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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ – ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ 

ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ  ΚΑΙ ΜΕ  Ε-ΜΑIL 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
 
Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΕΛΕΓΧΩΝ 
& ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΑ  Α-Ε 
ΤΗΛ : 210 3630573, 3635480, 3614280, 3614303 
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ  
ΤΜΗΜΑ: Α       ΤΗΛ : 210 3375394 
 
Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19Η  ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Δ΄ 
ΤΗΛ : 210 6987439 
  
Ταχ. Δ/νση     :  Καρ. Σερβίας 10             
Ταχ. Κωδ.      :  101 84 ΑΘΗΝΑ                              
                  
ΘΕΜΑ : 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) 

 
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της 

υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 

A) και την κατ΄ εξουσιοδότηση εκδοθείσα Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 

Εσόδων ΠΟΛ 1112/2013 (ΦΕΚ 1237 Β) και παρέχουμε οδηγίες για ενημέρωση και ενιαία 

εφαρμογή αυτών.  

Σκοπός των νέων διατάξεων είναι η διαμόρφωση ενός πάγιου πλαισίου ρυθμίσεων / 

διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων οφειλών στις 

Δ.Ο.Υ. & τα Τελωνεία του κράτους για την επιτάχυνση των διαδικασιών είσπραξης αυτών 

και την εδραίωση μιας σύγχρονης αντίληψης φορολογικής συμμόρφωσης. 

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης των πολιτών και των επιχειρήσεων ανάλογα με τη 

φοροδοτική τους ικανότητα εξετάζοντας παράλληλα και την προέλευση της οφειλής (από 

έκτακτη ή μη αιτία), οι οφειλές δύνανται να ρυθμιστούν, άπαξ, μέχρι δώδεκα ή είκοσι 
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τέσσερις μηνιαίες δόσεις, κατά περίπτωση, ενώ για τις μεγαλύτερες οφειλές, απαιτείται, 

ανάλογα με το ύψος αυτών, προσκόμιση επιχειρηματικού σχεδίου που να αποδεικνύει την 

οικονομική αδυναμία και τη βιωσιμότητα της ρύθμισης.  Επιπρόσθετα, για ακόμη 

μεγαλύτερες οφειλές απαιτείται και παροχή εγγυήσεων ή εμπραγμάτων ασφαλειών για τη 

διασφάλιση αυτών, ως προϋπόθεση για την χορήγηση ρύθμισης.  

Η υπαγωγή της οφειλής στη ρύθμιση δεν επιδρά στην υπερημερία του οφειλέτη και 

στην επιβάρυνση της οφειλής με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής ούτε στην 

καταβολή ολόκληρης της οφειλής όταν αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για 

τη διενέργεια ορισμένων πράξεων. 

Αναλυτικότερα : 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ  Α 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

 

Ι. Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση  
1. Στη ρύθμιση, υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και 

ληξιπρόθεσμων, έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, οφειλών που 

δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη 

νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών).  

2. Στη ρύθμιση, με τους ίδιους όρους δύνανται να υπαχθούν, εφόσον αιτηθεί ο 

οφειλέτης και : 

α) οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

υπαγωγής, οφειλές  που  τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή, 

β) μη ληξιπρόθεσμες δόσεις οφειλών, των οποίων τουλάχιστον μία δόση έχει 

καταστεί ληξιπρόθεσμη κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ρύθμισης,  

Διευκρινίζεται ότι από τη ρύθμιση δεν εξαιρούνται τα χρέη πτωχών οφειλετών. 

ΙΙ. Δικαιούχοι υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση 

1. Η ρύθμιση χορηγείται άπαξ ανά οφειλέτη και για τις οφειλές για τις οποίες 

έχει ευθύνη καταβολής.  

Επισήμανση : Σε περίπτωση που μετά την ημερομηνία υπαγωγής δημιουργηθούν 

νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, ο οφειλέτης δύναται να τις υπαγάγει στη πάγια ρύθμιση 

(άπαξ) με τους ίδιους όρους.  

2. Στη ρύθμιση δύνανται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής με τους ίδιους όρους: 
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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, δεδομένου ότι δεν πρόκειται περί 

συνυπευθυνότητας με τον οφειλέτη, αλλά επιμεριστικής ευθύνης καταβολής 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. 

