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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ  
 

ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ  ΚΑΙ ΜΕ  Ε-ΜΑIL 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

 

Α.ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΓΙΟΙΚΗΗ 

1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ 

ΣΜΗΜΑΣΑ  Α,Β,Γ 

Σει : 210 3630573-3605159–3636872-3613274 

2. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ  

ΑΝΑΓΚΑΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΗ 

ΣΜΗΜΑ Α  

Σει : 210 3375394 

  

Σαρ. Γ/λζε     :  Καξ. εξβίαο 10             

Σαρ. Κσδ.      :  101 84 ΑΘΗΝΑ            

 

                   
                  

ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ηηρ πύθμιζηρ ηος άπθπος 43 ηος ν. 4174/2013 (Α΄170), 

όπυρ ιζσύει. 

 

αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ηεο ξχζκηζεο νθεηιψλ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ. 4174/2013 (Α΄ 

170), φπσο ηζρχνπλ θαη ηελ θαη΄ εμνπζηνδφηεζε εθδνζείζα Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ ΠΟΛ 1277/2013 (Β΄3398) θαη παξέρνπκε νδεγίεο γηα ελεκέξσζε θαη εληαία 

εθαξκνγή απηψλ.  

θνπφο ησλ λέσλ δηαηάμεσλ είλαη ε δηακφξθσζε ελφο πάγηνπ πιαηζίνπ ξπζκίζεσλ 

ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ησλ βεβαησκέλσλ νθεηιψλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 

4174/2013 (Κψδηθαο Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο - εθεμήο Κ.Φ.Γ.) γηα ηελ απινπνίεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ είζπξαμεο απηψλ θαη ηελ εδξαίσζε κηαο ζχγρξνλεο αληίιεςεο θνξνινγηθήο 

ζπκκφξθσζεο. 

 

 

 

 

 

 

Αζήλα,  01 Απγνχζηνπ 2014  

 

 

ΠΟΛ: 1189 
 

 ΠΡΟ: Ω Π.Δ. 
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Αλαιπηηθφηεξα : 

ΔΝΟΣΗΣΑ  Α 

ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ 

 

Ι. Οθειλέρ πος ςπάγονηαι ζηη πύθμιζη  

1. ηε ξχζκηζε, ςπάγεηαι ςποσπευηικά ην ζχλνιν ησλ βεβαησκέλσλ ζηηο Φνξνινγηθέο 

Αξρέο (Γ.Ο.Τ., Διεγθηηθά Κέληξα) ιεμηπξφζεζκσλ, έσο θαη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 

ππαγσγήο, νθεηιψλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Κ.Φ.Γ. θαη δελ έρνπλ ηαθηνπνηεζεί 

θαηά λφκηκν ηξφπν (αλαζηνιή πιεξσκήο ή δηεπθφιπλζε ή άιιε λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηκεκαηηθήο 

θαηαβνιήο ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ). ηηο νθεηιέο απηέο ζπγθαηαιέγνληαη θαη ηπρφλ 

ζςμβεβαιυμένερ ππέξ ηξίησλ (Ν.Π.Γ.Γ. θιπ.), εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά. 

2. ηε ξχζκηζε, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο δύνανηαι να ςπασθούν, εθφζνλ αηηεζεί ν νθεηιέηεο 

θαη:  

α) βεβαησκέλεο νθεηιέο  πνπ  ηεινχλ ζε αλαζηνιή είζπξαμεο θαη εκπίπηνπλ ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ Κ.Φ.Γ., 

β) βεβαησκέλεο κε ιεμηπξφζεζκεο έσο ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ππαγσγήο ζηε 

ξχζκηζε νθεηιέο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Κ.Φ.Γ ..  

Δπιζήμανζη  : Οη αλσηέξσ νθεηιέο δχλαληαη λα ππαρζνχλ αλεμαξηήησο α) εκεξνκελίαο 

βεβαίσζεο απηψλ, β) ηπρφλ απψιεηαο άιιεο ξχζκηζεο ή δηεπθφιπλζεο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο 

βεβαησκέλσλ νθεηιψλ ζηελ νπνία είραλ ππαρζεί θαη ε νπνία έρεη απνιεζζεί θαηά ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. 

 

ΙΙ. Καθοπιζμόρ αςηών πος δικαιούνηαι να ςποβάλλοςν αίηηζη ςπαγυγήρ ζηη πύθμιζη 

1. Η ξχζκηζε ρνξεγείηαη αλά νθεηιέηε θαη γηα ηηο νθεηιέο γηα ηηο νπνίεο έρεη επζχλε 

θαηαβνιήο.  

