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ΘΕΜΑ:

«Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 98-109 του Μέρους Β «ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ»
του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α΄) και της Α. 1196/2019 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ

(ΦΕΚ 1762 Β΄), όπως ισχύουν, καθώς και παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή αυτών».

Με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 98 , 99 , 100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 105 , 106 , 107 , 108 και 109 του
Μέρους Β «ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α΄) «Ρύθµιση οφειλών προς τους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α΄ βαθµού, Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και
συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων και άλλες διατάξεις» και της κατ΄ εξουσιοδότηση σχετικής Απόφασης του
Υπουργού Οικονοµικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Α.1196/2019 (ΦΕΚ 1762 Β΄), όπως ισχύουν, και
παρέχονται οδηγίες για την ορθή εφαρµογή αυτών. Αναλυτικότερα:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

I. Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση

Α) Υποχρεωτικά:

Στη ρύθµιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των ληξιπρόθεσµων έως και την 31η Δεκεµβρίου 2018 οφειλών, οι οποίες, κατά την
ηµεροµηνία της αίτησης υπαγωγής, έχουν βεβαιωθεί και έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία της Φορολογικής Διοίκησης (Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικών
Κέντρων/Τελωνείων) και δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόµιµο τρόπο µε αναστολή πληρωµής ή ρύθµιση τµηµατικής καταβολής οφειλών βάσει
νόµου ή δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.

Β) Μετά από επιλογή του οφειλέτη:

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net
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Ληξιπρόθεσµες έως και την 31η Δεκεµβρίου 2018 οφειλές, οι οποίες, κατά την ηµεροµηνία της αίτησης υπαγωγής, έχουν βεβαιωθεί και έχουν
καταχωρισθεί στα βιβλία της Φορολογικής Διοίκησης και

α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόµου

β) έχουν υπαχθεί σε νοµοθετική ρύθµιση τµηµατικής καταβολής οφειλών κατά τις διατάξεις της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του
Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α΄), του άρθρου 43 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄) ή σε ρύθµιση κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του πέµπτου άρθρου
του Ν. 2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α΄), η οποία είναι σε ισχύ.

Επισημάνσεις:

- Στη ρύθµιση υπάγονται και οφειλές που βεβαιώθηκαν έως την ηµεροµηνία αίτησης υπαγωγής, εφόσον αυτές κατέστησαν ληξιπρόθεσµες έως
την 31η Δεκεµβρίου 2018.

- Στην περίπτωση υπαγωγής στη νέα ρύθµιση ήδη ρυθµισµένων κατά την ηµεροµηνία της αίτησης οφειλών µε τις διατάξεις της υποπαρ. Α2 της
παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013, του άρθρου 43 του Ν. 4174/2013 και της παρ. 5 του πέµπτου άρθρου του Ν. 2275/1994,
επέρχεται απώλεια των ανωτέρω νοµοθετικών ρυθµίσεων τµηµατικής καταβολής χρεών και των ευεργετηµάτων αυτών. Η απώλεια επέρχεται
αυτοµατοποιηµένα µε την επικύρωση της νέας ρύθµισης, δηλαδή µετά την πίστωση της πρώτης δόσης αυτής. Σε περίπτωση που στις ρυθµίσεις
της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013, του άρθρου 43 του Ν. 4174/2013 και της παρ. 5 του πέµπτου άρθρου του
Ν. 2275/1994, περιλαµβάνονται οφειλές που δεν µπορούν να υπαχθούν στην παρούσα ρύθµιση, οι τελευταίες δύνανται να τακτοποιηθούν από
τον οφειλέτη κατά νόµιµο τρόπο µε εκ νέου υπαγωγή τους στις ανωτέρω ρυθµίσεις ή µε υπαγωγή τους σε άλλη ρύθµιση τµηµατικής
καταβολής, σύµφωνα µε τους οικείους όρους και προϋποθέσεις.

- Οφειλές που έχουν υπαχθεί σε λοιπές ρυθµίσεις τµηµατικής καταβολής βεβαιωµένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών, οι οποίες είναι σε
ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στην παρούσα ρύθµιση, δεν δύνανται να υπαχθούν σε αυτή. Ειδικά, όµως, στις
περιπτώσεις των οφειλών που έχουν υπαχθεί σε νοµοθετική ρύθµιση κατά τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 17 του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α΄) ή
του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄) ή σε σύµβαση/ρύθµιση µε τη Φορολογική Διοίκηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
4469/2017 (ΦΕΚ 62 Α΄) και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών αποφάσεων, η υπαγωγή στην παρούσα ρύθµιση αποκλείεται όχι µόνο
όταν η προηγούµενη ρύθµιση είναι σε ισχύ αλλά και µετά την απώλεια αυτής, εφόσον η απώλεια έλαβε χώρα µετά την κατάθεση του σχεδίου
του παρόντος νόµου στη Βουλή, δηλαδή µετά τις 6/5/2019 (βλ. κατωτέρω στο κεφάλαιο III γ της παρούσας ενότητας).

- Οφειλές βεβαιωµένες στη Φορολογική Διοίκηση υπέρ νοµικών προσώπων και τρίτων υπάγονται σε πρόγραµµα ρύθµισης σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στα άρθρα 98-109 του Ν. 4611/2019.

