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Απιθμόρ 472 

 
ΟΗ ΠΔΡΗ ΔΗΠΡΑΞΔΩ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 1962 ΚΑΗ 2014 

_________________ 

Γλσζηνπνίεζε κε βάζε ην άξζξν 9Β(11) 

Ο Έθνξνο Φνξνινγίαο κε βάζε ην άξζξν 9Β(11) ησλ πεξί Δηζπξάμεσλ Φφξσλ Νφκσλ, κε ηελ παξνχζα θαζνξίδεη 
δηαδηθαζηηθά ζέκαηα αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 9Β. 
 

1. 1. ηελ παξνχζα γλσζηνπνίεζε, εθηφο εάλ απφ ην θείκελν δελ πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα –  
 
«απαγνξεπηηθφ φξην δέζκεπζεο» ζεκαίλεη ην πνζφ πνπ απαγνξεχεηαη λα δεζκεπηεί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ 
ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 9Β ηνπ Νφκνπ·  
 
«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Δηζπξάμεσο Φφξσλ Νφκνπο ηνπ 1962 κέρξη 2014, φπσο απηνί εθάζηνηε 
ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη·  
 
«νθεηιφκελνο θφξνο» ζεκαίλεη ηνλ θφξν πνπ νθείιεηαη δπλάκεη ησλ λφκσλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο (α) κέρξη (ζη) ηνπ εδαθίνπ 9Α ηνπ Νφκνπ πιένλ ηφθνη θαη επηβαξχλζεηο, πνπ επηβάιινληαη 
κέρξη ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο εηδνπνίεζεο.  
 

1.2. Όξνη πνπ δελ εξκελεχνληαη ζηελ παξνχζα γλσζηνπνίεζε έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεη ν Νφκνο. 
 

2. Σν θάζε πηζησηηθφ ίδξπκα παξέρεη ζηνλ Έθνξν Φνξνινγίαο πξφζβαζε γηα θαηαρψξεζε ςεθηαθνχ αξρείνπ 
ζηα ςεθηαθά ζπζηήκαηά ηνπ, θαζψο θαη αλάγλσζεο απηψλ, σο κέζν επηθνηλσλίαο γηα ζθνπνχο ηεο 
παξνχζαο Γλσζηνπνίεζεο θαη ηνπ Νφκνπ. 

3.1. Ο Έθνξνο Φνξνινγίαο απνζηέιιεη ηελ εηδνπνίεζε ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ηνπ 
εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 9Β ηνπ Νφκνπ, ζε κνξθή ςεθηαθνχ αξρείνπ, ζην νπνίν θαηαγξάθεηαη φηη έρεη ιεθζεί 
ε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο.  
 

3.2. Ζ εηδνπνίεζε ζηέιιεηαη ην πξσί, εκέξαο Γεπηέξαο, πνπ δελ είλαη ηξαπεδηθή αξγία ή πνπ δελ δηελεξγείηαη 
απεξγία. 
 

3.3. ηελ εηδνπνίεζε θαηαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ ελ ππεξεκεξία πξνζψπνπ, ν αξηζκφο θνξνινγηθήο ηαπηφηεηαο 
απηνχ, ν αξηζκφο εγγξαθήο θαη ε ρψξα εγγξαθήο γηα λνκηθά πξφζσπα, νη αξηζκνί αλαθνξάο ησλ 
θνξνινγηψλ πνπ νθείινληαη θαη ην πνζφ ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ. 
 

3.4. Κάζε εηδνπνίεζε αλαθέξεηαη ζε κέρξη εθαηφ (100) ελ ππεξεκεξία πξφζσπα θαη απνζηέιιεηαη ηαπηφρξνλα 
ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα. 
 

3.5. Σν πηζησηηθφ ίδξπκα ππνρξενχηαη εληφο κίαο ψξαο απφ ηε ιήςε ηεο εηδνπνίεζεο λα δεζκεχζεη ην ειεχζεξν 
θαη δηαζέζηκν πνζφ κέρξη ηνπ χςνπο ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ αγλνψληαο ην απαγνξεπηηθφ φξην δέζκεπζεο.    
 