Δπιζήμανζη : ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ εκεξνκελία ππαγσγήο δεκηνπξγεζνχλ λέεο 

ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο νη νπνίεο ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο σο άλσ ξχζκηζεο, ν 

νθεηιέηεο δχλαηαη λα ηηο ππαγάγεη ζε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Κ.Φ.Γ..  

2. ηε ξχζκηζε δχλαληαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε ππαγσγήο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ν 

πξσηνθεηιέηεο (θπζηθφ πξφζσπν ή λνκηθφ πξφζσπν δηά ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ) θαζψο θαη 

ηα πξφζσπα πνπ επζχλνληαη καδί κε ηνλ πξσηνθεηιέηε θαηά ην κέξνο ηεο επζχλεο ηνπο, φπσο νη 

νθεηιέηεο ζχδπγνη γηα θφξν εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ πξνέθπςε απφ ηελ θνηλή δήισζε 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, δεδνκέλνπ φηη ε επζχλε θαηαβνιήο αλήθεη ζηνλ θάζε ζχδπγν ρσξηζηά 

γηα ην θφξν πνπ αλαινγεί ζηα εηζνδήκαηά ηνπ.    
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ΙΙΙ.  Δξαίπεζη από ηην ςπαγυγή ζηη πύθμιζη 

ηε ξχζκηζε δελ δχλαληαη λα ππαρζνχλ : 

1. Οθεηιέηεο πνπ θαηά ην ρξφλν ππαγσγήο έρνπλ θαηαδηθαζηεί ζε πξψην βαζκφ γηα 

θνξνδηαθπγή. Απηφ ζα δειψλεηαη ππεχζπλα απφ ηνλ νθεηιέηε θπζηθφ πξφζσπν ή ηνλ λφκηκν 

εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ζα ειέγρεηαη απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. / Τπεξεζία ζχκθσλα 

κε ηα ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη ή δεηγκαηνιεπηηθά, θαηά ηελ θξίζε ηεο.  

2. Οθεηιέο πνπ ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο δελ δχλαληαη λα ππαρζνχλ ζε 

λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ιεμηπξνζέζκσλ νθεηιψλ. 

 

ΔΝΟΣΗΣΑ Β 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΑΓΩΓΗ 

 

Ι. Τποβολή αίηηζηρ – Καηαβολή δόζευν 

1. Η αίηεζε γηα ππαγσγή ζηε ξχζκηζε ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά, κέζσ δηαδηθηπαθήο 

εθαξκνγήο.  

Μεηαβαηηθά θαη γηα φζν δηάζηεκα πθίζηαηαη ηερληθή αδπλακία δηαδηθηπαθήο ππνζηήξημεο, ε 

αίηεζε ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία. Σν ίδην ηζρχεη γηα θάζε πεξίπησζε πνπ πθίζηαηαη 

ηερληθή αδπλακία δηαδηθηπαθήο ππνζηήξημεο ηεο ξχζκηζεο, φπσο φηαλ απαηηνχληαη επηπιένλ 

ζηνηρεία γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ξχζκηζεο. 

Καη΄εμαίξεζε, φηαλ ε αίηεζε δελ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξσηνθεηιέηε, ε ππνβνιή ηεο 

δηελεξγείηαη απνθιεηζηηθά ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία. 

2. Η θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο ηεο ξχζκηζεο γίλεηαη  εληφο ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ 

ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. Οη επφκελεο δφζεηο θαηαβάιινληαη κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε 

εκέξα ησλ επφκελσλ κελψλ ηεο αίηεζεο, ππνρξεσηηθά ζηνπο θνξείο είζπξαμεο. 

Δπιζήμανζη :  

Δθφζνλ ν αηηψλ δελ θαηαβάιεη ηελ πξψηε δφζε εληφο ηεο αλσηέξσ απνθιεηζηηθήο 

πξνζεζκίαο, ε ξχζκηζε δελ ελεξγνπνηείηαη θαη  ν νθεηιέηεο δχλαηαη λα ππνβάιεη λέα αίηεζε 

πξνθεηκέλνπ λα ξπζκίζεη ηηο νθεηιέο ηνπ. 

