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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2020

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Ε.2025

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄& Ε΄

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Β΄

3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ A΄

4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Β΄

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Δ΄

Γ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄, Γ΄

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Γ΄



ΘΕΜΑ:

Κοινοποίηση των διατάξεων της πάγιας ρύθμισης της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του
Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/2013) όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις των άρθρου 43 του Ν.4646/2019 (ΦΕΚ
Α΄201/2019) και της κατ΄ εξουσιοδότηση εκδοθείσας Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών Α. 1010/2020 (ΦΕΚ Β΄ 187) καθώς και

παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή τους.

Σχετ. 1. ΠΟΛ. 1112/2013 «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέµατα εφαρµογής της Πάγιας Ρύθµισης ληξιπρόθεσµων χρεών της υποπαραγράφου Α2 της
παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α/09.05.2013)» 2. ΠΟΛ. 1172/2013 «Κοινοποίηση διατάξεων της πάγιας ρύθµισης

ληξιπρόθεσµων χρεών της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α/09.05.2013)» 3. ΠΟΛ.
1226/2015 «Κοινοποίηση διατάξεων και παροχή οδηγιών για τις τροποποιήσεις των Ρυθµίσεων των διατάξεων : α) των άρθρων 1-17 του Ν. 4321/2015 ,

β) του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014 , γ) του άρθρου 43 του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και δ) της υποπαραγράφου Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του Ν.
4152/2013»
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Με την παρούσα σας κοινοποιούµε την διοικητική κωδικοποίηση των διατάξεων της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ
Α΄107/2013) όπως ισχύουν µετά την τροποποίησή τους -συµπλήρωσή τους µε τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α΄201/2019) και την
κατ΄ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµικών Α. 1010/2020 (ΦΕΚ Β΄ 187) και παρέχονται οδηγίες για την ενιαία εφαρµογή τους.

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις κρίθηκαν αναγκαίες για τη θέσπιση ενός µόνιµου, οικονοµικά εύλογου και δίκαιου συστήµατος ρυθµίσεων που θα αποτρέψει
εφεξής την ανάγκη καταφυγής σε έκτακτες ρυθµίσεις και θα βελτιώσει την ανταπόκριση των πολιτών και των επιχειρήσεων στις υποχρεώσεις τους στη
Φορολογική Διοίκηση.

Πιο αναλυτικά:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α 
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Ι. Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση

Α. Υποχρεωτικά:

Στη ρύθµιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα και Τελωνεία, σύµφωνα µε τον
Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (Ν.Δ. 356/1974, Α΄90, Κ.Ε.Δ.Ε.), τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013, Α΄170, Κ.Φ.Δ.) και τον
Τελωνειακό Κώδικα, που κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόµιµο τρόπο µε αναστολή πληρωµής από οποιαδήποτε αιτία
ή άλλη ρύθµιση τµηµατικής καταβολής βάσει νόµου ή δικαστικής απόφασης (όπως π.χ. µε δικαστικά επικυρωµένη συµφωνία εξυγίανσης κατ΄ άρθρα 99
επ. του Πτωχευτικού Κώδικα ή δικαστική απόφαση του Ν. 3869/2010 που ορίζει µηνιαίες καταβολές κ.λπ.) ή προσωρινής διαταγής (όπως π.χ. περί
ορισµού µηνιαίων καταβολών κατά το Ν. 3869/2010).

Β. Μετά από επιλογή του οφειλέτη:

α) οι βεβαιωµένες µη ληξιπρόθεσµες, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, οφειλές ή δόσεις οφειλών και

β) οι βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, οφειλές που τελούν σε αναστολή πληρωµής.

γ) οι οφειλές, οι οποίες µετά την 1/11/2019 και µέχρι και τις 25/02/2020 έχουν υπαχθεί στη ρύθµιση της υποπαρ. Α2 του Ν.4152/2013 ή στη ρύθµιση του
άρθρου 43 του Κ.Φ. Δ, της οποίας οι όροι τηρούνται, δύνανται από τις 26/2/2020, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να υπαχθούν για το υπόλοιπο αυτών σε
ρύθµιση της υποπαρ. Α2 του Ν.4152/2013, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4646/2019. Στην περίπτωση
αυτή θεωρείται ότι οι οφειλές υπήχθησαν στη ρύθµιση για πρώτη φορά.
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Διαφορετικά οι παραπάνω οφειλές της παρούσας περίπτωσης συνεχίζουν να τελούν σε ρύθµιση σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις των
προϊσχυουσών διατάξεων.

Επισημάνσεις

- Οφειλές που έχουν ήδη υπαχθεί σε οποιαδήποτε νοµοθετική ρύθµιση, η οποία κατά την 1.11.2019 ήταν σε ισχύ, δεν υπάγονται στη παρούσα ρύθµιση.

- Ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει να υπαγάγει στη ρύθµιση ορισµένες µόνο από τις προαιρετικά υπαγόµενες οφειλές. Στην αρµόδια για την επιδίωξη της
είσπραξης της οφειλής Υπηρεσία υποβάλλεται η αίτηση στην περίπτωση που ο οφειλέτης έχει ευθύνη για την καταβολή µέρους της εντασσόµενης στη
ρύθµιση οφειλής. Σε περίπτωση που υφίστανται οφειλές που είναι βεβαιωµένες σε περισσότερες της µιας/ενός Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικού Κέντρου και έως την
υλοποίηση κατάλληλης µηχανογραφικής εφαρµογής, αυτές ρυθµίζονται ανά Υπηρεσία.

ΙΙ. Εξαίρεση από την υπαγωγή στη ρύθμιση

Στη ρύθµιση δεν δύνανται να υπαχθούν:

1. Οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί για εγκλήµατα φοροδιαφυγής ακόµα και σε πρώτο βαθµό σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 66 του Ν.
4174/2013 ή τις προϊσχύσασες αυτού διατάξεις. Αυτό θα δηλώνεται υπεύθυνα από τον αιτούντα και θα ελέγχεται από την αρµόδια Δ.Ο.Υ. / Τελωνείο /
άλλη Υπηρεσία σύµφωνα µε τα στοιχεία που διαθέτει ή δειγµατοληπτικά κατά την κρίση της. Στη ρύθµιση δύνανται να υπαχθούν οφειλέτες οι οποίοι έχουν
αθωωθεί κατά τον χρόνο υπαγωγής στη ρύθµιση.

2. Οφειλές, οι οποίες σύµφωνα µε διατάξεις άλλων νόµων δεν δύνανται να ρυθµίζονται (π.χ. παρ. 2 του άρ. 22 του Ν.4002/2011 (Α΄180) σχετικά µε την
ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν µε τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεµατικών).

3. Οφειλές που είχαν υπαχθεί σε οποιαδήποτε νοµοθετική ρύθµιση η οποία κατά την 1.11.2019 ήταν σε ισχύ, όπως ενδεικτικά, ρυθµισµένες οφειλές κατά
τις διατάξεις είτε των άρθρων 1-17 του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α΄), του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄), του άρθρου 43 του Ν. 4174/2013 ,
της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α΄), της παραγράφου 5 του πέµπτου άρθρου του Ν.
2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α΄) ή του άρθρου 62Α του Ν.Δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), ακόµη και αν οι ανωτέρω ρυθµίσεις απωλέσθηκαν µετά την 1.11.2019,
σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις των οικείων διατάξεων που τις διέπουν.

III. Ειδικότερα θέματα

1. Στην περίπτωση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί στα Τελωνεία

α) Ρυθµίζονται:
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i. οφειλές που αφορούν συµπληρωµατικές χρεώσεις εκ των υστέρων επί τελωνειακών παραστατικών

ii. οφειλές που αφορούν πρόστιµα, πολλαπλά τέλη και ποινές για παραβάσεις της τελωνειακής νοµοθεσίας

iii. το τριάντα τοις εκατό (30%) του ποσού της καταλογιστικής πράξης, το οποίο είναι απαιτητό σε περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά αυτής, σύµφωνα µε
την παρ. 4 του άρθρου 150 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ν. 2960/2001, A΄ 265).