- Σε περίπτωση που υφίστανται οφειλές που είναι βεβαιωµένες σε περισσότερες της µίας/ενός Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικού Κέντρου ή Τελωνείου, αυτές
ρυθµίζονται ανά Υπηρεσία.

- Ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει να υπαγάγει στη ρύθµιση ορισµένες µόνο από τις προαιρετικά υπαγόµενες οφειλές. Στην περίπτωση αυτή η
αίτηση για την υπαγωγή υποβάλλεται στην αρµόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής Υπηρεσία. Στην αρµόδια για την επιδίωξη της
είσπραξης της οφειλής Υπηρεσία υποβάλλεται η αίτηση και στην περίπτωση που ο οφειλέτης έχει ευθύνη για την καταβολή µέρους προαιρετικά
εντασσόµενης στη ρύθµιση οφειλής.

ΙΙ. Δικαιούχοι υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση

Η ρύθµιση χορηγείται ανά οφειλέτη και για τις οφειλές για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής. Στη ρύθµιση δύνανται να υποβάλουν αίτηση
υπαγωγής µε τους ίδιους όρους:

α) ο πρωτοφειλέτης (φυσικό πρόσωπο ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, όπως νόµιµα εκπροσωπείται),

β) τα πρόσωπα που ευθύνονται µαζί µε τον πρωτοφειλέτη, κατά το µέρος της ευθύνης τους. Τα αλληλεγγύως ευθυνόµενα πρόσωπα για οφειλές
νοµικών προσώπων ή νοµικών οντοτήτων, δύνανται να υπαγάγουν τις οφειλές αυτές σε πρόγραµµα ρύθµισης που προβλέπεται για το νοµικό
πρόσωπο ή τη νοµική οντότητα µε το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων της ρύθµισης αυτού, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 101 του
Ν. 4611/2019 και της κατ΄ εξουσιοδότηση σχετικής Απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων Α.1196/2019 (ΦΕΚ 1762 Β΄) (π.χ. διευθύνων σύµβουλος, εφόσον έχει ευθύνη καταβολής για χρέη της Α.Ε. κατά τις κείµενες διατάξεις,
µπορεί να ρυθµίσει τα χρέη αυτά σύµφωνα µε το πρόγραµµα ρύθµισης που προβλέπεται για τα νοµικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
δηλαδή σε έως 24 ή 36 δόσεις).

γ) οι κληρονόµοι αποβιωσάντων οφειλετών, δεδοµένου ότι δεν πρόκειται περί συνυπευθυνότητας µε τον οφειλέτη αλλά επιµεριστικής ευθύνης
καταβολής κατά 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.

ΙΙΙ. Εξαιρέσεις από την υπαγωγή στη ρύθμιση

α) Οφειλέτες που κατά το χρόνο υπαγωγής έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για φοροδιαφυγή ή λαθρεµπορία.
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β) Οφειλές οι οποίες, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις, δεν δύνανται να υπαχθούν σε νοµοθετική ρύθµιση τµηµατικής καταβολής οφειλών,
όπως οι οφειλές που προκύπτουν λόγω ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν µε τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων
αποθεµατικών σε εφαρµογή του άρθρου 22 του Ν.4002/2011 , οι οποίες δεν δύνανται να ρυθµιστούν σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της
παρ.1β του ως άνω άρθρου.

γ) Οφειλές που είχαν υπαχθεί σε νοµοθετική ρύθµιση, κατά τις διατάξεις των άρθρων 1-17 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α΄) ή του άρθρου 51 του
Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄) ή σε σύµβαση/ρύθµιση µε τη Φορολογική Διοίκηση σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4469/2017 (ΦΕΚ 62 Α΄)
εφόσον οι ανωτέρω ρυθµίσεις απωλέσθηκαν, σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις των οικείων διατάξεων που τις διέπουν,
µετά την 6η Μαΐου 2019 (ηµεροµηνία κατάθεσης στη Βουλή των Ελλήνων του σχεδίου νόµου του Ν.4611/2019).

IV. Ειδικότερα θέματα

Στην περίπτωση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί στα Τελωνεία

α) Ρυθµίζονται:

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 30% του ποσού της καταλογιστικής πράξης, το οποίο είναι απαιτητό µε την κατάθεση προσφυγής κατά αυτής, σύµφωνα µε το άρθρο 150
του Τελωνειακού Κώδικα.

β) Δεν Ρυθµίζονται:

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

ii. το 50% οφειλής, το οποίο είναι απαιτητό κατά την άσκηση προσφυγής, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του Τελωνειακού Κώδικα.

Επισήμανση:

Διευκρινίζεται ότι, στις περιπτώσεις των καταλογιστικών πράξεων που εκδίδονται στα 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.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

Ι. Υποβολή αίτησης - Προϋποθέσεις υπαγωγής - Καταβολή δόσεων

Α. Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθµιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, µέσω διαδικτυακής εφαρµογής, έως και την 30η Σεπτεµβρίου 2019
(Απόφαση Α.1210/2019 ΦΕΚ Β΄2091/05.06.2019).