 

ΙΙ. Πποϋποθέζειρ ςπαγυγήρ ζηη πύθμιζη 

1. ε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ ππαγσγή ζηε ξχζκηζε ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη ηε δεδνκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή, ε αδπλακία εμφθιεζεο ηεο νθεηιήο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο βεβαίσζεο θαζψο 

θαη ε βησζηκφηεηα ηνπ δηαθαλνληζκνχ. 
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2. Οη νθεηιέηεο πξέπεη λα έρνπλ ππνβάιεη ηηο απαηηνχκελεο θνξνινγηθέο δειψζεηο ηεο 

ηειεπηαίαο πεληαεηίαο, ήηνη δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, εθθαζαξηζηηθέο θφξνπ 

πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ηηο πεξηνδηθέο δειψζεηο Φ.Π.Α. πνπ έπνληαη ηεο ηειεπηαίαο 

εθθαζαξηζηηθήο θαη πνπ ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηνπο έρεη ιήμεη έλα κήλα πξηλ ηελ εκεξνκελία 

αίηεζεο ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε.  

Δπιζήμανζη : Η αλσηέξσ πξνυπφζεζε πιεξνχηαη εθφζνλ ν νθεηιέηεο έρεη ππνβάιεη 

εκπξφζεζκα ή εθπξφζεζκα, αιιά ππνρξεσηηθά έσο ηελ εκεξνκελία ηεο αίηεζεο, ηηο αλσηέξσ 

δειψζεηο, εθηφο εάλ δελ είλαη πιένλ ππφρξενο γηα ηελ ππνβνιή ηνπο. 

3. Με ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ν νθεηιέηεο πξέπεη:   

α) λα δειψζεη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 ην ζχλνιν ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ (θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία νπνηαζδήπνηε κνξθήο), φπσο ην 

κεληαίν εηζφδεκά ηνπ, επελδχζεηο/ζπκκεηνρέο θάζε κνξθήο, ηνπο αξηζκνχο ησλ ηξαπεδηθψλ ηνπ 

ινγαξηαζκψλ (IBAN), θηλεηέο αμίεο ή απηνθίλεηα, ηα αθίλεηα επί ησλ νπνίσλ έρεη εκπξάγκαην 

δηθαίσκα, απαηηήζεηο απφ ηξίηνπο, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ νθεηιέο ηνπ ζε 

αζθαιηζηηθά ηακεία ή άιιεο ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη άιιεο πάγηεο ππνρξεψζεηο πξνο 

ηξίηνπο, εθφζνλ πθίζηαληαη, ην ηξέρνλ θαη ην αλακελφκελν (επηπιένλ) εηζφδεκά ηνπ (π.ρ. εθηίκεζε 

γηα ηπρφλ έζνδα απφ κειινληηθή εθκίζζσζε αθηλήηνπ, εκπνξηθή ζπκθσλία θιπ.), 

Δπιζήμανζη : 

-Καηά ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο αίηεζεο ν νθεηιέηεο ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψλεη ηα 

ζρεηηθά πεδία πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε ηεο αίηεζεο. 

- ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ε δήισζε ησλ αλσηέξσ 

ζηνηρείσλ ζπλνδεχεη ηελ αίηεζε.   

β) γηα πνζφ βαζηθήο νθεηιήο άλσ ησλ πέληε ρηιηάδσλ επξψ (5.000€)ππνρξενχηαη λα 

πξνζθνκίζεη δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ δπλαηφηεηα θαηαβνιήο ησλ  κεληαίσλ δφζεσλ, 

γ) γηα πνζφ βαζηθήο νθεηιήο άλσ ησλ πελήληα ρηιηάδσλ επξψ (50.000€)ππνρξενχηαη επίζεο 

λα πξνζθνκίζεη δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ αδπλακία εμφθιεζεο ηεο νθεηιήο θαζψο θαη 

ηε βησζηκφηεηα ηνπ δηαθαλνληζκνχ θαη  

δ) γηα πνζφ βαζηθήο νθεηιήο άλσ ησλ εθαηφλ πελήληα ρηιηάδσλ επξψ (150.000€), πέξαλ ησλ 

αλσηέξσ ππφ (α) , (β) θαη (γ) ζηνηρείσλ, απαηηείηαη λα παξέρεη εγγπήζεηο ή εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο 

γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νθεηιήο νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζπλίζηαληαη (δηαδεπθηηθά ή ζσξεπηηθά) ζε 

πξνζθφκηζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλαγλσξηζκέλεο ζηελ Διιάδα ηξάπεδαο γηα φιν ην δηάζηεκα 

ηεο ξχζκηζεο γηα ην ζχλνιν ηεο ξπζκηδφκελεο νθεηιήο πιένλ ησλ επηβαξχλζεσλ, πιήξε 

δηαζθάιηζε ηεο νθεηιήο κε εγγξαθή ππνζήθεο επί αθηλήηνπ ειεπζέξνπ βαξψλ αληηθεηκεληθήο αμίαο 

ηνπιάρηζηνλ ίζεο κε ην χςνο ηεο ζπλνιηθήο νθεηιήο ή επί βεβαξεκέλνπ αθηλήηνπ αληηθεηκεληθήο 
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αμίαο, αθαηξνπκέλσλ ησλ πνζψλ γηα ηα νπνία έρνπλ εγγξαθεί βάξε,  ηνπιάρηζηνλ ίζεο κε ηε 

ζπλνιηθή νθεηιή, εγγχεζε ηξίηνπ αμηφρξενπ πξνζψπνπ θαη νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν εγγχεζεο 

απνδεθηφ απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε.  

Δπιζήμανζη : 

- Η αλσηέξσ ππεχζπλε δήισζε ηεο πεξίπησζεο ΙΙ. 3 (α) θαηαηίζεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηηζηρ, ελψ ηα ζηνηρεία (β), (γ) θαη (δ) θαζψο θαη ηεο πεξίπησζεο ΙΙ.2 

απνζηέιινληαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή πξνζθνκίδνληαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία εληφο κελφο απφ 

ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. 

-  Η αξκφδηα ππεξεζία δχλαηαη νπνηεδήπνηε λα δεηά επηπιένλ ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο, νη 

νπνίεο πξέπεη λα απνζηέιινληαη – πξνζθνκίδνληαη, άιισο ζα επέξρεηαη απψιεηα ηεο ξχζκηζεο.  

- Η αξκφδηα ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πεξηνξίζεη ηηο δφζεηο ηεο ρνξεγεζείζαο 

ξχζκηζεο, εάλ κεηά ηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ πξνθχςεη δπλαηφηεηα ηνπ νθεηιέηε λα 

απνπιεξψζεη ηελ νθεηιή ηνπ ζε ιηγφηεξεο δφζεηο απφ ηηο αξρηθά ρνξεγεζείζεο. 

- Η εγγπεηηθή επηζηνιή ε νπνία θαηαηίζεηαη θαηά πεξίπησζε, σο πξνυπφζεζε γηα ηε 

ρνξήγεζε ξχζκηζεο, πξέπεη λα εθδίδεηαη απφ αλαγλσξηζκέλν ζηελ Διιάδα πηζησηηθφ ίδξπκα θαη 

λα δηαζθαιίδεη ηελ θαηαβνιή ηνπ ζπλφινπ ηεο νθεηιήο γηα ηελ νπνία ρνξεγήζεθε καδί κε ηηο 

επηβαξχλζεηο ηεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή δελ θαηαβιεζεί απφ ηνλ ππφρξεν κέζα ζηελ νξηζζείζα 

πξνζεζκία. Η αλσηέξσ εγγπεηηθή επηζηνιή πξέπεη λα είλαη δηάξθεηαο ηξηψλ κελψλ πέξαλ ηεο 

θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαηαβνιήο ηεο ηειεπηαίαο δφζεο ηεο ρνξεγεζείζαο ξχζκηζεο θαη 

θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ ηεο 

ξχζκηζεο, ζε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν απηή απνιεζζεί. Η εγγπεηηθή επηζηνιή 

επηζηξέθεηαη ζηνλ θαηαζέηε κε ηελ πιεξσκή ηεο ηειεπηαίαο δφζεο ηεο ξχζκηζεο. Γηα ηελ 

θαηάζεζε ή θαη ηελ επηζηξνθή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν 

παξάδνζεο-παξαιαβήο θαη απηή θπιάζζεηαη ζην ρξεκαηνθηβψηην ηεο ππεξεζίαο ή ζε άιιν 

αζθαιέο κέξνο. 

 

Δπιζήμανζη: 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νθεηιέηεο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, απαηηνχληαη θαη ηα αληίζηνηρα 

ζηνηρεία πνπ πηζηνπνηνχλ θαη ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ησλ πξνζψπσλ πνπ επζχλνληαη γηα ρξέε 

ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ καδί κε απηφ.  
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VI. Απμόδια Τπηπεζία. 

