
Αρθρο 8. Απώλεια ρύθµισης Ν.4321 όπως ισχύει µετά την τελευταία 

τροποποίηση µε το Ν.4346 20/11/2015 

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 είσπραξής της µε όλα τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα, εάν 

ο οφειλέτης: 

α) δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόµενες µηνιαίες δόσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου 

οκταµήνου της ρύθµισης ή µετά την πάροδο του οκταµήνου δεν καταβάλλει τρεις (3) 

συνεχόµενες µηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή των τριών (3) 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. 

γ) Έχει ενταχθεί στη ρύθµιση µε εσφαλµένες βεβαιώσεις. 

δ) δεν εξοφλεί τις νέες, µετά την ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση του παρόντος 

νόµου, οφειλές του, εντός της νόµιµης προθεσµίας καταβολής τους. 

Κατ' εξαίρεση, και όχι πέραν της 31.12.2017, η ρύθµιση δεν απόλλυται, εάν οι νέες 

οφειλές εξοφληθούν εντός αποκλειστικής προθεσµίας από την ηµεροµηνία που αυτές 

καθίστανται ληξιπρόθεσµες. Η προθεσµία αυτή ορίζεται σε τριάντα (30) ηµέρες µέχρι 

τις 30.6.2016 και σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την 1.7.2016 µέχρι τις 31.12.2017. 

Επιπλέον, από την 1.1.2017 µέχρι τις 31.12.2017, η ρύθµιση απόλλυται σε περίπτωση 

καθυστέρησης εξόφλησης νέων οφειλών, εάν δεν έχει παρέλθει εξάµηνο από την 

προηγούµενη καθυστέρηση εξόφλησης. 

Η ρύθµιση δεν απόλλυται, εάν οι νέες οφειλές τελούν σε αναστολή είσπραξης ή 

υπάγονται σε ρύθµιση µετά από αίτηση του οφειλέτη που υποβάλλεται πριν τη λήξη 

της νόµιµης προθεσµίας καταβολής τους. Εάν το συνολικό ύψος των οφειλών, νέων 

και εντός ρύθµισης, υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ, η ρύθµιση των νέων οφειλών 

χορηγείται µόνον εφόσον ο οφειλέτης επικαλείται και αποδεικνύει ότι αντιµετωπίζει 

οικονοµική αδυναµία για την καταβολή τους µέσα στη νόµιµη προθεσµία. 

Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων, η οποία εκδίδεται µέχρι τις 

31.12.2015, ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας περίπτωσης. 

 


