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ΕΓΚ: 11 

ΘΕΜΑ : Επιβαρύνσεις εκπρόθεσµης καταβολής οφειλών προς τους Ο.Τ.Α..  

                 

Σας γνωρίζουµε ότι µε το αρ. 19 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/Α΄/21-3-2015) καταργείται το 

πρόστιµο του αρ. 57 του ν. 4174/2013, που προβλέπεται στο αρ. 6 του ν.δ. 356/1974 όπως ισχύει. 

Συγκεκριµένα, και λαµβάνοντας υπόψη και την παρ. 6 του αρ. 8 του ν. 4224/2013, το εν λόγω 

πρόστιµο επιβάλλεται πλέον µόνο σε περίπτωση που µία οφειλή έχει βεβαιωθεί από 1-1-2015 

µέχρι 20-3-2015 και η καταβολή της γίνεται µετά την παρέλευση εξαµήνου από το χρόνο στον 

οποίο αυτή κατέστη ληξιπρόθεσµη. 

Συνεπώς, οι οφειλές που βεβαιώνονται από 21-3-2015 και µετά επιβαρύνονται µόνο µε τον 

τόκο εκπρόθεσµης καταβολής της παρ. 1 του αρ. 53 του ν. 4174/2013. Το ύψος του ετήσιου 

επιτοκίου για τον υπολογισµό των τόκων εκπρόθεσµης καταβολής, βάσει της ∆ΠΕΙΣ 

1198598ΕΞ2013 απόφασης του Υπ. Οικονοµικών (ΦΕΚ 19/Β΄/10.1.2014), ορίζεται ως το 

επιτόκιο των πράξεων Κύριας Αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 

(MRO), που από 10-9-2014 έχει καθοριστεί στο 0,05%, πλέον οκτώ και πενήντα µίας (8,51) 

εκατοστιαίες µονάδες. Σηµειώνεται, ότι για τη µεταβολή του ως άνω επιτοκίου (8,56%), 

εφαρµόζεται το αρ. 3 της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης. 

Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε τη παρ. 3 του αρ. 53 του ν. 4174/2013 δεν υπολογίζονται και 

δεν οφείλονται τόκοι επί των τόκων, ενώ, µέχρι 31-12-2015, οι τόκοι υπολογίζονται κατά την 

είσπραξη και για ολόκληρο το µήνα, εντός του οποίου αυτή διενεργείται (παρ. 4, αρ.8, ν. 

4224/2013).   

Τέλος, σηµειώνεται ότι για οφειλές που βεβαιώθηκαν µέχρι 31-12-2014 εφαρµόζονται, ως 

προς τον υπολογισµό και το ανώτατο όριο των προσαυξήσεων, οι διατάξεις του αρ. 6 του ν.δ. 

356/1974 όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του από την παρ. 6 του αρ.7 του ν. 4224/2013 

καθώς και οι συναφείς ρυθµίσεις (ενδ. ΥΑ 1016358/800/0016/2005, ΦΕΚ 244 Β΄ και άρ. 13, 

παρ.1 ν.3193/2003, ΦΕΚ 266 Α΄). 

Οι Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις, οι οποίες είναι και οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου,  

 



 

 

 

 

 

παρακαλούνται όπως τη γνωστοποιήσουν άµεσα στους Ο.Τ.Α. της χωρικής τους αρµοδιότητας, 

προς οµοιόµορφη εφαρµογή.  

Η παρούσα µπορεί να αναζητηθεί και στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών και 

∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης (www.ypes.gr), στη διαδροµή: Το Υπουργείο: Εγκύκλιοι - 

Αποφάσεις. 
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