1. Αξκφδηα Τπεξεζία γηα ηε  ρνξήγεζε  ηεο ξχζκηζεο, ηελ εμέηαζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο, ηελ απψιεηα απηήο θαη θάζε άιιε αλαγθαία 

δηαδηθαζία, είλαη ε Τπεξεζία, ν πξντζηάκελνο ηεο νπνίαο είλαη αξκφδηνο γηα ηελ επηδίσμε 

είζπξαμεο ηεο νθεηιήο.  

2. Γηα ζπλνιηθέο βαζηθέο νθεηιέο αλά νθεηιέηε άλσ ησλ 1.500.000,00 επξψ, αλεμάξηεηα ηνπ 

χςνπο ηεο ξπζκηδφκελεο νθεηιήο, αξκφδηα είλαη ε  Δπηρεηξεζηαθή Μνλάδα Δίζπξαμεο.  

 

ΔΝΟΣΗΣΑ Γ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΠΑΓΩΓΗ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ 

 

Ι. Δςεπγεηήμαηα ηηρ πύθμιζηρ 

 

1. Γιακανονιζμόρ πληπυμήρ 

α) Γπλαηφηεηα θαηαβνιήο ησλ νθεηιψλ πνπ ξπζκίδνληαη ζε κεληαίεο δφζεηο, έσο δψδεθα 

(12). Καη΄ εμαίξεζε παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα θαηαβνιήο ζε κεληαίεο δφζεηο κέρξη ηηο 

εηθνζηηέζζεξηο (24) γηα νθεηιέο πνπ βεβαηψλνληαη θαη θαηαβάιινληαη εθάπαμ.   

Δπιζήμανζη :  

ην ίδην πξφγξακκα ξχζκηζεο είλαη δπλαηφλ λα ππάγνληαη νθεηιέο γηα ηηο νπνίεο ρνξεγνχληαη 

έσο 12 δφζεηο θαη νθεηιέο γηα ηηο νπνίεο ρνξεγνχληαη άλσ ησλ 12 θαη έσο 24 δφζεηο θαηά 

πεξίπησζε. ηελ πεξίπησζε απηή ξπζκίδνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα απηέο γηα ηηο νπνίεο 

ρνξεγνχληαη άλσ ησλ 12 δφζεσλ. 

β) Σν ζπλνιηθφ πνζφ θάζε δφζεο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ δέθα πέληε (15) επξψ 

(βαζηθή νθεηιή). 

γ) Η ππαγσγή ζηε ξχζκηζε κπνξεί λα γίλεη νπνηεδήπνηε.  

δ) Η ππαγσγή ηνπ θνξνινγνχκελνπ ζε πξφγξακκα ξχζκηζεο νθεηιψλ δελ ηνλ απαιιάζζεη 

απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηφθσλ επί ησλ ξπζκηδφκελσλ θνξνινγηθψλ νθεηιψλ ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 53 ηνπ Κ.Φ.Γ. (ζρεη. Α.Τ.Ο. ΓΠΔΙ 1198598 ΔΞ 31.12.2013.)   

Δπιζήμανζη 1.: Η ππαγσγή νθεηιψλ ζε πξφγξακκα ξχζκηζεο δελ απαιιάζζεη ηνλ 

θνξνινγνχκελν απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηφθσλ ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ ΚΦΓ (ην νπνίν 

αλέξρεηαη ζήκεξα ζε 8,76% εηεζίσο  - ζρεη. ε ΓΠΔΙ 1198598 ΔΞ 2014/31.12.13 Απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ – Β΄19).  
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Δπιζήμανζη 2.: Τπαρζείζεο ζηε ξχζκηζε νθεηιέο βεβαησκέλεο πξηλ ηελ 01.01.2014 δελ 

επηβαξχλνληαη κε ηνπο ηφθνπο ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Κ.Φ.Γ., αιιά κφλν κε πξνζαπμήζεηο 

εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαηά ην άξζξν 6 ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ. σο ίζρπε κέρξη θαη ηελ 31.12.2013. 

ε)  ηελ πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο κηαο δφζεο, απηή πξέπεη λα θαηαβιεζεί  κε επηβάξπλζε 

15% εληφο ηεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ηεο επφκελεο δφζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε δφζε ηεο νπνίαο 

ε θαηαβνιή θαζπζηεξεί γηα πξψηε θνξά είλαη ε ηειεπηαία, απηή πξέπεη λα θαηαβιεζεί 

πξνζαπμεκέλε θαηά 15% κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε ηνπ επφκελνπ απφ ηελ εκεξνκελία 

θαηαβνιήο απηήο κήλα. 

 

2. Υοπήγηζη αποδεικηικού ενημεπόηηηαρ  

ηνλ νθεηιέηε πνπ είλαη ζπλεπήο ζηε ξχζκηζε κπνξεί λα ρνξεγείηαη απνδεηθηηθφ 

ελεκεξφηεηαο ησλ νθεηιψλ ηνπ πξνο ην Γεκφζην  κεληαίαο δηάξθεηαο, εθφζνλ είλαη ελήκεξνο θαη 

ζε ηπρφλ άιιεο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο θαη ζπληξέρνπλ θαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 12 ηνπ Κ.Φ.Γ., φπσο ηζρχεη ζήκεξα θαη ζηηο θαη΄εμνπζηνδφηεζε απηνχ 

εθδνζείζεο απνθάζεηο Γ.Γ.Γ.Δ. ΠΟΛ 1274 & 1275/2013 – (Β 3398), φπσο ηζρχνπλ. 

Σα πνζά πνπ εηζπξάηηνληαη απφ παξαθξάηεζε, ιφγσ ηεο ρνξήγεζεο απνδεηθηηθνχ 

ελεκεξφηεηαο, θαιχπηνπλ δφζε ή δφζεηο ηεο ρνξεγεζείζαο ξχζκηζεο, εθφζνλ απηή δελ έρεη 

απνιεζζεί θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο απφδνζεο.    

 

3.Μη λήτη αναγκαζηικών μέηπυν είζππαξηρ  

Γηα νθεηιέο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε πξφγξακκα ξχζκηζεο θαη εθφζνλ ν θνξνινγνχκελνο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ην πξφγξακκα, δελ δηελεξγείηαη αλαγθαζηηθή εθηέιεζε, ήηνη ε ιήςε 

αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ ή ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο θηλεηψλ ή αθηλήησλ 

(έθδνζε πξνγξάκκαηνο πιεηζηεξηαζκνχ). Οη επηβιεζείζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ππαγσγήο ζηε 

ξχζκηζε θαηαζρέζεηο ζηα ρέξηα ηξίησλ δελ αίξνληαη, ηα απνδηδφκελα φκσο πνζά απφ απηέο 

θαιχπηνπλ δφζε ή δφζεηο ηεο ξχζκηζεο, εθφζνλ δελ πηζηψλνληαη κε άιιεο  κε ξπζκηζκέλεο 

νθεηιέο.  

 

II. Γικαιώμαηα ηος Γημοζίος  

 1.  Καη κεηά ηελ ππαγσγή ζηε ξχζκηζε ην Γεκφζην δηαηεξεί ην δηθαίσκα :  

α) λα κε ρνξεγεί απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο εθφζνλ δελ δηαζθαιίδνληαη ηα ζπκθέξνληά ηνπ, 

ή λα νξίδεη πνζνζηφ παξαθξάηεζεο, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζξ. 12 ηνπ 

Κ.Φ.Γ., φπσο ηζρχεη θαη ηηο απνθάζεηο Γ.Γ.Γ.Δ. ΠΟΛ 1274 & 1275/2013 – (Β 3398), φπσο 

ηζρχνπλ, 
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β) λα εγγξάθεη ππνζήθεο ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νθεηιέηε θαη ησλ ζπλππνρξέσλ 

πξνζψπσλ, εθφζνλ ε νθεηιή δελ είλαη αζθαιηζκέλε θαη θαη’ εμαίξεζε λα ιακβάλεη ηα κέηξα ηνπ 

άξζξνπ 49 θαζψο θαη ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ. 4174/2013, εθφζνλ 

ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο, φπσο απζηεξά νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο απηέο, 

 

2. Η ξχζκηζε νθεηιψλ ζηελ νπνία ππάγεηαη νθεηιέηεο ιφγσ νηθνλνκηθήο αδπλακίαο δελ 

επεξεάδεη ην ζπκςεθηζκφ απαίηεζεο ηνπ νθεηιέηε θαηά ηνπ Γεκνζίνπ (άξζξν 83 ηνπ λ.δ. 356/74 – 

Κ.Δ.Γ.Δ., φπσο ηζρχεη θαη άξζξν 48 ηνπ Κ.Φ.Γ.), ην δε πνζφ ηεο απαίηεζεο απηήο ζπκςεθίδεηαη  

ζην ζχλνιφ ηνπ θαη κέρξη ην κέξνο πνπ θαιχπηεη ηελ νθεηιή.  

Δπιζήμανζη: 

Δάλ πξνθχςεη ζπκςεθηζκφο θαηά ην άξζξν 83 ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ., φπσο ηζρχεη, ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ε εκεξνκελία ζπλάληεζεο ησλ αληαπαηηήζεσλ είλαη πξνγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο ππαγσγήο 

ζηε ξχζκηζε, ε νθεηιή ζπκςεθίδεηαη θαη εθ ησλ πζηέξσλ ππάγεηαη ζε ξχζκηζε ην ελαπνκέλνλ 

πνζφ απηήο. ηελ πεξίπησζε απηή ν νθεηιέηεο εηδνπνηείηαη γηα ηε λέα Σαπηφηεηα Ρπζκηζκέλεο 

Οθεηιήο (Σ.Ρ.Ο.), απφ ηελ ππεξεζία πνπ ππάγεη ην ελαπνκείλαλ πνζφ ζηε ξχζκηζε. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ε εκεξνκελία ζπλάληεζεο ησλ αληαπαηηήζεσλ είλαη κεηαγελέζηεξε ηεο 

εκεξνκελίαο ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε, δηελεξγείηαη πίζησζε ζηηο κεληαίεο δφζεηο ηεο ξχζκηζεο. 

ΙΙΙ. Ιζσύρ πύθμιζηρ 

1. Η ξχζκηζε θαζίζηαηαη θαηαξρήλ ελεξγή θαη ν νθεηιέηεο ηπγράλεη ησλ επεξγεηεκάησλ 

απηήο απφ ηελ εκπξφζεζκε θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο.  

  2. Ωζηφζν ε ξχζκηζε απφιιπηαη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην, εθφζνλ δελ πξνζθνκηζζνχλ 

εγθαίξσο ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ή ηα αηηεζέληα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, θαζψο θαη φηαλ 

δηαπηζησζεί θαηά ηνλ έιεγρν ησλ δεινχκελσλ ή θαη πξνζθνκηδφκελσλ ζηνηρείσλ απφ ηελ αξκφδηα 

Τπεξεζία ε πξνζθφκηζε ή δήισζε ειιηπψλ ή αλαθξηβψλ ζηνηρείσλ.  

3. Η αξκφδηα ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα, εάλ απφ ηνλ έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ 

πξνθχςεη δπλαηφηεηα ηνπ νθεηιέηε λα απνπιεξψζεη ηελ νθεηιή ηνπ ζε ιηγφηεξεο δφζεηο απφ ηηο 

αξρηθά ρνξεγεζείζεο, λα πεξηνξίζεη ηηο δφζεηο ηεο ρνξεγεζείζαο ξχζκηζεο.  

IV. Απώλεια ηηρ πύθμιζηρ  

1. Η ξχζκηζε απφιιπηαη, κε ζπλέπεηα ηελ ππνρξεσηηθή άκεζε θαηαβνιή ηνπ ππνινίπνπ ηεο 

νθεηιήο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία  βεβαίσζεο θαη ηελ άκεζε επηδίσμε ηεο είζπξαμήο ηνπ κε φια ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία κέηξα, ηεξνπκέλσλ θαη ησλ δηαηάμεσλ πεξί 

δεκνζηνπνίεζεο ιεμηπξνζέζκσλ νθεηιψλ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3943/2011 (Α’ 66) εάλ ν νθεηιέηεο:  

α) δελ θαηαβάιεη εκπξφζεζκα κία δφζε ηεο ξχζκηζεο πέξαλ ηεο κίαο θνξάο,  

β) δελ θαηαβάιεη ηελ ηπρφλ κία εθπξφζεζκε δφζε ηεο ξχζκηζεο κε ηελ αλαινγνχζα 
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πξνζαχμεζε απηήο (15%) κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ηεο επφκελεο 

δφζεο,  

γ) δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνρξεψζεηο ππνβνιήο δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη  

θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο, θαζ’ φιν ην δηάζηεκα ηεο ξχζκηζεο θαηαβνιήο ησλ νθεηιψλ ηνπ θαη 

κέρξη ηελ εμφθιεζή ηνπο,  

δ) έρεη ππνβάιεη αλαθξηβή ή αλεπαξθή ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα ηνπ ρνξεγεζεί ε ξχζκηζε θαη 

ε) δελ έρεη ππνβάιεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία – πιεξνθνξίεο ή δελ πξνζθνκίδεη ηα επηπιένλ 

ζηνηρεία πνπ ηνπ δεηνχληαη. 

2. ηελ πεξίπησζε απηή, γηα ηε ιήςε αλαγθαζηηθψλ κέηξσλ είζπξαμεο δελ απαηηείηαη 

θνηλνπνίεζε αηνκηθήο εηδνπνίεζεο θαηαβνιήο νθεηιήο – ππεξεκεξίαο (ζρεη. απφθαζε Γ.Γ.Γ.Δ. 

ΠΟΛ 1280/2013 Β 3399). 

3. Γεληθψο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο ξχζκηζεο φηη δελ 

πιεξνχληαη νη φξνη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Κ.Φ.Γ. θαη ηεο θαη’ εμνπζηνδφηεζε 

Απφθαζεο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ ΠΟΛ 1277/2013, ε ξχζκηζε απφιιπηαη θαη 

ν νθεηιέηεο ράλεη ηα επεξγεηήκαηα ηεο ξχζκηζεο θαη θαηαπίπηνπλ νη πξνζθεξζείζεο εγγπήζεηο. 

V. Αναζηολή παπαγπαθήρ  

Η παξαγξαθή  ησλ ρξεψλ πνπ ξπζκίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο απηέο:  

α)  γηα ηηο πεξηπηψζεηο νθεηιψλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Κ.Φ.Γ. θαη γηα ηηο 

νπνίεο απνθηήζεθε εθηειεζηφο ηίηινο απφ 1.1.2014 θαη κεηά, αλαζηέιιεηαη γηα φζν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ρνξεγήζεθε ξχζκηζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο θαη δελ ζπκπιεξψλεηαη πξηλ παξέιζεη έλα 

έηνο απφ ηε ιήμε απηήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο (α) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 51 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 14  ηνπ άξζξνπ 66   ηνπ λ. 4174/2013, 

β) γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο νθεηιψλ, ήηνη νθεηιψλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

Κ.Φ.Γ. θαη ν εθηειεζηφο ηίηινο απνθηήζεθε πξν ηεο 01.01.2014, ε παξαγξαθή αλαζηέιιεηαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο (α) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 87 ηνπ λ. 2362/1995.  

 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ                                 Η ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ                              

                                                                                                  ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ                     ΑΙΚ. ΑΒΒΑΪΓΟΤ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ  
 

Α. ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

 

1. Όιεο ηηο Γ.Ο.Τ 

2. Δπηρεηξεζηαθή Μνλάδα Δίζπξαμεο, ΚΔΜΔΔΠ, ΚΔΦΟΜΔΠ 

3. Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e- Δθαξκνγέο) 

4. Γ.Γ.Π.  

 

Β. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

 

Απνδέθηεο πίλαθα Α έσο ηέινο (εθηφο ησλ Γ.Ο.Τ) 

 

Γ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ 

2. Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 

3. Γξαθείν θ. Τθππνπξγνχ 

4. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

5. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γξακκαηέσλ 

6. Γξαθείν θ.θ. Γελ. Γηεπζπληψλ 

7. Όιεο ηηο Γηεπζχλζεηο, Σκήκαηα θαη Αλεμάξηεηα Γξαθεία ηνπ Τπνπξγείνπ  

Οηθνλνκηθψλ 

8. Γηεχζπλζε Πνιηηηθήο Δηζπξάμεσλ – Σκήκαηα Α,Β,Γ,Γ,Δ (10 αληίγξαθα). 

9. Γ/λζε Παξ. Ννκ. Τπ. Διέγρνπ & Αλαγθαζηηθήο Δίζπξαμεο. 

10. Γηεχζπλζε 19
ε
  Σεισλεηαθψλ Γηαδηθαζηψλ (10 αληίγξαθα). 

11. ΠΟΔ – Γ.Ο.Τ Πεξηνδηθφ Φνξνινγηθή Δπηζεψξεζε 

12. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 

13. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ 
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