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ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ

Μου ετζκθ προσ γνωμοδότθςθ με το υπ'αρικμ. πρωτοκόλλου 2663/0412-2017 ζγγραφο τθσ Δ.Ε.Υ.Α. ερϊτθμα, που αφορά τθν παραγραφι
οφειλϊν προσ τθν Δ.Ε.Υ.Α από επιβολι τζλουσ απόρριψθσ
βοκρολυμάτων ςτο ςτακμό υποδοχισ βοκρολυμάτων ςτισ Ε.Ε.Λ. του
Διμου ….
Επί του τεκζντοσ ερωτιματοσ θ γνϊμθ μου είναι θ κάτωκι:

Α. ΤΝΣΟΜΟ ΙΣΟΡΙΚΟ
Προκειμζνου για τθν διαχείρθςθ βοκρολυμάτων των Ε.Ε.Λ του Διμου
…, ο Διμοσ εκκίνθςε τθν λειτουργία ενόσ ςτακμοφ υποδοχισ των
βοκρολυμάτων, ςτουσ δε ειςερχόμενουσ ςτο ςτακμό βυτιοφορείσ,
επζβαλε τζλοσ απόρριψθσ βοκρολυμάτων, αρχικϊσ, το ποςό των 20,00
ευρϊ πλζον Φ.Π.Α ανά βυτίο (υπ'αρικμ. απόφαςθ 39/2009 τθσ τότε
Δ.Ε.Υ.Α.Χ). Μετζπειτα, αφοφ τροποποίθςε τθν ωσ άνω απόφαςι του,
επζβαλε το μειωμζνο ποςό των 10,00 ευρϊ πλζον Φ.Π.Α ανά βυτίο
(υπ'αρικμ. απόφαςθ 27/2011 τθσ Δ.Ε.Υ.Α. …).
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Ζναντι αυτοφ του προςτίμου οι ιδιοκτιτεσ των βυτίων εξζφραςαν τισ
ζντονεσ αντιρριςεισ τουσ και αρνικθκαν να πλθρϊςουν το ωσ άνω
τζλοσ. Προσ αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ, το Διοικθτικό Συμβοφλιο
τθσ Δ.Ε.Υ.Α. αποφάςιςε τθν ςυνολικι βεβαίωςθ των οφειλϊν ςτθν
αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Ωςτόςο, το ςφνολο των βεβαιωτικϊν καταλόγων επεςτράφθςαν από
τθν αρμόδια Δ.Ο.Υ Καβάλασ ηθτϊντασ από τθ Δ.Ε.Υ.Α. να ςυμπεριλάβει
ςτουσ αυτοφσ καταλόγουσ βεβαίωςθ από τθν οποία κα προκφπτει το
χρονικό διάςτθμα τθσ παραγραφισ των παραπάνω οφειλϊν.