 

ΙΙΙ.  Εξαίρεση από την υπαγωγή στη ρύθμιση 

Στη ρύθμιση δεν δύνανται να υπαχθούν : 

1) οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί για τα αδικήματα των άρθρων 17,18 και 19 

του ν. 2523/97 ή έχει ασκηθεί κατ’ αυτών ποινική δίωξη  για φοροδιαφυγή για τα ως άνω 

αδικήματα. Αυτό θα δηλώνεται υπεύθυνα από τον οφειλέτη φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο 

εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και θα ελέγχεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. / Τελωνείο / 

Υπηρεσία σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει ή δειγματοληπτικά κατά την κρίση της. Στη 

ρύθμιση δύνανται να υπαχθούν οφειλέτες κατά των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και 

έχουν αθωωθεί.  

2) Οφειλές που σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις δεν δύνανται να υπαχθούν σε 

νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών, όπως οι οφειλές που 

βεβαιώνονται από 01.07.2013 και εφεξής με τις πράξεις των άρθρων 49 & 50 του Κώδικα 

Φ.Π.Α (ν. 2859/2000), όπως ισχύουν (υποπαράγραφος Α6 παραγράφου Α άρθρου 

πρώτου ν. 4152/2013).   

 

IV. Ειδικότερα  θέματα: 

1. 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, πολ/λά τέλη και ποινές για παραβάσεις της 

τελωνειακής νομοθεσίας 
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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 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 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 
 

Ι. Υποβολή αίτησης – Καταβολή δόσεων 

1. Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής 

εφαρμογής.  

Μεταβατικά και για όσο διάστημα υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής 

υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ./ Τελωνείο / Υπηρεσία που είναι αρμόδια 

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. 

Ειδικότερα : 

 η υποβολή των αιτήσεων για υπαγωγή σε ρύθμιση και η καταβολή της πρώτης 

δόσης πραγματοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία από 01.07.2013 έως και την 25.07.2013. 

Μετά την τελευταία ως άνω ημερομηνία η αίτηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά και η 

καταβολή των δόσεων πραγματοποιείται υποχρεωτικά στους φορείς είσπραξης. 
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2. 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. 

Επισημάνσεις :  

-Εφόσον ο αιτών δεν καταβάλει την πρώτη δόση εντός της ανωτέρω αποκλειστικής 

προθεσμίας, πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση προκειμένου να ρυθμίσει τις οφειλές του. 

 
ΙΙ. Πάγια εντολή πληρωμής. 

1. Η καταβολή των δόσεων διενεργείται στους φορείς είσπραξης (συνεργαζόμενες 

Τράπεζες, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ΕΛ.ΤΑ.), με πάγια εντολή πληρωμής των επόμενων 

δόσεων, χωρίς να επιβάλλεται στον οφειλέτη οικονομική επιβάρυνση για την εντολή αυτή. 

2. Η ανωτέρω πάγια εντολή αυτόματης χρέωσης είναι υποχρεωτική για όλους τους 

οφειλέτες δικαιούχους τραπεζικών λογαριασμών ή δικαιούχους λογαριασμών πληρωμών 

των Ελληνικών Ταχυδρομείων – ΕΛΤΑ Α.Ε. 

Επισημάνσεις : 

- Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. / Τελωνείο / Υπηρεσία δύναται να προσδιορίζει το λογαριασμό 

με τον οποίο θα συνδέεται η πάγια εντολή αυτόματης χρέωσης, προκειμένου ο οφειλέτης 

να συστήνει εντολή στο συγκεκριμένο λογαριασμό.   

- Η πάγια εντολή πιστοποιείται από το φορέα είσπραξης με ενημέρωση που θα 

αποστέλλει στην Γ.Γ.Π.Σ..  

 

ΙΙΙ. Προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση 

1. Σε κάθε περίπτωση για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα πρέπει να αποδεικνύεται τη 

δεδομένη χρονική στιγμή, η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της 

βεβαίωσης καθώς και η βιωσιμότητα του διακανονισμού. 

2. Οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και 

τις εκκαθαριστικές δηλώσεις του φόρου προστιθέμενης αξίας της τελευταίας πενταετίας 

καθώς και τις περιοδικές δηλώσεις του φόρου προστιθέμενης αξίας που έπονται της 

τελευταίας εκκαθαριστικής. 

Επισήμανση : Η ανωτέρω προϋπόθεση πληρούται εφόσον ο οφειλέτης έχει 

υποβάλει εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα αλλά υποχρεωτικά έως την ημερομηνία της αίτησης 

τις ανωτέρω δηλώσεις. 

