ΑΔΑ: 6Α8Ε46ΜΠ3Ζ-ΨΙΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ
1. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ
ΣΜΗΜΑΣΑ Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄& Ε΄
Σηλζφωνο: 2103635007
2. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΕΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΣΜΗΜΑΣΑ Α΄ & Β΄
Σηλζφωνα: 2103375446, 2103375456
3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΜΜΕΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΣΜΗΜΑ A
Σηλζφωνα: 2132122400
4. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΤΙΟΛΟΓΙΟΤ
ΣΜΗΜΑΣΑ Α’ & Β'
Σηλζφωνα: 2103375872
Β.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ Δ΄
Σηλζφωνα: 2106987439
Γ.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ
1. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ
ΣΜΗΜΑTA Α΄, Β΄, Γ΄
Σηλζφωνα: 2104802203
2. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΣΜΗΜΑΣΑ Α΄ & Γ΄
Σηλζφωνα: 2104803234, 2104803257

Ταχ. Δ/νςθ
:
Ταχ. Κϊδικασ :

ΑΔΑ:
Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2020

Ε.2025

ΡΟΣ Ωσ Ρίνακασ Διανομισ

Καρ. Σερβίασ 10
101 84 Ακινα

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηςη των διατάξεων τησ πάγιασ ρφθμιςησ τησ υποπαραγράφου Α2
τησ παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/2013) όπωσ
ιςχφουν μετά την τροποποίηςή τουσ με τισ διατάξεισ των άρθρου 43 του
ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α΄201/2019) και τησ κατ’ εξουςιοδότηςη εκδοθείςασ Απόφαςησ
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Τφυπουργοφ Οικονομικών Α. 1010/2020 (ΦΕΚ Β΄ 187) καθώσ και παροχή οδηγιών
για την ενιαία εφαρμογή τουσ»
χετ. 1. ΡΟΛ 1112/2013 «Προι, προχποκζςεισ και ειδικά κζματα εφαρμογισ τθσ
Ράγιασ φκμιςθσ λθξιπρόκεςμων χρεϊν τθσ υποπαραγράφου Α2 τθσ παραγράφου Α
του άρκρου πρϊτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α/09.05.2013)»
2. ΡΟΛ 1172/2013 «Κοινοποίθςθ διατάξεων τθσ πάγιασ ρφκμιςθσ
λθξιπρόκεςμων χρεϊν τθσ υποπαραγράφου Α2 τθσ παραγράφου Α του πρϊτου
άρκρου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α/09.05.2013)»
3. ΡΟΛ 1226/2015 «Κοινοποίθςθ διατάξεων και παροχι οδθγιϊν για τισ
τροποποιιςεισ των υκμίςεων των διατάξεων : α) των άρκρων 1-17 του ν. 4321/2015,
β) του άρκρου 51 του ν. 4305/2014, γ) του άρκρου 43 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και δ)
τθσ υποπαραγράφου Α2 τθσ παρ. Α του πρϊτου άρκρου του ν. 4152/2013»

Με τθν παροφςα ςασ κοινοποιοφμε τθν διοικθτικι κωδικοποίθςθ των διατάξεων
τθσ υποπαρ. Α2 τθσ παρ. Α του πρϊτου άρκρου του ν.4152/2013 (ΦΕΚ Αϋ107/2013)
όπωσ ιςχφουν μετά τθν τροποποίθςι τουσ -ςυμπλιρωςι τουσ με τισ διατάξεισ του
άρκρου 43 του ν.4646/2019 (ΦΕΚ Αϋ201/2019) και τθν κατ’ εξουςιοδότθςθ εκδοκείςα
Απόφαςθ του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν Α. 1010/2020 (ΦΕΚ Βϋ 187) και παρζχονται
οδθγίεσ για τθν ενιαία εφαρμογι τουσ.
Οι ανωτζρω τροποποιιςεισ κρίκθκαν αναγκαίεσ για τθ κζςπιςθ ενόσ μόνιμου,
οικονομικά εφλογου και δίκαιου ςυςτιματοσ ρυκμίςεων που κα αποτρζψει εφεξισ
τθν ανάγκθ καταφυγισ ςε ζκτακτεσ ρυκμίςεισ και κα βελτιϊςει τθν ανταπόκριςθ των
πολιτϊν και των επιχειριςεων ςτισ υποχρεϊςεισ τουσ ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ.
Ριο αναλυτικά:

ΕΝΟΣΗΣΑ Α
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ
Ι. Οφειλζσ που υπάγονται ςτη ρφθμιςη
Α. Υποχρεωτικά:
Στθ ρφκμιςθ υπάγεται υποχρεωτικά το ςφνολο των βεβαιωμζνων και
λθξιπρόκεςμων οφειλϊν ςτισ Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κζντρα και Τελωνεία, ςφμφωνα με τον
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Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων (ν.δ. 356/1974, Αϋ90, Κ.Ε.Δ.Ε.), τον Κϊδικα
Φορολογικισ Διαδικαςίασ (ν. 4174/2013, Αϋ170, Κ.Φ.Δ.) και τον Τελωνειακό Κϊδικα,
που κατά το χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ δεν ζχουν τακτοποιθκεί κατά νόμιμο τρόπο
με αναςτολι πλθρωμισ από οποιαδιποτε αιτία ι άλλθ ρφκμιςθ τμθματικισ
καταβολισ βάςει νόμου ι δικαςτικισ απόφαςθσ (όπωσ π.χ. με δικαςτικά επικυρωμζνθ
ςυμφωνία εξυγίανςθσ κατ’ άρκρα 99 επ. του Ρτωχευτικοφ Κϊδικα ι δικαςτικι
απόφαςθ του ν. 3869/2010 που ορίηει μθνιαίεσ καταβολζσ κ.λπ.) ι προςωρινισ
διαταγισ (όπωσ π.χ. περί οριςμοφ μθνιαίων καταβολϊν κατά το ν. 3869/2010).

Β. Μετά από επιλογι του οφειλζτθ:
α) οι βεβαιωμζνεσ μθ λθξιπρόκεςμεσ, κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ
αίτθςθσ υπαγωγισ, οφειλζσ ι δόςεισ οφειλϊν και
β) οι βεβαιωμζνεσ και λθξιπρόκεςμεσ, κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ
αίτθςθσ υπαγωγισ, οφειλζσ που τελοφν ςε αναςτολι πλθρωμισ.
γ) οι οφειλζσ, οι οποίεσ μετά τθν 1/11/2019 και μζχρι και τισ 25/02/2020 ζχουν
υπαχκεί ςτθ ρφκμιςθ τθσ υποπαρ. Α2 του ν.4152/2013 ι ςτθ ρφκμιςθ του άρκρου 43
του Κ.Φ.Δ, τθσ οποίασ οι όροι τθροφνται, δφνανται από τισ 26/2/2020, κατόπιν αίτθςθσ
του οφειλζτθ, να υπαχκοφν για το υπόλοιπο αυτϊν ςε ρφκμιςθ τθσ υποπαρ. Α2 του
ν.4152/2013, όπωσ ιςχφει μετά τθν τροποποίθςι του με τισ διατάξεισ του άρκρου 43
του ν.4646/2019. Στθν περίπτωςθ αυτι κεωρείται ότι οι οφειλζσ υπιχκθςαν ςτθ
ρφκμιςθ για πρϊτθ φορά.
Διαφορετικά οι παραπάνω οφειλζσ τθσ παροφςασ περίπτωςθσ ςυνεχίηουν να
τελοφν ςε ρφκμιςθ ςφμφωνα με τουσ όρουσ και προχποκζςεισ των προϊςχυουςϊν
διατάξεων.

Επιςημάνςεισ
-Οφειλζσ που ζχουν ιδθ υπαχκεί ςε οποιαδιποτε νομοκετικι ρφκμιςθ, θ οποία
κατά τθν 1.11.2019 ιταν ςε ιςχφ, δεν υπάγονται ςτθ παροφςα ρφκμιςθ.
-Ο οφειλζτθσ δφναται να επιλζξει να υπαγάγει ςτθ ρφκμιςθ οριςμζνεσ μόνο από
τισ προαιρετικά υπαγόμενεσ οφειλζσ. Στθν αρμόδια για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ
τθσ οφειλισ Υπθρεςία υποβάλλεται θ αίτθςθ ςτθν περίπτωςθ που ο οφειλζτθσ ζχει
ευκφνθ για τθν καταβολι μζρουσ τθσ ενταςςόμενθσ ςτθ ρφκμιςθ οφειλισ.
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Σε περίπτωςθ που υφίςτανται οφειλζσ που είναι βεβαιωμζνεσ ςε περιςςότερεσ τθσ
μιασ/ενόσ

Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικοφ

Κζντρου

και

ζωσ

τθν

υλοποίθςθ

κατάλλθλθσ

μθχανογραφικισ εφαρμογισ, αυτζσ ρυκμίηονται ανά Υπθρεςία.

ΙΙ. Εξαίρεςη από την υπαγωγή ςτη ρφθμιςη
Στθ ρφκμιςθ δεν δφνανται να υπαχκοφν:
1.

Oφειλζτεσ που ζχουν καταδικαςτεί για εγκλιματα φοροδιαφυγισ ακόμα και

ςε πρϊτο βακμό ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 66 του ν. 4174/2013 ι τισ
προϊςχφςαςεσ αυτοφ διατάξεισ. Αυτό κα δθλϊνεται υπεφκυνα από τον αιτοφντα και
κα ελζγχεται από τθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. / Τελωνείο / άλλθ Υπθρεςία ςφμφωνα με τα
ςτοιχεία που διακζτει ι δειγματολθπτικά κατά τθν κρίςθ τθσ. Στθ ρφκμιςθ δφνανται
να υπαχκοφν οφειλζτεσ οι οποίοι ζχουν ακωωκεί κατά τον χρόνο υπαγωγισ ςτθ
ρφκμιςθ.
2.

Οφειλζσ, οι οποίεσ ςφμφωνα με διατάξεισ άλλων νόμων δεν δφνανται να

ρυκμίηονται (π.χ. παρ. 2 του άρ. 22 του ν.4002/2011 (Αϋ180) ςχετικά με τθν ανάκτθςθ
κρατικϊν ενιςχφςεων που χορθγικθκαν με τθ ςφςταςθ ειδικϊν αφορολόγθτων
αποκεματικϊν).
3.

Οφειλζσ που είχαν υπαχκεί ςε οποιαδιποτε νομοκετικι ρφκμιςθ θ οποία

κατά τθν 1.11.2019 ιταν ςε ιςχφ, όπωσ ενδεικτικά, ρυκμιςμζνεσ οφειλζσ κατά τισ
διατάξεισ είτε των άρκρων 1-17 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Αϋ), του άρκρου 51 του ν.
4305/2014 (ΦΕΚ 237 Αϋ), του άρκρου 43 του ν. 4174/2013, τθσ υποπαραγράφου Α2
τθσ παραγράφου Α του άρκρου πρϊτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Αϋ), τθσ
παραγράφου 5 του πζμπτου άρκρου του ν. 2275/1994 (ΦΕΚ 238 Αϋ) ι του άρκρου 62Α
του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), ακόμθ και αν οι ανωτζρω ρυκμίςεισ απωλζςκθκαν μετά
τθν 1.11.2019, ςφμφωνα με τουσ ειδικότερουσ όρουσ και προχποκζςεισ των οικείων
διατάξεων που τισ διζπουν.

III. Ειδικότερα θζματα
1. Στθν περίπτωςθ οφειλϊν που ζχουν βεβαιωκεί ςτα Τελωνεία
α) υκμίηονται:
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i. οφειλζσ που αφοροφν ςυμπλθρωματικζσ χρεϊςεισ εκ των υςτζρων επί
τελωνειακϊν παραςτατικϊν
ii. οφειλζσ που αφοροφν πρόςτιμα, πολλαπλά τζλθ και ποινζσ για παραβάςεισ
τθσ τελωνειακισ νομοκεςίασ
iii. το τριάντα τοισ εκατό (30%) του ποςοφ τθσ καταλογιςτικισ πράξθσ, το οποίο
είναι απαιτθτό ςε περίπτωςθ άςκθςθσ προςφυγισ κατά αυτισ, ςφμφωνα με τθν παρ.
4 του άρκρου 150 του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, A' 265).

Επιςήμανςη
Σφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 34 του άρκρου 66 του ν. 4646/2019,
λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ από Ειδικό Φόρο Κατανάλωςθσ και λοιπζσ ςυνειςπραττόμενεσ
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα επιβαρφνςεισ των
προϊόντων του άρκρου 90 του ίδιου Κϊδικα δφνανται να ρυκμίηονται με υπαγωγι ςτισ
διατάξεισ τθσ υποπαραγράφου Α2 τθσ παραγράφου A' του άρκρου πρϊτου του ν.
4152/2013 (Α'107), για τον αρικμό δόςεων τθσ υποπερίπτωςθσ (i) τθσ περίπτωςθσ 1α.
Κατά το χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ τθσ ρφκμιςθσ οφειλϊν εγκεκριμζνων αποκθκευτϊν
του άρκρου 64 του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα, οι οποίεσ προζρχονται από τθ
λειτουργία φορολογικϊν αποκθκϊν κραςιοφ, αναςτζλλεται θ εφαρμογι τθσ
παραγράφου 4 του άρκρου 110 του ίδιου Κϊδικα.

β) Δεν υκμίηονται:
i. οφειλζσ, θ προθγοφμενθ καταβολι των οποίων είναι προχπόκεςθ για τθν
ζκδοςθ άδειασ παράδοςθσ του εμπορεφματοσ,
ii. το ποςοςτό πενιντα τοισ εκατό (50%) τθσ οφειλισ που αναφζρεται ςτθν παρ.
4 του άρκρου 31 του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα, το οποίο, εφόςον καταβλθκεί, ςε
περίπτωςθ άςκθςθσ προςφυγισ, αναςτζλλεται θ καταβολι του υπολοίπου τθσ
οφειλισ.

Επιςήμανςη
Διευκρινίηεται ότι, ςτισ περιπτϊςεισ των καταλογιςτικϊν πράξεων που
εκδίδονται από τα Τελωνεία με υπόχρεα πρόςωπα πζραν του ενόσ, οι οφειλζσ
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μποροφν να ρυκμιςτοφν από τουσ υπόχρεουσ –ο κακζνασ να ρυκμίςει, εφόςον το
επικυμεί, το ςφνολο των οφειλϊν που αφοροφν τθν προςωπικι του υποχρζωςθ – υπό
τθν αίρεςθ ότι θ αλλθλζγγυα υποχρζωςθ του δεν παφει μζχρι τθν αποπλθρωμι τθσ
οφειλισ από τουσ λοιποφσ οφειλζτεσ ι αυτοφσ τουσ ίδιουσ.

2.Οφειλζσ βεβαιωμζνεσ ςτισ Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κζντρα και Τελωνεία υπζρ
νομικϊν προςϊπων και τρίτων (ςυμπεριλαμβανομζνου και του αλλοδαποφ Δθμοςίου)
υπάγονται ςτθν παροφςα ρφκμιςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα εγκφκλιο.

ΕΝΟΣΗΣΑ Β
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΑΓΩΓΗ
Ι. Τποβολή αίτηςησ – Καταβολή δόςεων
1. Θ ρφκμιςθ δφναται να χορθγθκεί μζχρι δφο φορζσ ανά οφειλζτθ και για τισ
οφειλζσ για τισ οποίεσ ζχει ευκφνθ καταβολισ.
2. Θ αίτθςθ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ υποβάλλεται από τισ 26/02/2020
θλεκτρονικά, μζςω διαδικτυακισ εφαρμογισ.