Επισήμανση

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 34 του άρθρου 66 του Ν. 4646/2019 , ληξιπρόθεσµες οφειλές από Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και λοιπές
συνεισπραττόµενες σύµφωνα µε τις διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα επιβαρύνσεις των προϊόντων του άρθρου 90 του ίδιου Κώδικα δύνανται να
ρυθµίζονται µε υπαγωγή στις διατάξεις της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου A΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α΄107), για τον αριθµό
δόσεων της υποπερίπτωσης (i) της περίπτωσης 1α. Κατά το χρονικό διάστηµα ισχύος της ρύθµισης οφειλών εγκεκριµένων αποθηκευτών του άρθρου 64
του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, οι οποίες προέρχονται από τη λειτουργία φορολογικών αποθηκών κρασιού, αναστέλλεται η εφαρµογή της παραγράφου
4 του άρθρου 110 του ίδιου Κώδικα.

β) Δεν Ρυθµίζονται:

i. οφειλές, η προηγούµενη καταβολή των οποίων είναι προϋπόθεση για την έκδοση άδειας παράδοσης του εµπορεύµατος,

ii. το ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της οφειλής που αναφέρεται στην παρ. 4 του άρθρου 31 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, το οποίο, εφόσον
καταβληθεί, σε περίπτωση άσκησης προσφυγής, αναστέλλεται η καταβολή του υπολοίπου της οφειλής.

Επισήμανση

Διευκρινίζεται ότι, στις περιπτώσεις των καταλογιστικών πράξεων που εκδίδονται από τα Τελωνεία µε υπόχρεα πρόσωπα πέραν του ενός, οι οφειλές
µπορούν να ρυθµιστούν από τους υπόχρεους -ο καθένας να ρυθµίσει, εφόσον το επιθυµεί, το σύνολο των οφειλών που αφορούν την προσωπική του
υποχρέωση - υπό την αίρεση ότι η αλληλέγγυα υποχρέωση του δεν παύει µέχρι την αποπληρωµή της οφειλής από τους λοιπούς οφειλέτες ή αυτούς τους
ίδιους.

2. Οφειλές βεβαιωµένες στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα και Τελωνεία υπέρ νοµικών προσώπων και τρίτων (συµπεριλαµβανοµένου και του αλλοδαπού
Δηµοσίου) υπάγονται στην παρούσα ρύθµιση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα εγκύκλιο.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
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Ι. Υποβολή αίτησης - Καταβολή δόσεων

1. Η ρύθµιση δύναται να χορηγηθεί µέχρι δύο φορές ανά οφειλέτη και για τις οφειλές για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής.

2. Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθµιση υποβάλλεται από τις 26/02/2020 ηλεκτρονικά, µέσω διαδικτυακής εφαρµογής.

Μεταβατικά και για όσο διάστηµα υφίσταται αδυναµία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο ή άλλη Υπηρεσία της
Α.Α.Δ.Ε., ο Προϊστάµενος της οποίας είναι αρµόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.

Κατ΄ εξαίρεση, όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται από τον πρωτοφειλέτη, η υποβολή της διενεργείται μόνο στην αρμόδια
Υπηρεσία.

Από την ηλεκτρονική υποβολή εξαιρούνται επίσης οφειλέτες σε βάρος των οποίων υφίστανται βεβαιωµένες οφειλές υπέρ αλλοδαπού δηµοσίου. Στις
περιπτώσεις αυτές η υποβολή της αίτησης ρύθµισης αυτών των οφειλών διενεργείται µόνο στην αρµόδια Υπηρεσία κατόπιν επικοινωνίας µε τη Δ/νση
Εισπράξεων ή την Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής, κατά περίπτωση. Οι εν λόγω οφειλές υπάγονται σε ξεχωριστή ρύθµιση.

3. Στη ρύθµιση δύνανται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής µε τους ίδιους όρους:

α) ο πρωτοφειλέτης (φυσικό πρόσωπο ή ο νόµιµος εκπρόσωπος στην περίπτωση του νοµικού προσώπου).

β) τα πρόσωπα που ευθύνονται µαζί µε τον πρωτοφειλέτη κατά το µέρος ευθύνης τους.

γ) οι κληρονόµοι αποβιωσάντων οφειλετών, σύµφωνα µε το ποσοστό της κληρονοµικής τους µερίδας.

δ) οι οφειλέτες σύζυγοι για φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων που προέκυψε από την κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, δεδοµένου ότι η
ευθύνη καταβολής ανήκει στον κάθε σύζυγο χωριστά για το φόρο που αναλογεί στα εισοδήµατά του. Οµοίως και σε περίπτωση άλλων φόρων και τελών
που προκύπτουν από κοινή δήλωση.

4. Η καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθµισης λαµβάνει χώρα εντός τριών εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα υποβολής της αίτησης. Οι επόµενες δόσεις
καταβάλλονται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των επόµενων µηνών της αίτησης.

Με την υποβολή από τον οφειλέτη αιτήµατος περί υπαγωγής στη ρύθµιση, όπως ισχύει, τα αποδιδόµενα ποσά από συµψηφισµούς του άρθρου 83 του
Κ.Ε.Δ.Ε., από παρακρατήσεις αποδεικτικού ενηµερότητας και βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του Κ.Φ.Δ. και από µέτρα αναγκαστικής είσπραξης
δύνανται να καλύπτουν την πρώτη δόση, εφόσον εισπράττονται εντός της ανωτέρω προθεσµίας καταβολής της πρώτης δόσης και δεν πιστώνονται
διαφορετικά κατά τις κείµενες διατάξεις.
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Επισήμανση

Εφόσον δεν έχει εξοφληθεί η πρώτη δόση εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσµίας, ο αιτών πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση προκειµένου να ρυθµίσει
τις οφειλές του.

ΙΙ. Προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση

1. Οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος και τις δηλώσεις του φόρου προστιθέµενης αξίας της τελευταίας
πενταετίας.

Επισήμανση

Η ανωτέρω προϋπόθεση πληρούται εφόσον ο οφειλέτης έχει υποβάλει εµπρόθεσµα ή εκπρόθεσµα αλλά υποχρεωτικά έως την ηµεροµηνία της αίτησης τις
ανωτέρω δηλώσεις.

2. Οι υπόλοιπες ληξιπρόθεσµες οφειλές του αιτούντος οι οποίες δεν υπάγονται στη ρύθµιση της παρούσας πρέπει να έχουν εξοφληθεί ή τακτοποιηθεί κατά
νόµιµο τρόπο (µε άλλη ρύθµιση ή αναστολή πληρωµής).

3. Για συνολικές βασικές οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ πρέπει να προσκοµίζονται στοιχεία από τα οποία
προκύπτει η πρόσκαιρη οικονοµική αδυναµία και η δυνατότητα τήρησης των όρων της ρύθµισης, µε υπογραφή για τον έλεγχο και την πιστοποίηση αυτών
από ανεξάρτητο εκτιµητή(ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές, λογιστές φοροτεχνικοί και κατέχοντες άδεια ασκήσεως δικηγορικού λειτουργήµατος). Για συνολικές
βασικές οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, πέραν της τήρησης των οριζόµενων στο προηγούµενο εδάφιο
προϋποθέσεων απαιτείται η πρόσθετη παροχή εγγύησης ή διασφάλισης ή εµπράγµατης ασφάλειας για το σύνολο αυτών. Ανεξάρτητος εκτιµητής θα
προσδιορίσει την αξία της προσφερόµενης διασφάλισης.

Σύµφωνα µε το άρθρο 118 του Ν. 4537/2018 (ΦΕΚ 84 Α΄/15-05-2018), αναστέλλεται για χρονικό διάστηµα 2 ετών από τη δηµοσίευση του ιδίου νόµου η
ισχύς της υποπερίπτωσης γ της περίπτωσης 6 της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α΄), όπως
ισχύει, ως προς τις προϋποθέσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητο εκτιµητή και παροχής εγγύησης ή διασφάλισης ή εµπράγµατης ασφάλειας όπου αυτό
απαιτείται. Η αναστολή καταλαµβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες ρυθµίσεις, ενώ µε την επανέναρξη ισχύος των ανωτέρω διατάξεων (από 16/05/2020) η
υποχρέωση προσκόµισης των ως άνω δικαιολογητικών και εγγυήσεων δεν καταλαµβάνει τις ήδη χορηγηθείσες ρυθµίσεις κατά τη διάρκεια της αναστολής.
Εγγυήσεις, διασφαλίσεις ή εµπράγµατες ασφάλειες που τυχόν έχουν παρασχεθεί κατ΄ εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων εξακολουθούν να ισχύουν.

