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Η υπηρεσία μας επέβαλε την με αριθμ. ειδικού βιβλίου …………….…κατάσχεση στα χέρια του 

……………………… (ΑΦΜ ……………………..) ως …………………..για την αναγκαστική 

είσπραξη οφειλών του  …………………….. (ΑΦΜ …………………) για συνολικό ποσό 

……………………………Ευρώ (……………κεφάλαιο, ……………προσαυξήσεις). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα διαλαμβανόμενα κριτήρια στην ΠΟΛ …../2014,όπως ισχύει και 

ειδικότερα:  

α) την υπ’ αριθμ. ………. θετική δήλωση του ως άνω τρίτου, 

β)την υπαγωγή του συνόλου των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων του οφειλέτη σε ρύθμιση τμηματικής 

καταβολής σε …..……… δόσεις, για την οποία η υπηρεσία μας εξέτασε τα τυχόν απαραίτητα 

δικαιολογητικά στοιχεία σύμφωνα με τις  σχετικές εγκυκλίους (ΠΟΛ) και ενέκρινε τη συνδρομή 

των διαλαμβανόμενων σε αυτές προϋποθέσεων 

γ) την από …….. ….. υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 του ως άνω οφειλέτη ότι 

πρόκειται 

-για σημαντικό για τη διαβίωση αυτού μέσο (φυσικό πρόσωπο μη επιτηδευματίας) ή 

-για την καταβολή μισθοδοσίας σε υπαλλήλους επιχείρησης, στην καταβολή φορολογικών 

υποχρεώσεων ή άλλων υποχρεώσεων που κρίνονται αναγκαίες για τη βιωσιμότητα και συνέχιση 
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 Αποστέλλεται στην αρμόδια Φορολογική Περιφέρεια, μόνο εφόσον ζητηθεί. 
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λειτουργίας αυτής (φυσικό πρόσωπο επιτηδευματίας / νομικό πρόσωπο ή οντότητα) κατά 

περίπτωση. 

Επισημαίνεται ότι ο οφειλέτης προσκόμισε στην υπηρεσία μας και τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά στοιχεία προς απόδειξη των ανωτέρω καταβολών εντός … ημερών. 

δ)τη διαπίστωση από το πληροφοριακό σύστημα ELENXIS ή από άλλα στοιχεία δεν εκκρεμεί 

εντολή ελέγχου οποιασδήποτε φορολογίας για τον οφειλέτη  

ε) το από ………. αίτημα περιορισμού της κατάσχεσης από τον οφειλέτη   

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ 

Η υπηρεσία μας ενέκρινε τον περιορισμό της κατάσχεσης και ως εκ τούτου την αποδέσμευση επί 

της κατασχεθείσας απαίτησης ως ακολούθως :   

Ι. Επί των ευρισκόμενων και μη αποδοθέντων χρημάτων  

α) ποσοστό  ………%
2
 της κατασχεθείσας απαίτησης, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της 

δήλωσης τρίτου (ή) 

β) ποσοστό ……….%
3
 της κατασχεθείσας απαίτησης, καθόσον πρόκειται για οφειλές στις οποίες 

περιλαμβάνονται και οφειλές Φ.Π.Α. που αποδεδειγμένα έχουν εισπραχθεί και δεν έχουν αποδοθεί 

καθώς και παρακρατούμενος φόρος μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) 

ΙΙ. Επί των μελλοντικών απαιτήσεων  

α) ποσοστό ….….%
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-καθόσον έχουν εισπραχθεί τουλάχιστον  

 τρεις δόσεις της ρύθμισης. Σημειώνεται ότι οι  εναπομένουσες δόσεις αυτής είναι έως και 

δώδεκα (12) (ή) 

  πέντε δόσεις της ρύθμισης. Σημειώνεται ότι οι εναπομένουσες δόσεις αυτής είναι 

περισσότερες των δώδεκα (12)(ή) 

β) ποσοστό ……%
5
, λόγω αναπροσαρμογής (ή) 

γ) ποσοστό ……%
6
 της κατασχεθείσας απαίτησης, καθόσον πρόκειται για οφειλές στις οποίες 

περιλαμβάνονται και οφειλές Φ.Π.Α. που αποδεδειγμένα έχουν εισπραχθεί και δεν έχουν αποδοθεί 

καθώς και παρακρατούμενος φόρος μισθωτών υπηρεσιών  (Φ.Μ.Υ.) 

Κατόπιν των ανωτέρω, τελικό εισπραχθέν ποσό …………………………………Ευρώ 

                                       τελικό αποδεσμευθέν ποσό ……………………………..Ευρώ  

Κατόπιν των ανωτέρω,  τελικό εισπραχθέν ποσό …………………………………..Ευρώ  

                                       τελικό αποδεσμευθέν ποσό   ………………………………Ευρώ 
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 Ανώτατο όριο το 50%  

3
 Ανώτατο όριο το 30% 

4
 Ανώτατο όριο το 70% 

5
 Εφόσον το ανωτέρω ποσοστό δεν επαρκεί για την κάλυψη των ως άνω δόσεων, το ποσοστό αποδέσμευσης 

αναπροσαρμόζεται ανάλογα. 
6
 Ανώτατο όριο το 30% 
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ΠΡΟΣ ΕΠΙΡΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ  ΟΤΙ  

(ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………....................................................

................................................................................................................................................................

..................................................................................................... 

 

Ο Προϊστάμενος …………. 
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