
                

                      ΦΕΚ 2920 Βϋ/31.12.2015 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
I.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ  Α 
ΤΗΛ : 210 3630573, 3605159 
II. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Δ 
ΤΗΛ : 210 6987439 
Ταχ. Δ/νςθ     :  Καρ. Σερβίασ 10             

 Ταχ. Κωδ.      :  101 84 ΑΘΗΝΑ                   
 
 

ΘΕΜΑ: «Κακοριςμόσ λεπτομερειϊν εφαρμογισ για τθν απϊλεια ρυκμίςεων ν.4321/2015 και 

ν.4305/2014 ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ, λόγω δθμιουργίασ νζων οφειλϊν». 

 

ΑΠΟΦΑΗ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ   

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 4 ν.4346/2015 (ΦΕΚ Αϋ32), με τισ οποίεσ παρζχεται 

εξουςιοδότθςθ ςτο Γενικό Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων να ρυκμίηει τισ λεπτομζρειεσ 

εφαρμογισ των ωσ άνω διατάξεων, περί απϊλειασ ρυκμίςεων οφειλϊν ςτθ Φορολογικι 

Διοίκθςθ του ν.4321/2015 και του ν.4305/2014, λόγω δθμιουργίασ νζων οφειλϊν. 

2. Τισ διατάξεισ των άρκρων 1-17 του ν.4321/2015 (ΦΕΚ Αϋ32), όπωσ ιςχφουν, περί 

ρφκμιςθσ οφειλϊν ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ. 

3. Τισ διατάξεισ του άρκρου 51 του ν.4305/2014 (ΦΕΚ Αϋ237 ), όπωσ ιςχφουν, περί 

ρφκμιςθσ οφειλϊν ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ. 

4. Τισ διατάξεισ του ν.4174/2013 (ΦΕΚ Αϋ170), «Κϊδικασ Φορολογικισ Διαδικαςίασ – 

Κ.Φ.Δ.», όπωσ ιςχφoυν. 

Ακινα,    30   Δεκεμβρίου 2015  
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5. Τισ διατάξεισ του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ Αϋ90), «Κϊδικασ Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων 

– Κ.Ε.Δ.Ε.», όπωσ ιςχφουν. 

6. Τισ διατάξεισ τθσ υποπαραγράφου Ε2 του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Αϋ222) περί ςφςταςθσ 

κζςθσ Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων (ΦΕΚ Αϋ222), όπωσ ιςχφουν. 

7. Τθν απόφαςθ Γενικισ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων ΡΟΛ 1236/2014 (ΦΕΚ  Βϋ 

3033/2014), όπωσ ιςχφει. 

8. Τθν απόφαςθ Αναπλθρϊτριασ Υπουργοφ Οικονομικϊν ΡΟΛ 1080/2015 

(Βϋ628/2015) 

9. Τθν απόφαςθ Υπουργοφ Οικονομικϊν ΑΝ.ΥΡ.ΟΙΚ. 0003412 ΕΞ 2015 (ΦΕΚ Βϋ 2294), 

«Οριςμόσ Αναπλθρωτι Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων». 

10. Τθν ανάγκθ κακοριςμοφ λεπτομερειϊν για τθν εφαρμογι των διατάξεων περί τθσ 

δθμιουργίασ νζων οφειλϊν ωσ λόγου απϊλειασ ρφκμιςθσ των «100 δόςεων» ν.4321/2015 

και 4305/2014. 

11. Το γεγονόσ ότι από τθν απόφαςθ αυτι δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του 

κρατικοφ προχπολογιςμοφ. 

 

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ 

 

Άρθρο Μόνο 

 

1. Νζεσ oφειλζσ βεβαιωμζνεσ μετά τθν θμερομθνία υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ των άρκρων 

1-17 του ν.4321/2015 με νόμιμθ προκεςμία καταβολισ τουσ μετά τισ 15.12.2015, 

προκειμζνου να μθν απολεςκεί θ ρφκμιςθ του ν. 4321/2015, εξοφλοφνται ωσ ακολοφκωσ:   

ι) από 16.12.2015 μζχρι 30.06.2016 εντόσ τριάντα θμερϊν από τθν θμερομθνία που 

κακίςτανται λθξιπρόκεςμεσ. 

ιι) από 1.07.2016 μζχρι 31.12.2017 εντόσ δεκαπζντε θμερϊν από τθν θμερομθνία 

που κακίςτανται λθξιπρόκεςμεσ.  

ιιι) από 01.01.2018 εντόσ τθσ νόμιμθσ προκεςμίασ καταβολισ τουσ. 
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2. Από 01.01.2017 μζχρι τισ 31.12.2017 θ ρφκμιςθ απόλλυται και ςε περίπτωςθ 

κακυςτζρθςθσ εξόφλθςθσ νζων οφειλϊν, εάν δεν ζχει παρζλκει εξάμθνο από τθν 

προθγοφμενθ κακυςτζρθςθ εξόφλθςθσ.   