4. Με την υποβολή της αίτησης, ο οφειλέτης πρέπει να δηλώσει µε υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 το σύνολο των περιουσιακών του
στοιχείων (κινητή και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε µορφής), όπως το µηνιαίο εισόδηµά του, επενδύσεις/συµµετοχές κάθε µορφής, τους αριθµούς των
τραπεζικών του λογαριασµών (IBAN), µεταφορικά µέσα, τα ακίνητα επί των οποίων έχει εµπράγµατο δικαίωµα, απαιτήσεις από τρίτους, καθώς και
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πληροφορίες που θα περιλαµβάνουν οφειλές του σε ασφαλιστικά ταµεία ή άλλες υπηρεσίες του δηµοσίου τοµέα και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς
τρίτους, εφόσον υφίστανται, το τρέχον και το αναµενόµενο εισόδηµά του (πχ εκτίµηση για τυχόν έσοδα από µελλοντική εκµίσθωση ακινήτου, εµπορική
συµφωνία κλπ).

Επισημάνσεις

- Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ο οφειλέτης υποχρεούται να συµπληρώνει τα σχετικά πεδία που εµφανίζονται στην οθόνη της αίτησης.

- Στις περιπτώσεις υποβολής της αίτησης στην αρµόδια υπηρεσία η δήλωση των ανωτέρω στοιχείων συνοδεύει την αίτηση.

- Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση κατατίθεται ταυτόχρονα µε την υποβολή της αίτησης ρύθµισης.

- Η αρµόδια υπηρεσία δύναται οποτεδήποτε να ζητά επιπλέον στοιχεία ή πληροφορίες οι οποίες πρέπει να αποστέλλονται - προσκοµίζονται, άλλως θα
επέρχεται απώλεια της ρύθµισης.

ΙΙΙ. Αρμόδια Υπηρεσία χορήγησης της ρύθμισης

1. Ως αρµόδια Δ.Ο.Υ. / Τελωνείο / άλλη Υπηρεσία για τη χορήγηση της ρύθµισης, την εξέταση των δικαιολογητικών, την παρακολούθηση, την τήρηση των
όρων της, την απώλεια αυτής και κάθε άλλη αναγκαία διαδικασία, ορίζεται η Δ.Ο.Υ / Τελωνείο / άλλη Υπηρεσία που είναι αρµόδια για την επιδίωξη
είσπραξης της οφειλής.

2. Στην περίπτωση συναρµοδιότητας της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, αρµόδια ορίζεται η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης, ανεξάρτητα του ύψους
της ρυθµιζόµενης οφειλής.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Ι. Αποτελέσματα για τον οφειλέτη

1. Διακανονισμός πληρωμής

Δυνατότητα καταβολής των βεβαιωµένων στις Δ.Ο.Υ., τα Ελεγκτικά Κέντρα και τα Τελωνεία οφειλών που ρυθµίζονται σε µηνιαίες δόσεις, οι οποίες
ανέρχονται από δύο (2) έως εικοσιτέσσερις (24) ή από δύο (2) έως σαράντα οχτώ (48), εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται από φόρο
κληρονοµιών, από φορολογικό και τελωνειακό έλεγχο καθώς και για µη φορολογικές και τελωνειακές οφειλές.

Επισήμανση
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Οφειλές βεβαιωµένες υπέρ αλλοδαπού δηµοσίου δύναται να ρυθµίζονται σε έως 24 δόσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση 1.α. (i) της
υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε το άρθρο 43 του Ν.4646/2019 .

(α) Για την υπαγωγή στη ρύθµιση των οφειλών που ρυθµίζονται σε έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις (υποπερ. 1.α. (i) της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου
άρθρου του Ν. 4152/2013) θα πρέπει να αποδεικνύεται η βιωσιµότητα του διακανονισµού.

(β) Ο αριθµός των δόσεων της ρύθµισης για τις οφειλές που ρυθµίζονται σε έως 48 δόσεις (υποπερ. 1.α. (ii) της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου
άρθρου του Ν. 4152/2013) καθορίζεται µε βάση την ικανότητα αποπληρωµής του οφειλέτη, υπό τον περιορισµό του ελάχιστου ποσού µηνιαίας δόσης.
Στην περίπτωση αυτή υπάγονται και 1) οι οφειλές που προκύπτουν από διοικητικό προσδιορισµό φόρου µε βάση όχι στοιχεία που περιέχονται σε
φορολογική δήλωση αλλά στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση από άλλες πηγές, µε εξαίρεση τον προσδιορισµό κατά τις διατάξεις
του άρθρου 5Α του Ν. 4172/2013 (ενδεικτικά οι οφειλές οι προερχόµενες από τις πράξεις διοικητικού προσδιορισµού φόρου που εκδόθηκαν βάσει της
παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4174/2013 για αναδροµικά µισθών και συντάξεων που εισπράχθηκαν το έτος 2013 και δεν δηλώθηκαν) καθώς και 2) οι
οφειλές που προκύπτουν από εκτιµώµενο προσδιορισµό του φόρου.

Ειδικότερα:

(β1) Για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα ο αριθµός των δόσεων καθορίζεται µε βάση το µέσο όρο του συνολικού εισοδήµατός τους (ατοµικό, φορολογούµενο
ή απαλλασσόµενο, πραγµατικό ή τεκµαρτό), µε οποιοδήποτε τρόπο και εάν έχει αυτό προσδιοριστεί (είτε βάσει δήλωσης του φορολογούµενου είτε
κατόπιν ελέγχου ή οίκοθεν βάσει στοιχείων που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση), κατά τα τελευταία τρία φορολογικά έτη πριν την αίτηση
υπαγωγής στη ρύθµιση ή το συνολικό εισόδηµα (ατοµικό, φορολογούµενο ή απαλλασσόµενο, πραγµατικό ή τεκµαρτό) του αµέσως προηγούµενου
φορολογικού έτους από την ηµεροµηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθµιση εφόσον αυτό είναι µεγαλύτερο από το µέσο όρο, και το ύψος της ρυθµιζόµενης
οφειλής. Για καθορισµό του αριθµού των δόσεων κατά τα ανωτέρω δεν λαµβάνεται υπόψιν το συνολικό εισόδηµα του φορολογικού έτους για το οποίο
κατά τον χρόνο της αίτησης υπαγωγής στη ρύθµιση δεν έχει παρέλθει η προθεσµία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. Ο αριθµός
των δόσεων υπολογίζεται ως εξής:

Το συνολικό εισόδηµα πολλαπλασιάζεται τµηµατικά µε προοδευτικά κλιµακωτό συντελεστή, όπως αυτός ορίζεται στο τρίτο και τέταρτο εδάφιο της
υποπερίπτωσης β της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013, όπως τροποποιήθηκε µε την
παράγραφο 1 του άρθρου 43 του Ν. 4646/2019 . Το άθροισµα των γινοµένων του εισοδήµατος µε τους αντίστοιχους συντελεστές αναγόµενο σε µηνιαία
βάση διαιρεί το ποσό της ρυθµιζόµενης οφειλής. Ο αριθµός των δόσεων προκύπτει από το ακέραιο µέρος του πηλίκου της διαίρεσης αυτής, υπό τον
περιορισµό του ελάχιστου ποσού µηνιαίας δόσης.