Επισημάνσεις:

- Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθµιση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 .

- Τυχόν εκκρεµής πίστωση ποσού έως πενήντα (50) ευρώ από καταβολή ή απόδοση που έχει διενεργηθεί πριν την ηµεροµηνία υποβολής της
αίτησης για υπαγωγή στη ρύθµιση δεν εµποδίζει την υποβολή της σχετικής αίτησης µέσω διαδικτυακής εφαρµογής.

- Σε περίπτωση που εκκρεµεί πίστωση ποσού άνω των πενήντα (50) ευρώ, η πίστωση διενεργείται κατά προτεραιότητα και η τυχόν
εναποµείνασα οφειλή δύναται να υπαχθεί στη ρύθµιση.

Β. Εξαιρετικά, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά, υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο ή άλλη Υπηρεσία,
ο Προϊστάµενος της οποίας είναι αρµόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.

Επισήμανση:

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

Γ. Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθµιση είναι η καταβολή τουλάχιστον της πρώτης δόσης εντός τριών εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα
υποβολής της αίτησης. Οι επόµενες δόσεις καταβάλλονται µέχρι και την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των επόµενων µηνών.

Τα αποδιδόµενα ποσά, µετά την υποβολή της αίτησης, από συµψηφισµό κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 του ΚΕΔΕ, όπως ισχύουν, από
παρακράτηση επί αποδεικτικού ενηµερότητας ή βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του ΚΦΔ και από µέτρα αναγκαστικής είσπραξης
λαµβάνονται υπόψη για την κάλυψη της πρώτης δόσης της χορηγηθείσας ρύθµισης, εφόσον εισπράττονται εντός τριών εργάσιµων ηµερών από
την ηµεροµηνία αυτής και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείµενες διατάξεις.

Επισημάνσεις:
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- Εφόσον η πρώτη δόση δεν εξοφληθεί εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσµίας, ο αιτών µπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση έως τη λήξη
της προθεσµίας για υπαγωγή στη ρύθµιση του Ν. 4611/2019, ήτοι τις 30.09.2019.

- Δεν υφίσταται περιορισµός ως προς το ύψος της οφειλής, η οποία δύναται να υπαχθεί στη ρύθµιση.

- Ο οφειλέτης τυγχάνει των ευεργετηµάτων της ρύθµισης µε την εξόφληση της πρώτης δόσης αυτής. Σηµειώνεται ότι, εφόσον τα αποδιδόµενα
ποσά από µέτρα αναγκαστικής είσπραξης, συµψηφισµό, παρακράτηση επί αποδεικτικού ενηµερότητας ή βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του
ΚΦΔ δεν έχουν αποδοθεί, επισπεύδεται η απόδοση αυτών εντός της ανωτέρω προθεσµίας των τριών εργάσιµων ηµερών από την υποβολή της
αίτησης µε επιµέλεια του οφειλέτη.

- Τα ήδη αποδοθέντα ποσά κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν λαµβάνονται υπόψη για την κάλυψη της πρώτης δόσης, έστω και αν
εκκρεµεί η πίστωσή τους.

ΙΙ. Φορείς είσπραξης

Η καταβολή των δόσεων διενεργείται στους φορείς είσπραξης (όπως συνεργαζόµενες Τράπεζες, Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, ΕΛ.ΤΑ.), µε τη χρήση
µοναδικού κωδικού πληρωµής (Ταυτότητα Ρυθµισµένης Οφειλής - Τ.Ρ.Ο.) ή σε υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης (Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικό
Κέντρο, Τελωνείο κατά περίπτωση). Ειδικά για τις τελωνειακές οφειλές που υπάγονται σε ρύθµιση η καταβολή διενεργείται µε τη χρήση
Ταυτότητας Πληρωµής είτε στο αρµόδιο Τελωνείο είτε ηλεκτρονικά.

Επισήμανση:

- Σε περίπτωση που υπάγονται στη νέα ρύθµιση οφειλές οι οποίες τελούσαν σε προηγούµενη ρύθµιση τµηµατικής καταβολής, οι δόσεις της
οποίας καταβάλλονταν µε εντολή αυτόµατης χρέωσης λογαριασµού που τηρείται σε φορέα είσπραξης, ο φορολογούµενος θα πρέπει να
απευθυνθεί στο φορέα είσπραξης για την αλλαγή της εντολής.

ΙΙΙ. Αρμοδιότητα

Ως αρµόδιος για τη χορήγηση της ρύθµισης, την παρακολούθηση, την τήρηση των όρων της, την απώλεια αυτής και κάθε άλλη αναγκαία
διαδικασία ορίζεται ο Προϊστάµενος της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου ή άλλης Υπηρεσίας, ο οποίος είναι αρµόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης
της οφειλής.

Στην περίπτωση παράλληλης αρµοδιότητας του Προϊσταµένου της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, αρµόδιος για τα ανωτέρω ορίζεται ο
τελευταίος, ανεξαρτήτως του ύψους της ρυθµιζόµενης οφειλής.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Ι. Ευεργετήματα υπέρ του οφειλέτη

Διακανονισμός πληρωμής - Απαλλαγές από τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής

Οι βεβαιωµένες οφειλές δύνανται να ρυθµίζονται µε καταρχήν άπαξ απαλλαγή ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) από τους τόκους και
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής που τις επιβαρύνουν κατά την ηµεροµηνία της αίτησης για υπαγωγή µε ελάχιστο ποσό δόσης τα τριάντα
(30) ευρώ.

