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ΘΔΜΑ: Παποσή διεςκπινίζεων αναθοπικά με ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14
ν.4056/12.03.2012, (ΦΔΚ 52Α’/2012), όπωρ ιζσύοςν, πεπί αναζηολήρ επιβληθένηων
πποζηίμων ζε κηηνοηποθικέρ εγκαηαζηάζειρ

αρ κοινοποιούμε ηιρ ανυηέπυ διαηάξειρ πος αθοπούν ζε αναζηολή ιζσύορ επιβληθένηυν
πποζηίμυν ζε κηηνοηποθικέρ εγκαηαζηάζειρ και παπέσοςμε οδηγίερ για ηην ενιαία και
ομοιόμοπθη εθαπμογή αςηών.
ύμθυνα με ηην παπ. 1 ηος άπθπος 14: «1. Οι κηηνοηποθικέρ εγκαηαζηάζειρ όλων ηων καηηγοπιών
ηηρ παπαγπάθος 1 ηος άπθπος 2, οι οποίερ καηά ηην έναπξη ιζσύορ ηος παπόνηορ νόμος λειηοςπγούν σωπίρ
άδεια εγκαηάζηαζηρ, ςποσπεούνηαι ενηόρ ηπιών εηών από ηην έναπξη ιζσύορ ηος παπόνηορ νόμος να λάβοςν
άδεια εγκαηάζηαζηρ με ηην ςποβολή ζσεηικήρ αίηηζηρ ζςνοδεςόμενηρ από όλα ηα πποβλεπόμενα ζηο άπθπο 6
ηος παπόνηορ δικαιολογηηικά. ….. Καηά ηη διάπκεια ηων παπαπάνω πποθεζμιών αναζηέλλεηαι η ιζσύρ ηων
διοικηηικών ππάξεων αποβολήρ, επιβολήρ πποζηίμων, καηεδάθιζηρ, πος ηςσόν έσοςν εκδοθεί, και
ανακαλούνηαι οπιζηικά, εθόζον εκδοθεί η άδεια εγκαηάζηαζηρ.
Μεηά ηην παπέλεςζη ηηρ πποθεζμίαρ ηων ηπιών εηών, η άδεια εγκαηάζηαζηρ σοπηγείηαι μόνο αν ςποβληθεί η
αίηηζη, με ηα πποβλεπόμενα δικαιολογηηικά και αθού καηαβληθεί οποιοδήποηε σπημαηικό ππόζηιμο έσει
επιβληθεί ζύμθωνα με ηιρ ιζσύοςζερ διαηάξειρ ή και ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 10…..».

ύμθυνα με ηη ζσεηική ςπ. απιθμ. ππυη. 1464/67426/13.06.2012 (ΑΓΑ: Β4Λ0Β-ΓΦ)
εγκύκλιο ηος Τποςπγείος Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμυν «…οι παπαπάνω διοικηηικέρ
ππάξειρ αναζηέλλονηαι με ηην έκδοζη ανακληηικών αποθάζεων ηων ςπηπεζιών πος ηιρ εξέδωζαν ή
πος είναι απμόδιερ καηά ηο σπόνο ηηρ απόθαζηρ,…»
Καηά ζςνέπεια, με ηην έκδοζη ανακληηικών αποθάζευν από ηη βεβαιούζα εν εςπεία εννοία
απσή, πος εξέδυζε ηην ππάξη επιβολήρ πποζηίμος και ζςνέηαξε ηον οικείο σπημαηικό καηάλογο,
αναζηέλλεηαι για ηπία σπόνια από ηην ημεπομηνία δημοζίεςζηρ ηος ν.4056/2012, η ιζσύρ ηυν
νόμιμυν ηίηλυν είζππαξηρ και καη’ επέκηαζη η ηαμειακή βεβαίυζη ηος πποζηίμος πος επιβλήθηκε
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με ηιρ πποαναθεπθείζερ διαηάξειρ, ζύμθυνα με ηο πεπιεσόμενο ηηρ εκάζηοηε ανακληηικήρ
απόθαζηρ.
Για ηα σπέη πος ηίθενηαι ζε καθεζηώρ αναζηολήρ ζύμθυνα με ηιρ ανυηέπυ διαηάξειρ έσοςν
εθαπμογή οι διαηάξειρ ηος Κώδικα Δίζππαξηρ Γημοζίυν Δζόδυν (ν.δ.356/74, ΦΔΚ 90Α’) και
ειδικόηεπα ηηρ παπ. 6 ηος άπθπος 6 αςηού, ήηοι πεπί πποζαςξήζευν εκππόθεζμηρ καηαβολήρ,
ζςμτηθιζμού σπεών ππορ ηο Γημόζιο και εγγπαθήρ ςποθήκηρ με ηη διαδικαζία ηος άπθπος 8 ηος
ιδίος Κώδικα (ζσεη. και η ΠΟΛ 1055/2010) και ηος άπθπος 26 ν.1882/1990 (ΦΔΚ 43Α’), πεπί
αποδεικηικού ενημεπόηηηαρ για σπέη και θοπολογικέρ ςποσπεώζειρ ππορ ηο Γημόζιο, όπυρ
ιζσύοςν.

Σςν/να: α) οι διαηάξειρ ηος άπθπος 14 ν.4059/2012, (ΦΔΚ 52Α’), όπωρ ιζσύει και
β) η 1464/67426/13.06.2012 (ΑΓΑ: Β4Λ0Β-ΓΣΦ) εγκύκλιορ εθαπμογήρ ηος νόμος 4056/2012
(ΦΔΚ 52Α) ηος Υποςπγείος Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Τποθίμων

Ακπιβέρ ανηίγπαθο
Ο Πποϊζηάμενορ ηηρ Γπαμμαηείαρ

Ο Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Γημοζίων Δζόδων
Θ. Θεοσάπηρ

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ
Α. ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1. Ολερ ηιρ Γ.Ο.Τ και ηα Σελυνεία
2. Γ.Γ.Π. / Γ.30
Β. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Τ.ΠΔ.ΔΝ. & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗ, ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ, Γ/ΝΗ Ο.Κ.Κ.
ΣΜΗΜΑ Α΄, Μεζογείυν και Σπικάλυν 36, 115 26 Αθήνα
2. Αποδέκηερ πίνακα Α (εκηόρ ηυν Γ.Ο.Τ και ηυν Σελυνείυν)
3. Αποδέκηερ πίνακα Β
4. Αποδέκηερ πινάκυν Σ ευρ και ΚΒ
Γ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1.
2.
3.
4.

Γπαθείο κ. Τποςπγού
Γπαθείο κ. Τθςποςπγού
Γπαθείο κ. Αναπληπυηή Τποςπγού
Γπαθεία κ.κ. Γενικών Γπαμμαηέυν
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5. Γπαθεία κ.κ. Γεν. Γιεςθςνηών
6. Όλερ ηιρ Γιεςθύνζειρ, Σμήμαηα και Ανεξάπηηηα Γπαθεία ηος Τποςπγείος Οικονομικών
7. Γιεύθςνζη ΠΔΙ – Σμήμαηα Α,Β,Γ,Γ,Δ, Κλιμάκιο ζηο ΚΔΠΤΟ (20 ανηίγπαθα).
8. Γιεύθςνζη 19 Σελυνειακών Γιαδικαζιών (10 ανηίγπαθα).
9. ΠΟΔ – Γ.Ο.Τ Πεπιοδικό Φοπολογική Δπιθεώπηζη
10. Γπαθείο Σύπος και Γημοζίυν σέζευν
11. Γπαθείο Δπικοινυνίαρ και Πληποθόπηζηρ Πολιηών