Β. ΙΧΤΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
Σο άρκρο 1 του ν. 1069/1980 ορίηει ότι "...οι Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ
Ύδρευςθσ και Αποχζτευςθσ (Δ.Ε.Υ.Α.) αποτελοφν νομικά πρόςωπα
ιδιωτικοφ δικαίου τθσ παρ. 4 του άρκρου 252 του Κώδικα Διμων και
Κοινοτιτων (ΚΔΚ), όπωσ κυρώκθκε με το άρκρο πρώτο του ν.
3463/2006 (Α` 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 (Α` 87)." Βάςει
τθσ διάταξθσ αυτισ εάν δεν υπάρχουν ειδικζσ διατάξεισ που να
ρυκμίηουν ηθτιματα των Δ.Ε.Υ.Α., δθλαδι υπάρχει κενό ςτο ειδικό για
τισ Δ.Ε.Υ.Α. νομοκετικό πλαίςιο εφαρμόηονται με τθν μζκοδο τθσ
ανάλογθσ εφαρμογισ οι διατάξεισ που αφοροφν ςτουσ ΟΤΑ.
Επειδι ςτον νόμο 1069/1980 δεν ρυκμίηεται το κζμα τθσ παραγραφισ
οφειλϊν προσ τισ Δ.Ε.Υ.Α. ιςχφουν οι διατάξεισ τθσ παραγραφισ
οφειλϊν προσ τουσ ΟΤΑ, όπωσ πρόκειται να αναλυκοφν παρακάτω
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Γ. Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ
Θ παραγραφι είναι θ απόςβεςθ τθσ αξίωςθσ του Διμου λόγω μθ
ενάςκθςισ τθσ μζςα ςτο χρόνο που προβλζπεται από τισ ςχετικζσ
διατάξεισ. Ζχει ςκοπό τθν εκκακάριςι τουσ, ϊςτε να υπάρχει ςαφισ
εικόνα των εςόδων. Αποτελεί κεςμό δθμόςιασ τάξθσ, ςυνεπϊσ είναι
άκυρθ κάκε ςυμφωνία, θ οποία τροποποιεί τουσ όρουσ τθσ
παραγραφισ.
Παραγραφι απαίτθςθσ είναι το χρονικό διάςτθμα μετά τθ ςυμπλιρωςθ
του οποίου ο δανειςτισ δεν δφναται να επιδιϊξει τθν είςπραξθ αυτισ
και ο οφειλζτθσ ζχει δικαίωμα να αρνθκεί τθν παροχι. Ό,τι
καταβλικθκε όμωσ χωρίσ γνϊςθ τθσ παραγραφισ δεν αναηθτείται.
Θεωρείται απαραίτθτο να διευκρινιςτεί πωσ ςτθν περίπτωςθ τθσ
παραγραφισ απαιτιςεων των ΟΤΑ υπάρχουν δφο διαφορετικζσ
παραγραφζσ.
Αφενόσ θ παραγραφι τθσ βεβαίωςθσ των οφειλϊν, και αφετζρου θ
παραγραφι τθσ είςπραξθσ των οφειλϊν.

1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΗ ΣΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ -ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
1α. Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΣΟΤ ΑΝ 344/1968
Το άρκρο 3 Β.Δ/τοσ 17.5-15.6.1959 (ΦΕΚ Α'114), το οποίο ορίηει ότι
"Βεβαίωςισ εςόδου νοείται θ κατά τουσ κείμενουσ νόμουσ παεά των
αρμοδίων αρχών ι υπθρεςιών και οργάνων των διμων εκκακάριςισ
απαιτιςεωσ τινόσ των διμων και ο προςδιοριςμόσ του ποςοφ αυτισ,
τοκ προςώπου του οφειλζτου, του είδουσ του εςόδου και τθσ αιτίασ δι'
ιν οφείλεται"
Ο ΑΝ 344/1968 , ςτο άρκρο 2, παρ. 1 προβλζπει ότι "Η βεβαίωςισ των
φόρων, τελϊν, δικαιωμάτων, ειςφορϊν και αντιτίμου προςωπικισ
εργαςίασ ενεργείται υπό των διμων και κοινοτιτων εντόσ
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αποςβεςτικισ προκεςμίασ πζντε ετϊν από τθσ λιξεωσ του
οικονομικοφ ζτουσ, εισ ο ανάγονται.". Επομζνωσ ο ΑΝ 344/1968
κακιερϊνει γενικι προκεςμία για βεβαίωςθ ειςφορϊν πζντε ετϊν.
Το δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 1 του ΑΝ 344/1968 τροποποιικθκε από το
άρκρο 61 του ν. 1416/1984 ωσ εξισ: " Κατ` εξαίρεςθ είναι δυνατι θ
βεβαίωςθ μετά τθν πάροδο τθσ παραπάνω προκεςμίασ αν: α) είναι
άγνωςτοσ ο υπόχρεοσ, β) ζχει ακυρωκεί μετά τθν 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 αφορά θ φορολογικι
υποχρζωςθ".
Επομζνωσ εφόςον δεν υφίςταται εφαρμογι ειδικότερων διατάξεων θ
βεβαίωςθ των οφειλϊν παραγράφεται εντόσ πζντε ετϊν από τθ λιξθ
του ζτουσ το οποίο γεννικθκαν.