Ειδικότερα:

A. Φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα/νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:

Για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα και νοµικά πρόσωπα/νοµικές οντότητες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στα οποία
περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους σωµατεία και ιδρύµατα, µε συνολικό εισόδηµα κατά το φορολογικό έτος 2017 µέχρι δέκα χιλιάδες
(10.000) ευρώ χορηγείται δυνατότητα ρύθµισης των οφειλών τους σε έως εκατόν είκοσι (120) δόσεις, υπό τον περιορισµό του ελάχιστου ποσού
µηνιαίας δόσης, ήτοι τριάντα (30) ευρώ. Για τους ως άνω οφειλέτες µε εισόδηµα άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ο αριθµός των δόσεων
καθορίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση µε βάση το συνολικό εισόδηµα του οφειλέτη (ατοµικό, φορολογούµενο ή απαλλασσόµενο,
πραγµατικό για τα φυσικά πρόσωπα και φορολογούµενο ή απαλλασσόµενο για τα νοµικά πρόσωπα/νοµικές οντότητες µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, 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 ) κατά το φορολογικό έτος 2017 και το ύψος της ρυθµιζόµενης οφειλής. Ειδικότερα, το συνολικό εισόδηµα του φορολογικού
έτους 2017 πολλαπλασιάζεται τµηµατικά µε προοδευτικά κλιµακωτό συντελεστή, ως ακολούθως:

Για τµήµα εισοδήµατος:

i) από 10.000,01 ευρώ έως 15.000 ευρώ µε συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%),

ii) από 15.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ µε συντελεστή έξι τοις εκατό (6%),

iii) από 20.000,01 ευρώ έως 25.000 ευρώ µε συντελεστή οκτώ τοις εκατό (8%),

iv) από 25.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ µε συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%),
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v) από 30.000,01 ευρώ έως 50.000 ευρώ µε συντελεστή δώδεκα τοις εκατό (12%),

vi) από 50.000,01 ευρώ έως 75.000 ευρώ µε συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%),

vii) από 75.000,01 ευρώ έως 100.000 ευρώ µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%),

viii) πάνω από 100.000 ευρώ µε συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά στους οφειλέτες φυσικά πρόσωπα, ο ανωτέρω συντελεστής µειώνεται, για κάθε έναν από τους γονείς, κατά µία
ποσοστιαία µονάδα, ανάλογα µε τον αριθµό των εξαρτώµενων τέκνων του, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4172/2013
και προκύπτουν από τους κωδικούς 003 και 004 του πίνακα 8 του εντύπου Ε1, ως εξής:

i) κατά µία (1) µονάδα για ένα τέκνο,

ii) κατά δύο (2) µονάδες για δύο τέκνα,

iii) κατά τρεις (3) µονάδες για τρία τέκνα και άνω.

Το προκύπτον άθροισµα των γινοµένων των τµηµάτων του εισοδήµατος µε τους αντίστοιχους συντελεστές αναγόµενο σε µηνιαία βάση διαιρεί το
ποσό της ρυθµιζόµενης οφειλής. Το πλήθος των δόσεων προκύπτει από το ακέραιο µέρος του πηλίκου της διαίρεσης αυτής, υπό τον
περιορισµό του ελάχιστου ποσού µηνιαίας δόσης, ήτοι τριάντα (30) ευρώ.

Ο αριθµός των δόσεων που προτείνεται από τη Φορολογική Διοίκηση για τα ανωτέρω πρόσωπα δεν µπορεί να είναι µικρότερος των δεκαοκτώ
(18), µε την επιφύλαξη του ελάχιστου ποσού δόσης.

Διευκρινίζεται ότι όσον αφορά στα φυσικά πρόσωπα, το εισοδηµατικό κριτήριο που ορίζεται στο άρθρο 98 του Ν. 4611/2019 για την υπαγωγή
στην ρύθµιση περιλαµβάνει όλα τα ατοµικά πραγµατικά εισοδήµατα φορολογούµενα, απαλλασσόµενα, φορολογούµενα µε ειδικό τρόπο ή
αυτοτελώς και ανεξάρτητα από το αν τα εισοδήµατα αυτά υπόκεινται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Δηλαδή, δεν περιλαµβάνονται τα
τεκµαρτά εισοδήµατα των δαπανών διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων καθώς και η προστιθέµενη διαφορά τεκµηρίου που
τυχόν προκύψει (διαφορά µεταξύ τεκµαρτού και συνολικού εισοδήµατος που προστίθεται στο φορολογητέο εισόδηµα).

Επίσης, στο ατοµικό εισόδηµα του φορολογούµενου (γονέας) περιλαµβάνεται και το εισόδηµα του ανήλικου τέκνου του που προστίθεται και
φορολογείται στο όνοµα του γονέα µε βάση την παρ.4 του άρθρου 11 του Ν.4172/2013 .

