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ΘΔΜΑ:  Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ πεξηπηώζεσλ 8
α
 & 8β ηεο ππνπαξαγξάθνπ 

Γ.1 (ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ λ.δ. 356/1974-Κ.Δ.Γ.Δ.) ηεο παξαγξάθνπ Γ (ξπζκίζεηο 

ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ) ηνπ Μέξνπο Β΄ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 

4336/2015 (ΦΔΚ. 94
Α
’/14-08-2015). 

 

 αο θνηλνπνηνύκε ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηώζεσλ 8
α
 & 8β ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ.1 

(ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ λ.δ. 356/1974-Κ.Δ.Γ.Δ.) ηεο παξαγξάθνπ Γ (ξπζκίζεηο 

ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ) ηνπ Μέξνπο Β΄ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 

4336/2015: «πληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο-Κύξσζε ηνπ ρεδίνπ ύκβαζεο Οηθνλνκηθήο 

Δλίζρπζεο από ηνλ Δπξσπατθό Μεραληζκό ηαζεξόηεηαο θαη ξπζκίζεηο γηα ηελ πινπνίεζε 

ηεο πκθσλίαο Υξεκαηνδόηεζεο» (ΦΔΚ. 94
Α
’/14-08-2015), κε ηηο νπνίεο επήιζαλ 

ηξνπνπνηήζεηο ζην άξζξν 31 ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ. θαη ζπγθεθξηκέλα: 

α) κεηώζεθε ην όξην ηνπ αθαηάζρεηνπ πνζνύ κηζζώλ, ζπληάμεσλ θαη αζθαιηζηηθώλ 

βνεζεκάησλ ησλ νθεηιεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ από ρίιηα πεληαθόζηα (1.500) επξώ ζε ρίιηα 

(1.000) επξώ, ελώ γηα πνζά άλσ ησλ ρηιίσλ (1.000) επξώ έσο ρίιηα πεληαθόζηα (1.500) επξώ 

επηηξέπεηαη ε θαηάζρεζε επί ηνπ ½ απηώλ θαη ηέινο γηα πνζά άλσ ησλ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ 

(1.500) επξώ επηηξέπεηαη ε θαηάζρεζε επί ηνπ ζπλόινπ τοσ σπερβάλλοντος των τιλίων 

πεντακοσίων (1.500) εσρώ πνζνύ θαη 

β) κεηώζεθε ην αθαηάζρεην πνζό ζηηο θαηαζέζεηο θπζηθώλ πξνζώπσλ ζε πηζησηηθά 

ηδξύκαηα γηα έλαλ θαη κνλαδηθό αηνκηθό ή θνηλό ινγαξηαζκό θαη ζε έλα κόλν πηζησηηθό 

ίδξπκα  από ρίιηα πεληαθόζηα (1.500) επξώ ζε ρίιηα δηαθόζηα πελήληα (1.250) επξώ 

μηνιαίως, 
γηα ελεκέξσζή ζαο θαη εληαία εθαξκνγή απηώλ.   

Δηδηθόηεξα: 

1) Με ηελ πεξίπησζε 8
α
 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ.1 ηεο παξαγξάθνπ Γ ηνπ Μέξνπο Β΄ ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4336/2015 αληηθαζίζηαηαη ε πεξίπησζε ε’ ηεο πξώηεο παξαγξάθνπ ηνπ 

άξζξνπ 31 ηνπ λ.δ. 356/1974 (Κ.Δ.Γ.Δ.) θαη εμαηξνύληαη ηεο θαηάζρεζεο εηο ρείξαο ηξίησλ νη 

απαηηήζεηο από κηζζνύο, ζπληάμεηο θαζώο θαη θάζε είδνπο αζθαιηζηηθά βνεζήκαηα πνπ 

θαηαβάιινληαη πεξηνδηθά, εθόζνλ ην πνζό απηώλ κεληαίσο, αθαηξνπκέλσλ ησλ 

ππνρξεσηηθώλ εηζθνξώλ, είλαη κηθξόηεξν από ρίιηα (1.000) επξώ, ζηηο πεξηπηώζεηο δε πνπ 

ππεξβαίλεη ην πνζό απηό επηηξέπεηαη ε θαηάζρεζε γηα ηα ρξέε πξνο ην Γεκόζην επί ηνπ ½ 