3. Οι αιτούντες πρέπει να έχουν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο 

τις οφειλές οι οποίες δεν υπάγονται στη ρύθμιση της παρούσας.  
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4. Με την υποβολή της αίτησης, ο οφειλέτης πρέπει:   

α) 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 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 (επιπλέον) εισόδημά του (πχ εκτίμηση για τυχόν έσοδα από μελλοντική 

εκμίσθωση ακινήτου, εμπορική συμφωνία κλπ). 

Επισήμανση : 

-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.   

β) για ποσό βασικής οφειλής άνω των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€), να 

προσκομίσει υποχρεωτικά και βεβαίωση, από τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή περί της 

ορθότητας των οικονομικών στοιχείων καθώς και των λοιπών δικαιολογητικών που 

αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής καθώς και τη βιωσιμότητα του 

διακανονισμού. H προαναφερθείσα βεβαίωση – μελέτη βιωσιμότητας πρέπει να 

περιλαμβάνει την καθαρή θέση, ανάλυση ρευστότητας και προσδοκώμενα έσοδα – 

αναμενόμενες δαπάνες του αιτούντα.   Από το αποτέλεσμα της ανωτέρω μελέτης πρέπει 

να προκύπτει τόσο η βιωσιμότητα του αιτούμενου προγράμματος ρύθμισης όσο και η 

οικονομική αδυναμία εξόφλησης ή ανταπόκρισης σε πρόγραμμα ρύθμισης με λιγότερες 

δόσεις.  

γ) για ποσό βασικής οφειλής άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000€), 

πέραν των ανωτέρω υπό (α) και (β) στοιχείων, απαιτείται να παρέχει εγγυήσεις ή 

εμπράγματες ασφάλειες για τη διασφάλιση της οφειλής οι οποίες μπορούν να συνίστανται 

(διαζευκτικά ή σωρευτικά) σε προσκόμιση εγγυητικής επιστολής τράπεζας για όλο το 

διάστημα της ρύθμισης για το σύνολο της ρυθμιζόμενης οφειλής πλέον των 

επιβαρύνσεων, πλήρη διασφάλιση της οφειλής με εγγραφή υποθήκης επί ακινήτου 

ελευθέρου βαρών αντικειμενικής αξίας τουλάχιστον ίσης με το ύψος της συνολικής οφειλής 

ή επί βεβαρημένου ακινήτου αντικειμενικής αξίας, αφαιρουμένων των ποσών για τα οποία 

έχουν εγγραφεί βάρη,  τουλάχιστον ίσης με τη συνολική οφειλή, εγγύηση τρίτου αξιόχρεου 
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προσώπου και οποιοδήποτε άλλο τρόπο εγγύησης αποδεκτό από τις φορολογικές και 

τελωνειακές αρχές .  

Επισήμανση : 

- Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση της περίπτωσης (α) κατατίθεται ταυτόχρονα με την 

υποβολή της δήλωσης ενώ τα  στοιχεία (β) & (γ) αποστέλλονται με συστημένη επιστολή ή 

προσκομίζονται στην αρμόδια υπηρεσία εντός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης. 

- Η αρμόδια υπηρεσία δύναται οποτεδήποτε να ζητά επιπλέον στοιχεία ή 

πληροφορίες οι οποίες πρέπει να αποστέλλονται – προσκομίζονται, άλλως θα επέρχεται 

απώλεια της ρύθμισης.  

- Για ποσά βασικής οφειλής συνολικού ύψους κάτω των πενήντα χιλιάδων (50.000) 

ευρώ, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. / Τελωνείο / Υπηρεσία οφείλει να πραγματοποιεί 

δειγματοληπτικούς ελέγχους, ζητώντας από τους οφειλέτες να αποστείλουν τα ανωτέρω 

δηλωθέντα στοιχεία και δικαιολογητικά, εντός μηνός από την έγγραφη ειδοποίησή τους.  

- Η αρμόδια υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τις δόσεις της 

χορηγηθείσας ρύθμισης εάν μετά τον έλεγχο των στοιχείων του φακέλου προκύψει 

δυνατότητα του οφειλέτη να αποπληρώσει την οφειλή του σε λιγότερες δόσεις από τις 

αρχικά χορηγηθείσες. 

