϊν, οφειλόμενων ςτο Δθμόςιο, θ οποία εξομοιϊνεται
πλιρωσ με μεταπτωχευτικι ζννομθ ςχζςθ.
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ιι.

απορρζουν

από

τελεςίδικθ

απόφαςθ

είτε

αναγνωριςτικι

είτε

καταψθφιςτικι οποιουδιποτε δικαςτθρίου.
ιιι. γεννικθκαν ςυνεπζια άπιςτθσ διαχείριςθσ
iv. απορρζουν από διάταξθ τελευταίασ βοφλθςθσ.
v. αφοροφν ςε περιοδικζσ παροχζσ.
vi. γεννικθκαν από καταλογιςμό που ζγινε από οποιαδιποτε αρμόδια
δθμόςια αρχι.
vii. γεννικθκαν από αυτοτελι πρόςτιμα που επιβλικθκαν από διοικθτικζσ
αρχζσ.
viii. αφοροφν ςε απόδοςθ παρακρατθκζντων ι για λογαριαςμό αυτοφ
ειςπραχκζντων φόρων, τελϊν και δικαιωμάτων και
ix. απορρζουν από κατάπτωςθ εγγυιςεων τρίτων (άρκρο 136 παρ. 3 του
Ν.4274/2014)
Χρθματικι απαίτθςθ του Δθμοςίου, που περιιλκε ςε αυτό με οποιονδιποτε
τρόπο και οποιαδιποτε αιτία, υπόκειται ςτθν προβλεπόμενθ από τισ κείμενεσ
διατάξεισ παραγραφι, που δεν δφναται όμωσ ςε κάκε περίπτωςθ να
ςυμπλθρωκεί ςτο πρόςωπο του Δθμοςίου προ τθσ παρόδου πζντε ετών από
τθ λιξθ του οικονομικοφ ζτουσ μζςα ςτο οποίο ζγινε θ βεβαίωςθ αυτι με τθ
ςτενι ζννοια (παρ. 4 του άρκρου 136 του ν.4270/2014).
Ιςχφει ακόμθ ότι ςφμφωνα με το άρκρο 32 του ν.4304/2014 «Χρθματικζσ
αξιϊςεισ των οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ που αφοροφν ςε απόδοςθ
φόρων, τελϊν, δικαιωμάτων και ειςφορϊν και προκφπτουν εξαιτίασ μθ
υποβολισ από τουσ υπόχρεουσ των αναγκαίων ςτοιχείων για τθ βεβαίωςι
τουσ ι υποβολισ ανακριβϊν ι ελλιπϊν ςτοιχείων ι λανκαςμζνα
βεβαιωμζνων οφειλϊν, βεβαιϊνονται ςε βάροσ των υπόχρεων εντόσ
εικοςαετίασ από τθ λιξθ του οικονομικοφ ζτουσ που δθμιουργικθκε θ
ςχετικι

υποχρζωςθ

προσ

καταβολι

προςαυξιςεων)».
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τουσ

(χωρίσ

τθν

επιβολι

Εν προκειμζνω, ςτθν περίπτωςθ που δεν ζχουν βεβαιωκεί οι εν λόγω
οφειλζσ από παροχι υπθρεςιϊν φδρευςθσ-αποχζτευςθσ, θ αποςβεςτικι
προκεςμία εντόσ τθσ οποίασ πρζπει να γίνει θ βεβαίωςθ αυτϊν είναι πζντε
ζτθ από τθσ λιξεωσ του οικονομικοφ ζτουσ ςτο οποίο ανάγονται.
Εφόςον βεβαιωκοφν, ο χρόνοσ παραγραφισ τθσ αξίωςθσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. ζναντι
των τρίτων είναι είκοςι ετϊν ο οποίοσ άρχεται από τθσ λιξεωσ του
οικονομικοφ ζτουσ εντόσ του οποίου ζγινε θ βεβαίωςθ αυτϊν.

ΚΚ. ΤΜΠΕΡΑΜΑ
1. Η Δ.Ε.Τ.Α. νομιμοποιείται να κεςπίηει ρυκμίςεισ οφειλϊν με
απόφαςθ του Δ.. τθσ βάςει των άρκρων 1, 3 και 52 του ν.4483/2017
κακϊσ επίςθσ και του άρκρου 252 παρ. 4 του ΔΚΚ αλλά και ςτθν
περίπτωςθ που δεν υπάρχει ρθτι νομοκετικι πρόβλεψθ, βάςει του
ά. 21 του ν.1069/1980 εν ςυνδυαςμό με το ά. 170 του ΔΚΚ , τθν
υποπαρ. Α.2. περ. 1 του Ν.4152/2013 και τθν ΠΟΛ 1172/2013 για τισ
οφειλζσ που ζχουν βεβαιωκεί ενϊ για εκείνεσ που δεν ζχουν
βεβαιωκεί βάςει του ά. 23 παρ. 2 του ν. 3536/2007.
2. Τφίςταται θ δυνατότθτα ευνοϊκισ ρφκμιςθσ των οφειλϊν προσ τθ
Δ.Ε.Τ.Α. που προζρχονται από τζλθ, φόρουσ, δικαιϊματα, ειςφορζσ
κακϊσ και τισ προςαυξιςεισ, τουσ τόκουσ και τα πρόςτιμα που τισ
επιβαρφνουν.
3. φμφωνα με όςα προβλζπουν οι διατάξεισ των άρκρων 1 του
ν.4483/2017, 17 και 21 του ν.1069/1980, 167 του ν.3463/2006 κακϊσ
και του άρκρου 52 παρ. 12 του ν.4483/2017, για τθν είςπραξθ των
οφειλϊν από τισ Δ.Ε.Τ.Α. εφαρμόηεται θ διαδικαςία είςπραξθσ του
ΚΕΔΕ (Ν.Δ. 356/1974).
4., 5. Εκ του ςυνδυαςμοφ των άρκρων 52 παρ.7 και 12 του ν.4483/2017,
6 του ν.δ. 356/1974, 57 του ν.4174/2013 ςυνάγεται ότι θ Δ.Ε.Τ.Α.
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επιβάλλει ςυγκεκριμζνεσ προςαυξιςεισ ςε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ
καταβολισ τθσ οφειλισ κακϊσ επίςθσ και νομιμοποιείται να
απαλλάςςει από αυτζσ με απόφαςθ του Δ τθσ.
6. Οι οφειλζσ των τρίτων ζναντι των Δ.Ε.Τ.Α. από παροχι υπθρεςιϊν
φδρευςθσ και αποχζτευςθσ εφόςον δεν ζχουν βεβαιωκεί, βεβαιϊνονται
εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ πζντε ετϊν από τθσ λιξεωσ του
οικονομικοφ ζτουσ ςτο οποίο ανάγονται.
Όςον αφορά τθν παραγραφι των αξιϊςεων των ΔΕΤΑ κατά τρίτων, αυτζσ
παραγράφονται εντόσ προκεςμίασ είκοςι ετϊν από τθσ λιξεωσ του
οικονομικοφ ζτουσ μζςα ςτο οποίο βεβαιϊκθκαν.

Ακινα, 19/9/2017
Ο γνωμοδοτϊν δικθγόροσ
Πάνοσ Ζυγοφρθσ
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