Επιπλέον απαλλαγές από προσαυξήσεις/τόκους εκπρόθεσμης καταβολής

Εάν ο οφειλέτης, φυσικό πρόσωπο ή νοµικό πρόσωπο/νοµική οντότητα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, επιλέξει πριν από την υπαγωγή της
οφειλής του στη ρύθµιση να καταβάλει την οφειλή του σε µικρότερο πλήθος δόσεων από αυτό που προτείνεται από τη Φορολογική Διοίκηση,
δικαιούται µείωσης των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσµης καταβολής µεγαλύτερης της καταρχάς απαλλαγής κατά ποσοστό 10% που
χορηγείται σε όλους τους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθµιση, και σε συνάρτηση µε το ποσοστό αποµείωσης του πλήθους δόσεων που
επιλέγεται από το φορολογούµενο, το οποίο υπολογίζεται στην πλησιέστερη ακέραιη µονάδα.

Ειδικότερα:

α) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων είκοσι τοις εκατό (20%), χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%),

β) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων τριάντα τοις εκατό (30%), χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%),

γ) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων σαράντα τοις εκατό (40%), χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%),

δ) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων πενήντα τοις εκατό (50%), χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%),

ε) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων εξήντα τοις εκατό (60%), χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα πέντε τοις εκατό (55%),

στ) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων εβδοµήντα τοις εκατό (70%), χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%),

ζ) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων ογδόντα τοις εκατό (80%), χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%),

η) για ποσοστό αποµείωσης δόσεων ενενήντα τοις εκατό (90%), χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%),

θ) σε περίπτωση που ο οφειλέτης εξοφλήσει εφάπαξ την οφειλή του, χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων κατά ποσοστό εκατό τοις
εκατό (100%).

Επισημάνσεις:

- Στις ανωτέρω απαλλαγές τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής συµπεριλαµβάνεται το ποσοστό απαλλαγής του πρώτου
εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 98 του Ν. 4611/2019 , ήτοι δέκα τοις εκατό (10%).

- Οφειλέτες φυσικά πρόσωπα ή νοµικά πρόσωπα/νοµικές οντότητες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε συνολικό εισόδηµα άνω των 10.000
ευρώ για τους οποίους το πλήθος των δόσεων της ρύθµισης διαµορφώνεται σε µικρότερο των 18 δόσεων µε βάση τους σχετικούς κλιµακωτούς
συντελεστές υπολογισµού αυτού (π.χ. 16 δόσεις), αλλά, λόγω του ελάχιστου αριθµού δόσεων, τους χορηγείται ρύθµιση 18 µηνιαίων δόσεων,
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εφόσον επιθυµούν την υπαγωγή σε µικρότερο πλήθος δόσεων απ΄ αυτές που τους προτείνει η Φορολογική Διοίκηση, τυγχάνουν επιπλέον
απαλλαγής τόκων/προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής σύµφωνα µε τα ανωτέρω ποσοστά αποµείωσης σε συνάρτηση µε το πλήθος
δόσεων που αρχικά διαµορφώνεται από τους κλιµακωτούς συντελεστές (π.χ. 16 δόσεις).

Στην περίπτωση που το πλήθος δόσεων που προκύπτει, κατά τον υπολογισµό του ποσοστού αποµείωσης του αρχικού πλήθους δόσεων, είναι
το ίδιο για διαφορετικά ποσοστά απαλλαγής προσαυξήσεων, ο φορολογούµενος τυγχάνει απαλλαγής λαµβάνοντας υπόψη το µεγαλύτερο
ποσοστό απαλλαγής προσαυξήσεων.

- Στην περίπτωση που οι ανωτέρω οφειλέτες (φυσικά πρόσωπα ή νοµικά πρόσωπα/νοµικές οντότητες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) επιλέξουν
σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθµισης την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου αριθµού των δόσεων των ρυθµισµένων οφειλών ή τη µετάπτωση
σε µικρότερο αριθµό δόσεων, τυγχάνουν απαλλαγής επί του εναποµείναντος ποσού των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσµης καταβολής, σε
ποσοστό ίσο µε αυτό που αντιστοιχεί στον αριθµό των µηνιαίων δόσεων που τελικά διαµορφώνεται σύµφωνα µε τα ανωτέρω ποσοστά
αποµείωσης.

- Αν τα νοµικά πρόσωπα/νοµικές οντότητες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών, ως συνολικό εισόδηµα για τον
υπολογισµό του αριθµού των δόσεων λαµβάνεται υπόψη το συνολικό εισόδηµα φορολογούµενο ή απαλλασσόµενο του φορολογικού έτους
διακοπής εργασιών. Σε περίπτωση διακοπής εργασιών µετά την 1.1.2014, 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 σε
περίπτωση διακοπής εργασιών 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). Εφόσον το νοµικό πρόσωπο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα έχει προβεί σε διακοπή εργασιών µετά την
31.12.2017, για τον υπολογισµό του αριθµού των δόσεων λαµβάνεται υπόψη το συνολικό εισόδηµα του φορολογικού έτους 2017. Τέλος,
εφόσον το νοµικό πρόσωπο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα έχει προβεί στη διακοπή πριν την 1.1.2013, χορηγείται ο µέγιστος αριθµός δόσεων.