Μεταβατικά και για όςο διάςτθμα υφίςταται αδυναμία διαδικτυακισ
υποςτιριξθσ, θ αίτθςθ υποβάλλεται ςτθ Δ.Ο.Υ. ι Τελωνείο ι άλλθ Υπθρεςία τθσ
Α.Α.Δ.Ε., ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ οποίασ είναι αρμόδιοσ για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ
τθσ οφειλισ.
Κατϋ εξαίρεςθ, όταν θ αίτθςθ δεν υποβάλλεται από τον πρωτοφειλζτθ, θ
υποβολι τθσ διενεργείται μόνο ςτθν αρμόδια Υπθρεςία.
Από τθν θλεκτρονικι υποβολι εξαιροφνται επίςθσ οφειλζτεσ ςε βάροσ των
οποίων υφίςτανται βεβαιωμζνεσ οφειλζσ υπζρ αλλοδαποφ δθμοςίου. Στισ
περιπτϊςεισ αυτζσ θ υποβολι τθσ αίτθςθσ ρφκμιςθσ αυτϊν των οφειλϊν διενεργείται
μόνο ςτθν αρμόδια Υπθρεςία κατόπιν επικοινωνίασ με τθ Δ/νςθ Ειςπράξεων ι τθν
Τελωνειακι Ρεριφζρεια Αττικισ, κατά περίπτωςθ. Οι εν λόγω οφειλζσ υπάγονται ςε
ξεχωριςτι ρφκμιςθ.
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3. Στθ ρφκμιςθ δφνανται να υποβάλλουν αίτθςθ υπαγωγισ με τουσ ίδιουσ όρουσ:
α) ο πρωτοφειλζτθσ (φυςικό πρόςωπο ι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ ςτθν περίπτωςθ
του νομικοφ προςϊπου).
β) τα πρόςωπα που ευκφνονται μαηί με τον πρωτοφειλζτθ κατά το μζροσ
ευκφνθσ τουσ.
γ) οι κλθρονόμοι αποβιωςάντων οφειλετϊν, ςφμφωνα με το ποςοςτό τθσ
κλθρονομικισ τουσ μερίδασ.
δ) οι οφειλζτεσ ςφηυγοι για φόρο ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων που
προζκυψε από τθν κοινι διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ, δεδομζνου ότι θ ευκφνθ
καταβολισ ανικει ςτον κάκε ςφηυγο χωριςτά για το φόρο που αναλογεί ςτα
ειςοδιματά του. Ομοίωσ και ςε περίπτωςθ άλλων φόρων και τελϊν που προκφπτουν
από κοινι διλωςθ.

4. Θ καταβολι τθσ πρϊτθσ δόςθσ τθσ ρφκμιςθσ λαμβάνει χϊρα εντόσ τριϊν
εργάςιμων θμερϊν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ αίτθςθσ. Οι επόμενεσ δόςεισ
καταβάλλονται μζχρι τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα των επόμενων μθνϊν τθσ
αίτθςθσ.
Με τθν υποβολι από τον οφειλζτθ αιτιματοσ περί υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ, όπωσ
ιςχφει, τα αποδιδόμενα ποςά από ςυμψθφιςμοφσ του άρκρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε., από
παρακρατιςεισ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ και βεβαίωςθσ οφειλισ του άρκρου 12
του Κ.Φ.Δ. και από μζτρα αναγκαςτικισ είςπραξθσ δφνανται να καλφπτουν τθν πρϊτθ
δόςθ, εφόςον ειςπράττονται εντόσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ καταβολισ τθσ πρϊτθσ
δόςθσ και δεν πιςτϊνονται διαφορετικά κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ.

Επιςήμανςη
Εφόςον δεν ζχει εξοφλθκεί θ πρϊτθ δόςθ εντόσ τθσ ανωτζρω αποκλειςτικισ
προκεςμίασ, ο αιτϊν πρζπει να υποβάλει νζα αίτθςθ προκειμζνου να ρυκμίςει τισ
οφειλζσ του.

ΙΙ. Προχποθζςεισ υπαγωγήσ ςτη ρφθμιςη
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1.Οι οφειλζτεσ πρζπει να ζχουν υποβάλει τισ δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ
και τισ δθλϊςεισ του φόρου προςτικζμενθσ αξίασ τθσ τελευταίασ πενταετίασ.

Επιςήμανςη
Θ ανωτζρω προχπόκεςθ πλθροφται εφόςον ο οφειλζτθσ ζχει υποβάλει
εμπρόκεςμα ι εκπρόκεςμα αλλά υποχρεωτικά ζωσ τθν θμερομθνία τθσ αίτθςθσ τισ
ανωτζρω δθλϊςεισ.

2.Οι υπόλοιπεσ λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ του αιτοφντοσ οι οποίεσ δεν υπάγονται
ςτθ ρφκμιςθ τθσ παροφςασ πρζπει να ζχουν εξοφλθκεί ι τακτοποιθκεί κατά νόμιμο
τρόπο (με άλλθ ρφκμιςθ ι αναςτολι πλθρωμισ).
3.Για ςυνολικζσ βαςικζσ οφειλζσ που υπερβαίνουν το ποςό των πενιντα
χιλιάδων (50.000) ευρϊ πρζπει να προςκομίηονται ςτοιχεία από τα οποία προκφπτει
θ πρόςκαιρθ οικονομικι αδυναμία και θ δυνατότθτα τιρθςθσ των όρων τθσ ρφκμιςθσ,
με υπογραφι για τον ζλεγχο και τθν πιςτοποίθςθ αυτϊν από ανεξάρτθτο
εκτιμθτι(ορκωτοί ελεγκτζσ – λογιςτζσ, λογιςτζσ φοροτεχνικοί και κατζχοντεσ άδεια
αςκιςεωσ δικθγορικοφ λειτουργιματοσ) . Για ςυνολικζσ βαςικζσ οφειλζσ που
υπερβαίνουν το ποςό των εκατόν πενιντα χιλιάδων (150.000) ευρϊ, πζραν τθσ
τιρθςθσ των οριηόμενων ςτο προθγοφμενο εδάφιο προχποκζςεων απαιτείται θ
πρόςκετθ παροχι εγγφθςθσ ι διαςφάλιςθσ ι εμπράγματθσ αςφάλειασ για το ςφνολο
αυτϊν. Ανεξάρτθτοσ εκτιμθτισ κα προςδιορίςει τθν αξία τθσ προςφερόμενθσ
διαςφάλιςθσ.
Σφμφωνα με το άρκρο 118 του ν. 4537/2018 (ΦΕΚ 84 Αϋ/15-05-2018),
αναςτζλλεται για χρονικό διάςτθμα 2 ετϊν από τθ δθμοςίευςθ του ιδίου νόμου θ
ιςχφσ τθσ υποπερίπτωςθσ γ τθσ περίπτωςθσ 6 τθσ υποπαραγράφου Α2 τθσ
παραγράφου Α του άρκρου πρϊτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Αϋ) , όπωσ ιςχφει, ωσ
προσ τισ προχποκζςεισ πιςτοποίθςθσ από ανεξάρτθτο εκτιμθτι και παροχισ εγγφθςθσ
ι διαςφάλιςθσ ι εμπράγματθσ αςφάλειασ όπου αυτό απαιτείται. Θ αναςτολι
καταλαμβάνει και τισ ιδθ χορθγθκείςεσ ρυκμίςεισ, ενϊ με τθν επανζναρξθ ιςχφοσ των
ανωτζρω διατάξεων (από 16/05/2020) θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ των ωσ άνω
δικαιολογθτικϊν και εγγυιςεων δεν καταλαμβάνει τισ ιδθ χορθγθκείςεσ ρυκμίςεισ
κατά τθ διάρκεια τθσ αναςτολισ. Εγγυιςεισ, διαςφαλίςεισ ι εμπράγματεσ αςφάλειεσ
8
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που τυχόν ζχουν παραςχεκεί κατ` εφαρμογι των ανωτζρω διατάξεων εξακολουκοφν
να ιςχφουν.
4. Με τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, ο οφειλζτθσ πρζπει να δθλϊςει με υπεφκυνθ
διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 το ςφνολο των περιουςιακϊν του ςτοιχείων
(κινθτι και ακίνθτθ περιουςία οποιαςδιποτε μορφισ), όπωσ το μθνιαίο ειςόδθμά του,
επενδφςεισ/ςυμμετοχζσ κάκε μορφισ, τουσ αρικμοφσ των τραπεηικϊν του
λογαριαςμϊν (IBAN), μεταφορικά μζςα, τα ακίνθτα επί των οποίων ζχει εμπράγματο
δικαίωμα, απαιτιςεισ από τρίτουσ, κακϊσ και πλθροφορίεσ που κα περιλαμβάνουν
οφειλζσ του ςε αςφαλιςτικά ταμεία ι άλλεσ υπθρεςίεσ του δθμοςίου τομζα και άλλεσ
πάγιεσ υποχρεϊςεισ προσ τρίτουσ, εφόςον υφίςτανται, το τρζχον και το αναμενόμενο
ειςόδθμά του (πχ εκτίμθςθ για τυχόν ζςοδα από μελλοντικι εκμίςκωςθ ακινιτου,
εμπορικι ςυμφωνία κλπ).

Επιςημάνςεισ
-Κατά τθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ αίτθςθσ ο οφειλζτθσ υποχρεοφται να
ςυμπλθρϊνει τα ςχετικά πεδία που εμφανίηονται ςτθν οκόνθ τθσ αίτθςθσ.
-Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςτθν αρμόδια υπθρεςία θ διλωςθ των
ανωτζρω ςτοιχείων ςυνοδεφει τθν αίτθςθ.
- Θ ανωτζρω υπεφκυνθ διλωςθ κατατίκεται ταυτόχρονα με τθν υποβολι τθσ
αίτθςθσ ρφκμιςθσ.
- Θ αρμόδια υπθρεςία δφναται οποτεδιποτε να ηθτά επιπλζον ςτοιχεία ι
πλθροφορίεσ οι οποίεσ πρζπει να αποςτζλλονται – προςκομίηονται, άλλωσ κα
επζρχεται απϊλεια τθσ ρφκμιςθσ.

IΙΙ. Αρμόδια Τπηρεςία χορήγηςησ τησ ρφθμιςησ
1. Ωσ αρμόδια Δ.Ο.Υ. / Τελωνείο / άλλθ Υπθρεςία για τθ

χοριγθςθ

τθσ

ρφκμιςθσ, τθν εξζταςθ των δικαιολογθτικϊν, τθν παρακολοφκθςθ, τθν τιρθςθ των
όρων τθσ, τθν απϊλεια αυτισ και κάκε άλλθ αναγκαία διαδικαςία, ορίηεται θ Δ.Ο.Υ /
Τελωνείο / άλλθ Υπθρεςία που είναι αρμόδια για τθν επιδίωξθ είςπραξθσ τθσ οφειλισ.
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2. Στθν περίπτωςθ ςυναρμοδιότθτασ τθσ Επιχειρθςιακισ Μονάδασ Είςπραξθσ,
αρμόδια ορίηεται θ Επιχειρθςιακι Μονάδα Είςπραξθσ, ανεξάρτθτα του φψουσ τθσ
ρυκμιηόμενθσ οφειλισ.

ΕΝΟΣΗΣΑ Γ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΤΠΑΓΩΓΗ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ

Ι. Αποτελζςματα για τον οφειλζτη
1. Διακανονιςμόσ πληρωμήσ
Δυνατότθτα καταβολισ των βεβαιωμζνων ςτισ Δ.Ο.Υ., τα Ελεγκτικά Κζντρα και τα
Τελωνεία οφειλϊν που ρυκμίηονται ςε μθνιαίεσ δόςεισ, οι οποίεσ ανζρχονται από δφο
(2) ζωσ εικοςιτζςςερισ (24) ι από δφο (2) ζωσ ςαράντα οχτϊ (48), εφόςον πρόκειται
για οφειλζσ που βεβαιϊνονται από φόρο κλθρονομιϊν, από φορολογικό και
τελωνειακό ζλεγχο κακϊσ και για μθ φορολογικζσ και τελωνειακζσ οφειλζσ.

Επιςήμανςη
Οφειλζσ βεβαιωμζνεσ υπζρ αλλοδαποφ δθμοςίου δφναται να ρυκμίηονται ςε
ζωσ 24 δόςεισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν περίπτωςθ 1.α. (i) τθσ υποπαρ. Α2 τθσ
παρ. Α του άρκρου πρϊτου του ν. 4152/2013, όπωσ αυτι τροποποιικθκε με το άρκρο
43 του Ν.4646/2019.

(α) Για τθν υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ των οφειλϊν που ρυκμίηονται ςε ζωσ είκοςι
τζςςερισ (24) δόςεισ (υποπερ. 1.α. (i) τθσ υποπαρ. Α2 τθσ παρ. Α του πρϊτου άρκρου
του ν. 4152/2013) κα πρζπει να αποδεικνφεται θ βιωςιμότθτα του διακανονιςμοφ.
(β) Ο αρικμόσ των δόςεων τθσ ρφκμιςθσ για τισ οφειλζσ που ρυκμίηονται ςε ζωσ
48 δόςεισ (υποπερ. 1.α. (ii) τθσ υποπαρ. Α2 τθσ παρ. Α του πρϊτου άρκρου του ν.
4152/2013) κακορίηεται με βάςθ τθν ικανότθτα αποπλθρωμισ του οφειλζτθ, υπό τον
περιοριςμό του ελάχιςτου ποςοφ μθνιαίασ δόςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι υπάγονται
και 1) οι οφειλζσ που προκφπτουν από διοικθτικό προςδιοριςμό φόρου με βάςθ όχι
ςτοιχεία που περιζχονται ςε φορολογικι διλωςθ αλλά ςτοιχεία που ζχει ςτθ διάκεςι
τθσ θ Φορολογικι Διοίκθςθ από άλλεσ πθγζσ, με εξαίρεςθ τον προςδιοριςμό κατά τισ
διατάξεισ του άρκρου 5Α του ν. 4172/2013 (ενδεικτικά οι οφειλζσ οι προερχόμενεσ
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από τισ πράξεισ διοικθτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου που εκδόκθκαν βάςει τθσ παρ.2
του άρκρου 32 του ν.4174/2013 για αναδρομικά μιςκϊν και ςυντάξεων που
ειςπράχκθκαν το ζτοσ 2013 και δεν δθλϊκθκαν) κακϊσ και 2) οι οφειλζσ που
προκφπτουν από εκτιμϊμενο προςδιοριςμό του φόρου.
Ειδικότερα:
(β1) Για οφειλζτεσ φυςικά πρόςωπα ο αρικμόσ των δόςεων κακορίηεται με
βάςθ το μζςο όρο του ςυνολικοφ ειςοδιματόσ τουσ (ατομικό, φορολογοφμενο ι
απαλλαςςόμενο, πραγματικό ι τεκμαρτό), με οποιοδιποτε τρόπο και εάν ζχει
αυτό προςδιοριςτεί (είτε βάςει διλωςθσ του φορολογοφμενου είτε κατόπιν
ελζγχου ι οίκοκεν βάςει ςτοιχείων που ζχει ςτθ διάκεςι τθσ θ Φορολογικι
Διοίκθςθ), κατά τα τελευταία τρία φορολογικά ζτθ πριν τθν αίτθςθ υπαγωγισ
ςτθ ρφκμιςθ ι το ςυνολικό ειςόδθμα (ατομικό, φορολογοφμενο ι
απαλλαςςόμενο, πραγματικό ι τεκμαρτό) του αμζςωσ προθγοφμενου
φορολογικοφ ζτουσ από τθν θμερομθνία αίτθςθσ υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ
εφόςον αυτό είναι μεγαλφτερο από το μζςο όρο, και το φψοσ τθσ ρυκμιηόμενθσ
οφειλισ. Για κακοριςμό του αρικμοφ των δόςεων κατά τα ανωτζρω δεν
λαμβάνεται υπόψιν το ςυνολικό ειςόδθμα του φορολογικοφ ζτουσ για το οποίο
κατά τον χρόνο τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ δεν ζχει παρζλκει θ
προκεςμία υποβολισ τθσ οικείασ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ. Ο αρικμόσ
των

δόςεων

υπολογίηεται

ωσ

εξισ:

Το ςυνολικό ειςόδθμα πολλαπλαςιάηεται τμθματικά με προοδευτικά κλιμακωτό
ςυντελεςτι, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτο τρίτο και τζταρτο εδάφιο τθσ
υποπερίπτωςθσ β τθσ περίπτωςθσ 1 τθσ υποπαραγράφου Α2 τθσ παραγράφου Α
του άρκρου πρϊτου του ν. 4152/2013, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παράγραφο
1

του

άρκρου

43

του

ν.

4646/2019.

Το άκροιςμα των γινομζνων του ειςοδιματοσ με τουσ αντίςτοιχουσ ςυντελεςτζσ
αναγόμενο ςε μθνιαία βάςθ διαιρεί το ποςό τθσ ρυκμιηόμενθσ οφειλισ. Ο
αρικμόσ των δόςεων προκφπτει από το ακζραιο μζροσ του πθλίκου τθσ
διαίρεςθσ αυτισ, υπό τον περιοριςμό του ελάχιςτου ποςοφ μθνιαίασ δόςθσ.
Ριο αναλυτικά: ζςτω ότι φορολογοφμενοσ χωρίσ παιδιά με ρυκμιηόμενθ
οφειλι 25.000 και με ειςόδθμα φορ. ζτουσ 2016=20.000, φορ.ζτουσ
2017=50.000, φορ.ζτουσ 2018= 70.000. Ο μζςοσ όροσ του ειςοδιματοσ είναι
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46.666,66. Οπότε ο αρικμόσ δόςεων κα κακοριςτεί με βάςθ το ειςόδθμα του
τελευταίου φορ.ζτουσ πριν τθν θμερομθνία υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ, που είναι
μεγαλφτερο του μζςου όρου, δθλαδι ειςόδθμα 70.000. Το ποςό αυτό
πολλαπλαςιάηεται τμθματικά με τον προοδευτικά κλιμακωτό ςυντελεςτι και
μασ δίνει ωσ ετιςιο διακζςιμο ειςόδθμα για τθν αποπλθρωμι τθσ ρφκμιςθσ,
ποςό 7200. Αναγόμενο ςε μθνιαία βάςθ, μασ δίνει μθνιαία ικανότθτα
αποπλθρωμισ 600 ευρϊ. Θ ρυκμιηόμενθ οφειλι διαιρείται με τθν μθνιαία
ικανότθτα αποπλθρωμισ και το ακζραιο μζροσ του πθλίκου μασ δίνει το πλικοσ
των δόςεων. Δθλαδι 25.000 / 600 = 41,66. Οπότε χορθγείται ρφκμιςθ 41
δόςεων.
Σε περίπτωςθ που ο οφειλζτθσ δεν είχε υποχρζωςθ υποβολισ διλωςθσ
φορολογίασ ειςοδιματοσ για κανζνα από τα φορολογικά ζτθ που λαμβάνονται
υπόψιν για τον κακοριςμό τθσ ικανότθτασ αποπλθρωμισ, ι ζχει υποβάλει
μθδενικζσ δθλϊςεισ για όλα τα ζτθ αυτά, χορθγείται ο μζγιςτοσ αρικμόσ
δόςεων, υπό τον περιοριςμό του ποςοφ τθσ ελάχιςτθσ μθνιαίασ δόςθσ.
Για τον κακοριςμό τθσ ικανότθτασ αποπλθρωμισ προςμετράται το
υπολειπόμενο ρυκμιςμζνο ποςό από ανεξόφλθτεσ κατά τον χρόνο τθσ
υπαγωγισ δόςεισ ρυκμίςεων οι οποίεσ χορθγικθκαν δυνάμει των διατάξεων
τθσ υποπερίπτωςθσ 1 α’ (ii) τθσ υποπαρ. Α2 τθσ παρ. Α του πρϊτου άρκρου του
ν. 4152/2013 μετά τθν τροποποίθςθ του άρκρου 43 του ν. 4646/2019, ςτο
βακμό που ο χρόνοσ αποπλθρωμισ των δόςεων των προθγουμζνων ρυκμίςεων
ςυμπίπτει με τον χρόνο αποπλθρωμισ των δόςεων τθσ ρφκμιςθσ.
Ριο αναλυτικά: ζςτω ότι φορολογοφμενοσ χωρίσ παιδιά με ρυκμιηόμενθ
οφειλι ποςοφ 14.000 ευρϊ με ειςόδθμα φορ. ζτουσ 2016=70.000, φορ. ζτουσ
2017=60.000, φορ. ζτουσ 2018= 50.000, ςτον οποίο ζχει ιδθ χορθγθκεί ρφκμιςθ
48 δόςεων και για τθν οποία ζχει ιδθ καταβάλλει τισ 12 δόςεισ. Ο μζροσ όροσ
του ειςοδιματοσ είναι 60.000. Το ποςό αυτό πολλαπλαςιάηεται τμθματικά με
τον προοδευτικά κλιμακωτό ςυντελεςτι και μασ δίνει ωσ ετιςιο διακζςιμο
ειςόδθμα για τθν αποπλθρωμι τθσ ρφκμιςθσ, ποςό 5700. Αναγόμενο ςε μθνιαία
βάςθ, μασ δίνει μθνιαία ικανότθτα αποπλθρωμισ 475 ευρϊ. Θ ρυκμιηόμενθ
οφειλι διαιρείται με τθν μθνιαία ικανότθτα αποπλθρωμισ και το ακζραιο μζροσ
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του πθλίκου μασ αντιςτοιχεί ςτον αρχικό υπολογιςμό του πλικουσ των δόςεων.
Δθλαδι 14.000 / 475 = 29,47. Οπότε αρχικά υπολογίηεται ρφκμιςθ 29 δόςεων.
Στθ ςυνζχεια, δεδομζνου ότι από τθν προθγοφμενθ ρφκμιςθ εκκρεμεί θ
καταβολι 36 δόςεων ποςοφ 200 ευρϊ μθνιαίωσ (ςυνολικά ποςό 36 x 200 € =
7.200 ευρϊ) διαπιςτϊνεται ότι ςυμπίπτουν 29 δόςεισ, δθλαδι ότι για τουσ 29
επόμενουσ μινεσ ο φορολογοφμενοσ οφείλει να καταβάλλει δόςεισ δφο
διακριτϊν ρυκμίςεων. Κατ’ επζκταςθ, για τον κακοριςμό τθσ ικανότθτασ
αποπλθρωμισ κα προςτεκεί (πλαςματικά) ςτο ρυκμιηόμενο ποςό (14.000) το
γινόμενο του αρικμοφ των δόςεων που ςυμπίπτουν και του ποςοφ τθσ μθνιαίασ
δόςθσ τθσ προθγοφμενθσ ρφκμιςθσ (29 x 200 = 5800) και κα προκφψει ςυνολικά
(πλαςματικά) ποςό 14000 + 5800=19800, το οποίο κα διαιρεκεί με τθ μθνιαία
ικανότθτα αποπλθρωμισ 19800/475 = 41 δόςεισ. Οπότε χορθγείται ρφκμιςθ 41
δόςεων.
(β2) Για οφειλζτεσ νομικά πρόςωπα ι νομικζσ οντότθτεσ, ο αρικμόσ των
δόςεων κακορίηεται με βάςθ το μζςο όρο των ςυνολικϊν ακακάριςτων εςόδων,
με οποιοδιποτε τρόπο και εάν ζχουν αυτά προςδιοριςτεί (είτε βάςει διλωςθσ
του φορολογοφμενου είτε κατόπιν ελζγχου ι οίκοκεν βάςει ςτοιχείων που ζχει
ςτθ διάκεςι τθσ θ Φορολογικι Διοίκθςθ), των τριϊν τελευταίων πριν τθν αίτθςθ
υπαγωγισ

ςτθ

ρφκμιςθ

φορολογικϊν

ετϊν

ι

τα ςυνολικά ακακάριςτα ζςοδα του αμζςωσ προθγοφμενου φορολογικοφ ζτουσ
από τθν θμερομθνία αίτθςθσ υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ, εφόςον αυτά είναι
μεγαλφτερα από τον μζςο όρο, και το φψοσ τθσ ρυκμιηόμενθσ οφειλισ. Για
κακοριςμό του αρικμοφ των δόςεων κατά τα ανωτζρω δεν λαμβάνεται υπόψιν
το ςυνολικό ειςόδθμα του φορολογικοφ ζτουσ για το οποίο κατά τον χρόνο τθσ
αίτθςθσ υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ δεν ζχει παρζλκει θ προκεςμία υποβολισ τθσ
οικείασ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ. Ο αρικμόσ των δόςεων υπολογίηεται
ωσ εξισ: Τα ςυνολικά ακακάριςτα ζςοδα πολλαπλαςιάηονται τμθματικά με
προοδευτικά κλιμακωτό ςυντελεςτι, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτο ζνατο εδάφιο
υποπερίπτωςθσ β τθσ περίπτωςθσ 1 τθσ υποπαραγράφου Α2 τθσ παραγράφου Α
του άρκρου πρϊτου του ν. 4152/2013, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παράγραφο
1

του

άρκρου

43

του

ν.

4646/2019.

Το άκροιςμα των γινομζνων των ακακάριςτων εςόδων με τουσ αντίςτοιχουσ
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ςυντελεςτζσ αναγόμενο ςε μθνιαία βάςθ διαιρεί το ποςό τθσ ρυκμιηόμενθσ
οφειλισ. Ο αρικμόσ των δόςεων προκφπτει από το ακζραιο μζροσ του πθλίκου
τθσ διαίρεςθσ αυτισ, υπό τον περιοριςμό του ελάχιςτου ποςοφ μθνιαίασ δόςθσ.
Ριο αναλυτικά: ζςτω ότι νομικό πρόςωπο με ρυκμιηόμενθ οφειλι 200.000
και με ακακάριςτα

φορ.ζτουσ 2016=1.200.000, φορ.ζτουσ 2017=1.500.000,

φορ.ζτουσ 2018= 600.000. Ο μζςοσ όροσ είναι 1.100.000. Οπότε ο αρικμόσ
δόςεων κα κακοριςτεί με βάςθ το μζςο όρο που είναι μεγαλφτεροσ από το
ειςόδθμα του τελευταίου φορ.ζτουσ πριν τθν θμερ/νία υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ,
δθλαδι ακακάριςτα 1.100.000. Το ποςό αυτό πολλαπλαςιάηεται τμθματικά με
τον προοδευτικά κλιμακωτό ςυντελεςτι και μασ δίνει ωσ ετιςιο διακζςιμο ποςό
για τθν αποπλθρωμι τθσ ρφκμιςθσ, ποςό 57.000. Αναγόμενο ςε μθνιαία βάςθ,
μασ δίνει μθνιαία ικανότθτα αποπλθρωμισ 4750 ευρϊ. Θ ρυκμιηόμενθ οφειλι
διαιρείται με τθν μθνιαία ικανότθτα αποπλθρωμισ και το ακζραιο μζροσ του
πθλίκου μασ δίνει το πλικοσ των δόςεων. Δθλαδι 200.000 / 4750 = 42,10.
Οπότε χορθγείται ρφκμιςθ 42 δόςεων.
Σε περίπτωςθ που για όλα τα φορολογικά ζτθ με βάςθ τα οποία κακορίηεται
θ ικανότθτα αποπλθρωμισ του οφειλζτθ ζχουν υποβλθκεί μθδενικζσ δθλϊςεισ
φορολογίασ ειςοδιματοσ ι δεν υπιρχε υποχρζωςθ υποβολισ διλωςθσ λόγω
νεοςφςτατου νομικοφ προςϊπου και μθ παρζλευςθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ
διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ κατά τον χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ για
ρφκμιςθ, χορθγείται ο μζγιςτοσ αρικμόσ δόςεων, υπό τον περιοριςμό του
ποςοφ τθσ ελάχιςτθσ μθνιαίασ δόςθσ. Για τον κακοριςμό τθσ ικανότθτασ
αποπλθρωμισ λαμβάνονται κάκε φορά υπόψιν και οι οφειλζσ από ανεξόφλθτεσ
κατά τον χρόνο τθσ υπαγωγισ δόςεισ ρυκμίςεων οι οποίεσ χορθγικθκαν
δυνάμει των διατάξεων τθσ υποπερίπτωςθσ 1 α’ (ii) τθσ υποπαρ. Α2 τθσ παρ. Α
του πρϊτου άρκρου του ν. 4152/2013 μετά τθν τροποποίθςθ του άρκρου 43 του
ν. 4646/2019, ςτον βακμό που ο χρόνοσ αποπλθρωμισ των δόςεων των
προθγουμζνων ρυκμίςεων ςυμπίπτει με τον χρόνο αποπλθρωμισ των δόςεων
τθσ ρφκμιςθσ.
Ριο αναλυτικά: ζςτω ότι νομικό πρόςωπο με ρυκμιηόμενθ οφειλι 200.000
και με ακακάριςτα φορ. ζτουσ 2016=1.200.000, φορ. ζτουσ 2017=1.500.000,
φορ. ζτουσ 2018= 600.000, ςτο οποίο ζχει ιδθ χορθγθκεί ρφκμιςθ 48 δόςεων
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ΑΔΑ: 6Α8Ε46ΜΠ3Ζ-ΨΙΗ

και για τθν οποία ζχει ιδθ καταβάλλει τισ 12 δόςεισ. Ο μζροσ όροσ του
ειςοδιματοσ είναι 1.100.000. Το ποςό αυτό πολλαπλαςιάηεται τμθματικά με τον
προοδευτικά κλιμακωτό ςυντελεςτι και μασ δίνει ωσ ετιςιο διακζςιμο ποςό για
τθν αποπλθρωμι τθσ ρφκμιςθσ, ποςό 57.000. Αναγόμενο ςε μθνιαία βάςθ, μασ
δίνει μθνιαία ικανότθτα αποπλθρωμισ 4750 ευρϊ. Θ ρυκμιηόμενθ οφειλι
διαιρείται με τθν μθνιαία ικανότθτα αποπλθρωμισ και το ακζραιο μζροσ του
πθλίκου μασ αντιςτοιχεί ςτον αρχικό υπολογιςμό του πλικουσ των δόςεων.
Δθλαδι 200.000 / 4750 = 42,10. Οπότε αρχικά υπολογίηεται ρφκμιςθ 42
δόςεων.
Στθ ςυνζχεια, δεδομζνου ότι από τθν προθγοφμενθ ρφκμιςθ εκκρεμεί θ
καταβολι 36 δόςεων ποςοφ 2000 ευρϊ μθνιαίωσ (ςυνολικά ποςό 36 x 2000 € =
72000 ευρϊ) διαπιςτϊνεται ότι ςυμπίπτουν 36 δόςεισ, δθλαδι ότι για τουσ 36
επόμενουσ μινεσ ο φορολογοφμενοσ οφείλει να καταβάλλει δόςεισ δφο
διακριτϊν ρυκμίςεων. Κατ’ επζκταςθ, για τον κακοριςμό τθσ ικανότθτασ
αποπλθρωμισ κα προςτεκεί (πλαςματικά) ςτο ρυκμιηόμενο ποςό (200.000) το
γινόμενο του αρικμοφ των δόςεων που ςυμπίπτουν και του ποςοφ τθσ μθνιαίασ
δόςθσ τθσ προθγοφμενθσ ρφκμιςθσ (36 x 2000 = 72000) και κα προκφψει
ςυνολικά (πλαςματικά) ποςό 200000 + 720000=272.000, το οποίο κα διαιρεκεί
με τθ μθνιαία ικανότθτα αποπλθρωμισ 272000/4750 = 57,26 δόςεισ. Οπότε
χορθγείται ρφκμιςθ ςτο ανϊτατο αρικμό δόςεων δθλαδι 48 δόςεισ.
Αν το νομικό πρόςωπο ι θ νομικι οντότθτα ζχει προβεί ςε διακοπι
εργαςιϊν, ωσ ςυνολικά ακακάριςτα ζςοδα για τον υπολογιςμό του αρικμοφ των
δόςεων λαμβάνονται υπόψθ τα ςυνολικά ακακάριςτα ζςοδα, του φορολογικοφ
ζτουσ διακοπισ εργαςιϊν. Σε περίπτωςθ που το νομικό πρόςωπο ι θ νομικι
οντότθτα ζχει προβεί ςε διακοπι εργαςιϊν πζραν των πζντε ετϊν πριν τθν
υποβολι αίτθςθσ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του
ζτουσ τθσ αίτθςθσ, χορθγείται ο μζγιςτοσ αρικμόσ δόςεων.
Για τθν εφαρμογι των οριηόμενων ςτθν περ. β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 3 τθσ
Α.1010/2020 Απόφαςθσ Υφυπουργοφ Οικονομικϊν (ιτοι για τον κακοριςμό του
αρικμοφ των δόςεων ρφκμιςθσ οφειλϊν ςε ζωσ 48 δόςεισ νομικοφ προςϊπου ι
νομικισ οντότθτασ), ςτισ περιπτϊςεισ που οφειλζτεσ είναι νομικά πρόςωπα ι
νομικζσ οντότθτεσ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, δθμοςίου ι ιδιωτικοφ
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δικαίου, λαμβάνονται υπόψθ τα ςυνολικά (φορολογοφμενα ι απαλλαςςόμενα)
ζςοδα.
Για

δθλϊςεισ

φορολογίασ

ειςοδιματοσ

νομικϊν

προςϊπων

μθ

κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα που αφοροφν ειςοδιματα που αποκτϊνται από την
1.1.2014 και εφεξήσ, λαμβάνεται υπόψθ το ςυνολικό ειςόδθμα του ζτουσ
αυτοφ, όπωσ αυτό προκφπτει από τον Κωδικό Αρικμό 001 (Φορολογθτζα Κζρδθ)
και από το πεδίο «Λοιπά ζςοδα μθ φορολογοφμενα» του πίνακα 2Β του
εντφπου Ν (Διλωςθ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ Νομικϊν Ρροςϊπων και Νομικϊν
Οντοτιτων

άρκρου 45

ν.4172/2013), ενϊ για

δθλϊςεισ φορολογίασ

ειςοδιματοσ που αφοροφν ειςοδιματα που ζχουν αποκτθκεί πριν από την
1.1.2014, λαμβάνεται υπόψθ αυτό που προκφπτει από τον Κωδικό Αρικμό 820 ι
013 (Σφνολο φορολογοφμενου και απαλλαςςόμενου ειςοδιματοσ) του εντφπου
Φ-01012 (Ζντυπο διλωςθσ για νομικά πρόςωπα μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα).
Σε περίπτωςθ διακοπισ εργαςιϊν, ωσ ςυνολικό ειςόδθμα για τον
υπολογιςμό του αρικμοφ των δόςεων λαμβάνεται υπόψθ το ςυνολικό ειςόδθμα
(φορολογοφμενο ι απαλλαςςόμενο) του φορολογικοφ ζτουσ διακοπισ
εργαςιϊν, όπωσ αυτό προςδιορίηεται ςφμφωνα με τα ανωτζρω.

Επιςημάνςεισ
-Σε περίπτωςθ που υφίςτανται οφειλζσ που μποροφν να ρυκμίηονται, άλλεσ ζωσ
εικοςιτζςςερισ (24) και άλλεσ ζωσ ςαράντα οκτϊ (48) μθνιαίεσ δόςεισ, αυτζσ
ρυκμίηονται ταυτόχρονα.
- Το ελάχιςτο ποςό μθνιαίασ δόςθσ ορίηεται ςε τριάντα (30) ευρϊ.
- Ο αρικμόσ των δόςεων που κακορίηεται από τθ Φορολογικι Διοίκθςθ για
οφειλζσ που ρυκμίηονται ςε ζωσ ςαράντα οκτϊ (48) μθνιαίεσ δόςεισ δεν μπορεί να
είναι μικρότεροσ των είκοςι τεςςάρων (24), υπό τον περιοριςμό του ελάχιςτου ποςοφ
μθνιαίασ δόςθσ, ιτοι των τριάντα (30) ευρϊ. Ο οφειλζτθσ, όμωσ, μπορεί να επιλζξει
τθν αποπλθρωμι ςε λιγότερεσ των είκοςι τεςςάρων (24) μθνιαίων δόςεων.
-Θ υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ μπορεί να γίνει οποτεδιποτε.
-Για τθν υπαγωγι φυςικοφ προςϊπου ςτθ ρφκμιςθ ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ που
υποβάλλεται δθλϊνεται ότι το ειςόδθμα των ετϊν που λαμβάνονται υπόψιν για τθν
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ικανότθτα αποπλθρωμισ ζχει προςδιοριςτεί αποκλειςτικά με βάςθ τισ δθλϊςεισ
φορολογίασ ειςοδιματοσ. Αντίςτοιχα, για τθν υπαγωγι νομικοφ προςϊπου ςτθ
ρφκμιςθ δθλϊνεται ότι, τα ακακάριςτα ζςοδα των ετϊν που λαμβάνονται υπόψιν για
τθν ικανότθτα αποπλθρωμισ ζχει προςδιοριςτεί αποκλειςτικά με βάςθ τισ δθλϊςεισ
φορολογίασ ειςοδιματοσ.
-Θ υπαχκείςα ςτθ ρφκμιςθ βαςικι οφειλι επιβαρφνεται από τθν θμερομθνία
υπαγωγισ, αντί των κατά Κ.Ε.Δ.Ε. και κατά Κ.Φ.Δ. τόκων και προςαυξιςεων
εκπρόκεςμθσ καταβολισ, με τόκο ωσ εξισ:
i) για οφειλζσ που ρυκμίηονται ςε ζωσ δϊδεκα (12) μθνιαίεσ δόςεισ, ο τόκοσ
υπολογίηεται με βάςθ το τελευταίο δθμοςιευμζνο μζςο ετιςιο επιτόκιο δανείων ςε
ευρϊ χωρίσ κακοριςμζνθ διάρκεια αλλθλόχρεων λογαριαςμϊν που χορθγοφνται από
όλα τα Ριςτωτικά Λδρφματα ςτθν Ελλάδα ςε μθ χρθματοπιςτωτικζσ επιχειριςεισ, όπωσ
αυτό δθμοςιεφεται από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ (Εκδόςεισ / Στατιςτικό Δελτίο
Οικονομικισ Συγκυρίασ), πλζον είκοςι πζντε εκατοςτϊν τθσ εκατοςτιαίασ μονάδασ
(0,25%),

ετθςίωσ

υπολογιηόμενο.

Το

επιτόκιο

υπολογιςμοφ

του

τόκου

αναπροςαρμόηεται ετθςίωσ, τθν πρϊτθ εργάςιμθ θμζρα του επόμενου μινα από
αυτόν τθσ δθμοςίευςθσ του ωσ άνω μζςου ετιςιου επιτοκίου και ιςχφει για όλεσ τισ
ρυκμίςεισ που χορθγοφνται μζχρι τον επανακακοριςμό του το επόμενο ζτοσ. Το
επιτόκιο παραμζνει ςτακερό κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ρφκμιςθσ.
ii) Για οφειλζσ που ρυκμίηονται ςε περιςςότερεσ από δϊδεκα (12) μθνιαίεσ
δόςεισ, το επιτόκιο τθσ ανωτζρω περίπτωςθσ iϋ, με βάςθ το οποίο υπολογίηεται ο
τόκοσ, προςαυξάνεται κατά μιάμιςθ εκατοςτιαία μονάδα (1,5%). Ο ωσ άνω τόκοσ είναι
ετθςίωσ υπολογιηόμενοσ και παραμζνει ςτακερόσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ρφκμιςθσ.
iii) Σε περίπτωςθ απϊλειασ και υπαγωγισ των ίδιων οφειλϊν ςτθ ρφκμιςθ για
δεφτερθ φορά από τον ίδιο οφειλζτθ, τα επιτόκια των ανωτζρω υποπεριπτϊςεων iϋ
και iiϋ προςαυξάνονται κατά μιάμιςθ (1,5) ποςοςτιαία μονάδα. Θ προςαφξθςθ
υπολογίηεται επί των επιτοκίων, όπωσ αυτά διαμορφϊνονται με βάςθ τον αρικμό των
δόςεων τθσ δεφτερθσ ρφκμιςθσ. Ιτοι για οφειλζσ που με τθ δεφτερθ ρφκμιςθ
ρυκμίηονται ςε ζωσ δϊδεκα δόςεισ, το επιτόκιο διαμορφϊνεται ωσ εξισ: επιτόκιο
δθμοςιευμζνο από τθν ΤτΕ + 0,25% + 1,5%, ενϊ για οφειλζσ που ρυκμίηονται ςε πάνω
από 12 δόςεισ, ωσ εξισ: επιτόκιο ΤτΕ + 0,25%+1,5%+1,5%.
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iv) Τα επιτόκια των προθγοφμενων υποπεριπτϊςεων δεν υπερβαίνουν τα
επιτόκια που ορίηονται για τθν εφαρμογι τθσ παρ.1 του άρκρου 53 του Κ.Φ.Δ. και τθσ
παρ. 1 του άρκρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε..
v) Με τθν υπαγωγι και υπό τθν προχπόκεςθ τθσ τιρθςθσ του προγράμματοσ
ρφκμιςθσ δεν υπολογίηονται τα πρόςτιμα του άρκρου 57 του Κ.Φ.Δ. και του άρκρου 6
του Κ.Ε.Δ.Ε..
vi) Για οφειλζσ από δαςμοφσ, και ανεξαρτιτωσ του αρικμοφ των δόςεων τθσ
ρφκμιςθσ αυτϊν, το επιτόκιο υπολογιςμοφ του τόκου ιςοφται με το εκφραςμζνο ςε
ετιςια βάςθ και δθμοςιευμζνο ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ,
ςειρά C, επιτόκιο που εφαρμόηει θ Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα ςτισ κφριεσ πράξεισ
αναχρθματοδότθςισ τθσ τθν πρϊτθ θμζρα του μινα λιξθσ τθσ προκεςμίασ καταβολισ
τουσ, για τισ λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ, ι τθν πρϊτθ θμζρα του μινα βεβαίωςισ τουσ,
για τισ μθ λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ, προςαυξθμζνο κατά μία ποςοςτιαία μονάδα
(Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ/Εκδόςεισ/Στατιςτικό Δελτίο Οικονομικισ Συγκυρίασ). Το
επιτόκιο παραμζνει ςτακερό κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ ρφκμιςθσ και δεν
προςαυξάνεται λόγω υπαγωγισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ οφειλϊν ςε ρφκμιςθ
για δεφτερθ φορά από τον ίδιο οφειλζτθ, οφτε υπόκειται ςτον περιοριςμό τθσ
υποπερίπτωςθσ δ'. Τόκοσ δεν υπολογίηεται, εφόςον οι ρυκμιηόμενεσ οφειλζσ δεν
υπερβαίνουν ανά πράξθ βεβαίωςθσ το ποςό των δζκα (10) ευρϊ.

2. Χορήγηςη αποδεικτικοφ ενημερότητασ
Στον οφειλζτθ που είναι ςυνεπισ ςτθ ρφκμιςθ δφναται να χορθγείται
αποδεικτικό ενθμερότθτασ του άρκρου 12 του Κ.Φ.Δ. μθνιαίασ διάρκειασ, εφόςον
πλθροφνται και οι λοιπζσ προχποκζςεισ χοριγθςθσ αυτοφ και των οριηομζνων ςτθν
κατ’ εξουςιοδότθςθ εκδοκείςα Απόφαςθ Γ.Γ.Δ.Ε. ΡΟΛ 1274/2013 (ΦΕΚ Βϋ3398), όπωσ
ιςχφουν. Τα ποςά που ειςπράττονται κατά τθ διάρκεια τθσ ρφκμιςθσ από
παρακράτθςθ λόγω τθσ χοριγθςθσ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ καλφπτουν δόςθ ι
δόςεισ ρφκμιςθσ.
3.Αναβολή εκτζλεςησ ποινήσ
Με τθν υπαγωγι και ςυμμόρφωςθ ςτθ ρφκμιςθ τμθματικισ καταβολισ,
αναβάλλεται θ εκτζλεςθ τθσ ποινισ που επιβλικθκε κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 25
του ν.1882/1990, όπωσ ιςχφει ςιμερα, ι εφόςον άρχιςε θ εκτζλεςι τθσ, διακόπτεται.
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Κακ` όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ρφκμιςθσ αναςτζλλεται θ παραγραφι του ποινικοφ
αδικιματοσ, κατά παρζκκλιςθ των χρονικϊν περιοριςμϊν του άρκρου 113 του
Ροινικοφ Κϊδικα.
4. Αναςτολή μζτρων αναγκαςτικήσ εκτζλεςησ
α) Αναςτζλλεται θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ
κινθτϊν ι ακινιτων (ζκδοςθ προγράμματοσ πλειςτθριαςμοφ), εφόςον θ εκτζλεςθ
αφορά μόνο οφειλζσ που ρυκμίηονται με τισ διατάξεισ τθσ υποπαραγράφου Α2 τθσ
παραγράφου Α του ν. 4152/2013.
β) Θ ανωτζρω αναςτολι δεν ιςχφει για τισ καταςχζςεισ που ζχουν ιδθ επιβλθκεί
πριν τθν υπαγωγι των οφειλϊν ςτθ ρφκμιςθ ςτα χζρια τρίτων ι ζχουν εκδοκεί οι
ςχετικζσ παραγγελίεσ κατάςχεςθσ. Τα ποςά όμωσ που κα αποδίδονται από αυτζσ, κα
πιςτϊνονται ςε δόςθ ι δόςεισ τθσ ρφκμιςθσ, εφόςον ειςπράττονται κατά τθ διάρκεια
αυτισ και δεν πιςτϊνονται διαφορετικά κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ.
Σθμειϊνεται ότι, αν ο οφειλζτθσ απολζςει τθ ρφκμιςθ, τα μζτρα που ζχουν αναςταλεί
ςυνεχίηονται.

II. Δικαιώματα του Δημοςίου
1. Και μετά τθν υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ το Δθμόςιο διατθρεί το δικαίωμα :
α) να επιβάλλει καταςχζςεισ και να εγγράφει υποκικεσ ςε περιουςιακά ςτοιχεία
του οφειλζτθ, των ςυνυπόχρεων προςϊπων ι των εγγυθτϊν, εφόςον θ οφειλι δεν
είναι αςφαλιςμζνθ
β) να μθ χορθγεί αποδεικτικό ενθμερότθτασ, εφόςον δεν διαςφαλίηονται τα
ςυμφζροντά του, ι να ορίηει ποςοςτό παρακράτθςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
άρκ. 12 του ν. 4174/2013 και των οριηομζνων ςτθν κατϋ εξουςιοδότθςθ εκδοκείςα
Απόφαςθ Γ.Γ.Δ.Ε. ΡΟΛ 1274/2013, όπωσ ιςχφουν.
2. Θ ρφκμιςθ οφειλϊν ςτθν οποία υπάγεται οφειλζτθσ δεν επθρεάηει το
ςυμψθφιςμό απαίτθςθσ του οφειλζτθ κατά του Δθμοςίου (άρκρο 83 του ν.δ. 356/74,
όπωσ ιςχφει), το δε ποςό τθσ απαίτθςθσ αυτισ ςυμψθφίηεται από τον Ρροϊςτάμενο
τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ ςτο ςφνολό του και μζχρι το φψοσ τθσ οφειλισ.

Επιςήμανςη
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Κατά τθ διάρκεια τθσ ρφκμιςθσ, εάν προκφψει ςυμψθφιςμόσ κατά το άρκρο 83
του ΚΕΔΕ, όπωσ ιςχφει, ςτθν περίπτωςθ που θ θμερομθνία ςυνάντθςθσ των
ανταπαιτιςεων είναι προγενζςτερθ τθσ θμερομθνίασ υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ, θ
οφειλι ςυμψθφίηεται και εκ των υςτζρων υπάγεται ςε ρφκμιςθ το εναπομζνον ποςό
αυτισ. Στθν περίπτωςθ που θ θμερομθνία ςυνάντθςθσ των ανταπαιτιςεων είναι
μεταγενζςτερθ τθσ θμερομθνίασ υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ, διενεργείται πίςτωςθ ςτισ
μθνιαίεσ δόςεισ τθσ ρφκμιςθσ.

ΙΙΙ. Ιςχφσ ρφθμιςησ
Θ ρφκμιςθ κακίςταται ενεργι και ο οφειλζτθσ τυγχάνει των ευεργετθμάτων
αυτισ από τθν εμπρόκεςμθ εξόφλθςθ τθσ πρϊτθσ δόςθσ εκτόσ και αν μετά τον ζλεγχο
των δθλοφμενων ι και προςκομιηόμενων ςτοιχείων από τθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. /
Τελωνείο / Υπθρεςία (όπου απαιτοφνται) προκφπτει απϊλεια αυτισ..

IV. Απώλεια τησ ρφθμιςησ
1. Θ ρφκμιςθ απόλλυται, με ςυνζπεια τθν υποχρεωτικι άμεςθ καταβολι του
υπολοίπου τθσ οφειλισ ςφμφωνα με τα ςτοιχεία βεβαίωςθσ και τθν άμεςθ επιδίωξθ
τθσ είςπραξισ του με όλα τα προβλεπόμενα από τθν ιςχφουςα νομοκεςία μζτρα, εάν
ο οφειλζτθσ:
α) δεν καταβάλει εμπρόκεςμα μία δόςθ τθσ ρφκμιςθσ πζραν τθσ μίασ φοράσ,
β) δεν καταβάλει τθν τυχόν μία εκπρόκεςμθ δόςθ τθσ ρφκμιςθσ με τθν
αναλογοφςα προςαφξθςθ αυτισ (15%) μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ
καταβολισ τθσ επόμενθσ δόςθσ,
γ) δεν υποβάλλει τισ δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ και του φόρου
προςτικζμενθσ αξίασ, κακ’ όλο το διάςτθμα τθσ ρφκμιςθσ καταβολισ των οφειλϊν
του και μζχρι τθν εξόφλθςι τουσ,
δ) δεν είναι ενιμεροσ ςτισ οφειλζσ του (ατομικζσ και οφειλζσ από
ςυνυποχρζωςθ, ςυνυπευκυνότθτα) από τθν θμερομθνία υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ και
μετά, (ανεξάρτθτα από τθν υπθρεςία τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ ςτθν οποία ζχουν
βεβαιωκεί),
ε) ζχει υποβάλει ανακριβι ι ελλιπι ςτοιχεία, προκειμζνου να του χορθγθκεί θ
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ρφκμιςθ. Ωσ ελλιπισ νοείται θ μθ υποβολι των απαραίτθτων ι των τυχόν
ςυμπλθρωματικά αιτθκζντων ςτοιχείων ι πλθροφοριϊν. Για τον ςκοπό αυτό
διενεργείται δειγματολθπτικά ζλεγχοσ των ςτοιχείων που υποβάλλονται από τουσ
φορολογοφμενουσ.
2. Γενικϊσ, ςτθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ
ρφκμιςθσ ότι δεν πλθροφνται οι όροι των διατάξεων τθσ υποπαραγράφου Α2 τθσ
παραγράφου Α του πρϊτου άρκρου του ν.4152/2013 και τθσ απόφαςθσ Υφυπουργοφ
Οικονομικϊν Α1010/2020 (ΦΕΚ 187 Βϋ), θ ρφκμιςθ απόλλυται και ο οφειλζτθσ χάνει τα
ευεργετιματα τθσ ρφκμιςθσ και καταπίπτουν οι προςφερκείςεσ εγγυιςεισ.

V. Αναςτολή παραγραφήσ
Θ παραγραφι των οφειλϊν για τισ οποίεσ υποβάλλεται αίτθςθ υπαγωγισ ςτθ
ρφκμιςθ αναςτζλλεται από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ και για ολόκλθρο
το χρονικό διάςτθμα που αφορά θ ρφκμιςθ, ανεξαρτιτωσ καταβολισ οποιουδιποτε
ποςοφ και δεν ςυμπλθρϊνεται πριν παρζλκει ζνα ζτοσ από τθ λιξθ τθσ τελευταίασ
δόςθσ αυτισ.

VI. Ευεργζτημα ςυνζπειασ ςτη ρφθμιςη
Σε οφειλζτεσ που είναι ςυνεπείσ ςτθν εκπλιρωςθ των όρων τθσ ρφκμιςθσ μζχρι
το πζρασ αυτισ, κατόπιν εξόφλθςθσ τθσ τελευταίασ δόςθσ, επιςτρζφεται ποςό, που
ιςοφται με το είκοςι πζντε τοισ εκατό (25%) των τόκων που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ
3 τθσ υποπαραγράφου Α2 τθσ παραγράφου Α του άρκρου πρϊτου του ν. 4152/2013
μετά τθν τροποποίθςθ του άρκρου 43 του ν. 4646/2019 και ζχουν επιβαρφνει το ποςό
των δόςεων τθσ ρυκμιηόμενθσ οφειλισ. Το προσ επιςτροφι ποςό δεν παρακρατείται,
δεν κατάςχεται και δεν ςυμψθφίηεται με άλλεσ υποχρεϊςεισ του οφειλζτθ προσ το
Δθμόςιο ι τρίτουσ.
Θ επιςτροφι γίνεται, φςτερα από πράξθ του Ρροϊςταμζνου του τμιματοσ
Δικαςτικοφ και Νομικισ Υποςτιριξθσ τθσ αρμόδιασ για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ
Δ.Ο.Υ., από τθν οποία προκφπτει το προσ επιςτροφι ποςό, όπωσ προτείνεται από τθν
θλεκτρονικι εφαρμογι του Ο.Ρ.Σ. Taxis. Θ πράξθ ςυντάςςεται ςε τρία αντίτυπα και
υπογράφεται από τον Ρροϊςτάμενο του τμιματοσ και τθσ Δ.Ο.Υ. Στθν πράξθ αυτι

21

ΑΔΑ: 6Α8Ε46ΜΠ3Ζ-ΨΙΗ

μνθμονεφεται ο Α.Φ.Μ. και τα ςτοιχεία του δικαιοφχου, το ποςό και θ αιτία τθσ
επιςτροφισ, που διατυπϊνεται με ςαφινεια. Τα δφο αντίτυπα αυτισ, μεταξφ των
οποίων και το πρωτότυπο, παραδίδονται ςτον προϊςτάμενο του τμιματοσ Εςόδων τθσ
Δ.Ο.Υ. που ζκανε τθν είςπραξθ και το τρίτο παραμζνει ςτο αρχείο. Με βάςθ τθν
ανωτζρω πράξθ ο προϊςτάμενοσ του τμιματοσ Εςόδων τθσ Δ.Ο.Υ. που ζκανε τθν
είςπραξθ ςυντάςςει Ατομικό Φφλλο Ζκπτωςθσ (Α.Φ.ΕΚ.) ςε δφο αντίτυπα. Σε κάκε
αντίτυπο του Α.Φ.ΕΚ. επιςυνάπτεται και μία πράξθ. Το πρωτότυπο του Α.Φ.ΕΚ. μαηί με
το πρωτότυπο τθσ πράξθσ υποβάλλεται ςτο Ελεγκτικό Συνζδριο, ενϊ το άλλο αντίτυπο
παραμζνει ςτο αρχείο τθσ Δ.Ο.Υ..
Θ παραπάνω διαδικαςία εφαρμόηεται μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των ςχετικϊν
αυτοματοποιθμζνων κεντρικϊν διαδικαςιϊν επιςτροφισ ι ςε περιπτϊςεισ τεχνικισ
αδυναμίασ.
Πςον αφορά τισ ρυκμιςμζνεσ ςτα Τελωνεία οφειλζσ, για τθν επιςτροφι του
ςχετικοφ ποςοφ εκδίδεται απόφαςθ επιςτροφισ από το τμιμα Δικαςτικοφ του
αρμόδιου για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ τθσ οφειλισ Τελωνείο, από τθν οποία
προκφπτει το προσ επιςτροφι ποςό, θ οποία αποτελεί και τίτλο πλθρωμισ.
Συντάςςεται ςε τζςςερα αντίτυπα και υπογράφεται από τον Ρροϊςτάμενο του
τμιματοσ και του Τελωνείου. Στθν απόφαςθ μνθμονεφονται ο Α.Φ.Μ. και τα ςτοιχεία
του δικαιοφχου, το ποςό και θ αιτία τθσ επιςτροφισ, που διατυπϊνεται με ςαφινεια.
Ζνα εκ των αντιτφπων τθσ απόφαςθσ παραδίδεται ςτο ταμείο του Τελωνείου για τθν
πραγματοποίθςθ τθσ επιςτροφισ, ζνα παραδίδεται ςτον δικαιοφχο τθσ επιςτροφισ,
ζνα παραμζνει ςτο αρχείο του δικαςτικοφ και ζνα αντίτυπο υποβάλλεται ςτο
Ελεγκτικό Συνζδριο με τον ενιαφςιο λογαριαςμό κατά τα ιςχφοντα. Θ επιςτροφι
δφναται να διενεργείται και κεντρικά.
Θ επιςτροφι τόκων που ζχουν ειςπραχκεί υπζρ νομικϊν προςϊπων και τρίτων
από τισ Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κζντρα/Τελωνεία διενεργείται από τθν αρμόδια για τθν
επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ τθσ οφειλισ υπθρεςία ωσ κάτωκι:
α)εφόςον το ποςό ζχει αποδοκεί ςτο δικαιοφχο νομικό πρόςωπο ι τρίτο
χορθγείται βεβαίωςθ για τθν επιςτροφι του από το νομικό πρόςωπο ι τρίτο.
β)εφόςον το ποςό δεν ζχει αποδοκεί ςτο δικαιοφχο νομικό πρόςωπο ι τρίτο θ
επιςτροφι του γίνεται με τθ δθμιουργία ατομικοφ φφλλου ζκπτωςθσ.
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Για τθν επιςτροφι τόκων που ζχουν ειςπραχκεί υπζρ αλλοδαποφ δθμοςίου,
προθγείται επικοινωνία με τθν Δ/νςθ Ειςπράξεων ι τθν Τελωνειακι Ρεριφζρεια
Αττικισ, κατά περίπτωςθ.

Σε περίπτωςθ απϊλειασ τθσ ρφκμιςθσ και υπαγωγισ των ίδιων οφειλϊν από τον
ίδιο οφειλζτθ ςε ρφκμιςθ για δεφτερθ φορά ωσ βάςθ υπολογιςμοφ του ποςοφ των
τόκων που επιςτρζφονται, λαμβάνεται το ςφνολο των τόκων τθσ περίπτωςθσ 3 τθσ
υποπαραγράφου Α2 τθσ παραγράφου Α του άρκρου πρϊτου του ν. 4152/2013 μετά
τθν τροποποίθςθ του άρκρου 43 του ν. 4646/2019 που επιβαρφνουν τισ οφειλζσ από
τθν πρϊτθ υπαγωγι τουσ ςτθ ρφκμιςθ και ωσ τθν εξόφλθςι τουσ.

Επιςήμανςη
Θ διάταξθ ιςχφει από 1.1.2020. Δεν καταλαμβάνει καταβλθκζντεσ τόκουσ με τισ
προϊςχφουςεσ διατάξεισ, αλλά τουσ τόκουσ που κατεβλικθςαν με τθ «νζα» πάγια
ρφκμιςθ.

ΕΝΟΣΗΣΑ Δ
ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ

I . Εκπρόθεςμη καταβολή δόςησ
Στθν περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ μιασ δόςθσ, αυτι πρζπει να καταβλθκεί με
επιβάρυνςθ 15% εντόσ τθσ προκεςμίασ καταβολισ τθσ επόμενθσ δόςθσ. Στθν
περίπτωςθ που θ δόςθ τθσ οποίασ θ καταβολι κακυςτερεί για πρϊτθ φορά είναι θ
τελευταία, αυτι πρζπει να καταβλθκεί προςαυξθμζνθ κατά 15% μζχρι τθν τελευταία
εργάςιμθ του επόμενου από τθν θμερομθνία καταβολισ αυτισ μινα .

ΙΙ. Λοιπά θζματα
Δυνατότητα ρφθμιςησ για δεφτερη φορά
Σε περίπτωςθ απϊλειασ τθσ ρφκμιςθσ, επιτρζπεται, με τουσ όρουσ και τισ
προχποκζςεισ των περιπτϊςεων αϋ και βϋ τθσ περίπτωςθσ 1 τθσ υποπ. Α2 του πρϊτου
άρκρου του ν.4152/2013, θ υπαγωγι τθσ ίδιασ οφειλισ ανά οφειλζτθ ςτθ παροφςα
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ρφκμιςθ για δεφτερθ φορά. Ο αρικμόσ των δόςεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον
αρικμό των δόςεων που υπολείπονταν κατά τον χρόνο απϊλειασ τθσ ρφκμιςθσ. Στθν
περίπτωςθ αυτι, για τθν εκ νζου υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ, απαιτείται ωσ πρϊτθ δόςθ
τθσ ρφκμιςθσ θ προκαταβολι ποςοφ διπλάςιου τθσ μθνιαίασ δόςθσ τθσ δεφτερθσ
ρφκμιςθσ.
1. Θ διλωςθ του ποςοφ τθσ προκαταβολισ γίνεται από τον οφειλζτθ κατά τθν
υποβολι του αιτιματοσ υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ.
2. Θ προκαταβολι είναι καταβλθτζα μζςα ςε τρεισ (3) εργάςιμεσ μζρεσ από τθν
θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ για δεφτερθ ρφκμιςθ. Θ δεφτερθ ρφκμιςθ
κακίςταται ενεργι με τθν προκαταβολι του ποςοφ που δθλϊνεται από τον οφειλζτθ.
Οι υπόλοιπεσ δόςεισ τθσ δεφτερθσ ρφκμιςθσ είναι καταβλθτζεσ ζωσ τθν τελευταία
εργάςιμθ θμζρα των μθνϊν που ζπονται από τθν θμερομθνία αίτθςθσ υπαγωγισ ςτθ
ρφκμιςθ. Το ποςό τθσ προκαταβολισ εξοφλείται με εκοφςια καταβολι ι με
ςυμψθφιςμό κατϋ άρκρο 83 του Κ.Ε.Δ.Ε. εντόσ τθσ προκεςμίασ του πρϊτου εδαφίου
τθσ παροφςασ παραγράφου.
3. Θ αίτθςθ-διλωςθ για προκαταβολι υποβάλλεται θλεκτρονικά μζςω
διαδικτυακισ εφαρμογισ για όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αυτό υποςτθρίηεται τεχνικά. Σε
περίπτωςθ που υφίςταται αδυναμία διαδικτυακισ υποςτιριξθσ, θ αίτθςθ
υποβάλλεται ςτθ Δ.Ο.Υ. ι Τελωνείο ι άλλθ Υπθρεςία τθσ Α.Α.Δ.Ε., ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ
οποίασ είναι αρμόδιοσ για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ τθσ οφειλισ.

Επιςήμανςη
Οφειλζσ, οι οποίεσ κατά τθν 1/11/2019 δεν τελοφςαν ςε ρφκμιςθ αλλά είχαν
υπαχκεί προγενζςτερα ςτισ διατάξεισ τθσ ρφκμιςθσ τθσ υποπαρ. Α2 του ν.4152/2013
και αυτι απωλζςκθ ι υπιχκθςαν ςε αυτι μετά τθν 1/11/2019 και μζχρι τισ 26/2/2020
και απωλζςκθκε, δφναται να υπαχκοφν ςτθν παροφςα ρφκμιςθ τθσ υποπαρ. Α2, όπωσ
ιςχφει και τροποποιικθκε με το άρκρο 43 του ν.4646/2019, ςφμφωνα με τα ειδικότερα
οριηόμενα. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ρφκμιςθ κεωρείται δεφτερθ.

ΙΙΙ. Ζναρξη εφαρμογήσ τησ ρφθμιςησ
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Ο χρόνοσ ζναρξθσ εφαρμογισ για τθν υπαγωγι ςτισ διατάξεισ του άρκρου 43 του
ν. 4646/2019 είναι θ 26/02/2020. Μζχρι τθν ανωτζρω θμερομθνία εξακολουκοφν να
υλοποιοφνται οι διατάξεισ τθσ υποπαραγράφου Α2 τθσ παραγράφου Α του άρκρου
πρϊτου του ν. 4152/2013 πριν τθν τροποποίθςθ με τισ διατάξεισ του άρκρου 43 του ν.
4646/2019.
ΕΝΟΣΗΣΑ Ε
ΧΟΡΗΓΗΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ
Πταν ηθτείται θ ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ ΕΝ.Φ.Λ.Α. ςφμφωνα με το άρκρο 54Α
του Κ.Φ.Δ. και ο φορολογοφμενοσ ζχει ανεξόφλθτεσ οφειλζσ από διαφορετικζσ πθγζσ,
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΕΝ.Φ.ΛΑ, οι οποίεσ ζχουν υπαχκεί ςτθ ρφκμιςθ, και ςτισ
περιπτϊςεισ που υπάρχει υποχρζωςθ απόδοςθσ του επιμεριςτικά αναλογοφντοσ
φόρου είτε από τον υπόχρεο είτε από ςυμβολαιογράφο, ιςχφουν τα οριηόμενα ςτισ
ΡΟΛ. 1004/2015 (Βϋ 2) απόφαςθ ΓΓΔΕ και ΡΟΛ. 1117/2015 εγκφκλιο. Συγκεκριμζνα θ
ΡΟΛ 1004/2015 αναφζρεται ςτον τρόπο υπολογιςμοφ και αναγραφισ του αναλογικά
επιμεριςτικοφ ΕΝ.Φ.Λ.Α. επί του πιςτοποιθτικοφ του άρκρου 54Α του Κ.Φ.Δ., ενϊ θ
ΡΟΛ. 1117/2015 περιγράφει τον τρόπο πίςτωςθσ αυτοφ ζναντι των λοιπϊν οφειλϊν,
κακϊσ ο ςυμβολαιογράφοσ ζχει κατά τον νόμο υποχρζωςθ απόδοςισ του εντόσ
αποκλειςτικισ προκεςμίασ τριϊν εργάςιμων θμερϊν από τθ ςφνταξθ του ςυμβολαίου
επί ποινι ακυρότθτασ αυτοφ.
Θ εγκφκλιοσ ΡΟΛ.1117/2015 εξακολουκεί να ιςχφει και ωσ προσ τον τρόπο
χοριγθςθσ του πιςτοποιθτικοφ του άρκρου 105 του Κϊδικα Διατάξεων Φορολογίασ
Κλθρονομιϊν, Δωρεϊν, Γονικϊν Ραροχϊν και Κερδϊν από τυχερά παίγνια, ο οποίοσ
κυρϊκθκε με το πρϊτο άρκρο του ν.2961/2001.
Στισ περιπτϊςεισ που κατά τθ μεταβίβαςθ ι ςφςταςθ εμπραγμάτων
δικαιωμάτων επί ακινιτων κ.λπ. χορθγοφνται ςωρευτικά πιςτοποιθτικό/ά φόρου
κλθρονομιϊν ι/και ΕΝ.Φ.Λ.Α. ι/και αποδεικτικό ενθμερότθτασ με τον όρο τθσ
παρακράτθςθσ και απόδοςθσ των επ’ αυτϊν αναγραφόμενων ποςϊν ιςχφουν τα
οριηόμενα ςτθν ΡΟΛ. 1118/2016 εγκφκλιο. Ειδικότερα, ςφμφωνα με τθν ωσ άνω
εγκφκλιο, αν ζχουν εκδοκεί πιςτοποιθτικά φόρου κλθρονομιϊν ι/και ΕΝ.Φ.Λ.Α. με τον
όρο παρακράτθςθσ φόρου, τότε επί του αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ/επί τθσ
βεβαίωςθσ οφειλισ πρζπει να αναγράφεται ωσ επιςθμείωςθ: «Στο ποςό που
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παρακρατείται, ςυμπεριλαμβάνεται επιμεριςτικόσ φόροσ φψουσ.......ευρϊ, εκ του υπ'
αρικ.......πιςτοποιθτικοφ.......».

ΕΝΟΣΗΣΑ Σ
ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΑΡΘΡΟΤ 43 Ν. 4174/2013
Επιςθμαίνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 67 του ν. 4646/2019, από 01/04/2020
το άρκρο 43 του ν. 4174/2013 καταργείται. Οι υφιςτάμενεσ ρυκμίςεισ του άρκρου 43
του ν. 4174/2013 ςυνεχίηουν να ιςχφουν με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ αυτοφ.
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΗ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Α. ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Αποδζκτεσ πίνακα Γ & Δ
3. Δ/νςθ Στρατθγικισ Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ (με τθν παράκλθςθ να αναρτθκεί
ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Α.Α.Δ.Ε.)
4. Γενικι Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
5. Θλεκτρονικι Βιβλιοκικθ ΑΑΔΕ
Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Γραφείο Υπουργοφ Οικονομικϊν
2. Γραφείο Υφυπουργοφ Οικονομικϊν
3.Αποδζκτεσ πίνακα Α, Β, Ε, ΣΤ, Η, Θ, Κ, Λ, ΛΒ, ΛΔ, ΛΕ, ΛΣΤ.
4. Αυτοτελζσ Γραφείο Τφπου και Δθμοςίων Σχζςεων
Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
2. Γραφεία Γεν. Διευκυντϊν
3. Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Φορολογίασ Κεφαλαίου & Ρεριουςιολογίου (τμιματα Αϋ,
Βϋ)
4. Δ/νςθ Ειςπράξεων- Τμιματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Γραμματεία
5. Αυτοτελζσ Τμιμα Συντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ
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Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α΄/2013), όπως ισχύει.
ΥΡΟΡΑΑΓΑΦΟΛ Α.2. ΔΛΑΤΑΞΕΛΣ ΓΛΑ ΤΘΝ ΡΑΓΛΑ ΥΚΜΛΣΘ ΛΘΞΛΡΟΚΕΣΜΩΝ
ΟΦΕΛΛΩΝ
*** ΡΟΣΟΧΘ: Με τθν παρ.7 άρκρου 43 Ν.4646/2019,ΦΕΚ Α 201 (με το οποίο
τροποποιοφνται όπωσ παρατίκενται οι περιπτϊςεισ 1,3,4,7,9,12 και 15
τθσ
υποπαραγράφου Α2) ορίηεται ότι:
"Εξαιροφνται και δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ οφειλζσ που ζχουν ιδθ
υπαχκεί ςε οποιαδιποτε νομοκετικι ρφκμιςθ, θ οποία κατά τθν 1.11.2019 ιταν ςε
ιςχφ".
«1. α. Οφειλζσ βεβαιωμζνεσ ςτισ Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ, τα Ελεγκτικά
Κζντρα και τα Τελωνεία, ςφμφωνα με τον Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων (ν.δ.
356/1974, Α` 90, Κ.Ε.Δ.Ε.), τον Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ (ν. 4174/2013, Α`170
Κ.Φ.Δ.) και τον Τελωνειακό Κϊδικα, δφνανται, κατόπιν αίτθςθσ των οφειλετϊν, πριν ι
μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ καταβολισ αυτϊν, να ρυκμίηονται και να καταβάλλονται
ωσ εξισ:
(ι)ςε δφο (2) ζωσ είκοςι τζςςερισ (24) μθνιαίεσ δόςεισ, (ϊϊ)ςε δφο (2) ζωσ ςαράντα
οκτϊ (48) μθνιαίεσ δόςεισ, εφόςον πρόκειται για οφειλζσ που βεβαιϊνονται από φόρο
κλθρονομιϊν, από φορολογικό και τελωνειακό ζλεγχο, κακϊσ και για μθ φορολογικζσ
και τελωνειακζσ οφειλζσ, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτα επόμενα εδάφια.
β. Ο αρικμόσ των δόςεων τθσ ρφκμιςθσ για οφειλζσ που ρυκμίηονται ςφμφωνα με τθν
ανωτζρω υποπερίπτωςθ α) (ii) ςε ζωσ ςαράντα οκτϊ (48) δόςεισ κακορίηεται από τθ
Φορολογικι Διοίκθςθ με βάςθ τθν ικανότθτα αποπλθρωμισ του οφειλζτθ, κατά τα
επόμενα, υπό τον περιοριςμό του ελάχιςτου ποςοφ μθνιαίασ δόςθσ τθσ
υποπερίπτωςθσ δ`.
Γ ια οφειλζτεσ φυςικά πρόςωπα, με βάςθ
- το μζςο όρο του ςυνολικοφ ειςοδιματόσ τουσ (ατομικό, φορολογοφμενο ι
απαλλαςςόμενο, πραγματικό ι τεκμαρτό) κατά τα τελευταία τρία φορολογικά ζτθ
πριν τθν αίτθςθ υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ για τα οποία ζχει παρζλκει θ προκεςμία
υποβολισ τθσ οικείασ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ, ι το ςυνολικό ειςόδθμα
(ατομικό, φορολογοφμενο ι απαλλαςςόμενο, πραγματικό ι τεκμαρτό) του αμζςωσ
προθγοφμενου φορολογικοφ ζτουσ από τθν θμερομθνία αίτθςθσ υπαγωγισ ςτθ
ρφκμιςθ, για το οποίο ζχει παρζλκει θ προκεςμία υποβολισ τθσ οικείασ διλωςθσ
φορολογίασ ειςοδιματοσ, εφόςον αυτό είναι μεγαλφτερο , και το φψοσ τθσ
ρυκμιηόμενθσ οφειλισ ωσ εξισ: Το ςυνολικό ειςόδθμα πολλαπλαςιάηεται τμθματικά
με προοδευτικά κλιμακωτό ςυντελεςτι, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτο επόμενο εδάφιο.
Για ειςόδθμα:
αα) από 0,01 ευρϊ ζωσ 15.000 ευρϊ με ςυντελεςτι τζςςερα τοισ εκατό (4%),
ββ) από 15.000,01 ευρϊ ζωσ 20.000 ευρϊ με ςυντελεςτι ζξι τοισ εκατό (6%),
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γγ) από 20.000,01 ευρϊ ζωσ 25.000 ευρϊ με ςυντελεςτι οκτϊ τοισ εκατό (8%),
δδ) από 25.000,01 ευρϊ ζωσ 30.000 ευρϊ με ςυντελεςτι δζκα τοισ εκατό (10%),
εε) από 30.000,01 ευρϊ ζωσ 50.000 ευρϊ με ςυντελεςτι δϊδεκα τοισ εκατό (12%),
ςτςτ) από 50.000,01 ευρϊ ζωσ 75.000 ευρϊ με ςυντελεςτι δεκαπζντε τοισ εκατό
(15%),
ηη) από 75.000,01 ευρϊ ζωσ 100.000 ευρϊ με ςυντελεςτι είκοςι τοισ εκατό (20%),
θθ) πάνω από 100.000 ευρϊ με ςυντελεςτι είκοςι πζντε τοισ εκατό (25%).
Ο ανωτζρω ςυντελεςτισ μειϊνεται ανάλογα με τον αρικμό των εξαρτϊμενων τζκνων
του οφειλζτθ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 11 του ν.
4172/2013 (Α`167), κατά μία (1) εκατοςτιαία μονάδα για ζνα (1) τζκνο, κατά δφο (2)
εκατοςτιαίεσ μονάδεσ για δφο (2) τζκνα και κατά τρεισ (3) εκατοςτιαίεσ μονάδεσ για
τρία (3) τζκνα και άνω. Το άκροιςμα των γινομζνων του ειςοδιματοσ με τουσ
αντίςτοιχουσ ςυντελεςτζσ αναγόμενο ςε μθνιαία βάςθ διαιρεί το ποςό τθσ
ρυκμιηόμενθσ οφειλισ. Ο αρικμόσ των δόςεων προκφπτει από το ακζραιο μζροσ του
πθλίκου τθσ διαίρεςθσ αυτισ, υπό τον περιοριςμό του ελάχιςτου ποςοφ μθνιαίασ
δόςθσ. Σε περίπτωςθ που ο οφειλζτθσ δεν είχε υποχρζωςθ υποβολισ διλωςθσ
φορολογίασ ειςοδιματοσ για κανζνα από τα φορολογικά ζτθ που λαμβάνονται
υπόψιν για τον κακοριςμό τθσ ικανότθτασ αποπλθρωμισ, ι ζχει υποβάλει μθδενικζσ
δθλϊςεισ για όλα τα ζτθ αυτά, χορθγείται ο μζγιςτοσ αρικμόσ δόςεων, υπό τον
περιοριςμό του ποςοφ τθσ ελάχιςτθσ μθνιαίασ δόςθσ. Για τον κακοριςμό τθσ
ικανότθτασ αποπλθρωμισ προςμετράται το υπολειπόμενο ρυκμιςμζνο ποςό από
ανεξόφλθτεσ κατά τον χρόνο τθσ υπαγωγισ δόςεισ ρυκμίςεων, οι οποίεσ χορθγικθκαν
δυνάμει των διατάξεων τθσ υποπερίπτωςθσ α` (ii), ςτο βακμό που ο χρόνοσ
αποπλθρωμισ των δόςεων των προθγουμζνων ρυκμίςεων ςυμπίπτει με τον χρόνο
αποπλθρωμισ των δόςεων τθσ ρφκμιςθσ.
Για οφειλζτεσ νομικά πρόςωπα ι νομικζσ οντότθτεσ, με βάςθ
- το μζςο όρο των ςυνολικϊν ακακάριςτων εςόδων των τριϊν τελευταίων πριν τθν
αίτθςθ υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ φορολογικϊν ετϊν για τα οποία ζχει παρζλκει θ
προκεςμία υποβολισ τθσ οικείασ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ, ι
- τα ςυνολικά ακακάριςτα ζςοδα του αμζςωσ προθγοφμενου φορολογικοφ ζτουσ από
τθν θμερομθνία αίτθςθσ υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ, για τα οποία ζχει παρζλκει θ
προκεςμία υποβολισ τθσ οικείασ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ, εφόςον αυτά
είναι μεγαλφτερα. Τα ςυνολικά ακακάριςτα ζςοδα πολλαπλαςιάηονται τμθματικά με
προοδευτικά κλιμακωτό ςυντελεςτι, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτο επόμενο εδάφιο.
Για ακακάριςτα ζςοδα:
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αα) από 0,01 ευρϊ ζωσ 1.000.000 ευρϊ με ςυντελεςτι πζντε τοισ εκατό (5%),
ββ) από 1.000.000,01 ευρϊ ζωσ 1.500.000 ευρϊ με ςυντελεςτι επτά τοισ εκατό (7%),
γγ) από 1.500.000,01 ευρϊ και άνω με ςυντελεςτι δζκα τοισ εκατό (10%).
Το άκροιςμα των γινομζνων των ακακάριςτων εςόδων με τουσ αντίςτοιχουσ
ςυντελεςτζσ αναγόμενο ςε μθνιαία βάςθ διαιρεί το ποςό τθσ ρυκμιηόμενθσ οφειλισ.
Ο αρικμόσ των δόςεων προκφπτει από το ακζραιο μζροσ του πθλίκου τθσ διαίρεςθσ
αυτισ, υπό τον περιοριςμό του ελάχιςτου ποςοφ μθνιαίασ δόςθσ. Σε περίπτωςθ που
για όλα τα φορολογικά ζτθ με βάςθ τα οποία κακορίηεται θ ικανότθτα αποπλθρωμισ
του οφειλζτθ ζχουν υποβλθκεί μθδενικζσ δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ,
χορθγείται ο μζγιςτοσ αρικμόσ δόςεων, υπό τον περιοριςμό του ποςοφ τθσ ελάχιςτθσ
μθνιαίασ δόςθσ. Για τον κακοριςμό τθσ ικανότθτασ αποπλθρωμισ λαμβάνονται κάκε
φορά υπόψιν και οι οφειλζσ από ανεξόφλθτεσ κατά τον χρόνο τθσ υπαγωγισ δόςεισ
ρυκμίςεων οι οποίεσ χορθγικθκαν δυνάμει των διατάξεων τθσ υποπερίπτωςθσ α` (ii),
ςτον βακμό που ο χρόνοσ αποπλθρωμισ των δόςεων των προθγουμζνων ρυκμίςεων
ςυμπίπτει με τον χρόνο αποπλθρωμισ των δόςεων τθσ ρφκμιςθσ.
Αν το νομικό πρόςωπο ι θ νομικι οντότθτα ζχει προβεί ςε διακοπι εργαςιϊν, ωσ
ςυνολικά ακακάριςτα ζςοδα για τον υπολογιςμό του αρικμοφ των δόςεων
λαμβάνονται υπόψθ τα ςυνολικά ακακάριςτα ζςοδα, του φορολογικοφ ζτουσ
διακοπισ εργαςιϊν.
Με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν μπορεί να κακορίηεται χαμθλότεροσ
ςυντελεςτισ για νομικά πρόςωπα ι νομικζσ οντότθτεσ που αςκοφν αποκλειςτικά ι
κυρίωσ οριςμζνεσ δραςτθριότθτεσ, λαμβάνοντασ υπόψθ κάκε πρόςφορο ςτοιχείο
ςχετικά με τουσ ςυντελεςτζσ κερδοφορίασ των δραςτθριοτιτων αυτϊν.
Ο αρικμόσ των δόςεων που κακορίηεται από τθ Φορολογικι Διοίκθςθ για οφειλζσ τθσ
υποπερίπτωςθσ α` (ii), δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ των είκοςι τεςςάρων (24), υπό
τον περιοριςμό του ελάχιςτου ποςοφ μθνιαίασ δόςθσ. Ο οφειλζτθσ μπορεί να επιλζξει
τθν αποπλθρωμι ςε λιγότερεσ των είκοςι τεςςάρων (24) μθνιαίων δόςεων.
γ. Σε περίπτωςθ απϊλειασ τθσ ρφκμιςθσ, επιτρζπεται, με τουσ όρουσ και τισ
προχποκζςεισ των περιπτϊςεων α` και β`, θ υπαγωγι τθσ ίδιασ οφειλισ ανά οφειλζτθ
ςτθ ρφκμιςθ του παρόντοσ για δεφτερθ φορά και για αρικμό δόςεων, ο οποίοσ δεν
μπορεί να υπερβαίνει τον αρικμό των δόςεων που υπολείπονταν κατά τον χρόνο
απϊλειασ τθσ ρφκμιςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, για τθν εκ νζου υπαγωγι απαιτείται θ
προκαταβολι ποςοφ διπλάςιου τθσ μθνιαίασ δόςθσ τθσ δεφτερθσ ρφκμιςθσ. Το ποςό
προκαταβολισ δθλϊνεται από τον οφειλζτθ κατά τθν υποβολι του αιτιματοσ
υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ και καταβάλλεται εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν
υποβολι τθσ αίτθςθσ.
Οι υπόλοιπεσ δόςεισ τθσ ρφκμιςθσ καταβάλλονται ζωσ τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα
των επόμενων μθνϊν από τθν θμερομθνία αίτθςθσ υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ.
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δ. Το ελάχιςτο ποςό μθνιαίασ δόςθσ τθσ ρφκμιςθσ ορίηεται ςε τριάντα (30) ευρϊ.»
2. Σε κάκε περίπτωςθ και ιδιαιτζρωσ για ποςά βαςικισ οφειλισ άνω των πζντε
χιλιάδων (5.000) ευρϊ χορθγείται θ ρφκμιςθ μόνο εφόςον ο αιτϊν αποδεικνφει ότι
μπορεί να ανταποκρικεί ςτο φψοσ τθσ μθνιαίασ δόςθσ.
«3. Θ υπαχκείςα ςτθ ρφκμιςθ βαςικι οφειλι επιβαρφνεται, από τθν θμερομθνία
υπαγωγισ, αντί των κατά Κ.Ε.Δ.Ε. και κατά του ν. 4174/2013 (Α`170) τόκων και
προςαυξιςεων εκπρόκεςμθσ καταβολισ, με τόκο ωσ εξισ:
α) Για οφειλζσ που ρυκμίηονται ςε ζωσ δϊδεκα (12) μθνιαίεσ δόςεισ, ο τόκοσ
υπολογίηεται με βάςθ το τελευταίο δθμοςιευμζνο μζςο ετιςιο επιτόκιο δανείων ςε
ευρϊ χωρίσ κακοριςμζνθ διάρκεια αλλθλόχρεων λογαριαςμϊν που χορθγοφνται από
όλα τα Ριςτωτικά Λδρφματα ςτθν Ελλάδα ςε μθ χρθματοπιςτωτικζσ επιχειριςεισ, όπωσ
αυτό δθμοςιεφεται από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, πλζον είκοςι πζντε εκατοςτϊν τθσ
εκατοςτιαίασ μονάδασ (0,25%), ετθςίωσ υπολογιηόμενο. Το επιτόκιο υπολογιςμοφ του
τόκου αναπροςαρμόηεται ετθςίωσ, τθν πρϊτθ εργάςιμθ θμζρα του επομζνου μινα
από αυτόν τθσ δθμοςίευςθσ του ωσ άνω μζςου ετιςιου επιτοκίου και ιςχφει για όλεσ
τισ ρυκμίςεισ που χορθγοφνται μζχρι τον επανακακοριςμό του το επόμενο ζτοσ. Το
επιτόκιο παραμζνει ςτακερό κακ` όλθ τθ διάρκεια τθσ ρφκμιςθσ.
β) Για οφειλζσ που ρυκμίηονται ςε περιςςότερεσ από δϊδεκα (12) μθνιαίεσ δόςεισ, το
επιτόκιο τθσ ανωτζρω περίπτωςθσ α`, με βάςθ το οποίο υπολογίηεται ο τόκοσ,
προςαυξάνεται κατά μιάμιςθ εκατοςτιαία μονάδα (1,5%). Ο ωσ άνω τόκοσ είναι
ετθςίωσ υπολογιηόμενοσ και παραμζνει ςτακερόσ κακ` όλθ τθ διάρκεια τθσ ρφκμιςθσ .
γ) Σε περίπτωςθ απϊλειασ και υπαγωγισ των ίδιων οφειλϊν ςτθ ρφκμιςθ για δεφτερθ
φορά από τον ίδιο οφειλζτθ, τα επιτόκια των υποπεριπτϊςεων α` και β`
προςαυξάνονται κατά μιάμιςθ (1,5) ποςοςτιαία μονάδα. Τα οριηόμενα ςτο
προθγοφμενο εδάφιο δεν ιςχφουν για οφειλζσ από δαςμοφσ.
δ) Τα επιτόκια των προθγουμζνων υποπεριπτϊςεων δεν υπερβαίνουν τα επιτόκια
που ορίηονται για τθν εφαρμογι τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 53 του ν. 4174/2013
(Α`170) και τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 6 του ν. 356/1974 (Α`90).
ε) Με τθν υπαγωγι και υπό τθν προχπόκεςθ τθσ τιρθςθσ του προγράμματοσ
ρφκμιςθσ δεν υπολογίηονται τα πρόςτιμα του άρκρου 57 του Κ.Φ.Δ. και του άρκρου 6
του Κ.Ε.Δ.Ε..
ςτ) Για οφειλζσ από δαςμοφσ, και ανεξαρτιτωσ του αρικμοφ των δόςεων τθσ
ρφκμιςθσ αυτϊν, το επιτόκιο υπολογιςμοφ του τόκου ιςοφται με το εκφραςμζνο ςε
ετιςια βάςθ και δθμοςιευμζνο ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ,
ςειρά C, επιτόκιο που εφαρμόηει θ Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα ςτισ κφριεσ πράξεισ
αναχρθματοδότθςισ τθσ τθν πρϊτθ θμζρα του μινα λιξθσ τθσ προκεςμίασ καταβολισ
τουσ, για τισ λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ, ι τθν πρϊτθ θμζρα του μινα βεβαίωςισ τουσ,
για τισ μθ λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ, προςαυξθμζνο κατά μία ποςοςτιαία μονάδα. Το
επιτόκιο παραμζνει ςτακερό κακ` όλθ τθ διάρκεια τθσ ρφκμιςθσ και δεν
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προςαυξάνεται λόγω υπαγωγισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ οφειλϊν ςε ρφκμιςθ
για δεφτερθ φορά από τον ίδιο οφειλζτθ, οφτε υπόκειται ςτον περιοριςμό τθσ
υποπερίπτωςθσ δ`. Τόκοσ δεν υπολογίηεται, εφόςον οι ρυκμιηόμενεσ οφειλζσ δεν
υπερβαίνουν ανά πράξθ βεβαίωςθσ το ποςό των δζκα (10) ευρϊ.»

«4. Στθ ρφκμιςθ υπάγεται υποχρεωτικά το ςφνολο των βεβαιωμζνων και
λθξιπρόκεςμων οφειλϊν ςτισ Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ, τα Ελεγκτικά Κζντρα
και τα Τελωνεία που κατά τον χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ δεν ζχουν τακτοποιθκεί
κατά νόμιμο τρόπο με αναςτολι πλθρωμισ ι διευκόλυνςθ ι άλλθ νομοκετικι
ρφκμιςθ τμθματικισ καταβολισ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν, ενϊ δφνανται να υπαχκοφν
μετά από επιλογι του οφειλζτθ και βεβαιωμζνεσ και λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ που
τελοφν ςε διοικθτικι ι δικαςτικι αναςτολι.»

*** Οι περιπτϊςεισ 1,3 και 4,αντικαταςτάκθκαν ωσ άνω με το άρκρο 43 παρ.1,2 και 3
αντίςτοιχα Ν.4646/2019,ΦΕΚ Α 201 και ςφμφωνα με το άρκρο 66 παρ.36 του αυτοφ
νόμου:
" Οι διατάξεισ των περιπτϊςεων 1,3,4,7,9,12 και 15 τθσ υποπαραγράφου Α2 τθσ
παραγράφου A` του πρϊτου άρκρου του ν. 4152/2013, όπωσ τροποποιοφνται με το
άρκρο 43 του παρόντοσ, εφαρμόηονται από τθν 1.1.2020. Μζχρι και τθν 31.12.2019
ιςχφουν οι διατάξεισ τθσ υποπαραγράφου Α2 τθσ παραγράφου A` του πρϊτου άρκρου
του ν. 4152/2013 πριν τθν τροποποίθςθ με τισ διατάξεισ του άρκρου 43 του παρόντοσ.
«5. Εξαιροφνται και δεν υπάγονται ςτθ ρφκμιςθ οφειλζτεσ που κατά το χρόνο
υπαγωγισ ζχουν καταδικαςτεί ςε πρϊτο βακμό για φοροδιαφυγι.»
*** Θ περ. 5 αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο 74 παρ.2 Ν.4174/2013,ΦΕΚ Α
170/26.7.2013.
6. Για τθν υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ είναι απαραίτθτα: α) θ αναλυτικι διλωςθ όλων των
ειςοδθμάτων, περιουςιακϊν ςτοιχείων και τυχόν οφειλϊν προσ τρίτα πρόςωπα, β) θ
διαπίςτωςθ ότι ζχουν υποβλθκεί οι φορολογικζσ δθλϊςεισ τθσ τελευταίασ πενταετίασ
και γ) αν οι ςυνολικζσ βαςικζσ οφειλζσ υπερβαίνουν το ποςό των πενιντα χιλιάδων
(50.000) ευρϊ, θ προςκόμιςθ ςτοιχείων από τα οποία προκφπτει θ πρόςκαιρθ
οικονομικι αδυναμία και θ δυνατότθτα τιρθςθσ των όρων τθσ ρφκμιςθσ, με
υπογραφι για τον ζλεγχο και τθν πιςτοποίθςθ αυτϊν από ανεξάρτθτο εκτιμθτι. Για
ςυνολικζσ βαςικζσ οφειλζσ που υπερβαίνουν το ποςό των εκατόν πενιντα χιλιάδων
(150.000) ευρϊ, πζραν τθσ τιρθςθσ των οριηόμενων ςτο προθγοφμενο εδάφιο
προχποκζςεων απαιτείται θ πρόςκετθ παροχι εγγφθςθσ ι διαςφάλιςθσ ι
εμπράγματθσ αςφάλειασ για το ςφνολο αυτϊν. Ανεξάρτθτοσ εκτιμθτισ κα
προςδιορίςει τθν αξία τθσ προςφερόμενθσ διαςφάλιςθσ.
*** ΡΑΑΤΘΘΣΘ: Με τθ παρ.10α υποπαρ.Δ.1 του άρκρου 2 του Ν.4336/2015
ΦΕΚ Α 94,ορίηεται ότι:
"α. Θ ιςχφσ τθσ υποπερίπτωςθσ γ` τθσ περίπτωςθσ 6 τθσ υποπαραγράφου Α.2 τθσ παρ.
Α` του άρκρου πρϊτου του ν. 4152/2013 (Α` 107), όπωσ ιςχφει, ωσ προσ τισ
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προχποκζςεισ πιςτοποίθςθσ από ανεξάρτθτο εκτιμθτι, παροχισ εγγφθςθσ ι
διαςφάλιςθσ ι εμπράγματθσ αςφάλειασ, κακϊσ και τθσ βιωςιμότθτασ του
διακανονιςμοφ αναςτζλλεται για χρονικό διάςτθμα δφο ετϊν από τθ δθμοςίευςθ του
παρόντοσ. Θ αναςτολι καταλαμβάνει και τισ ιδθ χορθγθκείςεσ ρυκμίςεισ. Εγγυιςεισ,
διαςφαλίςεισ ι εμπράγματεσ αςφάλειεσ που τυχόν ζχουν παραςχεκεί κατ` εφαρμογι
των ανωτζρω διατάξεων εξακολουκοφν να ιςχφουν".
*** ΡΑΑΤΘΘΣΘ: Κατά το άρκρο 118 παρ.1 Ν.4537/2018, ΦΕΚ Α 84/15.5.2018:
"1. Θ ιςχφσ τθσ περίπτωςθσ γ`τθσ παραγράφου 6 τθσ υποπαραγράφου Α.2 τθσ παρ. Α`
του άρκρου πρϊτου του ν. 4152/2013 (Α`107), αναςτζλλεται, ωσ προσ τισ
προχποκζςεισ πιςτοποίθςθσ από ανεξάρτθτο εκτιμθτι και τθσ παροχισ εγγφθςθσ ι
διαςφάλιςθσ ι εμπράγματθσ αςφάλειασ, για χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν από τθν
δθμοςίευςθ του παρόντοσ. Θ αναςτολι καταλαμβάνει και τισ ιδθ χορθγθκείςεσ
ρυκμίςεισ. Εγγυιςεισ, διαςφαλίςεισ ι εμπράγματεσ αςφάλειεσ που τυχόν ζχουν
παραςχεκεί κατ` εφαρμογι των ανωτζρω διατάξεων εξακολουκοφν να ιςχφουν".

7. Θ πρϊτθ δόςθ τθσ ρφκμιςθσ είναι καταβλθτζα μζςα ςε τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ
από τθν θμζρα υποβολισ τθσ αίτθςθσ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ, οι δε επόμενεσ
δόςεισ τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα των επόμενων μθνϊν. Θ καταβολι τθσ οφειλισ
δφναται να πραγματοποιείται μζςω πάγιασ εντολισ ςτουσ φορείσ είςπραξθσ.
«Με τθν υποβολι από τον οφειλζτθ αιτιματοσ περί υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ του
παρόντοσ, τα αποδιδόμενα ποςά από ςυμψθφιςμοφσ του άρκρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε., από
παρακρατιςεισ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ και βεβαίωςθσ οφειλισ του άρκρου 12
του ν. 4174/2013 και από μζτρα αναγκαςτικισ είςπραξθσ δφνανται να καλφπτουν τθν
πρϊτθ δόςθ, εφόςον ειςπράττονται εντόσ τθσ προκεςμίασ του πρϊτου εδαφίου και
δεν πιςτϊνονται διαφορετικά κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ.»
Θ κακυςτζρθςθ πλθρωμισ μίασ δόςθσ ςυνεπάγεται τθν επιβάρυνςθ αυτισ με
προςαφξθςθ δεκαπζντε τοισ εκατό (15%). Θ δόςθ αυτι με τθν αναλογοφςα
προςαφξθςθ πρζπει να καταβλθκεί το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ
προκεςμίασ καταβολισ τθσ επόμενθσ δόςθσ.
*** Το μζςα ςε « » εδάφιο τθσ περ.7 προςτζκθκε ωσ άνω με το άρκρο 43 παρ. 4
Ν.4646/2019,ΦΕΚ Α 201 και ςφμφωνα με το άρκρο 66 παρ.36 του αυτοφ νόμου:
" Οι διατάξεισ των περιπτϊςεων 1, 3, 4, 7, 9, 12 και 15 τθσ υποπαραγράφου Α2 τθσ
παραγράφου A` του πρϊτου άρκρου του ν. 4152/2013, όπωσ τροποποιοφνται με το
άρκρο 43 του παρόντοσ, εφαρμόηονται από τθν 1.1.2020. Μζχρι και τθν 31.12.2019
ιςχφουν οι διατάξεισ τθσ υποπαραγράφου Α2 τθσ παραγράφου A` του πρϊτου άρκρου
του ν. 4152/2013 πριν τθν τροποποίθςθ με τισ διατάξεισ του άρκρου 43 του
παρόντοσ".

8. Θ ρφκμιςθ απόλλυται με ςυνζπεια τθν υποχρεωτικι άμεςθ καταβολι του
υπολοίπου τθσ οφειλισ, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία βεβαίωςθσ και τθν άμεςθ επιδίωξθ
τθσ είςπραξθσ του με όλα τα προβλεπόμενα από τθν ιςχφουςα νομοκεςία μζτρα,
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τθρουμζνων και των διατάξεων περί δθμοςιοποίθςθσ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν του
άρκρου 9 του ν. 3943/2011 (Α` 66), εάν ο οφειλζτθσ:
α) δεν καταβάλλει εμπρόκεςμα μία δόςθ τθσ ρφκμιςθσ πζραν τθσ μίασ φοράσ,
β) κακυςτεριςει τθν καταβολι τθσ τελευταίασ δόςθσ τθσ ρφκμιςθσ για χρονικό
διάςτθμα μεγαλφτερο του ενόσ μθνόσ,
γ) δεν υποβάλλει τισ δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ και του φόρου
προςτικζμενθσ αξίασ, κακ` όλο το διάςτθμα τθσ ρφκμιςθσ καταβολισ των οφειλϊν του
και μζχρι τθν εξόφλθςθ τουσ,
δ) δεν είναι ενιμεροσ ςτισ οφειλζσ του από τθν θμερομθνία υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ
και μετά,
ε) ζχει υποβάλει ελλιπι ι αναλθκι ςτοιχεία προκειμζνου να του χορθγθκεί θ
ρφκμιςθ.
9. Θ υπαγωγι ςτθν εν λόγω ρφκμιςθ τμθματικισ καταβολισ και θ ςυνεπισ
ςυμμόρφωςθ ςε αυτι παρζχει ςτον οφειλζτθ τα ακόλουκα ευεργετιματα:
α) Χορθγείται αποδεικτικό ενθμερότθτασ από τθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. μθνιαίασ ιςχφοσ,
ςφμφωνα με τισ λοιπζσ προχποκζςεισ του άρκρου 26 του ν. 1882/1990, όπωσ ιςχφει
και με τθν επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ παραγράφου.
β) Αναβάλλεται θ εκτζλεςθ τθσ ποινισ που επιβλικθκε κατά τισ διατάξεισ του άρκρου
25 του ν. 1882/1990 ι, εφόςον άρχιςε θ εκτζλεςθ τθσ, διακόπτεται.
«Κατά το χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ τθσ ρφκμιςθσ αναςτζλλεται θ παραγραφι του
ποινικοφ αδικιματοσ, κατά παρζκκλιςθ των χρονικϊν περιοριςμϊν του άρκρου 113
του Ροινικοφ Κϊδικα.»
γ) Αναςτζλλεται θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ επί κινθτϊν
ι ακινιτων με τθν προχπόκεςθ ότι θ εκτζλεςθ αφορά μόνο οφειλζσ που ρυκμίηονται
με τισ διατάξεισ αυτοφ του άρκρου. Θ αναςτολι αυτι δεν ιςχφει για καταςχζςεισ που
ζχουν επιβλθκεί ςτα χζρια τρίτων ι ζχουν εκδοκεί οι ςχετικζσ παραγγελίεσ, τα
αποδιδόμενα όμωσ ποςά από αυτζσ λαμβάνονται υπόψθ για τθν κάλυψθ δόςθσ ι
δόςεων τθσ ρφκμιςθσ, «εφόςον ειςπράττονται κατά τθ διάρκεια αυτισ και δεν
πιςτϊνονται διαφορετικά κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ.»
Αν ο οφειλζτθσ απολζςει το ευεργζτθμα τθσ ρφκμιςθσ, τα μζτρα που ζχουν αναςταλεί
ςυνεχίηονται.
δ) Αναςτζλλεται θ εκτζλεςθ του μζτρου που προβλζπεται από το άρκρο 7 του ν.
2120/1993 (Α` 24), όπωσ το άρκρο αυτό αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 22 παρ. 3 του ν.
2523/1997 (Α` 179).
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«ε. Σε οφειλζτεσ που είναι ςυνεπείσ ςτθν εκπλιρωςθ των όρων τθσ παροφςασ
ρφκμιςθσ μζχρι το πζρασ αυτισ, κατόπιν εξόφλθςθσ τθσ τελευταίασ δόςθσ,
επιςτρζφεται ποςό που ιςοφται με το είκοςι πζντε τοισ εκατό (25%) των τόκων που
ορίηονται ςτθν παράγραφο 2 και ζχουν επιβαρφνει το ποςό των δόςεων τθσ
ρυκμιηόμενθσ οφειλισ. Το προσ επιςτροφι ποςό δεν παρακρατείται, δεν κατάςχεται
και δεν ςυμψθφίηεται με άλλεσ υποχρεϊςεισ του οφειλζτθ προσ το Δθμόςιο ι τρίτουσ.
Σε περίπτωςθ απϊλειασ τθσ ρφκμιςθσ και υπαγωγισ των ίδιων οφειλϊν από τον ίδιο
οφειλζτθ ςε ρφκμιςθ για δεφτερθ φορά ωσ βάςθ υπολογιςμοφ του ποςοφ των τόκων
που επιςτρζφονται, λαμβάνεται το ςφνολο των τόκων τθσ παραγράφου 2 που
επιβαρφνουν τισ οφειλζσ από τθν πρϊτθ υπαγωγι τουσ ςτθ ρφκμιςθ και ωσ τθν
εξόφλθςι τουσ.»
*** Θ παρ.9 τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε ωσ άνω με το άρκρο 43 παρ.5
Ν.4646/2019,
ΦΕΚ Α 201 και, ςφμφωνα με το άρκρο 66 παρ.36 του αυτοφ νόμου:
" Οι διατάξεισ των περιπτϊςεων 1,3, 4, 7, 9, 12 και 15 τθσ υποπαραγράφου Α2 τθσ
παραγράφου A` του πρϊτου άρκρου του ν. 4152/2013, όπωσ τροποποιοφνται με το
άρκρο 43 του παρόντοσ, εφαρμόηονται από τθν 1.1.2020. Μζχρι και τθν 31.12.2019
ιςχφουν οι διατάξεισ τθσ υποπαραγράφου Α2 τθσ παραγράφου A` του πρϊτου άρκρου
του ν. 4152/2013 πριν τθν τροποποίθςθ με τισ διατάξεισ του άρκρου 43 του
παρόντοσ".
10. Το Δθμόςιο προβαίνει ςε ςυμψθφιςμό των χρθματικϊν απαιτιςεων του οφειλζτθ
κατά του Δθμοςίου και μζχρι του φψουσ των οφειλϊν του, κατά τισ διατάξεισ του ν.δ.
356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) και μετά τθ ςυμμόρφωςθ του οφειλζτθ ςτθ ρφκμιςθ τμθματικισ
καταβολισ που του χορθγικθκε.
11. Το Δθμόςιο διατθρεί το δικαίωμα και μετά τθ ςυμμόρφωςθ του οφειλζτθ ςτθ
ρφκμιςθ τμθματικισ καταβολισ που του χορθγικθκε:
α) να επιβάλει καταςχζςεισ και να εγγράφει υποκικεσ ςε περιουςιακά ςτοιχεία του
οφειλζτθ των ςυνυποχρεων προςϊπων ι των εγγυθτϊν, εφόςον θ οφειλι δεν είναι
αςφαλιςμζνθ,
β) να μθ χορθγεί αποδεικτικό ενθμερότθτασ ςτα πρόςωπα τθσ προθγοφμενθσ
περίπτωςθσ, ακόμθ και αν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ χοριγθςθσ αυτοφ, εφόςον θ
οφειλι δεν είναι αςφαλιςμζνθ,
γ) να δίνει εντολι παρακράτθςθσ μζρουσ ι του ςυνόλου τθσ χρθματικισ απαίτθςθσ
του οφειλζτθ κατά τρίτων προςϊπων, για τθν είςπραξθ τθσ οποίασ ηθτείται το
αποδεικτικό ενθμερότθτασ.
12. Τα ποςά που ειςπράττονται από τθν παρακράτθςθ ποςοςτοφ απαίτθςθσ του
οφειλζτθ λόγω τθσ χοριγθςθσ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ για είςπραξθ χρθμάτων ι
κατόπιν ςυμψθφιςμοφ, καλφπτουν δόςθ ι δόςεισ τθσ χορθγθκείςασ ρφκμιςθσ.
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13. Θ παραγραφι των οφειλϊν για τισ οποίεσ υποβάλλεται αίτθςθ υπαγωγισ ςτθ
ρφκμιςθ αναςτζλλεται από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ και για ολόκλθρο
το χρονικό διάςτθμα που αφορά θ ρφκμιςθ, ανεξαρτιτωσ καταβολισ οποιουδιποτε
ποςοφ και δεν ςυμπλθρϊνεται πριν παρζλκει ζνα ζτοσ από τθ λιξθ τθσ τελευταίασ
δόςθσ αυτισ.
14. Αρμόδιο όργανο για τθ χοριγθςθ τθσ ρφκμιςθσ του άρκρου αυτοφ είναι ο Γενικόσ
Γραμματζασ Δθμοςίων Εςόδων ο οποίοσ δφναται με απόφαςθ του να εκχωρεί τθν
αρμοδιότθτα αυτι.
15 «Με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν μετά από ειςιγθςθ του Διοικθτι τθσ
ΑΑΔΕ δφνανται να προςδιορίηεται ο χρόνοσ ζναρξθσ εφαρμογισ για τθν υπαγωγι ςτισ
διατάξεισ τθσ παροφςασ, να κακορίηονται οι προχποκζςεισ υπαγωγισ των
φορολογικϊν υποχρεϊςεων και μζςω διαδικτυακισ εφαρμογισ τθσ ΑΑΔΕ, οι οποίεσ
πρζπει να εκπλθρϊνονται για να μθν απωλεςκεί θ ρφκμιςθ, οι περιπτϊςεισ για τισ
οποίεσ θ Φορολογικι Διοίκθςθ κα απαιτεί υποχρεωτικά τθν πλθρωμι τθσ ρφκμιςθσ
μζςω πάγιασ εντολισ ςτουσ φορείσ είςπραξθσ, επιπλζον όροι και προχποκζςεισ που
πρζπει να πλθροφνται για να κακίςταται ενεργι θ ρφκμιςθ, οι λεπτομζρειεσ και κάκε
ειδικότερο κζμα εφαρμογισ των διατάξεων του άρκρου αυτοφ.»
*** Θ παρ.15 τροποποιικθκε ωσ άνω με το άρκρο 43 παρ.6 Ν.4646/2019,
ΦΕΚ Α 201 και, ςφμφωνα με το άρκρο 66 παρ.36 του αυτοφ νόμου:
" Οι διατάξεισ των περιπτϊςεων 1,3, 4, 7, 9, 12 και 15 τθσ υποπαραγράφου Α2 τθσ
παραγράφου A` του πρϊτου άρκρου του ν. 4152/2013, όπωσ τροποποιοφνται με το
άρκρο 43 του παρόντοσ, εφαρμόηονται από τθν 1.1.2020. Μζχρι και τθν 31.12.2019
ιςχφουν οι διατάξεισ τθσ υποπαραγράφου Α2 τθσ παραγράφου A` του πρϊτου άρκρου
του ν. 4152/2013 πριν τθν τροποποίθςθ με τισ διατάξεισ του άρκρου 43 του
παρόντοσ".
16. Από τθν θμερομθνία που κακορίηεται κατά τθν προθγοφμενθ περίπτωςθ τθσ
παροφςασ υποπαραγράφου, δεν επιτρζπεται θ χοριγθςθ διευκολφνςεων - ρυκμίςεων
τμθματικισ καταβολισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 13 ζωσ και 21 του ν.
2648/1998 (Α` 238) και του άρκρου 14 του ν. 3888/2010 (Α` 175).
*** ΡΟΣΟΧΘ: ΒΛ. παρ. 1 του άρκρου 22 του ν. 4002/2011,όπωσ αυτι ςυμπλθρϊκθκε
με το άρκρο 75 Ν.4172/2013 ςχ. με οφειλζσ από κρατικζσ ενιςχφςεισ
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