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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ 

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

 

 

Α.Γ.Α:  

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΓΙΟΙΚΗΗ 

 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ 

ΣΜΗΜΑ Β ΄ 

 Αθήνα,  21  επηεμβπίος  2017 

ΠΟΛ. 1146 

Σαρ. Γ/λζε :  Παλεπηζηεκίνπ 20 
  

Πξνο : Ωο πίλαθαο δηαλνκήο 
Σαρ.Κώδηθαο : 10672 Αζήλα 

Σειέθωλν : 2103614280,210 3635439 

                        

 

Θέμα : «ςμπλήπωζη ηηρ ΠΟΛ 1092/2014 αναθοπικά με ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος 

άπθπος 30 παπ. 4  ηος ν.δ. 356/1974 (ΚΔΓΔ) πεπί πεπιοπιζμού καηαζσέζεων ζηα σέπια 

ηπίηων» 

 

ε ζπλέρεηα ηεο αλωηέξω ΠΟΛ, επηζεκαίλνληαη ηα αθόινπζα : 

1.ηηο ελδεηθηηθέο εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο θαηάζρεζεο πιελ ηεο 

καθξνρξόληαο αλεξγίαο ρωξίο άιιεο πεγέο εηζνδεκάηωλ ηνπ νθεηιέηε ή ηεο ζπδύγνπ θαη ηωλ 

ζνβαξώλ πξνβιεκάηωλ ηεο πγείαο απηνύ ή ηεο ζπδύγνπ ηνπ, πεξηιακβάλεηαη θαη ε ρνξήγεζε 

πξνλνηαθώλ ή άιιωλ «θνηλωληθώλ» επηδνκάηωλ θαη βνεζεκάηωλ.  

2. Πεξαηηέξω, επηζεκαίλεηαη όηη ζηελ πεξίπηωζε πνπ δηαπηζηώλεηαη όηη έρεη επηβιεζεί θαηάζρεζε 

ζε (αηνκηθό ή θνηλό) ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό (αλεμάξηεηα από ην αλ έρεη δειωζεί ωο αθαηάζρεηνο ή 

όρη) επί θαηαζέζεωλ πξνεξρνκέλωλ από θαηαβνιή πξνλνηαθνύ ή άιινπ «θνηλωληθνύ επηδόκαηνο» 

ή βνεζήκαηνο, ε θαηάζρεζε πεξηνξίδεηαη, κεηά από αίηεζε ηνπ νθεηιέηε, απνδεζκεύνληαο ην 

ζύλνιν ηνπ δεζκεπζέληνο θαηά ηα αλωηέξω πνζνύ, εθόζνλ θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία ηα 

αλωηέξω επηδόκαηα/βνεζήκαηα πξνβιέπνληαη ξεηώο ωο αθαηάζρεηα (πρ επίδνκα θνηλωληθνύ 

εηζνδήκαηνο αιιειεγγύεο, επίδνκα αλεξγίαο ΟΑΔΓ, επίδνκα ζέξκαλζεο, δηαηξνθή αλειίθνπ 

ηέθλνπ  θιπ). Η απνδέζκεπζε ηνπ ζπλόινπ ηνπ δεζκεπζέληνο πνζνύ επηδόκαηνο/ βνεζήκαηνο 

ηζρύεη  θαη ζηελ πεξίπηωζε πνπ ωο δηθαηνύρνο ή ζπλδηθαηνύρνο ηνπ θαηαζρεζέληνο ηξαπεδηθνύ 

ινγαξηαζκνύ αλαγξάθεηαη ππνρξεωηηθά ηξίην πξόζωπν,  όπωο ν δηθαζηηθόο ζπκπαξαζηάηεο ηνπ 

δηθαζηηθώο ζπκπαξαζηαηνύκελνπ ηέθλνπ ή έλαο εθ ηωλ δύν γνλέωλ ζηελ πεξίπηωζε δηαηξνθήο 

αλειίθνπ ηέθλνπ. 
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3. Σέινο, πεξί ηεο δπλαηόηεηαο άζθεζεο δεηγκαηνιεπηηθνύ ειέγρνπ ζεκεηώλνληαη ηα αθόινπζα:  

Αληίγξαθν ηωλ ζηνηρείωλ ηεο απόθαζεο πεξηνξηζκνύ θαηαζρεηεξίνπ ζα θνηλνπνηείηαη απζεκεξόλ 

ειεθηξνληθά ή κέζω ηειεκνηνηππίαο (fax) ζηηο αξκόδηεο θαηά ηόπνπο Φνξνινγηθέο Πεξηθέξεηεο 

ζπκπιεξώλνληαο ην ζπλεκκέλν ζρέδην εθόζνλ δεηεζεί, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηείηαη 

δεηγκαηνιεπηηθόο έιεγρνο γηα ηελ ηήξεζε ηωλ ωο άλω πξνϋπνζέζεωλ. 

4. Καηά ηα ινηπά ηζρύεη ε ΠΟΛ 1092/2014.  

 

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΥΗ  

ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ  

 

ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ  

Α.ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΠΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Γεκόζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο (Γ.Ο.Τ.) 

2. Κέληξν Διέγρνπ Μεγάιωλ Δπηρεηξήζεωλ (Κ.Δ.ΜΔ.ΔΠ.) 

3. Κέληξν Διέγρνπ Φνξνινγνπκέλωλ Μεγάινπ Πινύηνπ (Κ.Δ.ΦΟ.ΜΔ.Π.) 

4. Δπηρεηξεζηαθή Μνλάδα Δίζπξαμεο 

5. Σειωλεία θαη Σνπηθά Γξαθεία απηώλ  

6. Γηεύζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

7. Γηεύζπλζε Τπνζηήξημεο Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζην 

www.publicrevenue.gr)  

 

ςνημμένο : ρέδην απόθαζεο πεξί πεξηνξηζκνύ θαηαζρέζεωλ ζηα ρέξηα ηξίηωλ   

  

Β. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

    1. Απνδέθηεο πηλάθωλ Α-Γ (πιελ ηωλ απνδεθηώλ πξνο ελέξγεηα) 

    2. Διιεληθή Έλωζε Σξαπεδώλ  

    3.Διιεληθή Έλωζε πλεηαηξηζηηθώλ Σξαπεδώλ  

    4.ΠΟΔ –Γ.O.Y. Πεξηνδηθό Φνξνινγηθήο Δπηζεώξεζεο  

 

Γ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 
2. Γξαθείν  θαο Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 
3. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίωλ Δζόδωλ  
4. Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γηεπζπληώλ ηεο Α.Α.Γ.Δ.  
5. Γηεύζπλζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο Α.Α.Γ.Δ. 
6. Γηεύζπλζε Σειωλεηαθώλ Γηαδηθαζηώλ   
7. Γηεύζπλζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e Δθαξκνγέο)- Σκήκαηα  Β΄  
8. Γηεύζπλζε Δηζπξάμεωλ, Σκήκαηα Α-Δ, Γξακκαηεία 

http://www.publicrevenue.gr/
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