- Η εγγυητική επιστολή η οποία κατατίθεται κατά περίπτωση ως προϋπόθεση για τη 

χορήγηση ρύθμισης, πρέπει να εκδίδεται από αναγνωρισμένο στην Ελλάδα πιστωτικό 

ίδρυμα και να διασφαλίζει την καταβολή του συνόλου της οφειλής για την οποία 

χορηγήθηκε μαζί με τις προσαυξήσεις της, στην περίπτωση που αυτή δεν καταβληθεί από 

τον υπόχρεο μέσα στην ορισθείσα προθεσμία. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή πρέπει να 

είναι επιπλέον διάρκειας τριών μηνών πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας καταβολής της 

τελευταίας δόσης της χορηγηθείσας ρύθμισης και καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου για την 

εξόφληση του συνόλου του οφειλόμενου ποσού της ρύθμισης, σε περίπτωση που για 

οποιοδήποτε λόγο αυτή απολεσθεί. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον καταθέτη με 

την πληρωμή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης. Για την κατάθεση ή και την επιστροφή 

της εγγυητικής επιστολής συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής και 

αυτή φυλάσσεται στο χρηματοκιβώτιο της υπηρεσίας ή σε άλλο ασφαλές μέρος. 

-Επισυνάπτονται υποδείγματα υπεύθυνων δηλώσεων οι οποίες θα πρέπει να 

συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση. 
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V. Ανεξάρτητοι Εκτιμητές 

1. Ως ανεξάρτητοι εκτιμητές ορίζονται οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές, οι 

λογιστές φοροτεχνικοί και οι κατέχοντες άδεια ασκήσεως δικηγορικού λειτουργήματος. Η 

σχετική βεβαίωση  από τους ως άνω εκτιμητές αποδεικνύει την οικονομική αδυναμία 

εξόφλησης της οφειλής, επαληθεύει την βιωσιμότητα του διακανονισμού, πιστοποιεί όλες 

τις υποχρεώσεις του οφειλέτη προς το κράτος και προς τρίτους, την περιουσιακή 

κατάσταση του οφειλέτη για την χορήγηση ρύθμισης τμηματικής καταβολής, καθώς και τα 

αποτελέσματα επί της αναμενόμενης ρευστότητας από την ενδεχόμενη υπαγωγή του 

οφειλέτη σε άλλους διακανονισμούς με το Δημόσιο ή με τρίτους φορείς.  

Επισήμανση: 

Στις περιπτώσεις που ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο, πιστοποιείται και η 

περιουσιακή κατάσταση των προσώπων που ευθύνονται για χρέη του νομικού προσώπου 

μαζί με αυτό.  

2.Η ίδια βεβαίωση πιστοποιεί την παροχή επαρκών εγγυήσεων και το είδος αυτών 

για τη διασφάλιση της οφειλής. Σε περίπτωση προσφερόμενου για υποθήκη ακινήτου 

δύναται να υπάρχει εκτίμηση της τρέχουσας αξίας του από κατέχοντα άδεια ασκήσεως του 

επαγγέλματος του μηχανικού.  

3.Σε περίπτωση προσκόμισης της ανωτέρω βεβαίωσης – μελέτης βιωσιμότητας από 

ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές δεν απαιτείται περαιτέρω αξιολόγηση των οικονομικών 

στοιχείων εκτός εάν κριθεί απαραίτητο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ./Τελωνείο/Υπηρεσία. Κατά 

τα λοιπά αξιολογούνται ελευθέρως τα προσκομισθέντα στοιχεία. Η δαπάνη για την αμοιβή 

των ανωτέρω εκτιμητών βαρύνει αποκλειστικά τον οφειλέτη. 

 
VI. Αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

1. Ως αρμόδια Δ.Ο.Υ. / Τελωνείο / 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 / Υπηρεσία 

που είναι αρμόδια για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής.  

2. Στην περίπτωση συναρμοδιότητας της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, 

αρμόδια ορίζεται η  Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης για συνολικές βασικές οφειλές ανά 

οφειλέτη άνω του 1.500.000,00 ευρώ (Δ6 Α 10533 ΕΞ 2013 απόφαση ΦΕΚ 705 Β),  

ανεξάρτητα του ύψους της ρυθμιζόμενης οφειλής.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 

 
Ι. Ευεργετήματα υπέρ του οφειλέτη 

1. Διακανονισμός πληρωμής 

α) Δυνατότητα καταβολής των οφειλών που ρυθμίζονται σε μηνιαίες δόσεις, έως 

δώδεκα (12) το ανώτερο, με εξαίρεση τις οφειλές που προέρχονται από έκτακτη αιτία  (πχ 

εφόσον δεν προέρχονται από δηλώσεις που υποβάλλονται περιοδικά, από τέλη 

κυκλοφορίας, δάνεια, συμβάσεις) που δύνανται να ρυθμίζονται και σε ισόποσες μηνιαίες 

δόσεις άνω των δώδεκα (12) και μέχρι τις εικοσιτέσσερις (24).   

