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ΘΕΜΑ : Διευκρινίςεισ επί  των διατάξεων του άρθρου 114 του ν. 4514/2018 (ΦΕΚ 14 Α). 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 114 του ν. 4514/2018 τροποποιοφνται οι διατάξεισ τθσ 

υποπαρ. Α2 τθσ παρ. Α του άρκρου πρώτου του ν.4152/2013 («πάγιασ» ρφκμιςθσ), ζτςι ώςτε να 

είναι δυνατι θ υπαγωγι ςτθν εν λόγω ρφκμιςθ και των βεβαιωμζνων μθ λθξιπρόκεςμων 

οφειλών ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ. Με αυτόν τον τρόπο ενιςχφεται θ φορολογικι ςυνείδθςθ των 

φορολογουμζνων, οι οποίοι βρίςκονται ςε οικονομικι αδυναμία, ωςτόςο, επικυμοφν να 

τακτοποιιςουν τισ βεβαιωμζνεσ ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ οφειλζσ τουσ και πριν παρζλκει θ 

νόμιμθ προκεςμία καταβολισ τουσ.   

Ειδικότερα : 

1. τθ ρφκμιςθ υπάγεται υποχρεωτικά το ςφνολο των βεβαιωμζνων (κατά Κ.Ε.Δ.Ε. και 

Κ.Φ.Δ.) ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ (Δ.Ο.Τ., Ελεγκτικά Κζντρα) λθξιπρόκεςμων, ζωσ και τθν 

θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ, οφειλών που δεν ζχουν τακτοποιθκεί κατά νόμιμο 

τρόπο (αναςτολι πλθρωμισ ι διευκόλυνςθ ι άλλθ νομοκετικι ρφκμιςθ τμθματικισ καταβολισ 

λθξιπρόκεςμων οφειλών). τισ οφειλζσ αυτζσ ςυγκαταλζγονται και τυχόν οφειλζσ υπζρ τρίτων 

(Ν.Π.Δ.Δ. κλπ.), εφόςον δεν ορίηεται διαφορετικά. 

 

2. τθ ρφκμιςθ δφνανται να υπαχθοφν, εφόςον αιτθκεί ο οφειλζτθσ:  

α) οι βεβαιωμζνεσ, ζωσ τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ, οφειλζσ  που  

τελοφν ςε διοικθτικι ι δικαςτικι αναςτολι και 
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β) οι βεβαιωμζνεσ μθ λθξιπρόκεςμεσ, ζωσ και τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ 

υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ, οφειλζσ ι δόςεισ οφειλών ςφμφωνα με τθ νζα τροποποίθςθ.   

 

Επιςήμανςη:  

 τθν περίπτωςθ που υπάρχουν περιςςότερεσ των μία βεβαιωμζνεσ μθ λθξιπρόκεςμεσ 

οφειλζσ, ο αιτών δφναται να επιλζξει, κατά τθν θμερομθνία τθσ αίτθςθσ, τθν υπαγωγι ςτθ 

ρφκμιςθ μιασ ι περιςςοτζρων εξ’ αυτών ι δόςεων αυτών. 
 

 Με τθ νζα τροποποίθςθ ο οφειλζτθσ δφναται να υπαγάγει τισ νζεσ οφειλζσ του ςτθ 

Φορολογικι Διοίκθςθ ςε πρόγραμμα τμθματικισ καταβολισ πριν λιξει θ νόμιμθ προκεςμία 

καταβολισ τουσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ των διατάξεων τθσ υποπαρ. Α2 

τθσ παρ. Α του άρκρου πρώτου του ν.4152/2013.   

 Τπενκυμίηεται ότι ςχετικι δυνατότθτα παρζχεται ιδθ με τθ ρφκμιςθ των διατάξεων του 

άρκρου 43 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) για όςεσ οφειλζσ εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του (ςχετ. 

Απόφαςθ Αναπλθρωτι ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1273/2015, όπωσ ιςχφει.).  

Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα οριηόμενα ςτθν Απόφαςθ ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1112/2013 (1237 Β΄), όπωσ 

ιςχφει, και ςτθν εγκφκλιο ΠΟΛ 1172/2013.   

        Ο Διοικητήσ τησ ΑΑΔΕ 

            Γεώργιοσ Πιτςιλήσ 

 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
Α. ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1) Αποδζκτεσ πίνακα Γ & Δ 

2) Δ/νςθ Σελωνειακών Διαδικαςιών 

3) Δ/νςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 

4)Δ/νςθ Τποςτιριξθσ Ηλεκτρονικών Τπθρεςιών (με τθν παράκλθςθ να αναρτθκεί ςτθν 

ιςτοςελίδα τθσ ΑΑΔΕ) 

5)Ηλεκτρονικι Βιβλιοκικθ ΑΑΔΕ 

 
Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

Αποδζκτεσ πίνακα Α, Β, Ε, Σ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΒ, ΙΔ, ΙΕ, ΙΣ. 

 

Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1) Γραφείο Τπουργοφ 

2) Γραφείο Αναπλθρωτι Τπουργοφ 

3) Γραφείο Τφυπουργοφ 

4) Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 
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