- Σε περίπτωση που ο οφειλέτης φυσικό πρόσωπο δεν είχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος κατά το φορολογικό έτος
2017, χορηγείται το µέγιστο πλήθος δόσεων υπό τον περιορισµό του ελάχιστου ποσού δόσης.

B. Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα:

Για οφειλέτες νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα χορηγείται δυνατότητα ρύθµισης των οφειλών τους σε έως είκοσι
τέσσερις (24) µηνιαίες δόσεις και κατ΄ εξαίρεση σε έως τριάντα έξι (36) µηνιαίες δόσεις, εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται από
έκτακτη αιτία ή φόρους που καταβάλλονται εφάπαξ, µε ταυτόχρονη απαλλαγή από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσµης καταβολής που τις
επιβαρύνουν κατά την ηµεροµηνία της αίτησης υπαγωγής, σε συνάρτηση µε το πλήθος των δόσεων που επιλέγονται, υπό τον περιορισµό του
ελάχιστου ποσού µηνιαίας δόσης.

Επισήμανση:

- Σε περίπτωση που υφίστανται οφειλές του ίδιου οφειλέτη που µπορούν να ρυθµίζονται, άλλες έως είκοσι τέσσερις (24) και άλλες έως τριάντα
έξι (36) µηνιαίες δόσεις, αυτές ρυθµίζονται διακριτά.

Ειδικότερα:

α) Για οφειλές που ρυθµίζονται σε έως εικοσιτέσσερις (24) δόσεις:

αα) χορηγείται απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής που τις επιβαρύνουν κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),
εφόσον η οφειλή καταβάλλεται εφάπαξ,

ββ) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε δύο (2) έως έξι (6) µηνιαίες δόσεις,

γγ) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε επτά (7) έως δώδεκα (12) µηνιαίες δόσεις,

δδ) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) έως δεκαοκτώ (18)
µηνιαίες δόσεις,

εε) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε δεκαεννέα (19) έως είκοσι δύο (22) µηνιαίες
δόσεις.

β) Για οφειλές που ρυθµίζονται σε έως τριάντα έξι (36) δόσεις:

αα) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) των προσαυξήσεων/τόκων εκπρόθεσµης καταβολής που τις επιβαρύνουν,
εφόσον η οφειλή καταβάλλεται εφάπαξ,

ββ) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε δύο (2) έως έξι (6) µηνιαίες δόσεις,

γγ) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό εβδοµήντα τοις εκατό (70%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε επτά (7) έως δώδεκα (12) µηνιαίες
δόσεις,
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δδ) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) έως δεκαοκτώ (18) µηνιαίες
δόσεις,

εε) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε δεκαεννέα (19) έως είκοσι τέσσερις (24)
µηνιαίες δόσεις,

στστ) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε είκοσι πέντε (25) έως τριάντα (30) µηνιαίες
δόσεις.

Επισήμανση:

- Στις ανωτέρω απαλλαγές τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής συµπεριλαµβάνεται το ποσοστό απαλλαγής του πρώτου
εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 98 του Ν. 4611/2019, ήτοι δέκα τοις εκατό (10%).

- Στην περίπτωση που ο οφειλέτης (νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα κερδοσκοπικού χαρακτήρα) επιλέξει σε οποιοδήποτε στάδιο της
ρύθµισης την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου αριθµού των δόσεων των ρυθµισµένων οφειλών ή τη µετάπτωση σε µικρότερο αριθµό
δόσεων, τυγχάνει απαλλαγής επί του εναποµείναντος ποσού των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσµης καταβολής, σε ποσοστό ίσο µε αυτό
που αντιστοιχεί στον αριθµό των µηνιαίων δόσεων που τελικά διαµορφώνεται.

Επισημάνσεις:

- Σε κάθε περίπτωση αλλαγής προγράµµατος ρύθµισης η νέα ρύθµιση λαµβάνει νέα ταυτότητα πληρωµής (Τ.Ρ.Ο.), αποτελεί δε συνέχεια της
αρχικής ρύθµισης.

- Η διάρκεια της ρύθµισης των βεβαιωµένων οφειλών υπέρ αλλοδαπού δηµοσίου κατόπιν αιτήσεων αµοιβαίας συνδροµής στην είσπραξη δεν
δύναται να υπερβαίνει την ηµεροµηνία παραγραφής, όπως αυτή ορίζεται από το αλλοδαπό δηµόσιο. Στην περίπτωση αυτή οι οφειλές προς το
αλλοδαπό δηµόσιο δύνανται, µε αίτηση που υποβάλλεται στην αρµόδια υπηρεσία, να ρυθµίζονται µε διαφορετική Ταυτότητα Ρυθµισµένης
Οφειλής από τις λοιπές οφειλές.

- Με την υπαγωγή ή την εφάπαξ εξόφληση και υπό την προϋπόθεση της τήρησης του προγράµµατος ρύθµισης δεν υπολογίζονται τα πρόστιµα
του άρθρου 57 του ΚΦΔ και του άρθρου 6 του ΚΕΔΕ.