 

3. Σε κάκε περίπτωςθ, θ ρφκμιςθ του ν. 4321/2015 δεν απόλλυται, εάν:  

α) οι λθξιπρόκεςμεσ, εκτόσ ρφκμιςθσ, οφειλζσ τελοφν ςε κακεςτϊσ αναςτολισ είςπραξθσ,  

β) ο οφειλζτθσ υπαγάγει τισ νζεσ οφειλζσ του, με αίτθςι του εντόσ τθσ νόμιμθσ 

προκεςμίασ καταβολισ τουσ, ςτθ ρφκμιςθ του άρκρου 43 του ν.4174/13 (Κ.Φ.Δ.) και 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ς’ αυτι. 

 

4. Οφειλζτθσ με ςυνολικό φψοσ βαςικϊν οφειλϊν (νζων και εντόσ ρφκμιςθσ άρκρου 1-17 

ν.4321/15) άνω των πενιντα χιλιάδων (50.000) ευρϊ, δφναται να υπαγάγει ςε ρφκμιςθ τισ 

νζεσ οφειλζσ του, υφιςτάμενθσ τθσ ρφκμιςθσ του ν.4321/15, μόνον εφόςον αποδείξει τθν 

οικονομικι του αδυναμία για τθν καταβολι αυτϊν, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ 

βεβαίωςθσ. Η ςχετικι αίτθςθ υπαγωγισ ςε ρφκμιςθ υποβάλλεται με τα ςτοιχεία που 

αποδεικνφουν τθν αδυναμία εξόφλθςθσ των νζων οφειλϊν πριν τθν παρζλευςθ τθσ 

νόμιμθσ προκεςμίασ καταβολισ των οφειλϊν ςτθν αρμόδια για τθν επιδίωξθ τθσ 

είςπραξισ τουσ υπθρεςία.  

 

5. Η ρφκμιςθ δεν χορθγείται εάν οι ςυνολικζσ ετιςιεσ υποχρεϊςεισ του οφειλζτθ είναι 

μικρότερεσ του 30 % του ςυνολικοφ δθλοφμενου ειςοδιματόσ του, όπωσ αυτό προκφπτει 

από τθν ετιςια διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ του τελευταίου εκκακαριςμζνου 

φορολογικοφ ζτουσ. 

 

6. Τα ανωτζρω οριηόμενα ιςχφουν αναλογικά και για τθ ρφκμιςθ του άρκρου 51 του ν. 

4305/2014.  

 

7. Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ των άρκρων 1-17 ν. 4321/2015 και 

ςτισ διατάξεισ του άρκρου 51 ν. 4305/2014, όπωσ ιςχφουν, και ςτισ κατ’ εξουςιοδότθςθ 
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εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ Αποφάςεισ ΡΟΛ 1080/2015 & ΡΟΛ 1236/2014, όπωσ ιςχφουν,  

αντίςτοιχα.  

Η απόφαςθ αυτι να δθμοςιευτεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

        Ακριβζσ Αντίγραφο     Ο Αναπληρωτήσ Γενικόσ Γραμματζασ 

       Ο/Η Προϊςτάμενοσ      Δημοςίων Εςόδων 

Σου Αυτοτελοφσ Σμήματοσ Διοίκηςησ                              Ιωάννησ Μπάκασ 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

Α. ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Εκνικό Τυπογραφείο για Δθμοςίευςθ ςτο τεφχοσ Β' 

2. Πλεσ τισ Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κζντρα και τα Τελωνεία 

3. Επιχειρθςιακι Μονάδα Είςπραξθσ 

4. Δ/νςθ Ραροχισ Φορολογικϊν Υπθρεςιϊν 

5. Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ  

 

Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

Αποδζκτεσ πίνακα Α ζωσ τζλοσ  

 

Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1) Γραφείο κ. Υπουργοφ 

2) Γραφείο κ. Αναπλθρωτι Υπουργοφ  

3) Γραφεία κ.κ. Γενικϊν Γραμματζων 

4) Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευκυντϊν 

5) Πλεσ τισ Διευκφνςεισ, Τμιματα και Ανεξάρτθτα Γραφεία του Υπουργείου 

Οικονομικϊν 

6) Δ/νςθ Ειςπράξεων- Τμιματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Γραμματεία 

7) Γραφείο Τφπου και Δθμοςίων Σχζςεων 

8) Γραφείο Επικοινωνίασ και Ρλθροφόρθςθσ Ρολιτϊν 

9) Ρεριοδικό Φορολογικι Επικεϊρθςθ 

10) Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου 
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