Πιο αναλυτικά: έστω ότι φορολογούµενος χωρίς παιδιά µε ρυθµιζόµενη οφειλή 25.000 και µε εισόδηµα φορ. έτους 2016=20.000, φορ. έτους
2017=50.000, φορ. έτους 2018= 70.000. Ο µέσος όρος του εισοδήµατος είναι 46.666,66. Οπότε ο αριθµός δόσεων θα καθοριστεί µε βάση το εισόδηµα
του τελευταίου φορ. έτους πριν την ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση, που είναι µεγαλύτερο του µέσου όρου, δηλαδή εισόδηµα 70.000. Το ποσό αυτό
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πολλαπλασιάζεται τµηµατικά µε τον προοδευτικά κλιµακωτό συντελεστή και µας δίνει ως ετήσιο διαθέσιµο εισόδηµα για την αποπληρωµή της ρύθµισης,
ποσό 7200. Αναγόµενο σε µηνιαία βάση, µας δίνει µηνιαία ικανότητα αποπληρωµής 600 ευρώ. Η ρυθµιζόµενη οφειλή διαιρείται µε την µηνιαία ικανότητα
αποπληρωµής και το ακέραιο µέρος του πηλίκου µας δίνει το πλήθος των δόσεων. Δηλαδή 25.000 / 600 = 41,66. Οπότε χορηγείται ρύθµιση 41 δόσεων.

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν είχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος για κανένα από τα φορολογικά έτη που λαµβάνονται
υπόψιν για τον καθορισµό της ικανότητας αποπληρωµής, ή έχει υποβάλει µηδενικές δηλώσεις για όλα τα έτη αυτά, χορηγείται ο µέγιστος αριθµός δόσεων,
υπό τον περιορισµό του ποσού της ελάχιστης µηνιαίας δόσης.

Για τον καθορισµό της ικανότητας αποπληρωµής προσµετράται το υπολειπόµενο ρυθµισµένο ποσό από ανεξόφλητες κατά τον χρόνο της υπαγωγής δόσεις
ρυθµίσεων οι οποίες χορηγήθηκαν δυνάµει των διατάξεων της υποπερίπτωσης 1 α΄ (ii) της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του Ν. 4152/2013
µετά την τροποποίηση του άρθρου 43 του Ν. 4646/2019 , στο βαθµό που ο χρόνος αποπληρωµής των δόσεων των προηγουµένων ρυθµίσεων συµπίπτει
µε τον χρόνο αποπληρωµής των δόσεων της ρύθµισης.

Πιο αναλυτικά: έστω ότι φορολογούµενος χωρίς παιδιά µε ρυθµιζόµενη οφειλή ποσού 14.000 ευρώ µε εισόδηµα φορ. έτους 2016=70.000, φορ. έτους
2017=60.000, φορ. έτους 2018= 50.000, στον οποίο έχει ήδη χορηγηθεί ρύθµιση 48 δόσεων και για την οποία έχει ήδη καταβάλλει τις 12 δόσεις. Ο
µέρος όρος του εισοδήµατος είναι 60.000. Το ποσό αυτό πολλαπλασιάζεται τµηµατικά µε τον προοδευτικά κλιµακωτό συντελεστή και µας δίνει ως ετήσιο
διαθέσιµο εισόδηµα για την αποπληρωµή της ρύθµισης, ποσό 5700. Αναγόµενο σε µηνιαία βάση, µας δίνει µηνιαία ικανότητα αποπληρωµής 475 ευρώ. Η
ρυθµιζόµενη οφειλή διαιρείται µε την µηνιαία ικανότητα αποπληρωµής και το ακέραιο µέρος του πηλίκου µας αντιστοιχεί στον αρχικό υπολογισµό του
πλήθους των δόσεων. Δηλαδή 14.000 / 475 = 29,47. Οπότε αρχικά υπολογίζεται ρύθµιση 29 δόσεων.

Στη συνέχεια, δεδοµένου ότι από την προηγούµενη ρύθµιση εκκρεµεί η καταβολή 36 δόσεων ποσού 200 ευρώ µηνιαίως (συνολικά ποσό 36 x 200 € =
7.200 ευρώ) διαπιστώνεται ότι συµπίπτουν 29 δόσεις, δηλαδή ότι για τους 29 επόµενους µήνες ο φορολογούµενος οφείλει να καταβάλλει δόσεις δύο
διακριτών ρυθµίσεων. Κατ΄ επέκταση, για τον καθορισµό της ικανότητας αποπληρωµής θα προστεθεί (πλασµατικά) στο ρυθµιζόµενο ποσό (14.000) το
γινόµενο του αριθµού των δόσεων που συµπίπτουν και του ποσού της µηνιαίας δόσης της προηγούµενης ρύθµισης (29 x 200 = 5800) και θα προκύψει
συνολικά (πλασµατικά) ποσό 14000 + 5800=19800, το οποίο θα διαιρεθεί µε τη µηνιαία ικανότητα αποπληρωµής 19800/475 = 41 δόσεις. Οπότε
χορηγείται ρύθµιση 41 δόσεων.

(β2) Για οφειλέτες νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες, ο αριθµός των δόσεων καθορίζεται µε βάση το µέσο όρο των συνολικών ακαθάριστων εσόδων, µε
οποιοδήποτε τρόπο και εάν έχουν αυτά προσδιοριστεί (είτε βάσει δήλωσης του φορολογούµενου είτε κατόπιν ελέγχου ή οίκοθεν βάσει στοιχείων που έχει
στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση), των τριών τελευταίων πριν την αίτηση υπαγωγής στη ρύθµιση φορολογικών ετών ή τα συνολικά ακαθάριστα
έσοδα του αµέσως προηγούµενου φορολογικού έτους από την ηµεροµηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθµιση, εφόσον αυτά είναι µεγαλύτερα από τον µέσο
όρο, και το ύψος της ρυθµιζόµενης οφειλής. Για καθορισµό του αριθµού των δόσεων κατά τα ανωτέρω δεν λαµβάνεται υπόψιν το συνολικό εισόδηµα του
φορολογικού έτους για το οποίο κατά τον χρόνο της αίτησης υπαγωγής στη ρύθµιση δεν έχει παρέλθει η προθεσµία υποβολής της οικείας δήλωσης
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φορολογίας εισοδήµατος. Ο αριθµός των δόσεων υπολογίζεται ως εξής: Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα πολλαπλασιάζονται τµηµατικά µε προοδευτικά
κλιµακωτό συντελεστή, όπως αυτός ορίζεται στο ένατο εδάφιο υποπερίπτωσης β της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του
άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013, όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 43 του Ν. 4646/2019. Το άθροισµα των γινοµένων των
ακαθάριστων εσόδων µε τους αντίστοιχους συντελεστές αναγόµενο σε µηνιαία βάση διαιρεί το ποσό της ρυθµιζόµενης οφειλής. Ο αριθµός των δόσεων
προκύπτει από το ακέραιο µέρος του πηλίκου της διαίρεσης αυτής, υπό τον περιορισµό του ελάχιστου ποσού µηνιαίας δόσης.

Πιο αναλυτικά: έστω ότι νοµικό πρόσωπο µε ρυθµιζόµενη οφειλή 200.000 και µε ακαθάριστα φορ. έτους 2016=1.200.000, φορ. έτους 2017=1.500.000,
φορ. έτους 2018= 600.000. Ο µέσος όρος είναι 1.100.000. Οπότε ο αριθµός δόσεων θα καθοριστεί µε βάση το µέσο όρο που είναι µεγαλύτερος από το
εισόδηµα του τελευταίου φορ. έτους πριν την ηµερ/νία υπαγωγής στη ρύθµιση, δηλαδή ακαθάριστα 1.100.000. Το ποσό αυτό πολλαπλασιάζεται
τµηµατικά µε τον προοδευτικά κλιµακωτό συντελεστή και µας δίνει ως ετήσιο διαθέσιµο ποσό για την αποπληρωµή της ρύθµισης, ποσό 57.000.
Αναγόµενο σε µηνιαία βάση, µας δίνει µηνιαία ικανότητα αποπληρωµής 4750 ευρώ. Η ρυθµιζόµενη οφειλή διαιρείται µε την µηνιαία ικανότητα
αποπληρωµής και το ακέραιο µέρος του πηλίκου µας δίνει το πλήθος των δόσεων. Δηλαδή 200.000 / 4750 = 42,10. Οπότε χορηγείται ρύθµιση 42
δόσεων.

