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                          Ατομική ειδοποίησις 
 Αρθρον 4. 
 
 
«1. Με την εξαίρεση των φόρων και των λοιπών δημοσίων εσόδων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), για τα οποία εφαρμόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του ως 
άνω Κώδικα, καθώς και των δημοσίων εσόδων της περίπτωσης β` της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του 
παρόντος Κώδικα, μετά την καταχώριση του χρέους ως δημοσίου εσόδου κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 
παράγραφος 3, η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει ατομική ειδοποίηση, την οποία, είτε αποστέλλει ταχυδρομικά 
στον οφειλέτη και στα συνυπόχρεα πρόσωπα είτε την κοινοποιεί σε αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 
4174/2013. Στην ατομική ειδοποίηση αναφέρονται τα στοιχεία και ο αριθμός φορολογικού μητρώου, εφόσον 
υπάρχει, του οφειλέτη, το είδος και το ποσό του χρέους, συμπεριλαμβανομένων των τόκων που έχουν ήδη 
υπολογισθεί κατά την κείμενη νομοθεσία, ο αριθμός και η χρονολογία καταχώρισης του χρέους ως δημοσίου 
εσόδου ή ο τίτλος στον οποίο βασίζεται το χρέος, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής αυτού, η μνεία ότι από την 
επομένη ημέρα της λήξης της νόμιμης προθεσμίας καταβολής του χρέους και μέχρι την τελική εξόφληση 
αυτού υπολογίζονται οι τόκοι και το πρόστιμο του άρθρου 6 του παρόντος». 
 
  ***Τα εντός " " δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1  αντικαταστάθηκαν ως άνω με την παρ.5 του άρθρου 
7 του Ν. 4224/2013         (ΦΕΚ Α 288/31.12.2013) με ημερομηνία ισχύος την 1.1.2014 
 
     "Ατομική ειδοποίησις δύναται ν`αποτυπωθή άνευ αριθμού και ημερομηνίας 
τριπλοτύπου βεβαιώσεως επί των προς του φορολογουμένους υπό του 
Μηχανογραφικού Κέντρου του Υπουργείου Οικονομικών (ΜΗ.Κ.Υ.Ο) 
αποστελλομένων εκκαθαριστικών σημειωμάτων. 
Η τοιαύτη Ατομική ειδοποίησις - εκκαθαριστικόν σημείωμα φέρει δια μηχανικού μέσου την σφραγίδα της 
υπηρεσίας. Η αυτή διαδικασία ακολουθείται δια τας αποτυπουμένας υπό του ΜΗ.Κ.Υ.Ο. ατομικάς ειδοποιήσεις 
των τελών κυκλοφορίας. 
 
  Προκειμένου περί τελών κυκλοφορίας, εισπραττομένων δια μηχανογραφικού 
συστήματος, η ετησία εκκαθάρισις αυτών δύναται ν`αποτυπούται επί της 
προσθίας όψεως των προς τους φορολογουμένους αποστελλομένων αρχικών 
μηχανογραφικών τριπλοτύπων εισπράξεως τύπου Ομικρον (Ο) και Δέλτα (Δ), 
η δε Ατομική ειδοποίησις αποτυπούται επί της οπισθίας όψεως των 
τριπλοτύπων τούτων άνευ αριθμού και ημερομηνίας τριπλοτύπου βεβαιώσεως 
τιθεμένης δια μηχανικού μέσου της σφραγίδος της υπηρεσίας". 
 
*** Το εντός " " γ`εδάφιο, το οποίο είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 3 
    Ν. 599/1977 (Α 160),αντικαταστάθηκε εκ νέου ως άνω με 
    το άρθρο 91 του Ν. 1041/1980 (Α 75),το οποίο άρχισε να ισχύει 
    από 1-1-1980. 
 
  2. Η κατά την προηγούμενην παράγραφον κοινοποιουμένη ατομική 
ειδοποίησις δεν εξομοιούται προς την επιταγήν προς πληρωμήν. 
 
  3. Η παράλειψης αποστολής της κατά την παράγραφον 1 του παρόντος 
άρθρου ειδοποιήσεως ουδεμίαν ασκεί επίδρασιν επί του κύρους των κατά 
του οφειλέτου λαμβανομένων αναγκαστικών μέτρων. 
 
  
  

 

javascript:open_nomologia('33845','29','4')
javascript:open_exous('33845','29','4')
javascript:open_oldver('33845','29','4')