Λνγαξηαζκνί θαηαζέζεσλ νη νπνίνη είλαη εηδηθά δεζκεπκέλνη έλαληη πηζησηηθήο δηεπθφιπλζεο ή είλαη 
παγνπνηεκέλνη ιφγσ ζρεηηθήο θαηαρψξεζεο ζην Κεληξηθφ Αξρείν Πιεξνθνξηψλ γηα Δθδφηεο Αθάιππησλ 
Δπηηαγψλ ή ιφγσ εληνιήο ηεο Μνλάδαο Καηαπνιέκεζεο Αδηθεκάησλ πγθάιπςεο γηα ηελ αλαζηνιή ή κε 
εθηέιεζε ζπλαιιαγήο ή ιφγσ έθδνζεο δηαηάγκαηνο δήκεπζεο δπλάκεη ηνπ πεξί  πεξί ηεο Παξεκπφδηζεο θαη 
Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Παξάλνκεο Γξαζηεξηφηεηεο Νφκνπ θαη ζηνπο νπνίνπο ην 
ελ ππεξεκεξία πξφζσπν δελ έρεη πξφζβαζε γηα αλάιεςε, ζεσξνχληαη φηη ππφθεηληαη ζε επηβάξπλζε θαη 
ζπλεπψο ηα πνζά ζηνπο ελ ιφγσ ινγαξηαζκνχο δελ απνηεινχλ ειεχζεξν θαη δηαζέζηκν πνζφ.  
 
Ννείηαη φηη φπνπ δεζκεχεηαη πνζφ ζε ινγαξηαζκνχο πξνζεζκίαο, δηελεξγείηαη ε κεηαβίβαζή ηνπ ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηεο παξνχζαο Γλσζηνπνίεζεο, αλεμαξηήησο ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο 
πξνζεζκίαο ηνπο. 
 

3.6. Σν πηζησηηθφ ίδξπκα δίλεη ζε ςεθηαθή κνξθή ζην Σκήκα, εληφο ηεο ίδηαο εκέξαο πνπ έρεη ιάβεη ηελ 
εηδνπνίεζε γηα δέζκεπζε, πιεξνθφξεζε γηα ηελ ηαπηφηεηα, ηνλ αξηζκφ εγγξαθήο γηα λνκηθά πξφζσπα, ην 
φλνκα ηνπ ελ ππεξεκεξία πξνζψπνπ θαη ην πνζφ πνπ έρεη δεζκεπηεί έλαληη ησλ νθεηιψλ ηνπ ελ ιφγσ 
πξνζψπνπ ή φηη δελ ηεξείηαη ινγαξηαζκφο ζην φλνκα ηνπ ελ ππεξεκεξία πξνζψπνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 
θνηλνχ ινγαξηαζκνχ κεη’ άιινπ ή άιισλ πξνζψπσλ. 
  

3.7. Ζ εηδνπνίεζε δχλαηαη λα απνζηέιιεηαη αληί ζε κνξθή ςεθηαθνχ αξρείνπ, ζε έληππε κνξθή κέζσ 
πξνζσπηθήο επίδνζεο πξνο νξηζκέλα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ήζειε θξίλεη ν Έθνξνο Φνξνινγίαο θαη λα 
αλαθέξεηαη ζε κέρξη δχν (2) ελ ππεξεκεξία πξφζσπα.  ε ηέηνηα πεξίπησζε, ην πηζησηηθφ ίδξπκα δίλεη ηελ 
ζρεηηθή πιεξνθφξεζε φπσο απηή αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 3.6. ηεο παξνχζαο Γλσζηνπνίεζεο, ζε 
έληππε κνξθή κέζσ πξνζσπηθήο επίδνζεο πξνο ηνλ Έθνξν Φνξνινγίαο.     
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4.1. Δληφο ηνπ εξγάζηκνπ σξαξίνπ ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο απφ ηελ εκέξα πνπ ην πηζησηηθφ ίδξπκα έρεη 
πξνβεί ζε δέζκεπζε ηνπ πνζνχ θαη έρεη απνζηείιεη ηελ πιεξνθφξεζε πνπ πξνλνείηαη ζηελ παξάγξαθν 3.6. 
ηεο παξνχζαο Γλσζηνπνίεζεο, ν Έθνξνο Φνξνινγίαο πεξηνξίδεη ην δεζκεπκέλν πνζφ ζην χςνο ηνπ 
νθεηιφκελνπ θφξνπ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην απαγνξεπηηθφ φξην δέζκεπζεο, ελεκεξψλνληαο ηα 
εκπιεθφκελα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηελ απνδέζκεπζε νπνηνπδήπνηε πνζνχ ην νπνίν ππεξβαίλεη ηνλ 
νθεηιφκελν θφξν ή θαη ην απαγνξεπηηθφ φξην δέζκεπζεο.  Ζ απνδέζκεπζε ζα γίλεηαη θαη’ αλαινγία ζηα 
πηζησηηθά ηδξχκαηα φπνπ είρε γίλεη ε δέζκεπζε ζε πνζνζηφ πνπ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην πνζφ πνπ είρε 
δεζκεπηεί ζε θάζε πηζησηηθφ ίδξπκα πξνο ην ζχλνιν ηνπ πνζνχ πνπ δεζκεχηεθε ζε φια ηα πηζησηηθά 
ηδξχκαηα. 
 

4.2. Δληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο απφ ηελ εκέξα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε δέζκεπζε, ν Έθνξνο 
Φνξνινγίαο απνζηέιιεη έγγξαθε εηδνπνίεζε γηα ελεκέξσζε ηνπ επεξεαδφκελνπ ελ ππεξεκεξία πξνζψπνπ, 
ε νπνία ινγίδεηαη φηη παξαιακβάλεηαη εληφο επηά (7) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα απνζηνιήο ηεο 
επηζηνιήο ζηελ πεξίπησζε πξνζψπσλ πνπ δηακέλνπλ ζηε Γεκνθξαηία θαη εληφο 30 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ 
απφ ηελ εκέξα απνζηνιήο ηεο επηζηνιήο ζηελ πεξίπησζε πξνζψπσλ πνπ δελ δηακέλνπλ ζηε Γεκνθξαηία. 
 

5. ε πεξίπησζε πνπ νη πξνζεζκίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα εδάθηα (5) θαη (6) ηνπ άξζξνπ 9Β ηνπ Νφκνπ έρνπλ 
παξέιζεη άπξαθηεο ή έρνπλ νινθιεξσζεί νη δηαδηθαζίεο πνπ πξνλννχληαη ζηα ελ ιφγσ εδάθηα, ν Έθνξνο 
Φνξνινγίαο απνζηέιιεη εηδνπνίεζε ζε ςεθηαθή κνξθή ζε πηζησηηθφ ίδξπκα ζην νπνίν πθίζηαηαη 
δεζκεπκέλν πνζφ, φπσο απηφ θαζνξίζηεθε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4.1. ηεο παξνχζαο 
Γλσζηνπνίεζεο, κε ηελ νπνία δεηά ηε κεηαβίβαζε απηνχ ζε πίζηε ηνπ Σκήκαηνο, κέζσ εκβάζκαηνο ζηνλ 
αξηζκφ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηελ ελ ιφγσ εηδνπνίεζε. 
 

6.1. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν Έθνξνο Φνξνινγίαο πξνηίζεηαη λα απνζηείιεη εηδνπνίεζε γηα δέζκεπζε πνζνχ 
αλαθνξηθά κε νθεηιφκελν θφξν απφ λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν, ηφηε πξνβαίλεη ζε εμέηαζε ησλ πνζψλ 
επηζηξεπηένπ θφξνπ πνπ αηηείηαη ην ελ ιφγσ πξφζσπν ζε δειψζεηο εηζνδήκαηνο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί 
ειεθηξνληθά θαη ζπκςεθίδεη ηνλ νθεηιφκελν θφξν κε ηνλ επηζηξεπηέν θφξν, πξνηνχ απνζηείιεη εηδνπνίεζε 
γηα δέζκεπζε ηνπ πνζνχ ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ πνπ απνκέλεη κεηά ην ζπκςεθηζκφ. 
 

6.2. ηελ πεξίπησζε νθεηιφκελνπ θφξνπ, ν νπνίνο νθείιεηαη ζχκθσλα κε βεβαίσζε ηνπ Δθφξνπ Φνξνινγίαο 
δπλάκεη ηνπ ΜΔΡΟΤ Υ ηφζν ηνπ πεξί Φνξνινγίαο ηνπ Δηζνδήκαηνο Νφκνπ, φζν θαη ηνπ πεξί Βεβαηψζεσο 
θαη Δηζπξάμεσο Φφξσλ Νφκνπ, αλαθνξηθά κε παξαθξαηεζέληεο θφξνπο εμ απνδνρψλ ή δπλάκεη ηνπ πεξί 
Φνξνινγίαο Αθηλήηνπ Ηδηνθηεζίαο Νφκνπ ή δπλάκεη ηνπ πεξί Φνξνινγίαο Κεθαιαηνπρηθψλ Κεξδψλ Νφκνπ θαη 
ην χςνο ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ εμεηάδεηαη απφ ην Σκήκα θαηφπηλ αηηήκαηνο ή έληαζεο ηνπ ελ ππεξεκεξία 
πξνζψπνπ, δελ ζα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9Β ηνπ Νφκνπ σο κέηξν είζπξαμεο.  
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