ηνπ ππεξβάιινληνο πνζνύ ησλ ρηιίσλ (1.000) επξώ θαη κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ ρηιίσλ 

πεληαθνζίσλ (1.500) επξώ, ελώ γηα πνζά άλσ ησλ ρηιίσλ πεληαθνζίσλ (1.500) επξώ 

επηηξέπεηαη ε θαηάζρεζε επί ηνπ ζπλόινπ ηνπ ππεξβάιινληνο πνζνύ ησλ ρηιίσλ 

πεληαθνζίσλ (1.500) επξώ.  Η δηάηαμε εθαξκόδεηαη ηόζν ζηηο θαηαζρέζεηο πνπ επηβάιινληαη 

κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο (δει. από 19-08-2015), αλεμάξηεηα από ην ρξόλν γέλεζεο ησλ 
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απαηηήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ θαζώο θαη ζηηο ήδε επηβιεζείζεο ελεξγείο θαηαζρέζεηο γηα ηηο 

απαηηήζεηο (από κηζζνύο, ζπληάμεηο θαη θάζε είδνπο αζθαιηζηηθά βνεζήκαηα) ηνπ νθεηιέηε 

έλαληη ηνπ ηξίηνπ πνπ γελλώληαη από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο (δειαδή θαηαζρέζεηο γηα ηηο 

νπνίεο ν ηξίηνο έρεη πξνβεί ζε ζεηηθή δήισζε θαη πθίζηαληαη απνδνηέα από απηόλ πνζά ζην 

Γεκόζην κε βάζε ηηο πξνγελέζηεξεο δηαηάμεηο).  

 Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζηελ έλλνηα ησλ ππνρξεσηηθώλ εηζθνξώλ εκπίπηνπλ νη 

ππνρξεσηηθέο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ηπρόλ ππνρξεσηηθέο θξαηήζεηο πνπ επηβάιινληαη 

κε λόκν, όπσο είλαη νη ππνρξεσηηθέο θξαηήζεηο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ. 3986/2011, ελώ δελ 

εκπίπηνπλ ν παξαθξαηνύκελνο Φ.Μ.Τ., ην παξαθξαηνύκελν πνζό έλαληη ηεο εηδηθήο 

εηζθνξάο αιιειεγγύεο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 3986/2011 θαζώο θαη ηπρόλ παξαθξαηήζεηο από 

δάλεηα. 

 εκεηώλεηαη όηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν νθεηιέηεο ηνπ Γεκνζίνπ ιακβάλεη ζύληαμε, 

κηζζό ή αζθαιηζηηθό βνήζεκα από δύν ή πεξηζζόηεξνπο θνξείο, γηα ηελ επηβνιή ηεο 

θαηάζρεζεο θαηά ηα ξεηώο αλαθεξόκελα ζηελ σο άλσ δηάηαμε λόκνπ ιακβάλεηαη ππόςε ην 

ζπλνιηθό πνζό απηώλ.  Γηα ηηο θαηαζρέζεηο πνπ ζα επηβιεζνύλ κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο 

παξαπάλσ δηάηαμεο, ζα πξέπεη ζην θαηαζρεηήξην λα πξνζδηνξίδεηαη ην αθξηβέο πνζό πνπ 

θαηάζρεηαη (όρη πνζνζηό), ώζηε λα εθαξκόδνληαη νη πεξηνξηζκνί πνπ ηίζεληαη ζηνλ λόκν, 

δειαδή ην ζπλνιηθό πνζό πνπ απνκέλεη ζηνλ νθεηιέηε λα κελ είλαη κηθξόηεξν από ηα 

αλσηέξσ ξεηά θαζνξηζζέληα όξηα. 

2) Με ηελ πεξίπησζε 8
β
 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ.1 ηεο παξαγξάθνπ Γ ηνπ Μέξνπο Β’ ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4336/2015 αληηθαζίζηαηαη ην πξώην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 

31 ηνπ λ.δ. 356/1974 (ΚΔΓΔ) θαη κεηώλεηαη ην αθαηάζρεην ησλ θαηαζέζεσλ ζε πηζησηηθά 

ηδξύκαηα ζε αηνκηθό ή θνηλό ινγαξηαζκό από ηα ρίιηα πεληαθόζηα (1.500) επξώ ζε ρίιηα 

δηαθόζηα πελήληα (1.250) επξώ κεληαίσο γηα θάζε θπζηθό πξόζσπν θαη ζε έλα κόλν 

πηζησηηθό ίδξπκα.  

