ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Υπόδειγμα κειμένου απαντητικού εγγράφου σε αίτηση για χορήγηση αναλυτικής κατάστασης
βεβαιωμένων οφειλών κατ’ άρθρο 2 παρ. 4α του ν. 3869/2010

«Σε απάντηση της υπ’ αριθ. ………….. αίτησής σας, επισυνάπτονται στο παρόν έγγραφο, ως
αναπόσπαστο τμήμα αυτού, καταστάσεις των βεβαιωμένων οφειλών σας στη Φορολογική
Διοίκηση, σύμφωνα με την παράγραφο 4α του άρθρου 2 του ν. 3869/2010, η οποία προστέθηκε με
την υποπαράγραφο Α4 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄) και συγκεκριμένα:
1. κατάσταση της Δ.Ο.Υ. ……………. με τίτλο «Φορολογούμενοι με Χρέη» και ημερομηνία
…………………, όπου εμφανίζονται οι ατομικές οφειλές σας και
2. κατάσταση της Δ.Ο.Υ. …………………… με τίτλο «Πίνακας Χρεών από Συνυπευθυνότητα»,
και ημερομηνία …………………, όπου εμφανίζονται οφειλές βεβαιωμένες σε τρίτα πρόσωπα, για
τις οποίες υφίσταται προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη σας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
………………………………………………………………………………………………………
Στις συνημμένες καταστάσεις εμφανίζονται ανά βεβαιωμένη οφειλή -μεταξύ άλλων- τα στοιχεία
τριπλοτύπου βεβαίωσης κάθε οφειλής, το είδος/αιτία της οφειλής, το αρχικό ποσό βεβαίωσης, το
τρέχον ανεξόφλητο υπόλοιπο αυτής (ληξιπρόθεσμο και μη) και οι τρέχουσες προσαυξήσεις ή τόκοι
εκπρόθεσμης καταβολής, με τους οποίους επιβαρύνεται.
Στις ανωτέρω καταστάσεις σημειώνεται χειρόγραφα το επιτόκιο (ποσοστό προσαύξησης ή τόκου
εκπρόθεσμης καταβολής), το οποίο ορίζεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις ανάλογα με το είδος και
το χρόνο βεβαίωσης κάθε οφειλής. Σημειώνεται ότι για τις οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από
1/1/2014 έως 21/3/2015 εισπράττεται πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής σύμφωνα με τα άρθρα 57
του ν. 4174/2013 και 6 του Κ.Ε.Δ.Ε. (βλ. άρθρο 19 ν. 4321/2015-ΦΕΚ 32 Α΄), το ύψος του οποίου
υπολογίζεται κατά την είσπραξη.
Από τις οφειλές που εμφανίζονται στις συνημμένες καταστάσεις έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση
σύμφωνα με τις διατάξεις του ……………. οι εμφαινόμενες στη συνημμένη υπ’ αριθ. …………..
απόφαση υπαγωγής στη ρύθμιση.
Επισημαίνεται ότι στις συνημμένες καταστάσεις:
α) περιλαμβάνονται μόνο οφειλές βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση κατά τον Κώδικα
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων-Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974) και τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
(ν. 4174/2013), ενώ δεν περιλαμβάνονται τυχόν βεβαιωμένες οφειλές σας σε τελωνεία και
β) δεν γίνεται διάκριση μεταξύ οφειλών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3869/2010
και οφειλών που δεν εμπίπτουν σε αυτό, κατά τις διακρίσεις του άρθρου 1 του ανωτέρω νόμου.

Συνημμένα:
1.
2.
……………………………………………………………………………………………………»