Επισήμανση :  

Σε περίπτωση που υφίστανται οφειλές  που μπορούν να ρυθμίζονται, άλλες έως 

δώδεκα (12) και άλλες έως εικοσιτέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις αυτές ρυθμίζονται 

ταυτόχρονα.    

β) Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δέκα πέντε (15) 

ευρώ. 

γ) Η υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να γίνει οποτεδήποτε.  

δ) Ως ποσοστό με το οποίο υπολογίζονται οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 

με τις οποίες επιβαρύνεται από 01.01.2013 η βασική ληξιπρόθεσμη υπαχθείσα στη 
ρύθμιση οφειλή αντί των κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεων, ορίζεται το ισχύον επιτόκιο 

αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την 

ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής πλέον οκτώ τοις εκατό (8%), ετησίως υπολογισμένο. 

Το ανωτέρω ποσοστό προσαυξήσεων παραμένει σταθερό καθ΄ όλη τη διάρκεια της 

ρύθμισης. Ειδικότερα στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιθυμεί να συμπεριλάβει μη 

ληξιπρόθεσμες οφειλές, αυτές επιβαρύνονται με το ανωτέρω ποσοστό προσαυξήσεων 

υπολογιζόμενο από την ημερομηνία της αίτησης και μετά (π.χ. το σχετικό ποσοστό 

ανέρχεται σήμερα σε 8,5% (0,5% ΕΚΤ + 8%).  

2. Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας  

Στον οφειλέτη που είναι συνεπής στη ρύθμιση δύναται να χορηγείται αποδεικτικό 

ενημερότητας των οφειλών του προς το Δημόσιο  μηνιαίας διάρκειας, εφόσον είναι 

ενήμερος και σε τυχόν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές και συντρέχουν οι λοιπές 

προϋποθέσεις του άρθρου 26 του ν. 1882/1990, όπως ισχύει σήμερα. Τα ποσά που 
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εισπράττονται από παρακράτηση λόγω της χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας 

καλύπτουν δόση ή δόσεις της χορηγηθείσας ρύθμισης.    

3.Αναβολή εκτέλεσης ποινής   

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.  

 

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  

ρυθμισμένα χρέη. 

β) Δεν αναστέλλονται οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ούτε  στις 

περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες κατάσχεσης, τα  ποσά όμως που 

θα αποδίδονται από αυτές, θα πιστώνονται σε δόση ή δόσεις της ρύθμισης, εφόσον δεν 

πιστώνονται με άλλες ληξιπρόθεσμες μη ρυθμισμένες  οφειλές. 

Σημειώνεται ότι, αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα  μέτρα  που 

έχουν ανασταλεί συνεχίζονται. 

γ) Αναστέλλεται η εκτέλεση του μέτρου που προβλέπεται από το άρθρο 7 του 

ν.2120/1993, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 παρ. 3 του ν.2523/97.  

  

II. Δικαιώματα του Δημοσίου  

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

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, κατά την κρίση του  Προϊσταμένου 

της αρμόδιας Υπηρεσίας, μέρους ή του συνόλου του εισπραττόμενου ποσού, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του αρθ. 26 του ν. 1882/1990, όπως ισχύει. 

2. Η ρύθμιση οφειλών στην οποία υπάγεται οφειλέτης λόγω οικονομικής αδυναμίας 

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 μέρος που καλύπτει 

την οφειλή.  

Επισήμανση: 
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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 

1. Η ρύθμιση καθίσταται καταρχήν ενεργή και ο οφειλέτης τυγχάνει των 

ευεργετημάτων αυτής από την εμπρόθεσμη καταβολή της πρώτης δόσης και μέχρι τον 

έλεγχο των δηλούμενων ή και προσκομιζόμενων στοιχείων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. / 

Τελωνείο / Υπηρεσία. Εάν, εντός έξι (6) μηνών από την καταβολή της πρώτης δόσης δεν 

προκύψει απώλεια αυτής, η χορηγηθείσα ρύθμιση θεωρείται οριστική. 