 Τπελζπκίδεηαη όηη γηα ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ δελ έρνπλ γλσζηνπνηήζεη ηνλ 

κνλαδηθό ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπο ζην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ηεο Φνξνινγηθήο 

Γηνίθεζεο, απαηηείηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο απηήο ε ππνβνιή ειεθηξνληθήο 

δήισζεο, κε ηελ νπνία ζα γλσζηνπνηείηαη ν κνλαδηθόο αθαηάζρεηνο ηξαπεδηθόο 

ινγαξηαζκόο.  ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ινγαξηαζκόο πεξηνδηθήο πίζησζεο κηζζώλ, 

ζπληάμεσλ θαη αζθαιηζηηθώλ βνεζεκάησλ ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί απνθιεηζηηθά θαη 

κόλν ν ινγαξηαζκόο απηόο (άξζξν 31 παξ. 2 εδάθηα δεύηεξν & ηξίην ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ., ζρεη. θαη 

ε ΠΟΛ. 1109/14-04-2014).   

 Οη πην πάλσ δηαηάμεηο ησλ πεξηπηώζεσλ 8
α
 & 8β ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ.1 ηεο 

παξαγξάθνπ Γ ηνπ Μέξνπο Β΄ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4336/2015 (ΦΔΚ. 94
Α
’/14-08-2015) 

ηζρύνπλ ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ίδηνπ λόκνπ από 19-08-2015. 
 

      Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

         ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΑΒΒΑΪΓΟΤ 

Ακριβές Αντίγραυο  

Ο Προϊστάμενος τοσ Αστοτελούς Σμήματος Γιοίκησης 

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

Α. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Όιεο νη Γ.Ο.Τ., Κ.Δ.ΜΔ.ΔΠ., Κ.Δ.ΦΟ.ΜΔ.Π. 

2. Δπηρεηξεζηαθή Μνλάδα Δίζπξαμεο. 

3. Όια ηα Σεισλεία θαη ηα Σνπηθά Γξαθεία απηώλ. 

4. Όιεο νη Φνξνινγηθέο Πεξηθέξεηεο. 

5. Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e-εθαξκνγέο)-Σκήκα:Β’. 

6. Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδώλ. 
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7. Έλσζε πλεηαηξηζηηθώλ Σξαπεδώλ. 

 

Β. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

Απνδέθηεο πηλάθσλ Α’, Γ’ (εθηόο ησλ Γ.Ο.Τ., ησλ Σεισλείσλ θαη ησλ Σνπηθώλ 

Σεισλεηαθώλ Γξαθείσλ απηώλ), Η’, Θ’ (όια ηα Τπνπξγεία ηνπ πίλαθα γηα 

ελεκέξσζε ησλ επνπηεπνκέλσλ από απηά θνξέσλ), ΙΒ’ (αξηζκνί 11-16) & ΙΘ’.    

Γ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ. 

2. Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ. 

3. Γξαθείν θ. Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζόδσλ. 

4. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γ/ληώλ. 

5. Γ/λζε Δηζπξάμεσλ-Σκήκαηα: Α,Β,Γ,Γ,Δ, Γξακκαηεία, Κιηκάθην ζην ΚΔΠΤΟ. 

 

ηελ ηαρπδξνκηθή απνζηνιή ζα επηζπλαθζεί ην θείκελν ησλ δηαηάμεσλ ησλ 

πεξηπηώζεσλ 8
α
 & 8β ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ.1 (ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ λ.δ. 

356/1974-Κ.Δ.Γ.Δ.) ηεο παξαγξάθνπ Γ (ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ) ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Μέξνπο Β΄ ηνπ λ. 4336/2015: 

«πληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο-Κύξσζε ηνπ ρεδίνπ ύκβαζεο Οηθνλνκηθήο Δλίζρπζεο 

από ηνλ Δπξσπατθό Μεραληζκό ηαζεξόηεηαο θαη ξπζκίζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

πκθσλίαο Υξεκαηνδόηεζεο» (ΦΔΚ. 94
Α
’/14-08-2015). 

 

-σνημμένα:  ηέζζεξηο (4) ζειίδεο. 
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