Σε περίπτωση που για όλα τα φορολογικά έτη µε βάση τα οποία καθορίζεται η ικανότητα αποπληρωµής του οφειλέτη έχουν υποβληθεί µηδενικές
δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος ή δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης λόγω νεοσύστατου νοµικού προσώπου και µη παρέλευσης της
προθεσµίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για ρύθµιση, χορηγείται ο µέγιστος αριθµός δόσεων, υπό
τον περιορισµό του ποσού της ελάχιστης µηνιαίας δόσης. Για τον καθορισµό της ικανότητας αποπληρωµής λαµβάνονται κάθε φορά υπόψιν και οι οφειλές
από ανεξόφλητες κατά τον χρόνο της υπαγωγής δόσεις ρυθµίσεων οι οποίες χορηγήθηκαν δυνάµει των διατάξεων της υποπερίπτωσης 1 α΄ (ii) της υποπαρ.
Α2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του Ν. 4152/2013 µετά την τροποποίηση του άρθρου 43 του Ν. 4646/2019, στον βαθµό που ο χρόνος αποπληρωµής
των δόσεων των προηγουµένων ρυθµίσεων συµπίπτει µε τον χρόνο αποπληρωµής των δόσεων της ρύθµισης.

Πιο αναλυτικά: έστω ότι νοµικό πρόσωπο µε ρυθµιζόµενη οφειλή 200.000 και µε ακαθάριστα φορ. έτους 2016=1.200.000, φορ. έτους 2017=1.500.000,
φορ. έτους 2018= 600.000, στο οποίο έχει ήδη χορηγηθεί ρύθµιση 48 δόσεων και για την οποία έχει ήδη καταβάλλει τις 12 δόσεις. Ο µέρος όρος του
εισοδήµατος είναι 1.100.000. Το ποσό αυτό πολλαπλασιάζεται τµηµατικά µε τον προοδευτικά κλιµακωτό συντελεστή και µας δίνει ως ετήσιο διαθέσιµο
ποσό για την αποπληρωµή της ρύθµισης, ποσό 57.000. Αναγόµενο σε µηνιαία βάση, µας δίνει µηνιαία ικανότητα αποπληρωµής 4750 ευρώ. Η
ρυθµιζόµενη οφειλή διαιρείται µε την µηνιαία ικανότητα αποπληρωµής και το ακέραιο µέρος του πηλίκου µας αντιστοιχεί στον αρχικό υπολογισµό του
πλήθους των δόσεων. Δηλαδή 200.000 / 4750 = 42,10. Οπότε αρχικά υπολογίζεται ρύθµιση 42 δόσεων.

Στη συνέχεια, δεδοµένου ότι από την προηγούµενη ρύθµιση εκκρεµεί η καταβολή 36 δόσεων ποσού 2000 ευρώ µηνιαίως (συνολικά ποσό 36 x 2000 € =
72000 ευρώ) διαπιστώνεται ότι συµπίπτουν 36 δόσεις, δηλαδή ότι για τους 36 επόµενους µήνες ο φορολογούµενος οφείλει να καταβάλλει δόσεις δύο
διακριτών ρυθµίσεων. Κατ΄ επέκταση, για τον καθορισµό της ικανότητας αποπληρωµής θα προστεθεί (πλασµατικά) στο ρυθµιζόµενο ποσό (200.000) το
γινόµενο του αριθµού των δόσεων που συµπίπτουν και του ποσού της µηνιαίας δόσης της προηγούµενης ρύθµισης (36 x 2000 = 72000) και θα προκύψει
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συνολικά (πλασµατικά) ποσό 200000 + 720000=272.000, το οποίο θα διαιρεθεί µε τη µηνιαία ικανότητα αποπληρωµής 272000/4750 = 57,26 δόσεις.
Οπότε χορηγείται ρύθµιση στο ανώτατο αριθµό δόσεων δηλαδή 48 δόσεις.

Αν το νοµικό πρόσωπο ή η νοµική οντότητα έχει προβεί σε διακοπή εργασιών, ως συνολικά ακαθάριστα έσοδα για τον υπολογισµό του αριθµού των
δόσεων λαµβάνονται υπόψη τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα, του φορολογικού έτους διακοπής εργασιών. Σε περίπτωση που το νοµικό πρόσωπο ή η
νοµική οντότητα έχει προβεί σε διακοπή εργασιών πέραν των πέντε ετών πριν την υποβολή αίτησης για υπαγωγή στη ρύθµιση, µη συµπεριλαµβανοµένου
του έτους της αίτησης, χορηγείται ο µέγιστος αριθµός δόσεων.

Για την εφαρµογή των οριζόµενων στην περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 της Α.1010/2020 Απόφασης Υφυπουργού Οικονοµικών (ήτοι για τον καθορισµό
του αριθµού των δόσεων ρύθµισης οφειλών σε έως 48 δόσεις νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας), στις περιπτώσεις που οφειλέτες είναι νοµικά
πρόσωπα ή νοµικές οντότητες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, λαµβάνονται υπόψη τα συνολικά (φορολογούµενα ή
απαλλασσόµενα) έσοδα.

Για δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που αφορούν εισοδήµατα που αποκτώνται από την
1.1.2014 και εφεξής, λαµβάνεται υπόψη το συνολικό εισόδηµα του έτους αυτού, όπως αυτό προκύπτει από τον Κωδικό Αριθµό 001 (Φορολογητέα
Κέρδη) και από το πεδίο «Λοιπά έσοδα µη φορολογούµενα» του πίνακα 2Β του εντύπου Ν (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων και
Νοµικών Οντοτήτων άρθρου 45 Ν.4172/2013 ), ενώ για δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος που αφορούν εισοδήµατα που έχουν αποκτηθεί πριν από
την 1.1.2014, λαµβάνεται υπόψη αυτό που προκύπτει από τον Κωδικό Αριθµό 820 ή 013 (Σύνολο φορολογούµενου και απαλλασσόµενου εισοδήµατος)
του εντύπου Φ-01012 (Έντυπο δήλωσης για νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα).

Σε περίπτωση διακοπής εργασιών, ως συνολικό εισόδηµα για τον υπολογισµό του αριθµού των δόσεων λαµβάνεται υπόψη το συνολικό εισόδηµα
(φορολογούµενο ή απαλλασσόµενο) του φορολογικού έτους διακοπής εργασιών, όπως αυτό προσδιορίζεται σύµφωνα µε τα ανωτέρω.

Επισημάνσεις

- Σε περίπτωση που υφίστανται οφειλές που µπορούν να ρυθµίζονται, άλλες έως εικοσιτέσσερις (24) και άλλες έως σαράντα οκτώ (48) µηνιαίες δόσεις,
αυτές ρυθµίζονται ταυτόχρονα.

- Το ελάχιστο ποσό µηνιαίας δόσης ορίζεται σε τριάντα (30) ευρώ.

- Ο αριθµός των δόσεων που καθορίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση για οφειλές που ρυθµίζονται σε έως σαράντα οκτώ (48) µηνιαίες δόσεις δεν µπορεί
να είναι µικρότερος των είκοσι τεσσάρων (24), υπό τον περιορισµό του ελάχιστου ποσού µηνιαίας δόσης, ήτοι των τριάντα (30) ευρώ. Ο οφειλέτης, όµως,
µπορεί να επιλέξει την αποπληρωµή σε λιγότερες των είκοσι τεσσάρων (24) µηνιαίων δόσεων.
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- Η υπαγωγή στη ρύθµιση µπορεί να γίνει οποτεδήποτε.

- Για την υπαγωγή φυσικού προσώπου στη ρύθµιση στην υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται δηλώνεται ότι το εισόδηµα των ετών που λαµβάνονται
υπόψιν για την ικανότητα αποπληρωµής έχει προσδιοριστεί αποκλειστικά µε βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος. Αντίστοιχα, για την υπαγωγή
νοµικού προσώπου στη ρύθµιση δηλώνεται ότι, τα ακαθάριστα έσοδα των ετών που λαµβάνονται υπόψιν για την ικανότητα αποπληρωµής έχει
προσδιοριστεί αποκλειστικά µε βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος.

- Η υπαχθείσα στη ρύθµιση βασική οφειλή επιβαρύνεται από την ηµεροµηνία υπαγωγής, αντί των κατά Κ.Ε.Δ.Ε. και κατά Κ.Φ.Δ. τόκων και προσαυξήσεων
εκπρόθεσµης καταβολής, µε τόκο ως εξής:

i) για οφειλές που ρυθµίζονται σε έως δώδεκα (12) µηνιαίες δόσεις, ο τόκος υπολογίζεται µε βάση το τελευταίο δηµοσιευµένο µέσο ετήσιο επιτόκιο
δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισµένη διάρκεια αλληλόχρεων λογαριασµών που χορηγούνται από όλα τα Πιστωτικά Ιδρύµατα στην Ελλάδα σε µη
χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό δηµοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος (Εκδόσεις / Στατιστικό Δελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας), πλέον είκοσι
πέντε εκατοστών της εκατοστιαίας µονάδας (0,25%), ετησίως υπολογιζόµενο. Το επιτόκιο υπολογισµού του τόκου αναπροσαρµόζεται ετησίως, την πρώτη
εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα από αυτόν της δηµοσίευσης του ως άνω µέσου ετήσιου επιτοκίου και ισχύει για όλες τις ρυθµίσεις που χορηγούνται
µέχρι τον επανακαθορισµό του το επόµενο έτος. Το επιτόκιο παραµένει σταθερό καθ΄ όλη τη διάρκεια της ρύθµισης.

ii) Για οφειλές που ρυθµίζονται σε περισσότερες από δώδεκα (12) µηνιαίες δόσεις, το επιτόκιο της ανωτέρω περίπτωσης ί΄, µε βάση το οποίο υπολογίζεται ο
τόκος, προσαυξάνεται κατά µιάµιση εκατοστιαία µονάδα (1,5%). Ο ως άνω τόκος είναι ετησίως υπολογιζόµενος και παραµένει σταθερός καθ΄ όλη τη
διάρκεια της ρύθµισης.

iii) Σε περίπτωση απώλειας και υπαγωγής των ίδιων οφειλών στη ρύθµιση για δεύτερη φορά από τον ίδιο οφειλέτη, τα επιτόκια των ανωτέρω
υποπεριπτώσεων i΄ και ii΄ προσαυξάνονται κατά µιάµιση (1,5) ποσοστιαία µονάδα. Η προσαύξηση υπολογίζεται επί των επιτοκίων, όπως αυτά
διαµορφώνονται µε βάση τον αριθµό των δόσεων της δεύτερης ρύθµισης. Ήτοι για οφειλές που µε τη δεύτερη ρύθµιση ρυθµίζονται σε έως δώδεκα δόσεις,
το επιτόκιο διαµορφώνεται ως εξής: επιτόκιο δηµοσιευµένο από την ΤτΕ + 0,25% + 1,5%, ενώ για οφειλές που ρυθµίζονται σε πάνω από 12 δόσεις, ως
εξής: επιτόκιο ΤτΕ + 0,25%+1,5%+1,5%.

iv) Τα επιτόκια των προηγούµενων υποπεριπτώσεων δεν υπερβαίνουν τα επιτόκια που ορίζονται για την εφαρµογή της παρ.1 του άρθρου 53 του Κ.Φ.Δ. και
της παρ. 1 του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε..

v) Με την υπαγωγή και υπό την προϋπόθεση της τήρησης του προγράµµατος ρύθµισης δεν υπολογίζονται τα πρόστιµα του άρθρου 57 του Κ.Φ.Δ. και του
άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε..
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vi) Για οφειλές από δασµούς, και ανεξαρτήτως του αριθµού των δόσεων της ρύθµισης αυτών, το επιτόκιο υπολογισµού του τόκου ισούται µε το
εκφρασµένο σε ετήσια βάση και δηµοσιευµένο στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C, επιτόκιο που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα στις κύριες πράξεις αναχρηµατοδότησής της την πρώτη ηµέρα του µήνα λήξης της προθεσµίας καταβολής τους, για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές, ή
την πρώτη ηµέρα του µήνα βεβαίωσής τους, για τις µη ληξιπρόθεσµες οφειλές, προσαυξηµένο κατά µία ποσοστιαία µονάδα (Τράπεζα της Ελλάδος/
Εκδόσεις/Στατιστικό Δελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας). Το επιτόκιο παραµένει σταθερό καθ΄ όλη τη διάρκεια της ρύθµισης και δεν προσαυξάνεται λόγω
υπαγωγής της συγκεκριµένης κατηγορίας οφειλών σε ρύθµιση για δεύτερη φορά από τον ίδιο οφειλέτη, ούτε υπόκειται στον περιορισµό της
υποπερίπτωσης δ΄. Τόκος δεν υπολογίζεται, εφόσον οι ρυθµιζόµενες οφειλές δεν υπερβαίνουν ανά πράξη βεβαίωσης το ποσό των δέκα (10) ευρώ.

2. Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας

Στον οφειλέτη που είναι συνεπής στη ρύθµιση δύναται να χορηγείται αποδεικτικό ενηµερότητας του άρθρου 12 του Κ.Φ.Δ. µηνιαίας διάρκειας, εφόσον
πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης αυτού και των οριζοµένων στην κατ΄ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1274/2013
(ΦΕΚ Β΄3398), όπως ισχύουν. Τα ποσά που εισπράττονται κατά τη διάρκεια της ρύθµισης από παρακράτηση λόγω της χορήγησης αποδεικτικού
ενηµερότητας καλύπτουν δόση ή δόσεις ρύθµισης.

3. Αναβολή εκτέλεσης ποινής

Με την υπαγωγή και συµµόρφωση στη ρύθµιση τµηµατικής καταβολής, αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου
25 του Ν.1882/1990 , όπως ισχύει σήµερα, ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται. Καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της ρύθµισης αναστέλλεται η
παραγραφή του ποινικού αδικήµατος, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισµών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα.

4. Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης

α) Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων (έκδοση προγράµµατος πλειστηριασµού), εφόσον η εκτέλεση
αφορά µόνο οφειλές που ρυθµίζονται µε τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του Ν. 4152/2013.

β) Η ανωτέρω αναστολή δεν ισχύει για τις κατασχέσεις που έχουν ήδη επιβληθεί πριν την υπαγωγή των οφειλών στη ρύθµιση στα χέρια τρίτων ή έχουν
εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες κατάσχεσης. Τα ποσά όµως που θα αποδίδονται από αυτές, θα πιστώνονται σε δόση ή δόσεις της ρύθµισης, εφόσον
εισπράττονται κατά τη διάρκεια αυτής και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείµενες διατάξεις. Σηµειώνεται ότι, αν ο οφειλέτης απολέσει τη ρύθµιση, τα
µέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

II. Δικαιώματα του Δημοσίου

1. Και µετά την υπαγωγή στη ρύθµιση το Δηµόσιο διατηρεί το δικαίωµα:

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


29/2/2020 Ε 2025/2020 (27/2/2020)-Κοινοποίηση των διατάξεων της πάγιας ρύθμισης της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/2013) όπως ισχύουν μετά την …

https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=2D27FCFE723A6FB0.1D031AEA53&version=2020/02/27 15/20

α) να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η
οφειλή δεν είναι ασφαλισµένη

β) να µη χορηγεί αποδεικτικό ενηµερότητας, εφόσον δεν διασφαλίζονται τα συµφέροντά του, ή να ορίζει ποσοστό παρακράτησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθ. 12 του Ν. 4174/2013 και των οριζοµένων στην κατ΄ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1274/2013 , όπως ισχύουν.

2. Η ρύθµιση οφειλών στην οποία υπάγεται οφειλέτης δεν επηρεάζει το συµψηφισµό απαίτησης του οφειλέτη κατά του Δηµοσίου ( άρθρο 83 του Ν.Δ.
356/74 , όπως ισχύει), το δε ποσό της απαίτησης αυτής συµψηφίζεται από τον Προϊστάµενο της αρµόδιας Υπηρεσίας στο σύνολό του και µέχρι το ύψος της
οφειλής.

Επισήμανση

Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης, εάν προκύψει συµψηφισµός κατά το άρθρο 83 του ΚΕΔΕ, όπως ισχύει, στην περίπτωση που η ηµεροµηνία συνάντησης των
ανταπαιτήσεων είναι προγενέστερη της ηµεροµηνίας υπαγωγής στη ρύθµιση, η οφειλή συµψηφίζεται και εκ των υστέρων υπάγεται σε ρύθµιση το
εναποµένον ποσό αυτής. Στην περίπτωση που η ηµεροµηνία συνάντησης των ανταπαιτήσεων είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας υπαγωγής στη ρύθµιση,
διενεργείται πίστωση στις µηνιαίες δόσεις της ρύθµισης.

ΙΙΙ. Ισχύς ρύθμισης

Η ρύθµιση καθίσταται ενεργή και ο οφειλέτης τυγχάνει των ευεργετηµάτων αυτής από την εµπρόθεσµη εξόφληση της πρώτης δόσης εκτός και αν µετά τον
έλεγχο των δηλούµενων ή και προσκοµιζόµενων στοιχείων από την αρµόδια Δ.Ο.Υ. / Τελωνείο / Υπηρεσία (όπου απαιτούνται) προκύπτει απώλεια αυτής..

IV. Απώλεια της ρύθμισης

1. Η ρύθµιση απόλλυται, µε συνέπεια την υποχρεωτική άµεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύµφωνα µε τα στοιχεία βεβαίωσης και την άµεση
επιδίωξη της είσπραξής του µε όλα τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα, εάν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλει εµπρόθεσµα µία δόση της ρύθµισης πέραν της µίας φοράς,

β) δεν καταβάλει την τυχόν µία εκπρόθεσµη δόση της ρύθµισης µε την αναλογούσα προσαύξηση αυτής (15%) µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας
καταβολής της επόµενης δόσης,

γ) δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος και του φόρου προστιθέµενης αξίας, καθ΄ όλο το διάστηµα της ρύθµισης καταβολής των οφειλών
του και µέχρι την εξόφλησή τους,
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δ) δεν είναι ενήµερος στις οφειλές του (ατοµικές και οφειλές από συνυποχρέωση, συνυπευθυνότητα) από την ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση και µετά,
(ανεξάρτητα από την υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης στην οποία έχουν βεβαιωθεί),

ε) έχει υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία, προκειµένου να του χορηγηθεί η ρύθµιση. Ως ελλιπής νοείται η µη υποβολή των απαραίτητων ή των τυχόν
συµπληρωµατικά αιτηθέντων στοιχείων ή πληροφοριών. Για τον σκοπό αυτό διενεργείται δειγµατοληπτικά έλεγχος των στοιχείων που υποβάλλονται από
τους φορολογούµενους.

2. Γενικώς, στην περίπτωση που διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθµισης ότι δεν πληρούνται οι όροι των διατάξεων της υποπαραγράφου Α2 της
παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του Ν.4152/2013 και της απόφασης Υφυπουργού Οικονοµικών Α1010/2020 (ΦΕΚ 187 Β΄), η ρύθµιση απόλλυται και
ο οφειλέτης χάνει τα ευεργετήµατα της ρύθµισης και καταπίπτουν οι προσφερθείσες εγγυήσεις.

V. Αναστολή παραγραφής

Η παραγραφή των οφειλών για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθµιση αναστέλλεται από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης και για
ολόκληρο το χρονικό διάστηµα που αφορά η ρύθµιση, ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συµπληρώνεται πριν παρέλθει ένα έτος από
τη λήξη της τελευταίας δόσης αυτής.

VI. Ευεργέτημα συνέπειας στη ρύθμιση

Σε οφειλέτες που είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των όρων της ρύθµισης µέχρι το πέρας αυτής, κατόπιν εξόφλησης της τελευταίας δόσης, επιστρέφεται
ποσό, που ισούται µε το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των τόκων που ορίζονται στην περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου
πρώτου του Ν. 4152/2013 µετά την τροποποίηση του άρθρου 43 του Ν. 4646/2019 και έχουν επιβαρύνει το ποσό των δόσεων της ρυθµιζόµενης οφειλής.
Το προς επιστροφή ποσό δεν παρακρατείται, δεν κατάσχεται και δεν συµψηφίζεται µε άλλες υποχρεώσεις του οφειλέτη προς το Δηµόσιο ή τρίτους.

Η επιστροφή γίνεται, ύστερα από πράξη του Προϊσταµένου του τµήµατος Δικαστικού και Νοµικής Υποστήριξης της αρµόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης
Δ.Ο.Υ., από την οποία προκύπτει το προς επιστροφή ποσό, όπως προτείνεται από την ηλεκτρονική εφαρµογή του Ο.Π.Σ. Taxis. Η πράξη συντάσσεται σε
τρία αντίτυπα και υπογράφεται από τον Προϊστάµενο του τµήµατος και της Δ.Ο.Υ. Στην πράξη αυτή µνηµονεύεται ο Α.Φ.Μ. και τα στοιχεία του δικαιούχου,
το ποσό και η αιτία της επιστροφής, που διατυπώνεται µε σαφήνεια. Τα δύο αντίτυπα αυτής, µεταξύ των οποίων και το πρωτότυπο, παραδίδονται στον
προϊστάµενο του τµήµατος Εσόδων της Δ.Ο.Υ. που έκανε την είσπραξη και το τρίτο παραµένει στο αρχείο. Με βάση την ανωτέρω πράξη ο προϊστάµενος
του τµήµατος Εσόδων της Δ.Ο.Υ. που έκανε την είσπραξη συντάσσει Ατοµικό Φύλλο Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.) σε δύο αντίτυπα. Σε κάθε αντίτυπο του Α.Φ.ΕΚ.
επισυνάπτεται και µία πράξη. Το πρωτότυπο του Α.Φ.ΕΚ. µαζί µε το πρωτότυπο της πράξης υποβάλλεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ το άλλο αντίτυπο
παραµένει στο αρχείο της Δ.Ο.Υ..
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Η παραπάνω διαδικασία εφαρµόζεται µέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών αυτοµατοποιηµένων κεντρικών διαδικασιών επιστροφής ή σε περιπτώσεις
τεχνικής αδυναµίας.

Όσον αφορά τις ρυθµισµένες στα Τελωνεία οφειλές, για την επιστροφή του σχετικού ποσού εκδίδεται απόφαση επιστροφής από το τµήµα Δικαστικού του
αρµόδιου για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής Τελωνείο, από την οποία προκύπτει το προς επιστροφή ποσό, η οποία αποτελεί και τίτλο πληρωµής.
Συντάσσεται σε τέσσερα αντίτυπα και υπογράφεται από τον Προϊστάµενο του τµήµατος και του Τελωνείου. Στην απόφαση µνηµονεύονται ο Α.Φ.Μ. και τα
στοιχεία του δικαιούχου, το ποσό και η αιτία της επιστροφής, που διατυπώνεται µε σαφήνεια. Ένα εκ των αντιτύπων της απόφασης παραδίδεται στο ταµείο
του Τελωνείου για την πραγµατοποίηση της επιστροφής, ένα παραδίδεται στον δικαιούχο της επιστροφής, ένα παραµένει στο αρχείο του δικαστικού και ένα
αντίτυπο υποβάλλεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο µε τον ενιαύσιο λογαριασµό κατά τα ισχύοντα. Η επιστροφή δύναται να διενεργείται και κεντρικά.

Η επιστροφή τόκων που έχουν εισπραχθεί υπέρ νοµικών προσώπων και τρίτων από τις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα/Τελωνεία διενεργείται από την αρµόδια για
την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσία ως κάτωθι:

α)εφόσον το ποσό έχει αποδοθεί στο δικαιούχο νοµικό πρόσωπο ή τρίτο χορηγείται βεβαίωση για την επιστροφή του από το νοµικό πρόσωπο ή τρίτο.

β)εφόσον το ποσό δεν έχει αποδοθεί στο δικαιούχο νοµικό πρόσωπο ή τρίτο η επιστροφή του γίνεται µε τη δηµιουργία ατοµικού φύλλου έκπτωσης.

Για την επιστροφή τόκων που έχουν εισπραχθεί υπέρ αλλοδαπού δηµοσίου, προηγείται επικοινωνία µε την Δ/νση Εισπράξεων ή την Τελωνειακή
Περιφέρεια Αττικής, κατά περίπτωση.

Σε περίπτωση απώλειας της ρύθµισης και υπαγωγής των ίδιων οφειλών από τον ίδιο οφειλέτη σε ρύθµιση για δεύτερη φορά ως βάση υπολογισµού του
ποσού των τόκων που επιστρέφονται, λαµβάνεται το σύνολο των τόκων της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου
πρώτου του Ν. 4152/2013 µετά την τροποποίηση του άρθρου 43 του Ν. 4646/2019 που επιβαρύνουν τις οφειλές από την πρώτη υπαγωγή τους στη
ρύθµιση και ως την εξόφλησή τους.

Επισήμανση

Η διάταξη ισχύει από 1.1.2020. Δεν καταλαµβάνει καταβληθέντες τόκους µε τις προϊσχύουσες διατάξεις, αλλά τους τόκους που κατεβλήθησαν µε τη «νέα»
πάγια ρύθµιση.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ 
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

I. Εκπρόθεσμη καταβολή δόσης
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Στην περίπτωση καθυστέρησης µιας δόσης, αυτή πρέπει να καταβληθεί µε επιβάρυνση 15% εντός της προθεσµίας καταβολής της επόµενης δόσης. Στην
περίπτωση που η δόση της οποίας η καταβολή καθυστερεί για πρώτη φορά είναι η τελευταία, αυτή πρέπει να καταβληθεί προσαυξηµένη κατά 15% µέχρι
την τελευταία εργάσιµη του επόµενου από την ηµεροµηνία καταβολής αυτής µήνα .

ΙΙ. Λοιπά θέματα

Δυνατότητα ρύθμισης για δεύτερη φορά

Σε περίπτωση απώλειας της ρύθµισης, επιτρέπεται, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της περίπτωσης 1 της υποπ. Α2 του
πρώτου άρθρου του Ν.4152/2013, η υπαγωγή της ίδιας οφειλής ανά οφειλέτη στη παρούσα ρύθµιση για δεύτερη φορά. Ο αριθµός των δόσεων δεν
µπορεί να υπερβαίνει τον αριθµό των δόσεων που υπολείπονταν κατά τον χρόνο απώλειας της ρύθµισης. Στην περίπτωση αυτή, για την εκ νέου υπαγωγή
στη ρύθµιση, απαιτείται ως πρώτη δόση της ρύθµισης η προκαταβολή ποσού διπλάσιου της µηνιαίας δόσης της δεύτερης ρύθµισης.

1. Η δήλωση του ποσού της προκαταβολής γίνεται από τον οφειλέτη κατά την υποβολή του αιτήµατος υπαγωγής στη ρύθµιση.

2. Η προκαταβολή είναι καταβλητέα µέσα σε τρεις (3) εργάσιµες µέρες από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για δεύτερη ρύθµιση. Η δεύτερη
ρύθµιση καθίσταται ενεργή µε την προκαταβολή του ποσού που δηλώνεται από τον οφειλέτη. Οι υπόλοιπες δόσεις της δεύτερης ρύθµισης είναι
καταβλητέες έως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των µηνών που έπονται από την ηµεροµηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθµιση. Το ποσό της προκαταβολής
εξοφλείται µε εκούσια καταβολή ή µε συµψηφισµό κατ΄ άρθρο 83 του Κ.Ε.Δ.Ε. εντός της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

3. Η αίτηση-δήλωση για προκαταβολή υποβάλλεται ηλεκτρονικά µέσω διαδικτυακής εφαρµογής για όλες τις περιπτώσεις που αυτό υποστηρίζεται τεχνικά.
Σε περίπτωση που υφίσταται αδυναµία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο ή άλλη Υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε., ο
Προϊστάµενος της οποίας είναι αρµόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.

Επισήμανση

Οφειλές, οι οποίες κατά την 1/11/2019 δεν τελούσαν σε ρύθµιση αλλά είχαν υπαχθεί προγενέστερα στις διατάξεις της ρύθµισης της υποπαρ. Α2 του
Ν.4152/2013 και αυτή απωλέσθη ή υπήχθησαν σε αυτή µετά την 1/11/2019 και µέχρι τις 26/2/2020 και απωλέσθηκε, δύναται να υπαχθούν στην παρούσα
ρύθµιση της υποπαρ. Α2, όπως ισχύει και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 43 του Ν.4646/2019, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή η
ρύθµιση θεωρείται δεύτερη.

ΙΙΙ. Έναρξη εφαρμογής της ρύθμισης

Ο χρόνος έναρξης εφαρµογής για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4646/2019 είναι η 26/02/2020. Μέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία
εξακολουθούν να υλοποιούνται οι διατάξεις της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 πριν την τροποποίηση µε
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τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4646/2019.

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Όταν ζητείται η έκδοση πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. σύµφωνα µε το άρθρο 54Α του Κ.Φ.Δ. και ο φορολογούµενος έχει ανεξόφλητες οφειλές από
διαφορετικές πηγές, συµπεριλαµβανοµένου του ΕΝ.Φ.ΙΑ, οι οποίες έχουν υπαχθεί στη ρύθµιση, και στις περιπτώσεις που υπάρχει υποχρέωση απόδοσης
του επιµεριστικά αναλογούντος φόρου είτε από τον υπόχρεο είτε από συµβολαιογράφο, ισχύουν τα οριζόµενα στις ΠΟΛ. 1004/2015 (Β΄ 2) απόφαση ΓΓΔΕ
και ΠΟΛ. 1117/2015 εγκύκλιο. Συγκεκριµένα η ΠΟΛ. 1004/2015 αναφέρεται στον τρόπο υπολογισµού και αναγραφής του αναλογικά επιµεριστικού
ΕΝ.Φ.Ι.Α. επί του πιστοποιητικού του άρθρου 54Α του Κ.Φ.Δ. , ενώ η ΠΟΛ. 1117/2015 περιγράφει τον τρόπο πίστωσης αυτού έναντι των λοιπών οφειλών,
καθώς ο συµβολαιογράφος έχει κατά τον νόµο υποχρέωση απόδοσής του εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών εργάσιµων ηµερών από τη σύνταξη του
συµβολαίου επί ποινή ακυρότητας αυτού.

Η εγκύκλιος ΠΟΛ.1117/2015 εξακολουθεί να ισχύει και ως προς τον τρόπο χορήγησης του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Κώδικα Διατάξεων
Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε µε το πρώτο άρθρο του Ν.2961/2001.

Στις περιπτώσεις που κατά τη µεταβίβαση ή σύσταση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί ακινήτων κ.λπ. χορηγούνται σωρευτικά πιστοποιητικό/ά φόρου
κληρονοµιών ή/και ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή/και αποδεικτικό ενηµερότητας µε τον όρο της παρακράτησης και απόδοσης των επ΄ αυτών αναγραφόµενων ποσών ισχύουν
τα οριζόµενα στην ΠΟΛ. 1118/2016 εγκύκλιο. Ειδικότερα, σύµφωνα µε την ως άνω εγκύκλιο, αν έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά φόρου κληρονοµιών ή/και
ΕΝ.Φ.Ι.Α. µε τον όρο παρακράτησης φόρου, τότε επί του αποδεικτικού ενηµερότητας/επί της βεβαίωσης οφειλής πρέπει να αναγράφεται ως επισηµείωση:
«Στο ποσό που παρακρατείται, συµπεριλαµβάνεται επιµεριστικός φόρος ύψους ..........ευρώ, εκ του υπ΄ αριθ............. Πιστοποιητικού .......».

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 43 Ν. 4174/2013

Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 4646/2019 , από 01/04/2020 το άρθρο 43 του Ν. 4174/2013 καταργείται. Οι υφιστάµενες ρυθµίσεις
του άρθρου 43 του Ν. 4174/2013 συνεχίζουν να ισχύουν µε τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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29/2/2020 Ε 2025/2020 (27/2/2020)-Κοινοποίηση των διατάξεων της πάγιας ρύθμισης της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/2013) όπως ισχύουν μετά την …
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Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:


