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ΑΔΑ:  

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ  

ΝΑ ΣΑΛΕΙ  ΚΑΙ ΜΕ  Ε-ΜΑIL 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

 

Α.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ  

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ  

1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ  ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ 

ΣΜΗΜΑ  Α΄  

ΣΗΛ : 210 3605159, 3630573, 3630563 

TMHMA B΄ 

ΣΗΛ: 210 3614280 

ΣΜΗΜΑ Γ΄ 

ΣΗΛ: 210 3628634 

ΣΜΗΜΑ Δ΄ 

 ΣΗΛ.: 210 3614303 (για ειδικά θέμαηα πύθμιζηρ 

σπεών πηωσών, ςπό εκκαθάπιζη ή εξςγίανζη 

οθειλεηών)  

 

Β. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. 

 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ Γ΄ 

ΣΗΛ : 210 6987439 

  

 

 

Σατ. Γ/νζη     :  Καρ. ερβίας 10             

Σατ. Κωδ.      :  101 84 ΑΘΗΝΑ                              

                    
 

 

ΘΔΜΑ : «Γιεςκπινίζειρ επί ηυν διαηάξευν ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 

(ΦΔΚ 237 Α /31.10.2014), ψπυρ ιζσωει». 

 

Καηφπηλ πξνθνξηθψλ αηηεκάησλ ησλ Γ.Ο.Υ. αιιά θαη θνξνινγνπκέλσλ επί 

νξηζκέλσλ δεηεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 

4305/2014, δίλνληαη νη αθφινπζεο δηεπθξηλήζεηο.     

 

 

 

Αθήνα,  18 Μαρηίοσ 2015  

 

 

ΠΟΛ: 1066 

 ΠΡΟ: Ω Π.Δ. 
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Α. Δξαίπεζη απψ ηην ςπαγυγή ζηη πωθμιζη. 

Σηε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ.4305/2014 δελ δχλαηαη λα ππαρζνχλ νθεηιέο, νη 

νπνίεο έσοςν ςπασθεί ζε ζςμθυνία, η οποία έσει επικςπυθεί δικαζηικά καη’ άπθπα 

99 επ. ηος ν. 3588/2007 (Πηυσεςηικψρ Κϊδικαρ), 44 ηος ν. 1892/1990 ή άλλερ 

διαηάξειρ, ψζο ιζσωει η εν λψγυ ζςμθυνία. Η ππαγσγή ζηε ξχζκηζε είλαη επηηξεπηή 

κφλν κεηά ηε δηθαζηηθή αθχξσζε ή ιχζε ηεο ζπκθσλίαο ή ηελ αλαηξνπή ηεο σο πξνο ην 

Γεκφζην, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο.  

Καη’ εμαίξεζε, είλαη επηηξεπηή ε ππαγσγή ζηε ξχζκηζε νθεηιψλ πνπ έρνπλ ππαρζεί 

ζε δηθαζηηθά επηθπξσκέλε ζπκθσλία, αλ ζε απηή πεξηιακβάλεηαη φξνο πνπ ην επηηξέπεη, 

δειαδή αλ ζηε ζπκθσλία πξνβιέπεηαη κελ νξηζκέλνο ηξφπνο απνπιεξσκήο ησλ νθεηιψλ 

πξνο ην Γεκφζην, επηηξέπεηαη φκσο ξεηά ζηνλ νθεηιέηε λα επηιέμεη, κεηά ηελ επηθχξσζή 

ηεο, επκελέζηεξν ηξφπν απνπιεξσκήο, πνπ ηπρφλ πξνβιέπεηαη απφ ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο. 

            Οι απμψδιερ ςπηπεζίερ οθείλοςν να διενεπγοων ζε ηακηά σπονικά 

διαζηήμαηα ζσεηικψ έλεγσο ζςμβοςλεςψμενερ ηο σειπψγπαθο απσείο πος 

πποβλέπεηαι ζηην ΠΟΛ 1068/2013, ϊζηε, αν διαπιζηυθεί ψηι έσει ανεπίηπεπηα λάβει 

σϊπα ςπαγυγή ζηην παποωζα πωθμιζη οθειλϊν πος έσοςν πςθμιζηεί με δικαζηικά 

επικςπυμένη ζςμθυνία, καηά ηα ανυηέπυ, να πποκαλοων άμεζα ηην απϊλεια ηηρ 

πωθμιζηρ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νθεηιέο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε ξχζκηζε θαη’ αλάινγε εθαξκνγή ηνπ  

άξζξνπ 62Α ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ. δπλάκεη ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο πεξ. α ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ 

άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3808/2009 κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζηελ παξνχζα ξχζκηζε κε ζπλέπεηα 

ηελ απψιεηα ηεο σο άλσ πξνεγνχκελεο ξχζκηζεο, ζχκθσλα κε ηελ Δλφηεηα Α I 2 ii ηεο 

παξνχζαο εγθπθιίνπ.  

 

 

 

 

Β. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΠΑΓΩΓΗ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ. 

 

Ι. Δςεπγεηήμαηα ςπέπ ηος οθειλέηη. 

