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ΠΡΟΣ:  

Υπουργείο Οικονομικών 

Νίκης 5-7, Αθήνα 10180 

Υπόψη: κ. Υπουργού, κ. Χ. Σταϊκούρα 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

Καραγιώργη Σερβίας 10, Αθήνα 10184 

Υπόψη: κ. Διοικητή, κ. Γ. Πιτσιλή 

 

Αρ. Πρωτ. ΕΣΠΕΝ 22018 

Αθήνα, 05.09.2022 

 

Θέμα: Επικαιροποίηση ανώτατου ποσού επισφαλών απαιτήσεων που δύνανται να διαγραφούν 

για φορολογικούς σκοπούς 

 

Σχετ.:  (α) Ν. 4646/2019 (ΦΕΚ 201/Α’/12.12.2019)  

(β) Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α’/23.07.2013) – Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να επισημάνουμε την ανάγκη επικαιροποίησης του Άρθρου 

26, παράγραφος 4 του «Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» (Ν. 4172/2013), όπως έχει 

τροποποιηθεί με το Άρθρο 15 του Ν. 4646/2019, αναφορικά με το ανώτατο ποσό των επισφαλών 

απαιτήσεων ανά αντισυμβαλλόμενο, που δύνανται να διαγραφούν για φορολογικούς σκοπούς 

χωρίς να έχουν αναληφθεί ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης τους.  

Συγκεκριμένα, στο Άρθρο 26, παράγραφος 4 του Ν. 4172/2013 όπως ισχύει, προβλέπεται ότι: 

«β. Απαιτήσεις, το συνολικό ύψος των οποίων, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δεν 

υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά αντισυμβαλλόμενο, δύνανται να 

διαγραφούν στο φορολογικό έτος εντός του οποίου συμπληρώνονται δώδεκα (12) μήνες 

από τον χρόνο κατά τον οποίο κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, χωρίς να έχουν αναληφθεί οι 

κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω 

απαίτησης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των υποπεριπτώσεων (i) και (ii) της 

περίπτωσης α΄ της παρούσας και οι οφειλέτες έχουν λάβει αποδεδειγμένα γνώση της 

διαγραφής της οφειλής τους, όπου αυτό είναι δυνατόν. Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων 

που διαγράφονται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν δύναται να υπερβαίνει, ανά 

φορολογικό έτος, ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των απαιτήσεων στο 

τέλος της χρήσης.» 

Οι τιμές των ενεργειακών προϊόντων, τόσο της ηλεκτρικής ενέργειας όσο και του φυσικού αερίου, 

έχουν αυξηθεί ραγδαία από το γ’ τρίμηνο του 2021 και έπειτα, και διαμορφώνονται πλέον σε 

επίπεδα πολλαπλάσια των ιστορικών.1 Σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, οι τιμές των ενεργειακών 

 
1 Η Μεσοσταθμική Τιμή Αγοράς (ΜΤΑ) Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα κατά το έτος 2020 
διαμορφώθηκε στα 46,5 €/ΜWh, το έτος 2021 στα 119,9 €/ΜWh, τους πρώτους έξι μήνες του έτους 2022 στα 240,9 
€/ΜWh, ενώ τον τελευταίο μήνα ξεπερνά τα 450 €/ΜWh. 
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προϊόντων δεν αναμένεται να επιστρέψουν σύντομα στα προ κρίσης επίπεδα.  

Λαμβάνοντας συνεπώς υπόψη ότι τα ποσά που διακινούνται στην ενεργειακή αγορά έχουν 

πολλαπλασιαστεί και θα παραμείνουν στα επίπεδα αυτά για μεγάλο χρονικό διάστημα, θεωρούμε 

ότι είναι αναγκαίο, το ανώτατο ποσό των επισφαλών απαιτήσεων ανά αντισυμβαλλόμενο, που 

δύνανται να διαγραφούν από τους προμηθευτές ενέργειας χωρίς να έχουν αναληφθεί ενέργειες 

για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης τους, να επαναπροσδιοριστεί στα χίλια (1.000) 

ευρώ ανά αντισυμβαλλόμενο, ώστε να συνάδει με το πραγματικό ύψος των τιμών που 

διαμορφώνονται πλέον στις ενεργειακές αγορές.  

Κατά τον επαναπροσδιορισμό του ανώτατου ποσού, θα πρέπει μεταξύ άλλων να συνεκτιμηθούν: 

(α) οι ασφυκτικές συνθήκες ρευστότητας στον κλάδο της προμήθειας και η ραγδαία αύξηση των 

ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών από την αρχή της ενεργειακής κρίσης, (β) η έλλειψη σαφώς 

καθορισμένου πλαισίου αλλαγής προμηθευτή (Άρθρα 39 και 42 του Κώδικα Προμήθειας 

Ηλεκτρικής Ενέργειας) που ευνοεί τον «ενεργειακό τουρισμό» και επιτείνει τη συσσώρευση 

ληξιπρόθεσμων οφειλών, (γ) ο ιδιαιτέρως χρονοβόρος και επιβαρυντικός -τόσο για τους 

καταναλωτές όσο και για τους προμηθευτές- χαρακτήρας των δικαστικών ενεργειών για την 

ανάκτηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.  

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε συνεργασία επί της ανωτέρω πρότασης του 

Συνδέσμου μας, η οποία προσβλέπει στην κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερη διαχείριση της 

τεράστιας αύξησης στο ύψος των επισφαλών απαιτήσεων στην αγορά προμήθειας ενέργειας, προς 

όφελος όλων των εμπλεκόμενων μερών.  

 

Με εκτίμηση, 

 

 

____________________________ 

Μίλτος Ασλάνογλου 

Γενικός Διευθυντής 

 