  2. Ωστόσο η ρύθμιση απόλλυται σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμη και μετά την 

πάροδο του εξαμήνου, εφόσον δεν προσκομισθούν εγκαίρως τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά ή τα αιτηθέντα συμπληρωματικά στοιχεία, καθώς και όταν διαπιστωθεί η 

προσκόμιση ή δήλωση ελλιπών ή ανακριβών στοιχείων.  

3. Η αρμόδια υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, εάν μετά τον έλεγχο των στοιχείων του 

φακέλου προκύψει δυνατότητα του οφειλέτη να αποπληρώσει την οφειλή του σε λιγότερες 

δόσεις από τις αρχικά χορηγηθείσες, να περιορίσει τις δόσεις της χορηγηθείσας ρύθμισης. 

  

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, τηρουμένων 

και των διατάξεων περί δημοσιοποίησης ληξιπροθέσμων οφειλών του άρθρου 9 του ν. 

3943/2011 (Α’ 66) 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,  



 12 

δ) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του (ατομικές και οφειλές από συνυποχρέωση, 

συνυπευθυνότητα) από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά,  (ανεξάρτητα 

από τη Δ.Ο.Υ. στην οποία έχουν βεβαιωθεί), 

ε) έχει υποβάλει ανακριβή ή ανεπαρκή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η 

ρύθμιση, 

στ) δεν έχει υποβάλει τα απαραίτητα στοιχεία - πληροφορίες. 

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 ΠΟΛ 1112/2013, η ρύθμιση 

απόλλυται και ο οφειλέτης χάνει τα ευεργετήματα της ρύθμισης και καταπίπτουν οι 

προσφερθείσες εγγυήσεις.  

 

V. Αναστολή παραγραφής 

Η παραγραφή χρεών που ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτές και για τα οποία  

υποβάλλεται σχετική αίτηση υπαγωγής τους 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 (1) ένα έτος από τη λήξη της τελευταίας δόσης  αυτής. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ 
ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

 
I . Εκπρόθεσμη καταβολή δόσης 

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 
Από 01.07.2013 δεν επιτρέπεται η χορήγηση νέων διευκολύνσεων και 

ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών, σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 13 έως και 21 του ν. 2648/1998 και του άρθρου 14 του ν. 3888/2010, όπως 

ισχύουν, αντιστοίχως. Συνεπώς, η καταληκτική ημερομηνία χορήγησης των ανωτέρω 

διευκολύνσεων/ρυθμίσεων είναι η 28η Ιουνίου 2013. 
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ΙΙΙ.  Έναρξη εφαρμογής της ρύθμισης 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 01.07.2013. Έως την 25.07.2013 η αίτηση 

υποβάλλεται και οι καταβολές διενεργούνται στην αρμόδια υπηρεσία. 

 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                        ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
                                                                                          ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 

 
 
 
 
Συνημμένα : Υποδείγματα υπεύθυνων δηλώσεων (φυσικών και νομικών προσώπων) & 
Πίνακας Α1 
 
 
 
 
 
Συνημμένα 
 
Υπεύθυνη Δήλωση Υποπαρ. Α2β 
Υπεύθυνη Δήλωση Υποπαρ. Α2α 
ΠΙΝΑΚΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
 
Α. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

1. Όλες τις Δ.Ο.Υ και τα Τελωνεία 
2. Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης 
3. Γ.Γ.Π.Σ / Δ.30 

 
Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
 

1. Αποδέκτες πίνακα Α έως τέλος (εκτός των Δ.Ο.Υ και των Τελωνείων) 
 
Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
 

1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφεία κ. Αναπληρωτή Υπουργού 
3. Γραφείο κ. Υφυπουργού 
4. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων 
5. Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευθυντών 
6. Όλες τις Διευθύνσεις, Τμήματα και Ανεξάρτητα Γραφεία του Υπουργείου  

Οικονομικών 
7. Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων – Τμήματα Α,Β,Γ,Δ,Ε (10 αντίγραφα). 
8. Διεύθυνση 19η  Τελωνειακών Διαδικασιών (10 αντίγραφα). 
9. ΠΟΕ – Δ.Ο.Υ Περιοδικό Φορολογική Επιθεώρηση 
10. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 
11. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών 

 
 
 