1β. Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΣΟΤ ΑΡΘΡ. 32 Ν. 4304/2014
Ειδικότερα, ο νεϊτεροσ νόμοσ 4304/2014, ςτο άρκρο 32, ορίηει ότι
"...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 βεβαίωςθ 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 τουσ, *χωρίσ τθν επιβολι προςαυξιςεων+."
Πιο αναλυτικά, θ ωσ άνω διάταξθ ρυκμίηει τθν ειδικι περίπτωςθ τθσ
παραγραφισ τθσ βεβαίωςθσ οφειλϊν αιτία απόδοςθσ φόρων, τελϊν,
δικαιωμάτων και ειςφορϊν, όταν θ υποβολι των αναγκαίων για τθν
βεβαίωςθ ςτοιχείων από τουσ υπόχρεουσ ζχει γίνει κατά τρόπο
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ελλιπι και ανακριβι. Με τθν ωσ άνω διάταξθ επιμθκφνεται κατ'
εξαίρεςθ θ πενταετισ παραγραφι ςε εικοςαετι, αρχόμενθ από τθ
λιξθ του οικονομικοφ ζτουσ εντόσ του οποίου δθμιουργικθκε θ ςχετικι
υποχρζωςθ.
Συνεπϊσ, με το άρκρο 32 του Ν.4304/2014 επιμθκφνκθκε θ
προβλεπομζνθ ςτο άρκρο 2 παρ. 1 του Α.Ν. 344/1968 πενταετισ
αποςβεςτικι προκεςμία, όπωσ ιςχφει και για τισ οφειλζσ του
Δθμοςίου, ςε εικοςαετι αποςβεςτικι προκεςμία για τισ ςε αυτό
αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ (χρθματικζσ αξιϊςεισ των Ο.Τ.Α που
αφοροφν ςε απόδοςθ φόρων, τελϊν, δικαιωμάτων και ειςφορϊν και
προκφπτουν αποκλειςτικά και μόνο από τισ τρεισ περιοριςτικά
αναφερόμενεσ περιπτϊςεισ: μθ υποβολι από τουσ υπόχρεουσ των
αναγκαίων ςτοιχείων για τθ βεβαίωςι τουσ ι υποβολι ανακριβϊν ι
ελλιπϊν ςτοιχείων και λανκαςμζνα βεβαιωμζνων οφειλϊν). Συνεπϊσ,
θ διάταξθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 Α.Ν.344/1968 εξακολουκεί να
εφαρμόηεται για όλεσ τισ περιπτϊςεισ, πλθν αυτϊν που ορίηονται ρθτά
ςτθ διάταξθ του άρκρου 32 του ν. 4304/2014, για τισ οποίεσ αυτι
κεωρείται κατθργθμζνθ.

Ωςτόςο είναι κρίςιμο να επιςθμανκεί ςφμφωνα με το άρκρο 89
Ν.4307/2014,ΦΕΚ Α 246/15.11.2014, τα άρκρα 22,24,26,27,29 και 32
του παρόντοσ νόμου ιςχφουν από τθν 23θ.10. 2014.

Προσ διευκρίνιςθ τθσ ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ωσ άνω διάταξθσ εξεδόκθ και
θ υπ'αρικμ. 141/2015 Γνωμοδότθςθ του Νομικοφ υμβουλίου του
Κράτουσ, θ οποία ζγινε αποδεκτι και από το Υπουργείο Εςωτερικϊν και
Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ με το 26553/27-06-2015 ζγγραφο, θ
οποία ςτθ ςκζψθ 12 ορίηει ότι "...από τθν ανωτζρω διάταξθ του άρκρ.
18 ΕιςΝΑΚ, ςυνάγεται ότι όταν οι διατάξεισ νεϊτερου νόμου ορίηουν
μακρότερο χρόνο παραγραφισ ςε ςχζςθ με το χρόνο παραγραφισ
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που κακόριηε ο προθγοφμενοσ νόμοσ, εφαρμογι ζχει ο νεϊτεροσ
νόμοσ επί των αξιϊςεων που ζχουν γεννθκεί υπό τθν ιςχφ του
προθγοφμενου νόμου, αλλά δεν παραγράφθκαν ι αποςβζςτθκαν μζχρι
ζναρξθ ιςχφοσ του νζου νόμου, διότι αν επιλκε το αποτζλεςμα αυτό,
δεν ανατρζπεται από τον νζο νόμο, εκτόσ αν ο νομοκζτθσ προςδώςει
ςτθ νζα διάταξθ αναδρομικι ιςχφ εντόσ των επιτρεπτών ςυνταγματικών
ορίων( βλ. ΣτΕ 1323/1981, ΣτΕ 320/1999, ΑΠΑ 258/2002,
1051/2002,ΟλΣτΕ 3174/2014).Επομζνωσ όταν θ παραγραφι ζχει αρχίςει
από το παλαιό δίκαιο και δεν ζχει ςυμπλθρωκεί κατά τθν ζναρξθ
εφαρμογισ του νζου δικαίου που επιμθκφνει τθν παραγραφι, τότε θ
τελευταία ςυνεχίηεται υπό το νζο δίκαιο και ςυμπλθρώνεται κατά τουσ
οριςμοφσ του νζου δικαίου ωσ προσ τθ διάρκεια τθσ( ΑΠ 1063/2013)"
Τελικϊσ θ ωσ άνω Γνωμοδότθςθ του ΝΣΚ καταλιγει ςτο ςκεπτικό ότι
δεν είναι νόμιμθ θ βεβαίωςθ των εςόδων που ανάγονται ςε ζτθ για τα
οποία ζχει παρζλκει, κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του άρκρου 32 του ν.
4304/2014 (ιτοι τθν 23-10-2014), θ προβλεπόμενθ από τθν παρ.1
πενταετι προκεςμία του ΑΝ 344/1968.

Οι αξιϊςεισ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. δθμιουργικθκαν το 2009 με απόφαςθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου 39/2009 θ οποία τροποιικθκε μεταγενζςτερα
με τθν υπ' αρικμ 27/2011 απόφαςθ. Τα ζτθ αυτά καταλαμβάνονται από
τον νεϊτερο νόμο κακότι τθν 23-10-2014 που ξεκίνθςε να ιςχφει θ
εικοςαετισ προκεςμία του άρκρου 32 του ν.4304/2014, θ βεβαίωςθ
των οφειλϊν αυτϊν βάςει τθσ γενικισ πενταετοφσ παραγραφισ δεν είχε
παραγραφεί ακόμθ οφτε αποςβεςτεί μζχρι τθν ζναρξθ ιςχφοσ του
νεϊτερου νόμου. Δθλαδι θ βεβαίωςθ για τα τζλθ από το 2009
παραγραφόταν ςτισ 31-12-2015 και αυτζσ του 2011 παραγραφόταν
ςτισ 31.12.2017. Επομζνωσ από τισ 23-10-2014, επιμθκφνεται θ
πενταετισ προκεςμία ςε εικοςαετι δθλαδι για τα τζλθ που
επεβλικθςαν το 2009 θ παραγραφι επζρχεται ςτισ 31.12.2030 και για
τα τζλθ που επιβλικθκαν το 2011 ςτισ 31.12.2032.
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Βαςικι δε προχπόκεςθ εφαρμογισ τθσ εικοςαετοφσ προκεςμίασ
βεβαίωςθσ του νεϊτερου νόμου 4304/2014 είναι θ βεβαίωςθ να
αναφζρεται ςε οφειλζσ για τισ οποίεσ οι οφειλζτεσ πρζπει
υποχρεωτικά να υποβάλλουν ζγγραφθ διλωςθ.

Υποχρεωτικι υποβολι διλωςθ επιβάλλεται από το άρκρο 29 του ν.
1069/1980 ο οποίοσ προβλζπει ότι "ο ιδιοκτιτθσ, ςυνιδιοκτιτθσ,
νομεφσ
ι ςυννομεφσ ακινιτου κειμζνου εισ τθν περιοχιν τθσ
επιχειριςεωσ, επί δε ςυνιδιοκτθςίασ κατά τασ διατάξεισ τοφ Ν.
3741/1929) "περί Ιδιοκτθςίασ κατ` ορόφουσ" και των άρκρων 1002
και 1117 του Αςτικοφ Κώδικοσ και ο εισ ον εχορθγικθ ι άδεια
καταςκευισ τθσ οικοδομισ, ωσ και ο διαχειριςτισ
ταφτθσ,
καλοφμενοσ υπό τθσ επιχειριςεωσ, υποχρεοφται όπωσ, εντόσ τθσ
ταςςομζνθσ αυτώ προκεςμίασ ουχί ελάςςονοσ του μθνόσ, δθλϊςθ
εγγράφων τον τρόπον αποχετεφςεωσ του ακινιτου του και επιτρζπθ
και διευκολφνθ τον τθσ επιχειριςεωσ ζλεγχον τθσ ακρίβειασ τθσ
δθλώςεώσ του...".

Περαιτζρω, βάςει του άρκρ. 10 παρ. 3 του Κανονιςμοφ λειτουργίασ
αποχζτευςθσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α., όπωσ αυτόσ εγκρίκθκε αφενόσ με τθν υπ’
αρικμ. 24/2011 απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α. και αφετζρου με τθν υπ’
αρικμ. 176/2011 απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου …. ,
κακϊσ και με τθν υπ’αρικμ. 13448/11.08.2011 απόφαςθ του Γενικοφ
Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ- Θράκθσ,
προβλζπεται ότι «Το τζλοσ απόρριψθσ βοκρολυμάτων, ο τρόποσ
υπολογιςμοφ του και καταβολισ του ορίηεται από το Δ.Σ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α.
Για τισ περιπτϊςεισ ακινιτων που δεν υδρεφονται από τθ Δ.Ε.Υ.Α. και
για κάκε άλλθ περίπτωςθ που δεν προβλζπεται από τον παρόντα
Κανονιςμό, το τζλοσ χριςθσ του υπονόμου και ο τρόποσ καταβολισ
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του κα κακορίηονται με απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α.». Με το άρκρο
11 δε του Κανονιςμοφ προβλζπεται ότι « …ςτισ περιπτϊςεισ που κατά
τον παρόντα κανονιςμό επιτρζπεται θ διατιρθςθ των βόκρων και
δεξαμενϊν αποκικευςθσ προσ απομάκρυνςθ, είναι δυνατι θ
μεταφορά του περιεχομζνου τουσ με βυτιοφόρα και θ απόρριψι τουσ
ςε υποδεικνυόμενο τθσ Δ.Ε.Τ.Α. μζροσ των εγκαταςτάςεων του
εργοςταςίου βιολογικοφ κακαριςμοφ των λυμάτων και μετά από
ζλεγχο τθσ ςφςταςισ τουσ.».

Επομζνωσ, όπωσ προκφπτει τόςο από τθ διάταξθ αναγκαςτικοφ δικαίου
του άρκρ. 29 ν. 1069/1980, όςο και από τθν ειδικότερθ του άρκρ. 10
παρ. 3 του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ, απαιτείται οι ιδιοκτιτεσ των
ακινιτων να υποβάλλουν ζγγραφθ διλωςθ ςχετικά με τον τρόπο
αποχζτευςθσ των ακινιτων τουσ. Εν προκειμζνω θ Δ.Ε.Υ.Α. επζλεξε να
διατθριςει τουσ υπάρχοντεσ βόκρουσ, τισ δεξαμενζσ αποκικευςθσ και
για το λόγο ότι οι ιδιοκτιτεσ εξζφραςαν αντιρριςεισ ςχετικά με τθν
υποβολι διλωςθσ επζλεξε- προσ αποφυγι παράλειψθσ είςπραξθσ των
εν λόγω τελϊν- ωσ τρόπο επιβολισ τουσ ανά φορτίο, το οποίο εν τοισ
πράγμαςι μεταφζρει τα περιεχόμενα των βόκρων και των δεξαμενϊν
που δεν ζχουν ςυνδεκεί με το επίςθμο δίκτυο τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Μάλιςτα με
τισ υπ’ αρικμ. 39/2009 και 27/2011 το Δ.Σ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α. αποφάςιςε το εν
λόγω τζλοσ απόρριψθσ βοκρολυμάτων να ανζρχεται αρχικϊσ ςτα 20
ευρϊ ανά βυτίο, ενϊ τελικϊσ μειϊκθκε ςτα 10 ευρϊ ανά βυτίο. Αυτό
τζλοσ επιβάλλεται από τον οδθγό του βυτιοφόρου κατά τθν είςοδο του
ςτο χϊρο που ζχει προβλεφκεί για τθν απόρριψθ των εν λόγω
βοκρολυμάτων, ο οποίοσ με τθ ςειρά του να ειςπράττει αυτό το ποςό
ςυμπεριλαμβάνοντασ το ςτο ςυνολικό κόςτοσ που λαμβάνει για τθν
παρεχόμενθ υπθρεςία του.( Για τθ νομιμότθτα του τρόπου επιβολισ
του τζλουσ απόρριψθσ βοκρολυμάτων βλ. γνωμοδότθςθ Παν. Ηυγοφρθ
από 08.06.2017, αναρτθμζνθ ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ edeya.gr).
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Εφόςον, οι τελευταίοι δεν υπζβαλαν ουδόλωσ ι δεν υπζβαλαν
προςθκόντωσ τθν διλωςθ αυτι, δθλαδι ςτθν περίπτωςθ που θ διλωςθ
διακρίνεται από λάκθ και ελλείψεισ, εφαρμόηεται
θ νεϊτερθ
παραγραφι τθσ βεβαίωςθσ των οφειλϊν του άρκρου 32 του ν.
4304/2014 που είναι εικοςαετισ, αρχόμενθ από τθν λιξθ του
οικονομικοφ ζτουσ το οποίο γεννικθκαν.
υμπεραςματικά και ςυνοψίηοντασ τα ωσ άνω, εφαρμόηεται θ
εικοςαετισ παραγραφι του νεϊτερου νόμου 4304/2014 αντί τθσ
πενταετοφσ του ΑΝ 344/1968 εφόςον ςυντρζχουν ςωρευτικά οι εξισ
προχποκζςεισ του άρκρου 32:
α) οι ςχετικζσ χρθματικζσ αξιϊςεισ αφοροφν ςε απόδοςθ τελϊν
β) δεν υποβλικθκαν προςθκόντωσ οι ζγγραφεσ δθλϊςεισ από τουσ
υπόχρεουσ ενϊ ζχουν εκ του νόμου υποχρζωςθ υποβολισ
γ) θ βεβαίωςθ των οφειλόμενων τελϊν δεν είχε παραγραφεί ι
αποςβεςκεί πριν τθν ζναρξθ ιςχφοσ του άρκρου 32 του ν. 4304/2014,
ιτοι 23-10-2014

Στθν περίπτωςθ που δεν ςυντρζχουν οι ειδικζσ προχποκζςεισ τθσ ωσ
άνω διατάξεωσ, εφαρμόηεται ο γενικόσ κανόνασ που κεςπίηει ο ΑΝ
344/1968, ιτοι θ βεβαίωςθ των οφειλϊν από επιβαλλόμενα τζλθ
παραγράφονται εντόσ πενταετίασ. Εάν δεν βεβαιωκοφν εντόσ τθσ
προκεςμίασ αυτισ παραγράφονται και δεν μποροφν να γίνουν
απαιτθτζσ πλζον από τουσ υπόχρεουσ. Προσ αυτι τθ κατεφκυνςθ
κινείται και θ νομολογία ( ΣτΕ 1990/1999, 2465/1992 ΔΕΦ ΑΘ.,
956/2016 ΔΕΦ ΑΘ.)
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2. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΕΙΠΡΑΞΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Θ είςπραξθ των οφειλϊν προσ τουσ ΟΤΑ (και τισ Δ.Ε.Υ.Α. αναλογικά)
ζπεται τθσ βεβαίωςθσ και ρυκμίηεται από διαφορετικζσ διατάξεισ, ενϊ
εκκινείτα νζα προκεςμία μετά τθν πάροδο τθσ οποίασ αποςβφνεται θ
χρθματικι απαίτθςθ.
Συγκεκριμζνα ο ΑΝ 344/1968 ςτο άρκρο 6 ορίηει ότι "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".
Ο ωσ άνω νόμοσ " Είςπραξθ εςόδων των ΟΤΑ και ςυναφείσ διατάξεισ"
προβλζπει γενικι αποςβεςτικι προκεςμία 20 ετϊν των αξιϊςεων των
ΟΤΑ, αναφορικά με τθν είςπραξθ αυτϊν, θ οποία ξεκινά από τθν λιξθ
του οικονομικοφ ζτουσ εντόσ του οποίου βεβαιϊκθκαν οριςτικά οι
ςχετικζσ οφειλζσ.
Κατ’ εξαίρεςθ για τισ ςυγκεκριμζνεσ όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτο νόμο
περιπτϊςεισ των οφειλϊν από φόρουσ, τζλθ, δικαιϊματα, ειςφορζσ και
αντίτιμα προςωπικισ εργαςίασ προβλζπεται βραχφτερθ πενταετισ
παραγραφι που αρχίηει από τθ λιξθ του οικονομικοφ ζτουσ εντόσ του
οποίου βεβαιϊκθκαν.
Συμπεραςματικά και προσ απάντθςθ του ερωτιματόσ ςασ, θ
παραγραφι τθσ βεβαίωςθσ των οφειλϊν είναι κατ’ αρχιν πενταετισ
βάςει του άρκρου 2 του ΑΝ 344/1968 και αρχίηει από τθν λιξθ του
οικονομικοφ ζτουσ ςτο οποίο αυτζσ γεννικθκαν. Κατ’ εξαίρεςθ είναι
εικοςαετισ εφόςον ςυντρζχουν ςωρευτικϊσ οι ειδικζσ προχποκζςεισ
του αρκρ. 32 του ν. 4304/2014. Επομζνωσ, ςτθν προκειμζνθ
περίπτωςθ κατά τθν οποία τίκεται εκ του νόμου υποχρζωςθ για
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υποβολι διλωςθσ από τουσ υπόχρεουσ και εφόςον οι ιδιοκτιτεσ των
ακινιτων δεν υπζβαλαν κακόλου ζγγραφθ διλωςθ κα τφχει
εφαρμογισ το άρκρο 32 του ν. 4304/2014 περί εικοςαετοφσ
παραγραφισ αρχόμενθσ από τθ λιξθ του οικονομικοφ ζτουσ ςτο
οποίο ανάγονται. Η παραγραφι δε τθσ απαίτθςθσ αφοφ βεβαιωκοφν
είναι πενταετισ αναφορικά με τθν οφειλι που προζρχεται από τζλθ
βάςει του άρκρου 6 του ΑΝ 344/1968, αρχόμενθ από τθ λιξθ του
οικονομικοφ ζτουσ ςτο οποίο βεβαιϊκθκαν.

Ακινα, 18-12-2017,
Ο γνωμοδοτϊν δικθγόροσ,
Πάνοσ Ηυγοφρθσ
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