- Οι απαλλαγές διενεργούνται επί των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσµης καταβολής των άρθρων 6 του Κ.Ε.Δ.Ε. και 53 του Κ.Φ.Δ., οι
οποίοι υπολογίζονται κατά την είσπραξη, όπως έχουν διαµορφωθεί κατά την ηµεροµηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθµιση.

ΙΙ. Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας

Στον οφειλέτη που είναι συνεπής στη ρύθµιση δύναται να χορηγείται αποδεικτικό ενηµερότητας των οφειλών του στη Φορολογική Διοίκηση,
µηνιαίας διάρκειας (µε παρακράτηση ποσοστού, όπου απαιτείται), εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 12 του Κ.Φ.Δ.
και της κατ΄ εξουσιοδότηση εκδοθείσας απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1274/2013 (ΦΕΚ 3398 Β΄), όπως ισχύουν.

Επισήμανση:

- Σε έκτακτες περιπτώσεις που για οποιαδήποτε αιτία δεν εµφανίζονται στο πληροφοριακό σύστηµα των Δ.Ο.Υ. οι σχετικές πληρωµές, ο αιτών
οφείλει να προσκοµίζει στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. το σχετικό παραστατικό πληρωµής, για την αξιολόγηση του αιτήµατος χορήγησης αποδεικτικού
ενηµερότητας.

III. 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.

IV. Μη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης

Για οφειλές που έχουν υπαχθεί σε πρόγραµµα ρύθµισης και ο οφειλέτης συµµορφώνεται µε το πρόγραµµα αυτής και εφόσον έχει ελεγχθεί η
συνδροµή των ουσιαστικών προϋποθέσεων υπαγωγής και διατήρησής τους, όπως αναφέρονται στις αντίστοιχες Ενότητες της παρούσας,
αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών µέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης εν γένει (π.χ. έκδοση προγράµµατος
πλειστηριασµού) επί κινητών ή ακινήτων. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που κατά την ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση έχουν
ήδη επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί παραγγελίες κατάσχεσης, τα ποσά όµως που θα αποδίδονται από τις κατασχέσεις στα χέρια
τρίτων καλύπτουν δόση ή δόσεις της ρύθµισης, εφόσον εισπράττονται κατά τη διάρκεια αυτής και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείµενες
διατάξεις. Με την απώλεια των ευεργετηµάτων της ρύθµισης, τα µέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

V. Δικαιώματα του Δημοσίου

Η Φορολογική Διοίκηση διατηρεί το δικαίωµα και µετά την υπαγωγή στη ρύθµιση:
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α) να µη χορηγεί αποδεικτικό ενηµερότητας για µεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εµπραγµάτου δικαιώµατος επ΄ αυτού, εφόσον δεν
διασφαλίζονται τα συµφέροντά του Δηµοσίου, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 12 του ΚΦΔ και την κατ΄ εξουσιοδότηση εκδοθείσα
απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1274/2013 , όπως ισχύουν,

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

γ) να ορίζει ποσοστό παρακράτησης, στις περιπτώσεις που απαιτείται η προσκόµιση αποδεικτικού για είσπραξη χρηµάτων από φορείς του
Δηµοσίου, το οποίο αναγράφεται επί του χορηγούµενου αποδεικτικού ενηµερότητας κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 12 του ΚΦΔ και
την κατ΄ εξουσιοδότηση εκδοθείσα απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1274/2013, όπως ισχύουν,

δ) να προβαίνει σε συµψηφισµό των χρηµατικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 42 του ΚΦΔ και στο άρθρο
83 του ΚΕΔΕ, όπως ισχύουν.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ
ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

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

α) δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόµενες µηνιαίες δόσεις της ρύθµισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων της
ρύθµισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα,

β) δεν υποβάλλει τις προβλεπόµενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος και του φόρου προστιθέµενης αξίας, καθ΄ όλο το διάστηµα της
ρύθµισης των οφειλών του και µέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών (3) µηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής τους
ή εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθµιση του παρόντος, εφόσον η προθεσµία υποβολής έχει παρέλθει
πριν την υπαγωγή σε αυτή,

γ) δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόµιµο τρόπο τις οφειλές του, καθ΄ όλη τη διάρκεια της ρύθµισης, εντός διµήνου από τη λήξη της
προθεσµίας καταβολής τους ή εντός διµήνου από την ηµεροµηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθµιση του παρόντος, εφόσον η προθεσµία
καταβολής τους έχει παρέλθει πριν την υπαγωγή σε αυτή,

δ) µετά την υπαγωγή στη ρύθµιση, υποπέσει σε παραβάσεις του άρθρου 54 παρ. 1 περ. ι), ια), ιβ), ιε) ή ιστ) ή του άρθρου 58Α παρ. 1 του Ν.
4174/2013 καθ΄ υποτροπή. Ως υποτροπή νοείται δηλαδή η διαπίστωση µε την έκδοση πράξης επιβολής προστίµου εκ νέου διάπραξης
οποιασδήποτε παράβασης εκ των ως άνω αναφεροµένων από την ένταξη του φορολογούµενου στη ρύθµιση και εφεξής.