Γιακανονιζμψρ πληπυμήρ. 

i) Γπλαηφηεηα θαηαβνιήο ησλ νθεηιψλ πνπ ξπζκίδνληαη εθάπαμ ή ζε κεληαίεο δφζεηο,  

έσο εθαηφ,  ππφ πξνυπνζέζεηο.   
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ii) Απαιιαγή απφ ηηο πξνζαπμήζεηο, ηνπο ηφθνπο θαη ην πξφζηηκν εθπξφζεζκεο 

θαηαβνιήο πνπ επηβαξχλνπλ ηηο ππαγφκελεο νθεηιέο (θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αίηεζεο 

ππαγσγήο) αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ δφζεσλ ηεο ξχζκηζεο. Σπγθεθξηκέλα, νη 

ξπζκηδφκελεο νθεηιέο θαηαβάιινληαη, εθάπαμ ή ζε δφζεηο σο εμήο:  

α) εθάπαμ, κε απαιιαγή πνζνζηνχ 100%,  

β)έσο δψδεθα (12) κεληαίεο δφζεηο, κε απαιιαγή πνζνζηνχ ελελήληα ηνηο εθαηφ 

(90%) , 

γ) έσο είθνζη ηέζζεξηο (24) κεληαίεο δφζεηο κε απαιιαγή πνζνζηνχ νγδφληα ηνηο 

εθαηφ (80%),   

 δ) έσο ηξηάληα έμη (36) κεληαίεο δφζεηο κε απαιιαγή πνζνζηνχ εβδνκήληα ηνηο εθαηφ 

(70%), 

ε) έσο ζαξάληα νθηψ (48) κεληαίεο δφζεηο κε απαιιαγή πνζνζηνχ  εμήληα (60%), 

ζη) έσο εμήληα (60) κεληαίεο δφζεηο κε απαιιαγή πνζνζηνχ πελήληα ηνηο εθαηφ 

(50%), 

δ) έσο εβδνκήληα δχν (72) κεληαίεο δφζεηο κε απαιιαγή πνζνζηνχ ηξηάληα ηνηο 

εθαηφ (30%) θαη  

ε) έσο εθαηφ (100) κεληαίεο δφζεηο κε απαιιαγή πνζνζηνχ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%).   

  

iii) Τν ζπλνιηθφ πνζφ θάζε δφζεο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ πελήληα (50) 

επξψ. 

 

 Οη νθεηιέηεο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηε ξχζκηζε «ηειεπηαίαο επθαηξίαο» ηεο 

ππνπαξαγξάθνπ Α1 ηεο παξ. Α ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 4152/2013 θαη ηεξνχλ ηνπο 

φξνπο ηεο ξχζκηζεο απηήο, ηπγράλνπλ αλαδξνκηθά ησλ εθπηψζεσλ θαη ησλ πξφζζεησλ 

επεξγεηεκάησλ ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014. Δηδηθφηεξα γηα ηνπο νθεηιέηεο 

πνπ επηιέμνπλ λα ππαγάγνπλ ηελ ελαπνκέλνπζα ξπζκηζκέλε νθεηιή ηνπο ζηε ξχζκηζε ηνπ 

άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014, νη αλσηέξσ εθπηψζεηο δχλαληαη λα ρνξεγεζνχλ κεηά ηελ 

θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο απηήο.  

 Όζνη δελ ππνβάιινπλ αίηεζε ππαγσγήο κέρξη 31 Μαξηίνπ 2015 θαη δηαηεξνχλ ηελ 

ξχζκηζε «ηειεπηαίαο επθαηξίαο», δηθαηνχληαη ηα επεξγεηήκαηα ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 51 

ηνπ λ. 4305/2014, ηα νπνία ζα ππνινγηζηνχλ καδηθά απφ ηελ 1ε  Απξηιίνπ 2015.  

Δπηζήκαλζε : Με ηελ δηαηήξεζε ηεο ξχζκηζεο ηειεπηαίαο επθαηξίαο ηνπ λ.4152/2013 

νη ινηπνί φξνη ηεο ξχζκηζεο απηήο παξακέλνπλ ελ ηζρχ (15% πξνζαχμεζε εθπξφζεζκεο 

θαηαβνιήο δφζεο, ιφγνη απψιεηαο απηήο, θιπ). 

http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4152/year/2013/article/%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF/paragraph/1
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/514
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4305/year/2014/article/51
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/654
http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4305/year/2014/article/51
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/654
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ΙΙ. Πποχποθέζειρ ςπαγυγήρ ζε ππψγπαμμα απιθμοω δψζευν άνυ ηυν 

εβδομήνηα δωο (72). 

Γηα ηελ ππαγσγή ζε αξηζκφ δφζεσλ άλσ ησλ εβδνκήληα δχν (72) έσο θαη εθαηφ 

(100), ην πνζφ ηεο ζπλνιηθά ξπζκηδφκελεο βαζηθήο νθεηιήο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 

δέθα πέληε ρηιηάδεο επξψ (15.000,00 €). 

 

ΙΙΙ. Υοπήγηζη αποδεικηικοω ενημεπψηηηαρ.  

Σηνλ νθεηιέηε πνπ είλαη ζπλεπήο ζηε ξχζκηζε, δχλαηαη λα ρνξεγείηαη απνδεηθηηθφ 

ελεκεξφηεηαο ησλ νθεηιψλ ηνπ πξνο ην Γεκφζην, κεληαίαο δηάξθεηαο, εθφζνλ είλαη 

ελήκεξνο θαη ζε ηπρφλ άιιεο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο θαη ζπληξέρνπλ νη ινηπέο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4174/2013, φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

 

Δπιζήμανζη: 

Σε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο πνπ γηα νπνηαδήπνηε αηηία δελ εκθαλίδνληαη ζην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ησλ Γ.Ο.Υ. νη ζρεηηθέο πιεξσκέο, ν αηηψλ νθείιεη λα πξνζθνκίδεη 

ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Υ. ην ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ πιεξσκήο, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

αηηήκαηνο ρνξήγεζεο απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο. 

 

ΙV.  Μη λήτη αναγκαζηικϊν μέηπυν είζππαξηρ. 

i) Γηα νθεηιέο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε πξφγξακκα ξχζκηζεο θαη ν νθεηιέηεο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ην πξφγξακκα απηήο θαη εθφζνλ έρεη ειεγρζεί ε ζπλδξνκή ησλ 

νπζηαζηηθψλ πξνυπνζέζεσλ ππαγσγήο θαη δηαηήξεζήο ηνπ, φπσο αλαθέξνληαη ζηα 

αληίζηνηρα θεθάιαηα ηεο παξνχζαο, δελ δηελεξγείηαη αλαγθαζηηθή εθηέιεζε, ήηνη δελ 

επηηξέπεηαη ε ιήςε αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ (θαηάζρεζε ζηα ρέξηα ηξίησλ, θαηάζρεζε 

θηλεηψλ ή αθηλήησλ) ή ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο  αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο ελ γέλεη (π.ρ. 

έθδνζε πξνγξάκκαηνο πιεηζηεξηαζκνχ).    

ii) Οη επηβιεζείζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε θαηαζρέζεηο ζηα 

ρέξηα ηξίησλ αίξνληαη, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:  

α) έρεη εμνθιεζεί ην 50% ηεο αξρηθήο βαζηθήο ξπζκηδφκελεο νθεηιήο, 

β) έρεη ππνβιεζεί ζρεηηθή αίηεζε απφ ηνλ νθεηιέηε,  

γ)  έρεη θαηά πεξίπησζε εμεηαζηεί ε ζπλδξνκή  ησλ πξνυπνζέζεσλ ππαγσγήο ζηε  

ξχζκηζε θαη κε απψιεηαο απηήο, φπσο αλαθέξνληαη ζηα αληίζηνηρα θεθάιαηα ηεο 

παξνχζαο, 
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δ) ε επηβιεζείζα θαηάζρεζε αθνξά απνθιεηζηηθά ρξέε πνπ έρνπλ ππαρζεί θαη 

εμνθιεζεί ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο ξχζκηζεο. 

iii) Λνηπέο επηβιεζείζεο θαηαζρέζεηο ζηα ρέξηα ηξίησλ γηα ηηο νπνίεο δελ ζπληξέρνπλ 

νη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο δελ αίξνληαη. 

Σε θάζε πεξίπησζε (ii & iii) ηα απνδηδφκελα πνζά απφ ηηο επηβιεζείζεο 

θαηαζρέζεηο ζηα ρέξηα ηξίησλ,  θαζψο θαη απφ άιιεο πξάμεηο εθηέιεζεο (πρ απφδνζε 

πιεηζηεξηάζκαηνο) ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ θάιπςε δφζεο ή δφζεσλ ηεο 

ρνξεγεζείζαο ξχζκηζεο, εθφζνλ εηζπξάηηνληαη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο θαη δελ 

πηζηψλνληαη ζε άιιεο νθεηιέο πνπ δελ έρνπλ ξπζκηζηεί ή πηζηψλνληαη δηαθνξεηηθά θαηά ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη σο ηξφπνο εμφθιεζεο ηεο πεξίπησζεο (ii) λνείηαη 

θάζε πνζφ πνπ εηζπξάηηεηαη απφ νπνηαδήπνηε αηηία (φπσο γηα παξάδεηγκα θαη  νη ινηπέο 

πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 16 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014, φπσο εξκελεχνληαη 

ζηελ παξνχζα) θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ξχζκηζεο, μεηά ηην καηαβολή ηηρ ππϊηηρ 

δψζηρ, ήηνη κεηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ξχζκηζεο εθφζνλ δελ πηζηψλεηαη ζε άιιεο νθεηιέο 

πνπ δελ έρνπλ ξπζκηζηεί ή πηζηψλνληαη δηαθνξεηηθά θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

 

Αλεμάξηεηα απφ ηα παξαπάλσ, ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε δχλαηαη λα εμεηάδεη αίηεκα 

πεξηνξηζκνχ θαηαζρέζεσλ ζηα ρέξηα ηξίησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 

ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ ΚΔΓΔ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηάζζνληαη κε ηελ  

ΠΟΛ 1092/2014.  

 

Τα αλσηέξσ ζα πεξηιακβάλνληαη ζε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο 

αξκφδηαο γηα ηελ επηδίσμε ηεο είζπξαμεο ηεο νθεηιήο ππεξεζίαο, ε νπνία ζα θαηαρσξείηαη 

ππνρξεσηηθά ζην ζχζηεκα TAXIS θαηά αξηζκφ, εκεξνκελία θιπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε 

ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ δηαηήξεζεο ηεο ξχζκηζεο επηβάιιεηαη λα παξαθνινπζείηαη 

ηαθηηθά απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ επηδίσμε ηεο είζπξαμεο ηεο νθεηιήο ππεξεζία, άιισο ζα 

πξέπεη λα επηβάιιεηαη άκεζα εθ λένπ θαηάζρεζε.   

 

 

V.  Αναβολή εκηέλεζηρ ποινήρ.   

Με ηελ ππαγσγή θαη ζπκκφξθσζε ζηε ξχζκηζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο, αλαβάιιεηαη 

ε εθηέιεζε ηεο πνηλήο πνπ επηβιήζεθε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 1882/1990, 

φπσο ηζρχεη ζήκεξα, ή εθφζνλ άξρηζε ε εθηέιεζή ηεο δηαθφπηεηαη.  
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VI.  Γικαιϊμαηα ηος Γημοζίος.  

 Η Φνξνινγηθή Γηνίθεζε δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαη κεηά ηελ ππαγσγή ζηε ξχζκηζε:  

α) λα κε ρνξεγεί απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο γηα κεηαβίβαζε αθηλήηνπ ή ζχζηαζε 

εκπξαγκάηνπ δηθαηψκαηνο επ΄ απηνχ εθφζνλ δελ δηαζθαιίδνληαη ηα ζπκθέξνληά ηνπ 

Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 12 ηνπ ΚΦΓ θαη ηελ 

θαη΄εμνπζηνδφηεζε εθδνζείζα απφθαζε ΓΓΓΔ ΠΟΛ 1274/2013, φπσο ηζρχνπλ, 

β) λα εγγξάθεη ππνζήθεο ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νθεηιέηε θαη ησλ  

ζπλππνρξέσλ πξνζψπσλ, εθφζνλ ε νθεηιή δελ είλαη αζθαιηζκέλε, 

γ) λα νξίδεη ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ παξαθξάηεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη 

ε πξνζθφκηζε απνδεηθηηθνχ γηα είζπξαμε ρξεκάησλ απφ θνξείο, πιελ ηνπ – ελ ζηελή 

ελλνία – Γεκνζίνπ, ην νπνίν αλαγξάθεηαη επί ηνπ ρνξεγνχκελνπ απνδεηθηηθνχ 

ελεκεξφηεηαο θαη νξίδεηαη ζην 1/7 ηεο ππνιεηπφκελεο ξπζκηζκέλεο νθεηιήο, γηα ηηο νθεηιέο 

πνπ έρνπλ ξπζκηζηεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ.4305/2014,   

δ) λα πξνβαίλεη ζε ζπκςεθηζκφ ησλ ρξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ νθεηιέηε θαηά ηνπ 

– ελ ζηελή ελλνία – Γεκνζίνπ θαη κέρξη ηελ θάιπςε ηνπ 1/7 ησλ ελαπνκεηλαζψλ δφζεσλ.  

Δπιζήμανζη: 

1. Τα πνζά πνπ εηζπξάηηνληαη απφ παξαθξάηεζε ιφγσ ηεο ρνξήγεζεο 

απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο, θαιχπηνπλ δφζε ή δφζεηο ηεο ρνξεγεζείζαο ξχζκηζεο, 

εθφζνλ θαηά ηελ απφδνζε ησλ παξαθξαηνχκελσλ πνζψλ ε ξχζκηζε δελ έρεη απνιεζζεί. 

2. Η βεβαίσζε νθεηιήο εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 12 λ. 

4174/2013 θαη ζηελ θαη΄ εμνπζηνδφηεζε εθδνζείζα απφθαζε ΓΓΓΔ ΠΟΛ 1275/2013, φπσο 

ηζρχεη . Τν αλσηέξσ πνζνζηφ παξαθξάηεζεο (1/7) δελ αθνξά ζηε βεβαίσζε νθεηιήο. 

3. Δάλ πξνθχςεη ζπκςεθηζκφο θαηά ην άξζξν 83 ηνπ ΚΔΓΔ, φπσο ηζρχεη, 

δηελεξγείηαη πίζησζε ζηηο κεληαίεο δφζεηο ηεο ξχζκηζεο εθφζνλ θαηά ηελ απφδνζε ησλ 

παξαθξαηνχκελσλ πνζψλ ε ξχζκηζε δελ έρεη απνιεζζεί. 

4. Τν ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ ζπκςεθηζκνχ (1/7) αθνξά κφλν ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε θαη ζην ζπκςεθηζκφ πνπ δηελεξγείηαη απηεπαγγέιησο. Ο νθεηιέηεο 

κπνξεί κε δήισζε - αίηεζή ηνπ, λα δεηήζεη ην ζπκςεθηζκφ ηνπ ζπλφινπ ηεο απαίηεζήο 

ηνπ θαηά ηνπ δεκνζίνπ κε δφζεηο ηεο ξχζκηζεο. 

5. Τν ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ ζπκςεθηζκνχ (1/7), δελ αθνξά ζην πνζφ πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ην επεξγέηεκα ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014, ην νπνίν 

ζπκςεθίδεηαη θαηά πνζνζηφ 100% ζε βεβαησκέλεο νθεηιέο. Τν πνζφ απηφ πηζηψλεηαη 
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θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε δφζεηο ξχζκηζεο ηνπ άξζξνπ 51, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηή 

είλαη ζε ηζρχ. 

6. Δθφζνλ πθίζηαληαη θαη άιιεο νθεηιέο (εθηφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ξχζκηζεο),  

πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζπλδπαζηηθά νη δηαηάμεηο πεξί απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο (άξζξν 

12 λ. 4174/2013, φπσο ηζρχεη) θαη ζπκςεθηζκνχ (άξζξν 83 λ.δ. 356/1974, φπσο ηζρχεη).  

 

Παπάδειγμα 1.  

Γεδνκέλα :  

-Απαίηεζε απφ επηζηξνθή ΦΠΑ: 100.000 επξψ.  

-Υπαρζείζα ζε ξχζκηζε νθεηιή ηνπ άξζξνπ 51 λ. 4305/2014 - ελαπνκείλαλ πνζφ 

νθεηιήο: 70.000 επξψ. Δλαπνκείλαο αξηζκφο δφζεσλ: 7.  

-Λνηπέο βεβαησκέλεο νθεηιέο ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε (απφ θφξν εηζνδήκαηνο):  

30.000 επξψ. 

Δλέξγεηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο : 

Σπκςεθίδεηαη ζηηο δφζεηο ηεο ξχζκηζεο ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 1/7 ησλ 

ελαπνκελνπζψλ δφζεσλ ηεο ξχζκηζεο ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014 (δει. 10.000 

επξψ), 30.000 επξψ ζπκςεθίδνληαη κε ηνλ βεβαησκέλν θφξν εηζνδήκαηνο θαη ν νθεηιέηεο 

ιακβάλεη, εθφζνλ πιεξνχληαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4174/2013 

πεξί απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο, ηηο 60.000 επξψ (καηόπιν εθαπμογήρ και ηυν διαηάξευν 

ηηρ πεπίπηυζηρ 2 ηηρ ςποπαπαγπάθος ΙΑ.2, ηηρ παπ. ΙΑ, ηος άπθπος ππώηος ηος ν. 

4254/2014 ΦΕΚ 85 Α, όπυρ ιζσύει πεπί ζςμτηθιζμού επιζηποθών ΦΠΑ και Φόπος 

Ειζοδήμαηορ με οθειλέρ θοπέυν Κοινυνικήρ Αζθάλιζηρ). 

 

Παπάδειγμα 2. 

Γεδνκέλα :  

-Απαίηεζε απφ ην επξχηεξν Γεκφζην (πρ απφ ΟΤΑ) 120.000 επξψ.  

-Ο δηθαηνχρνο ηεο απαίηεζεο απηήο, έρεη θαη άιιεο απαηηήζεηο απφ ην Γεκφζην (βι. 

παξ. 2 ii  ηνπ άξζ. 7 ηεο Απφθαζεο Γ.Γ.Γ.Δ. ΠΟΛ 1274/2013, φπσο ηζρχνπλ). 

 -Υπαρζείζα ζε ξχζκηζε νθεηιή ηνπ άξζξνπ 51 λ. 4305/2014 - ελαπνκείλαλ πνζφ 

νθεηιήο 70.000 επξψ.  

-Υπαρζείζα ζε ξχζκηζε νθεηιή ηεο πάγηαο ξχζκηζεο ηνπ λ. 4152/2013-  ελαπνκείλαλ 

πνζφ νθεηιήο 80.000 επξψ (κε 10 ελαπνκέλνπζεο δφζεηο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αίηεζεο 

ρνξήγεζεο απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο θαη πνζφ δφζεο 8.000 επξψ).  

-Οη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4174/2013 πιεξνχληαη.  
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Δλέξγεηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο : 

Τν πνζνζηφ παξαθξάηεζεο ζα ζπκπεξηιακβάλεη : 

 -ην 1/7 ηεο ελαπνκείλαζαο ξπζκηζκέλεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 

4305/2014 νθεηιήο (δει. 10.000 επξψ),  

-πιένλ ηνπ πνζνζηνχ παξαθξάηεζεο (απφ 10% - 100% ηεο απαίηεζεο θαηά 

πεξίπησζε, κέρξη λα θαιπθζνχλ ηνπιάρηζηνλ 3 δφζεηο πνπ έπνληαη ηεο εκεξνκελίαο ηεο 

αίηεζεο γηα ρνξήγεζε απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο), ήηνη ηνπιάρηζηνλ 24.000 επξψ. 

Ωο απφξξνηα ησλ αλσηέξσ, ην θαηψηεξν πνζφ παξαθξάηεζεο είλαη 34.000 επξψ 

(10.000+ 24.000).  

- Σηελ πεξίπησζε πνπ νη 3 δφζεηο ηεο πάγηαο ξχζκηζεο πνπ έπνληαη ηεο 

εκεξνκελίαο ηεο αίηεζεο γηα ρνξήγεζε απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο έρνπλ ήδε θαιπθζεί, 

ηφηε ην θαηψηεξν πνζνζηφ παξαθξάηεζεο επί ηνπ απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο ζα είλαη ην 

1/7 ηεο ελαπνκείλαζαο ξπζκηζκέλεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014 

νθεηιήο ζπλ ην 10% ηνπιάρηζηνλ ηεο απαίηεζεο, ήηνη ηνπιάρηζηνλ  22.000 επξψ (10.000 + 

12.000). 

-Δμππαθνχεηαη φηη εάλ ην πξνο παξαθξάηεζε πνζφ (ήηνη ην 1/7 ηεο ελαπνκείλαζαο 

ξπζκηζκέλεο νθεηιήο) είλαη κεγαιχηεξν ηνπ εηζπξαηηνκέλνπ, παξαθξαηείηαη ην 100% ηνπ 

ηειεπηαίνπ. 

 

 

VII. Ιζσωρ πωθμιζηρ. 

1. Η ξχζκηζε θαζίζηαηαη ελεξγή θαη ν νθεηιέηεο ηπγράλεη ησλ επεξγεηεκάησλ απηήο 

απφ ηελ εκπξφζεζκε θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο. 

2. Ωζηφζν ε ξχζκηζε απφιιπηαη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην, εθφζνλ δηαπηζησζεί ε κε 

ηήξεζε ησλ φξσλ απηήο.   

  

VIII. Απϊλεια ηηρ πωθμιζηρ.  

1.  Η ξχζκηζε απφιιπηαη, κε ζπλέπεηα ηελ ππνρξεσηηθή άκεζε θαηαβνιή ηνπ 

ππνινίπνπ ηεο νθεηιήο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία βεβαίσζεο θαη ηελ άκεζε επηδίσμε ηεο 

είζπξαμήο ηνπ κε φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία κέηξα, εάλ ν 

νθεηιέηεο: 

i) δελ είλαη θνξνινγηθά ελήκεξνο απφ ηελ εκεξνκελία ππαγσγήο θαη θαζ΄ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ξχζκηζεο (δελ είλαη ελήκεξνο ζηηο νθεηιέο ηνπ, αηνκηθέο θαη νθεηιέο απφ 
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ζπλππνρξέσζε, ζπλππεπζπλφηεηα, δελ έρεη ππνβάιεη ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν 

θνξνινγηθέο δειψζεηο)  

ii) δελ θαηαβάιιεη εκπξφζεζκα κία δφζε ηεο ξχζκηζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ 

εμακήλνπ ηεο ξχζκηζεο ή 

iii) έρεη δειψζεη αλαθξηβή ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα ηνπ ρνξεγεζεί ε ξχζκηζε  

iv) έρεη ππαγάγεη ζηε ξχζκηζε νθεηιέο νη νπνίεο δελ δχλαληαη λα ππαρζνχλ ζε απηή 

ζχκθσλα κε ηελ ελφηεηα Α III ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ. 

2. Η ξχζκηζε δελ απφιιπηαη αλ κεηά ηελ πάξνδν ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ απφ ηελ 

έληαμε ζηε ξχζκηζε ν νθεηιέηεο: 

i) δελ θαηαβάιιεη εκπξφζεζκα κέρξη δχν δφζεηο αλά έηνο πξνγξάκκαηνο ξχζκηζεο ή  

 

ii) δελ θαηαβάιιεη εκπξφζεζκα κία δφζε ηεο ξχζκηζεο αλά έηνο πξνγξάκκαηνο ξχζκηζεο 

γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη δχν κήλεο. 

Γεληθψο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο ξχζκηζεο φηη 

δελ πιεξνχληαη νη φξνη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014 θαη ηεο Απφθαζεο 

ΓΓΓΔ ΠΟΛ 1236/2014, φπσο ηζρχνπλ, ε ξχζκηζε απφιιπηαη θαη ν νθεηιέηεο ράλεη ηα 

επεξγεηήκαηα ηεο ξχζκηζεο. 

 

 

IX. Αναζηολή παπαγπαθήρ σπεϊν. 

Η παξαγξαθή ησλ νθεηιψλ γηα ηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη αίηεζε ππαγσγήο ζηε 

ξχζκηζε αλαζηέιιεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη γηα νιφθιεξν ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αθνξά ε ξχζκηζε αλεμαξηήησο θαηαβνιήο νπνηνπδήπνηε πνζνχ 

θαη δελ ζπκπιεξψλεηαη πξηλ παξέιζεη έλα έηνο απφ ηε ιήμε ηνπ έηνπο ηεο ηειεπηαίαο 

δφζεο απηήο.  

 

Γ. Γςναηψηηηα αλλαγήρ ππογπάμμαηορ πωθμιζηρ.  

1) Δθφζνλ ν νθεηιέηεο επηζπκεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο ξχζκηζεο λα εμνθιήζεη 

εθάπαμ ηηο ππφινηπεο δφζεηο ησλ ξπζκηζκέλσλ νθεηιψλ ή ζε πεξίπησζε εμφθιεζεο ηνπ 

ζπλφινπ ηεο νθεηιήο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, ν νθεηιέηεο ζα ηχρεη απαιιαγήο επί ηνπ 

ΑΔΑ: ΩΘ81Η-ΙΧ9



 

 

 

 10 

ελαπνκείλαληνο πνζνχ ησλ πξνζαπμήζεσλ, ηφθσλ θαη πξνζηίκσλ εθπξφζεζκεο 

θαηαβνιήο θαηά πνζνζηφ ίζν κε απηφ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκφ ησλ κεληαίσλ δφζεσλ 

ζχκθσλα κε ην λέν πξφγξακκα ξχζκηζεο, πνπ ηειηθά δηακνξθψλεηαη. 

2) Ο νθεηιέηεο πνπ έρεη ππαρζεί ζε πξφγξακκα ξχζκηζεο νθεηιψλ ηνπ άξζξνπ 51 

ηνπ λ. 4305/2014, δχλαηαη λα επηιέμεη ηελ ππαγσγή ηνπ ζε άιιν πξφγξακκα ξχζκηζεο ηεο 

ίδηαο πεξίπησζεο, κε κηθξφηεξν αξηζκφ δφζεσλ γηα ην ππφινηπν πξνο θαηαβνιή πνζφ θαη 

ππφ ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο. Σηελ πεξίπησζε απηή ζα ηχρεη κεγαιχηεξνπ πνζνζηνχ 

απαιιαγήο απφ ηηο πξνζαπμήζεηο, ηνπο ηφθνπο θαη ηα πξφζηηκα εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο  

γηα ην πνζφ πνπ εληάζζεηαη ζηε λέα ξχζκηζε. 

Δπιζήμανζη :  

1.Δάλ ν νθεηιέηεο επηιέμεη ηελ εθάπαμ εμφθιεζε ηνπ ππνινίπνπ ηεο νθεηιήο ηνπ, 

απαιιάζζεηαη θαηά πνζνζηφ επί ηνπ ελαπνκείλαληνο πνζνχ απφ ηηο πξνζαπμήζεηο, ηνπο 

ηφθνπο θαη ηα πξφζηηκα εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο. 

2. Δθφζνλ ν νθεηιέηεο εμνθιήζεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λ. 4305/2014 

(31.10.2014) θαη έσο ηηο 31.03.2015 ηελ ξχζκηζε «ηειεπηαίαο επθαηξίαο» ηεο 

ππνπαξαγξάθνπ Α1 ηεο παξ. Α ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ.4152/2013, αθφκε θαη 

εάλ δελ έρεη ππνβάιιεη αίηεζε δηαηήξεζεο, ηπγράλεη ησλ ζρεηηθψλ επεξγεηεκάησλ 

ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014.   

Γ. Γιαδικαζία διενέπγειαρ απαλλαγϊν ηηρ παπ. 8 ηος άπθπος 51. 

 

α) Γηα ηηο νθεηιέο πνπ είλαη βεβαησκέλεο ζηηο Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Υπεξεζίεο θαη ζηα 

Διεγθηηθά Κέληξα, θαη ζε φ,ηη αθνξά ζηηο απαιιαγέο πνπ ππνινγίδνληαη αλαδξνκηθά, επί 

ησλ εμνθιεκέλσλ δφζεσλ ξχζκηζεο, νη απαιιαγέο δηελεξγνχληαη κε νίθνζελ Αηνκηθφ 

Φχιιν Έθπησζεο (ΑΦΔΚ), απφ ηελ ππεξεζία φπνπ είλαη βεβαησκέλε ε νθεηιή, 

ιακβάλνληαο ππφςε ην πξνηεηλφκελν πξνο επηζηξνθή πνζφ απφ ηελ ειεθηξνληθή 

εθαξκνγή, θαηφπηλ επηβεβαίσζεο ηήξεζεο  ηεο ξχζκηζεο «ηειεπηαίαο επθαηξίαο» απφ ηνλ 

αξκφδην γηα ηε ρνξήγεζε απηήο Πξντζηάκελν, ν νπνίνο ειέγρεη θαη ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ 

ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Α1 ηεο παξ. Α ηνπ άξζξνπ πξψηνπ 

ηνπ λ.4152/2013 θαη ηεο Απφθαζεο ΓΓΓΔ ΠΟΛ 1111/21.5.2013. Η δηαδηθαζία απηή 

νινθιεξψλεηαη  εληφο ελελήληα (90) εκεξψλ απφ ηελ ππαγσγή ζηε ξχζκηζε ηνπ παξφληνο 

θαη ην αξγφηεξν εληφο ελελήληα (90) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη ζην πξψην 

εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014.  
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Τα αλσηέξσ δχλαληαη λα πινπνηεζνχλ κε καδηθά θχιια έθπησζεο, ηνπηθά ή 

θεληξηθά, φηαλ δεκηνπξγεζεί ε θαηάιιειε κεραλνγξαθηθή εθαξκνγή. 

Τν ζπλνιηθφ επηζηξεθφκελν πνζφ πηζηψλεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηηο δφζεηο ηεο 

ξχζκηζεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη είλαη ζε ηζρχ. 

 

β) Γηα ηηο νθεηιέο πνπ είλαη βεβαησκέλεο ζηα Τεισλεία, κε ηελ έθδνζε απφθαζεο 

απαιιαγήο πξνζαπμήζεσλ, ηφθσλ θαη πξνζηίκσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη ππφινηπν πξνο επηζηξνθή πνζφ, ε επηζηξνθή  ζα δηελεξγείηαη 

κε ηε δηαδηθαζία επηζηξνθήο αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ. 

 

Δ.  Αίηημα επανένηαξηρ.  

O νθεηιέηεο δχλαηαη εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ απψιεηα ηεο ξχζκηζεο, λα 

ππνβάιιεη άπαμ αίηεζε επαλέληαμήο ηνπ ζηε ξχζκηζε κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο θαη γηα ηνλ ελαπνκείλαληα αξηζκφ δφζεσλ απηήο, πξνζθνκίδνληαο ζηελ 

ππεξεζία, ν πξντζηάκελνο ηεο νπνίαο είλαη αξκφδηνο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ξχζκηζεο, 

ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηνπο ιφγνπο αλσηέξαο βίαο πνπ επηθαιείηαη σο αηηία απψιεηαο 

απηήο. 

Ο πξντζηάκελνο ηεο σο άλσ ππεξεζίαο απνθαίλεηαη επί ηνπ αηηήκαηνο εληφο 15 

εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο, άιισο ηεθκαίξεηαη φηη ην 

αίηεκα έρεη απνξξηθζεί. 

Παξάδεηγκα: 

Γεδνκέλα:  

-Σηηο 12.01.2015 νθεηιέηεο έρεη ππαγάγεη ηηο νθεηιέο ηνπ ζηε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 51 

ηνπ λ. 4305/2014 κε αξηζκφ δφζεσλ 48 θαη απαιιαγή πξνζαπμήζεσλ, ηφθσλ, πξνζηίκσλ 

εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαηά πνζνζηφ 60%.  

- Ο νθεηιέηεο απψιεζε ηε ξχζκηζε ιφγσ κε θαηαβνιήο ηεο έβδνκεο δφζεο (ηελ 

νπνία θαη θαηέβαιιε καδί κε ηελ φγδνε δφζε πιένλ ηνπ 2% ηεο πξνζαχμεζεο) θαη ηεο 

ελδέθαηεο δφζεο απηήο. 

- Ο νθεηιέηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα έσο ηελ 01.02.2016 λα αηηεζεί λα επαλεληαρζεί ζηε 

ξχζκηζε κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο απηήο. Δθφζνλ ν αξκφδηνο πξντζηάκελνο 

απνθαλζεί ζεηηθά (έσο θαη ηηο 22 Φεβξνπαξίνπ 2016 – βι. 15 εξγάζηκεο εκέξεο) ζα 

πξέπεη λα ελεξγνπνηεζεί ε ξχζκηζε κε ηηο ππνιεηπφκελεο 38 δφζεηο θαηαβάιινληαο ηε 

«λέα» πξψηε δφζεο απηήο εληφο ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ.    
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Δπιζήμανζη : 

α) Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κεληαίσλ δφζεσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 

εβδνκήληα δχν (72) ή ηηο εθαηφ (100) θαηά πεξίπησζε, ππνινγηδφκελνο απφ ηελ πξψηε 

δφζε ηνπ αξρηθνχ πξνγξάκκαηνο ξχζκηζεο. 

β) Καηά ηελ εκεξνκελία ηεο αίηεζεο ππνινγίδνληαη νη απαιιαγέο ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014.   

γ) Απφ ηελ ππαγσγή ζηε ξχζκηζε θαη ελφζσ απηή δηαξθεί, νη νθεηιέο δελ 

επηβαξχλνληαη κε ηηο θαηά ΚΔΓΔ θαη θαηά ΚΦΓ πξνζαπμήζεηο, ηφθνπο θαη πξφζηηκα 

εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο.  

δ) Δθφζνλ ν νθεηιέηεο απνιέζεη ηε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014, 

κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε γηα ππαγσγή ζηελ πάγηα ξχζκηζε ηνπ λ. 4152/2013 ή, εθφζνλ 

νη νθεηιέο εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΚΦΓ, ζηε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ 

ΚΦΓ, κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 
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