Γενικώς, στην περίπτωση που διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθµισης ότι δεν πληρούνται οι όροι των διατάξεων των άρθρων 98-109
του µέρους Β του Ν. 4611/2019, η ρύθµιση απόλλυται και ο οφειλέτης χάνει τα ευεργετήµατα αυτής.

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

I. Προϋποθέσεις υπαγωγής

Για την υπαγωγή στη ρύθµιση είναι απαραίτητη η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος της τελευταίας πενταετίας µε τελευταίο
φορολογικό έτος το 2017, µε την εξαίρεση των νοµικών προσώπων/νοµικών οντοτήτων που έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών, για τα οποία
ως τελευταίο έτος της πενταετίας θεωρείται το φορολογικό έτος διακοπής εργασιών, µε τελευταίο έτος ελέγχου υποβολής δήλωσης εκείνο για το
οποίο κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθµιση, δεν έχει παρέλθει η δεκαπενταετής παραγραφή της παρ. 5 του άρθρου
84 του Ν. 2238/1994 . Για περιπτώσεις νοµικών προσώπων/οντοτήτων που ήταν ενεργά κατά τα έτη 2003 ή 2004 και εφόσον τα έτη αυτά
ελέγχονται για την υποβολή των δηλώσεων της πενταετίας, ο έλεγχος κατά τα ως άνω διενεργείται στη Δ.Ο.Υ.. Για τα νοµικά πρόσωπα/οντότητες
που έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών µετά την 31.12.2017 ως τελευταίο έτος της πενταετίας για τον έλεγχο υποβολής δηλώσεων θεωρείται
το φορολογικό έτος 2017.

Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, στην αίτηση υπαγωγής αναγράφονται το έτος ή τα έτη εντός της ανωτέρω πενταετίας για τα οποία ο
οφειλέτης δεν είχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4172/2013 .

ΙΙ. Τόκος

Οι υπαχθείσες στη ρύθµιση οφειλές δεν επιβαρύνονται εφεξής µε προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσµης καταβολής κατά Κ.Ε.Δ.Ε. και κατά
Κ.Φ.Δ. αλλά µε τόκο που ανέρχεται σε πέντε εκατοστιαίες µονάδες (5%) ετησίως υπολογισµένο.

Κατ΄ εξαίρεση, βασικές συνολικές οφειλές ανά Υπηρεσία µέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ που υπάγονται σε πρόγραµµα ρύθµισης δεν
επιβαρύνονται πλέον µε προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσµης καταβολής εφόσον ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο και το συνολικό
εισόδηµά του (ατοµικό, φορολογούµενο ή απαλλασσόµενο, πραγµατικό) κατά το φορολογικό έτος 2017 δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες
(10.000) ευρώ.

ΙΙΙ. Εκπρόθεσμη καταβολή δόσης
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Στην περίπτωση καθυστέρησης δόσης, αυτή πρέπει να καταβληθεί µε επιβάρυνση που ανέρχεται σε δύο εκατοστιαίες µονάδες (2%) ανά µήνα
καθυστέρησης.

IV. Πίστωση ποσών από παρακράτηση ή συμψηφισμό ή πράξεις εκτέλεσης

Ο συµψηφισµός κατά τις διατάξεις του άρθρου 42 του ΚΦΔ και του άρθρου 83 του ΚΕΔΕ, τα αποδιδόµενα ποσά από παρακράτηση επί
αποδεικτικού ενηµερότητας και βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του ΚΦΔ ή από πράξεις εκτέλεσης (π.χ. απόδοση πλειστηριάσµατος),
καλύπτουν δόση ή δόσεις της χορηγηθείσας ρύθµισης εφόσον αποδίδονται κατά τη διάρκεια εν ισχύ ρύθµισης και δεν πιστώνονται διαφορετικά
κατά τις κείµενες διατάξεις.

V. Μη απώλεια ρύθμισης

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης εκ παραδροµής δεν έχει καταβάλει το ποσό επιβάρυνσης εκπρόθεσµης καταβολής δόσης ή εν γένει ποσά
µικρού ύψους ή στις περιπτώσεις που αποδεδειγµένα η µη καταβολή δόσης ή µέρους δόσης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του αλλά αποτελεί
ευθύνη τρίτου (π.χ. λάθος καταχώρηση ποσού από φορέα πληρωµής κλπ), η ρύθµιση των άρθρων 98-109 του Ν. 4611/2019 δεν απόλλυται,
εφόσον ο οφειλέτης καταβάλλει το οφειλόµενο ποσό κατόπιν της ενηµέρωσής του από το αρµόδιο όργανο για την τήρηση των όρων της
ρύθµισης και την απώλεια αυτής, εντός σαράντα πέντε (45) εργασίµων ηµερών.

VI. Αναστολή παραγραφής ρυθμιζόμενων οφειλών

Με την υπαγωγή στη ρύθµιση αναστέλλεται η παραγραφή των ρυθµιζόµενων οφειλών καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτής και δεν
συµπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από την απώλεια αυτής, κατά τα οριζόµενα στην Ενότητα Δ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας.

Εκτύπωση από την Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net.

Συνδρομητής:


