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ΘΕΜΑ : «Ρφθμιςη οφειλϊν των διατάξεων των άρθρων 1-17 του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 

Α/21.3.2015), όπωσ ιςχφει και τροποποίηςη διατάξεων των άρθρων 57 του ΚΦΔ και 6 

του ΚΕΔΕ περί προςτίμων εκπρόθεςμησ καταβολήσ». 

 

Με τθν παροφςα παρζχονται οδθγίεσ για τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ ρφκμιςθσ 

οφειλϊν των άρκρων 1-17 του ν.4321/2015 -ΦΕΚ 32A, (πλθν τθσ παραγράφου 4 του 

άρκρου 1 που αφορά αποκλειςτικά ςε οφειλζσ βεβαιωμζνεσ ςε ΟΤΑ), όπωσ 

τροποποιικθκαν : α. με τθν Ρράξθ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου τθσ 27.03.2015 - ΦΕΚ 35 Α, 

θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 4328/2015 – ΦΕΚ 51 Α, β. με τα άρκρα 4 και 8 του 

ν. 4328/2015 και γ. με το άρκρο 18 του ν. 4324/2015 – ΦΕΚ 44 Αϋ, και για τθν εφαρμογι 

τθσ κατϋ εξουςιοδότθςθ εκδοκείςασ Απόφαςθσ Υπουργοφ Οικονομικϊν ΡΟΛ 1080/2015-

ΦΕΚ 628 Β, όπωσ τροποποιικθκε με τθν Απόφαςθ Υπουργοφ Οικονομικϊν ΡΟΛ 

1108/2015 – ΦΕΚ 917 Βϋ, ςε ςυνδυαςμό με τισ Αποφάςεισ Υπουργοφ Οικονομικϊν ΡΟΛ 

1098/2015 – ΦΕΚ 771 Β΄ & ΠΟΛ 1110/2015 – ΦΕΚ 946 Β΄, τθν  τροποποίθςθ των διατάξεων 

των άρκρων 57 του ΚΦΔ και 6 του ΚΕΔΕ περί προςτίμων εκπρόκεςμθσ καταβολισ (άρκρο 

19 του ν. 4321/2015) και τθν κατάργθςθ τθσ παραγράφου 4α του άρκρου 49 και τθσ 

παραγράφου 6 του άρκρου 50 του Κϊδικα Φ.Ρ.Α. (άρκρο 18 του ν. 4321/2015) για τθν 

ενθμζρωςι ςασ και τθν ενιαία εφαρμογι αυτϊν.  

Αναλυτικότερα : 

ΕΝΟΣΗΣΑ  Α 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ 

 

I.Στθ ρφκμιςθ υπάγονται οφειλζσ ωσ εξισ: 

Α) Υποχρεωτικά: 

Το ςφνολο των λθξιπρόκεςμων ζωσ και τθν 1θ Μαρτίου 2015 οφειλϊν οι οποίεσ 

κατά τθν θμερομθνία τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ, ζχουν βεβαιωκεί ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ 

και ζχουν καταχωριςκεί ςτα βιβλία αυτισ και δεν ζχουν τακτοποιθκεί κατά νόμιμο τρόπο 

με αναςτολι πλθρωμισ ι διευκόλυνςθ ι  ρφκμιςθ τμθματικισ καταβολισ οφειλϊν βάςει 

νόμου ι δικαςτικισ απόφαςθσ. 
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Β) Μετά από επιλογι του οφειλζτθ: 

Β1) λθξιπρόκεςμεσ ζωσ και τθν 1θ Μαρτίου 2015 οφειλζσ, οι οποίεσ κατά τθν 

θμερομθνία τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ ζχουν βεβαιωκεί και ζχουν καταχωριςκεί ςτα βιβλία 

τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ και 

α) τελοφν ςε αναςτολι, διοικθτικι ι δικαςτικι ι εκ του νόμου  

β) ζχουν υπαχκεί ςε διευκόλυνςθ ι νομοκετικι ρφκμιςθ τμθματικισ καταβολισ 

οφειλϊν, θ οποία είναι ςε ιςχφ  

Επιςημάνςεισ: 

-Στθν περίπτωςθ υπαγωγισ ςτθ νζα ρφκμιςθ επζρχεται απϊλεια των ανωτζρω 

διευκολφνςεων ι νομοκετικϊν ρυκμίςεων τμθματικισ καταβολισ χρεϊν και των 

ευεργετθμάτων αυτϊν.  

-Σε περίπτωςθ που ςτισ ανωτζρω διευκολφνςεισ ι ρυκμίςεισ περιλαμβάνονται 

οφειλζσ που δεν μποροφν να υπαχκοφν ςτθν παροφςα ρφκμιςθ, οι τελευταίεσ δφνανται 

να τακτοποιθκοφν από τον οφειλζτθ κατά νόμιμο τρόπο, με εκ νζου υπαγωγι τουσ ςτισ 

ανωτζρω διευκολφνςεισ ι ρυκμίςεισ, ι με υπαγωγι τουσ ςε άλλθ ρφκμιςθ τμθματικισ 

καταβολισ, ςφμφωνα με τουσ οικείουσ όρουσ και προχποκζςεισ. 

- Αίτθςθ και υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ των άρκρων 1-17 του ν. 4321/2015 ςθμαίνει τθν 

αποδοχι αποκλειςτικά και μόνο των ευεργετθμάτων των διατάξεων που ορίηονται ςτα 

άρκρα αυτά. 

γ) ζχουν υπαχκεί ςε ρφκμιςθ χρεϊν κατ’ άρκρο 62Α του Κ.Ε.Δ.Ε. ι κατ’ ανάλογθ 

εφαρμογι του άρκρου αυτοφ δυνάμει του δεφτερου εδαφίου τθσ περ. α τθσ παραγράφου 

6 του άρκρου 4 του ν. 3808/2009, θ οποία είναι ςε ιςχφ 

Επιςήμανςη : 

-Η απϊλεια τθσ ρφκμιςθσ επιφζρει τισ ςυνζπειεσ τθσ διάταξθσ του τελευταίου 

εδαφίου τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 62Α του Κ.Ε.Δ.Ε. Σε περίπτωςθ που θ εν λόγω 

ρφκμιςθ ζχει απεικονιςτεί ςτο ςφςτθμα taxis με νζα βεβαίωςθ με είδοσ φόρου 4904 δεν 

είναι άμεςα δυνατι θ θλεκτρονικι υποβολι αίτθςθσ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ του ν. 

4321/2015. Κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ μζςω τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ 

εμφανίηεται απαγορευτικό μινυμα με το εξισ περιεχόμενο: «! Οφειλζσ ειδικήσ 

κατηγορίασ: Για τη δυνατότητα υπαγωγήσ των οφειλών ςασ ςε ρφθμιςη παρακαλοφμε να 
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απευθυνθείτε ςτην αρμόδια για την είςπραξη φορολογική αρχή». Ο οφειλζτθσ 

υποχρεοφται να απευκυνκεί πρϊτα ςτθν αρμόδια για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ 

Υπθρεςία τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ και να ηθτιςει, με ζγγραφθ αίτθςι του, τθν 

απϊλεια τθσ ρφκμιςθσ για τθν οποία είχε δθμιουργθκεί το εν λόγω τριπλότυπο 

βεβαίωςθσ, προκειμζνου να γίνει διαγραφι αυτοφ και να απεικονιςτοφν ςτο ςφςτθμα 

taxis οι ςυνζπειεσ τθσ απϊλειασ τθσ εν λόγω ρφκμιςθσ, κατά τα ανωτζρω. 

Β2) οφειλζσ που κα βεβαιωκοφν ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ και κα καταχωριςκοφν 

ςτα βιβλία ειςπρακτζων εςόδων, μετά από παραίτθςθ από τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ 

ι και του δικογράφου οποιουδιποτε ζνδικου βοθκιματοσ ι μζςου ενϊπιον αρμοδίου 

δικαςτθρίου ι προςφυγισ ενϊπιον διοικθτικισ αρχισ. Εάν πρόκειται για υποκζςεισ που 

εκκρεμοφν ενϊπιον των δικαςτθρίων με τθν αίτθςθ και τθ διλωςθ παραίτθςθσ 

προςκομίηεται και βεβαίωςθ από το αρμόδιο δικαςτιριο ότι θ υπόκεςθ δεν ζχει ακόμθ 

ςυηθτθκεί. Εάν πρόκειται για εκκρεμι υπόκεςθ ενϊπιον τθσ Διεφκυνςθσ Επίλυςθσ 

Διαφορϊν, θ διλωςθ παραίτθςθσ υποβάλλεται ςτθ Φορολογικι Αρχι, ςτθν οποία 

υπεβλικθ θ ενδικοφανισ προςφυγι. Εν ςυνεχεία θ Φορολογικι Αρχι διαβιβάηει 

αυκθμερόν τθ διλωςθ παραίτθςθσ ςτθ Διεφκυνςθ Επίλυςθσ Διαφορϊν με 

τθλεομοιοτυπία ι θλεκτρονικό μινυμα, θ οποία και κα αποςτζλλει ακολοφκωσ ςθμείωμα 

ότι θ εκκρεμισ υπόκεςθ δεν ζχει εξεταςκεί.    

Β3) οι  οφειλζσ που ζχουν καταχωριςκεί ςτα βιβλία ειςπρακτζων εςόδων τθσ 

Φορολογικισ Διοίκθςθσ μζχρι τθν θμερομθνία τθσ αίτθςθσ και όχι αργότερα από τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ αίτθςθσ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ  και αφοροφν 

υποχρεϊςεισ  ετϊν, περιόδων και υποκζςεων μζχρι και τθν 31θ Δεκεμβρίου 2014. Στθν 

περίπτωςθ που από το χρθματικό κατάλογο ι τα ςυνοδευτικά αυτοφ ζγγραφα δεν 

προκφπτει θ αναγωγι τθσ υποχρζωςθσ ςε χρόνο ζωσ 31.12.2014, απαιτείται προσ τοφτο 

ζγγραφθ βεβαίωςθ τθσ βεβαιοφςασ αρχισ.  

Στθ ρφκμιςθ του άρκρου 1 δφνανται επίςθσ να υπαχκοφν μετά από επιλογι του 

οφειλζτθ και οφειλζσ που ζχουν καταχωριςκεί ςτα βιβλία ειςπρακτζων εςόδων τθσ 

Φορολογικισ Διοίκθςθσ μζχρι τθν θμερομθνία τθσ αίτθςθσ και όχι αργότερα από τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ αίτθςθσ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ και ζχουν 

βεβαιωκεί φςτερα από φορολογικό ζλεγχο και αφοροφν υποχρεϊςεισ φορολογικϊν ετϊν, 
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περιόδων και υποκζςεων μζχρι 31/12/2014, ςυμπεριλαμβανομζνων και των πρόςκετων 

φόρων / τελϊν του ν. 2523/1997 και των προςτίμων ανακριβοφσ διλωςθσ τθσ διάταξθσ 

τθσ παρ. 1 του άρκρου 58 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) και μθ υποβολισ διλωςθσ των 

διατάξεων των άρκρων 58 παρ. 2 και 54 του ίδιου ωσ άνω νόμου. 

Σθμειϊνεται ότι θ οριςτικι πράξθ διορκωτικοφ προςδιοριςμοφ του φόρου ςυνιςτά 

εκτελεςτό τίτλο (άρκρο 45 ν. 4174/2013) και με βάςθ αυτι ςυνιςτάται και βεβαιϊνεται το 

100% τθσ φορολογικισ οφειλισ (άρκρο 30 ν. 4174/2013), ιτοι ο κφριοσ και πρόςκετοσ 

φόροσ / τζλοσ του ν. 2523/1997 ι πρόςτιμο του άρκρου 58 του ν. 4174/2013 ι πρόςτιμο 

του άρκρου 54 του ίδιου ωσ άνω νόμου, όταν αυτό επιβάλλεται μετά από ζλεγχο αντί του 

προςτίμου του άρκρου 58 κατ’ εφαρμογι τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 62 του ν. 

4174/2013. Για τισ απαλλαγζσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 1 του ν. 4321/2015 ζχουν 

εφαρμογι τα οριηόμενα για τισ εν γζνει βεβαιωμζνεσ οφειλζσ του ίδιου ωσ άνω νόμου. 

Ευνόθτο είναι ότι ςε περίπτωςθ ζκδοςθσ εντολισ ελζγχου ζχουν εφαρμογι οι 

διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 18 και τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 19 του ν. 

4174/2013, όπωσ ιςχφει, δεν υπάρχει δθλαδι θ δυνατότθτα υποβολισ διλωςθσ για τθ 

φορολογία, τθ φορολογικι περίοδο ι τθν υπόκεςθ που αφορά ο φορολογικόσ ζλεγχοσ 

(ςχετ. ΔΕΛ Α 1069048/2.5.2014 ζγγραφό μασ). 

Σθμειϊνεται ότι, όςον αφορά τισ φορολογίεσ κλθρονομιϊν, δωρεϊν και γονικϊν 

παροχϊν, περιλαμβάνονται ςτθ ρφκμιςθ οι οφειλζσ που ζχουν καταχωριςκεί ςτα βιβλία 

ειςπρακτζων εςόδων τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ μζχρι τθν θμερομθνία τθσ αίτθςθσ και 

όχι αργότερα από τθ λιξθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ αίτθςθσ για υπαγωγι 

ςτθ ρφκμιςθ, εφόςον θ φορολογικι υποχρζωςθ γεννικθκε μζχρι και τθν 31θ Δεκεμβρίου 

2014, ανεξάρτθτα αν ςτθν θμερομθνία βεβαίωςθσ αναγράφεται ωσ οικονομικό ζτοσ το 

2015. Στθν τελευταία αυτι περίπτωςθ, θ Δ.Ο.Υ., ςτθν οποία υπάρχει ο ςχετικόσ φάκελοσ 

τθσ υπόκεςθσ, ενθμερϊνει με ςχετικό υπθρεςιακό ςθμείωμα τθν αρμόδια για τθ ρφκμιςθ 

Δ.Ο.Υ. για το χρόνο γζνεςθσ τθσ φορολογικισ υποχρζωςθσ, μετά από τθν αίτθςθ του 

φορολογουμζνου για τθν υπαγωγι του ςτθ ρφκμιςθ, θ οποία εν προκειμζνω δεν 

υποςτθρίηεται θλεκτρονικά. 

Τζλοσ, ςτθ ρφκμιςθ του άρκρου 1 υπάγονται και οφειλζσ από τθν αυτοτελι 

φορολόγθςθ των μθ διανεμθκζντων ι κεφαλαιοποιθκζντων αποκεματικϊν, ςφμφωνα με 
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τισ διατάξεισ των παραγράφων 12 και 13 του άρκρου 72 του ν. 4172/2013, ανεξάρτθτα 

εάν ςτθν θμερομθνία βεβαίωςθσ αναγράφεται ωσ οικονομικό ζτοσ το 2015. 

Επιςημάνςεισ: 

- Οι οφειλζσ των υποπεριπτϊςεων Β2) και Β3) υπάγονται ςτθ ρφκμιςθ ανεξαρτιτωσ 

τθσ θμερομθνίασ που κακίςτανται λθξιπρόκεςμεσ.  

- Οφειλζσ βεβαιωμζνεσ ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ υπζρ νομικϊν προςϊπων και 

τρίτων υπάγονται ςε πρόγραμμα ρφκμιςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα 

εγκφκλιο. 

- Ο οφειλζτθσ ο οποίοσ υπάγει ςε πρόγραμμα ρφκμιςθσ οφειλζσ των περιπτϊςεων Α, 

Β1 και Β3, δθλαδι αυτζσ των άρκρων 1, 3 και 4, παράγραφοσ 2 του ν. 4321/2015, δεν 

υποχρεοφται ςε παραίτθςθ από τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ ι του δικογράφου ζνδικου 

βοθκιματοσ ι ζνδικου μζςου ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου ι προςφυγισ ενϊπιον 

τθσ Διεφκυνςθσ Επίλυςθσ Διαφορϊν. χετική και η εγκφκλιοσ ΠΟΛ 1106/2015. 

- Δεν είναι υποχρεωτικι θ υπαγωγι όλων των προαιρετικά υπαγόμενων ςτθ ρφκμιςθ 

οφειλϊν που εμπίπτουν ςτισ περιπτϊςεισ Β1, Β2 και Β3, αλλά ο οφειλζτθσ δφναται με 

αίτθςθ που υποβάλλεται ςτθν αρμόδια Υπθρεςία να επιλζξει να υπαγάγει μερικζσ μόνον 

από αυτζσ. Δεν είναι όμωσ δυνατι θ επιλογι μζρουσ μόνο οφειλισ, εκτόσ εάν ο οφειλζτθσ 

ζχει ευκφνθ για τθν καταβολι μζρουσ μόνον αυτισ. 

Β4) οφειλζσ που υπάγονται ςε ςυμφωνία που επικυρϊκθκε με δικαςτικι απόφαςθ 

κατ’ άρκρα 99 και επόμενα του Ρτωχευτικοφ Κϊδικα, 44 του ν. 1892/1990 ι άλλεσ 

διατάξεισ και είναι ςε ιςχφ είτε οι υπαγόμενεσ οφειλζσ είναι λθξιπρόκεςμεσ ςφμφωνα με 

τα οριηόμενα ςτθν περίπτωςθ Β1 είτε πλθροφν τισ προχποκζςεισ που ορίηονται ςτισ 

περιπτϊςεισ Β2 και Β3 τθσ παροφςασ ενότθτασ   

Επιςήμανςη : 

Για τθν υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ απαιτείται προθγοφμενθ ανατροπι τθσ ςυμφωνίασ 

ωσ προσ το Δθμόςιο, με ςυνζπεια τθν αναβίωςθ των οφειλϊν που είχαν υπαχκεί ςε αυτι, 

θ οποία επζρχεται με ςχετικι μονομερι διλωςθ του οφειλζτθ, που υποβάλλεται 

εγγράφωσ ςτθν αρμόδια για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ Υπθρεςία τθσ Φορολογικισ 

Διοίκθςθσ. Ροςά που ζχουν καταβλθκεί ςτο πλαίςιο τθσ ανατραπείςασ ςυμφωνίασ 
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πιςτϊνονται κατά το χρόνο που ζλαβε χϊρα κάκε καταβολι ςτισ οφειλζσ που είχαν 

υπαχκεί ςτθ ςυμφωνία, με τισ αναλογοφςεσ κατά το χρόνο καταβολισ προςαυξιςεισ ι 

τόκουσ εκπρόκεςμθσ καταβολισ, χωρίσ να λαμβάνονται υπόψθ οι όροι τθσ ανατραπείςασ 

ςυμφωνίασ (π.χ. «πάγωμα» προςαυξιςεων ι τόκων εκπρόκεςμθσ καταβολισ, 

περιοριςμόσ αυτϊν κ.λπ.). Σε περίπτωςθ που ςτθ δικαςτικά επικυρωμζνθ ςυμφωνία 

προβλζπεται ρθτά θ δυνατότθτα του οφειλζτθ να επιλζξει, μετά τθν επικφρωςι τθσ, 

ευμενζςτερο από τον οριηόμενο ςε αυτι τρόπο αποπλθρωμισ των οφειλϊν του, κατ’ 

εφαρμογι των κειμζνων διατάξεων, ζχουν εφαρμογι τα προβλεπόμενα ςτθ ςυμφωνία.  

Ζχει παρατθρθκεί ότι, για τισ ανάγκεσ απεικόνιςθσ των όρων των δικαςτικϊν 

ςυμφωνιϊν, επιλζγεται ςυχνά ςτθν πράξθ θ δθμιουργία νζασ βεβαίωςθσ με είδοσ φόρου 

4904. Στθν περίπτωςθ αυτι, όπωσ αναφζρκθκε και ανωτζρω (υπό ςτοιχείο Β1γ) 

εμποδίηεται αυτόματα θ θλεκτρονικι υποβολι αίτθςθσ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ μζςω 

τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ και ο οφειλζτθσ υποχρεοφται να απευκυνκεί πρϊτα ςτθν 

αρμόδια για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ Υπθρεςία τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ και να 

ηθτιςει με ζγγραφθ μονομερι διλωςι του τθν ανατροπι τθσ ςυμφωνίασ. Στθ ςυνζχεια θ 

αρμόδια Υπθρεςία υποχρεοφται να προβεί ςτθ διαγραφι του τριπλοτφπου βεβαίωςθσ με 

είδοσ φόρου 4904 και ςτθν απεικόνιςθ των ςυνεπειϊν τθσ ανατροπισ τθσ ςυμφωνίασ ςτο 

ςφςτθμα taxis.  

Επιςθμαίνεται ότι, ςε περίπτωςθ που για τθν απεικόνιςθ τθσ δικαςτικισ 

ςυμφωνίασ ζχει επιλεγεί οριςμζνοσ τφποσ ρφκμιςθσ ςτο ςφςτθμα taxis ι θ ςυμφωνία δεν 

ζχει απεικονιςτεί κακόλου ςε αυτό, δεν κωλφεται θ θλεκτρονικι υποβολι αίτθςθσ για 

υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ του ν. 4321/2015. Για το λόγο αυτό και προκειμζνου να 

αποφευχκεί ο κίνδυνοσ υπαγωγισ ςτθν παροφςα ρφκμιςθ οφειλϊν για τισ οποίεσ ιδθ 

προβλζπεται ειδικόσ τρόποσ αποπλθρωμισ βάςει δικαςτικά επικυρωμζνθσ ςυμφωνίασ, 

χωρίσ προθγοφμενθ ανατροπι αυτισ και απεικόνιςθ των οικείων ςυνεπειϊν, οι αρμόδιεσ 

υπθρεςίεσ οφείλουν να διενεργοφν ανά τακτά χρονικά διαςτιματα  ςχετικό ζλεγχο, ϊςτε, 

αν διαπιςτωκεί ότι ζχει λάβει χϊρα υπαγωγι οφειλϊν τθσ ανωτζρω κατθγορίασ ςτθ 

ρφκμιςθ του ν. 4321/2015, χωρίσ να ζχει προθγθκεί υποβολι ζγγραφθσ μονομεροφσ 

διλωςθσ και πίςτωςθ των καταβλθκζντων ποςϊν, κατά τα ανωτζρω, να επζρχεται 

απϊλεια τθσ ρφκμιςθσ του ν. 4321/2015 ςφμφωνα με το Κεφάλαιο VIII τθσ Ενότθτασ Γϋ τθσ 
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παροφςασ εγκυκλίου. Ρροκειμζνου ο οφειλζτθσ να ζχει τθ δυνατότθτα να υποβάλει 

εμπρόκεςμα νζα αίτθςθ για υπαγωγι ςτθν παροφςα ρφκμιςθ, μετά τθν απϊλεια τθσ 

πρϊτθσ και αφοφ τθρθκεί θ προαναφερόμενθ διαδικαςία (υποβολι ζγγραφθσ 

μονομεροφσ διλωςθσ ανατροπισ, ορκι πίςτωςθ καταβλθκζντων ποςϊν), ο ανωτζρω 

ζλεγχοσ πρζπει να διενεργείται κατά το χρονικό διάςτθμα πριν από τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία για υποβολι αίτθςθσ υπαγωγισ ςτθν ρφκμιςθ, με ταυτόχρονθ ειδοποίθςθ 

του οφειλζτθ με κάκε πρόςφορο μζςο. 

Επιςθμαίνεται και με τθν παροφςα εγκφκλιο θ επιτακτικι ανάγκθ απεικόνιςθσ 

τυχόν μθ απεικονιςμζνων δικαςτικϊν ςυμφωνιϊν ςτο ςφςτθμα taxis ι χειρόγραφα, ϊςτε 

να κακίςταται δυνατι θ διενζργεια του ανωτζρω περιγραφόμενου ελζγχου. 

Ρροκειμζνου να αποφευχκεί το ενδεχόμενο ρφκμιςθσ οφειλϊν που υπάγονται ςε 

δικαςτικά επικυρωμζνθ ςυμφωνία εν μζρει με τουσ όρουσ τθσ ςυμφωνίασ και εν μζρει με 

τισ διατάξεισ του ν. 4321/2015, τονίηεται ότι οι ανωτζρω οδθγίεσ καταλαμβάνουν όλεσ τισ 

οφειλζσ που υπάγονται ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ ςυμφωνίασ κατά τουσ όρουσ αυτισ, 

δθλαδι όχι μόνο οφειλζσ που ιταν ιδθ βεβαιωμζνεσ κατά το χρόνο δικαςτικισ 

επικφρωςθσ τθσ ςυμφωνίασ (θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ επικυρωτικισ απόφαςθσ) και 

ρυκμίηονται από αυτι αλλά και οφειλζσ που βεβαιϊκθκαν μετά τθν ανωτζρω θμερομθνία 

ι κα βεβαιωκοφν και κα καταχωριςτοφν ςτα βιβλία ειςπρακτζων εςόδων μζχρι τθν 

θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ του ν. 4321/2015 (βλ. 

ανωτζρω υπό ςτοιχεία Β2 και Β3 τθσ παροφςασ ενότθτασ), υπό τθν προχπόκεςθ βζβαια 

ότι υπάγονται ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ ςυμφωνίασ.  

Τζλοσ, είναι αυτονόθτο ότι ςε περίπτωςθ ανατροπισ τθσ ςυμφωνίασ δεν τίκεται 

ηιτθμα υπαγωγισ ςε αυτι οφειλϊν που κα βεβαιωκοφν μελλοντικά και οι οποίεσ βάςει 

των όρων τθσ ανατραπείςασ ςυμφωνίασ κα ενζπιπταν ςτο πεδίο εφαρμογισ αυτισ. 

Επίςθσ, μετά τθν ανατροπι ςυμφωνίασ ςυνδιαλλαγισ ι εξυγίανςθσ κατ’ άρκρα 99 επ. του 

Ρτωχευτικοφ Κϊδικα δεν είναι πλζον δυνατι θ ρφκμιςθ κατ’ άρκρο 62Α του Κ.Ε.Δ.Ε. ςε 

ςυνδυαςμό με το άρκρο 4 παρ. 6 του ν. 3808/2009 οφειλϊν που δεν είχαν υπαχκεί ςτο 

πεδίο εφαρμογισ αυτισ. 
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ΙΙ. Δικαιοφχοι υποβολήσ αίτηςησ υπαγωγήσ ςτη ρφθμιςη. 

Η ρφκμιςθ χορθγείται ανά οφειλζτθ και για τισ οφειλζσ για τισ οποίεσ ζχει ευκφνθ 

καταβολισ. Στθ ρφκμιςθ δφνανται να υποβάλλουν αίτθςθ υπαγωγισ με τουσ ίδιουσ 

όρουσ: 

α) ο πρωτοφειλζτθσ (φυςικό πρόςωπο ι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ ςτθν περίπτωςθ του 

νομικοφ προςϊπου),  

β) τα πρόςωπα που ευκφνονται μαηί με τον πρωτοφειλζτθ και κατά το μζροσ τθσ 

ευκφνθσ τουσ, 

γ) οι κλθρονόμοι αποβιωςάντων οφειλετϊν, δεδομζνου ότι δεν πρόκειται περί 

ςυνυπευκυνότθτασ με τον οφειλζτθ αλλά επιμεριςτικισ ευκφνθσ καταβολισ κατά το 

ποςοςτό τθσ κλθρονομικισ τουσ μερίδασ, 

δ) οι οφειλζτεσ ςφηυγοι για φόρο ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων που προζκυψε 

από τθν κοινι διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ, δεδομζνου ότι θ ευκφνθ καταβολισ 

ανικει ςτον κάκε ςφηυγο χωριςτά για το φόρο που αναλογεί ςτα ειςοδιματά του. Ομοίωσ 

και ςε περίπτωςθ άλλων φόρων και τελϊν που προκφπτουν από κοινι διλωςθ. 

ε) ςτισ περιπτϊςεισ των καταλογιςτικϊν πράξεων που εκδίδονται ςτα Τελωνεία με 

υπόχρεα πρόςωπα πζραν του ενόσ, οι οφειλζσ μποροφν να ρυκμιςτοφν από τουσ 

υπόχρεουσ – ο κακζνασ να ρυκμίςει, εφόςον το επικυμεί, το ςφνολο των οφειλϊν που 

αφοροφν τθν προςωπικι του υποχρζωςθ – υπό τθν αίρεςθ ότι θ αλλθλζγγυα υποχρζωςι 

του δεν παφει μζχρι τθν αποπλθρωμι τθσ οφειλισ από τουσ λοιποφσ οφειλζτεσ ι αυτοφσ 

τουσ ίδιουσ. 

 

ΙΙΙ.  Εξαιρζςεισ από την υπαγωγή ςτη ρφθμιςη. 

Εξαιροφνται από τθν υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ: 

α. οι οφειλζσ οι οποίεσ ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ δεν δφνανται να υπαχκοφν 

ςε διευκόλυνςθ ι νομοκετικι ρφκμιςθ τμθματικισ καταβολισ οφειλϊν, όπωσ οφειλζσ 

που προζρχονται από ανάκτηςη κρατικϊν ενιςχφςεων, οι οποίεσ χορηγήθηκαν με τη 

ςφςταςη ειδικϊν αφορολόγητων αποθεματικϊν άρθρων 2 & 3 του ν.3220/2004, βάςει 

του αρ. 169 ν.4099/2012. Η ανάκτθςθ γίνεται με τθν ζκδοςθ φφλλου ελζγχου από τθν 
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αρμόδια ελεγκτικι φορολογικι Υπθρεςία και θ βεβαίωςθ αυτισ διενεργείται ςφμφωνα με 

τον Κ.Ε.Δ.Ε (είδοσ φόρου 6130), 

β. οφειλζσ από τισ ετιςιεσ δθλϊςεισ φόρου ειςοδιματοσ φορολογικοφ ζτουσ 2014. 

Επιςήμανςη:  

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 18 του ν. 4321/2015 καταργικθκαν οι διατάξεισ τθσ 

παραγράφου 4α του άρκρου 49 και τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 50 του Κϊδικα Φ.Ρ.Α. 

(ν. 2859/2000) και δεν εξαιροφνται πλζον από τθν υπαγωγι ςε διευκόλυνςθ ι ρφκμιςθ 

τμθματικισ καταβολισ οφειλϊν, οφτε βζβαια από τθν παροφςα ρφκμιςθ, οφειλζσ από 

Φ.Ρ.Α. που ζχουν βεβαιωκεί με τισ πράξεισ των άρκρων 49 και 50 του Κϊδικα Φ.Ρ.Α. 

ΕΝΟΣΗΣΑ Β 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΑΓΩΓΗ 

 

Ι. Τποβολή αίτηςησ – Προχποθζςεισ υπαγωγήσ– Καταβολή δόςεων. 

1. Η αίτθςθ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ υποβάλλεται θλεκτρονικά, μζςω 

διαδικτυακισ εφαρμογισ, ζωσ και τθν 26θ Ιουνίου 2015.  

Επιςημάνςεισ:  

-Τυχόν εκκρεμισ πίςτωςθ ποςοφ ζωσ πενιντα (50) ευρϊ από καταβολι ι απόδοςθ 

που ζχει διενεργθκεί πριν τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ για υπαγωγι ςτθ 

ρφκμιςθ δεν εμποδίηει τθν υποβολι τθσ ςχετικισ αίτθςθσ μζςω διαδικτυακισ εφαρμογισ. 

- Σε περίπτωςθ που εκκρεμεί πίςτωςθ ποςοφ άνω των πενιντα (50) ευρϊ, θ πίςτωςθ 

διενεργείται κατά προτεραιότθτα και θ τυχόν εναπομείναςα οφειλι δφναται να υπαχκεί 

ςτθ ρφκμιςθ.   

2. Εξαιρετικά, ςε περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ υποβολι τθσ αίτθςθσ 

θλεκτρονικά,  υποβάλλεται ςτθ Δ.Ο.Υ. ι Τελωνείο ι άλλθ Υπθρεςία, ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ 

οποίασ είναι αρμόδιοσ για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ τθσ οφειλισ. 

Επιςήμανςη :  

-Κατϋεξαίρεςθ, όταν θ αίτθςθ δεν υποβάλλεται από τον πρωτοφειλζτθ, θ υποβολι 

τθσ διενεργείται μόνο ςτθν αρμόδια Υπθρεςία. 

3. Ο φορολογοφμενοσ που διαπιςτϊνει ότι ζχει πρόςκετο φόρο ο οποίοσ ζχει 

ςυμβεβαιωκεί ςτον ίδιο ΚΑΕ με τον κφριο, προκειμζνου οι οφειλζσ του να απαλλαγοφν 
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από το ποςοςτό του πρόςκετου φόρου ανάλογα με το πρόγραμμα δόςεων που επικυμεί, 

προςζρχεται ςτθν υπθρεςία που είναι βεβαιωμζνεσ οι οφειλζσ, υποβάλλει αίτθςθ 

διαχωριςμοφ ςε κφριο και πρόςκετο φόρο, προςκομίηοντασ τα τυχόν αποδεικτικά 

ςτοιχεία που διακζτει (το νόμιμο τίτλο βεβαίωςθσ, όπωσ διλωςθ, εκκακάριςθ διλωςθσ, 

φφλλο ελζγχου, λοιπζσ πράξεισ προςδιοριςμοφ φόρου, πρακτικό διοικθτικισ επίλυςθσ 

διαφοράσ κ.λπ.). Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ υπθρεςίασ αποδζχεται τα προςκομιηόμενα 

αποδεικτικά και καταχωρεί τα απαιτοφμενα για το διαχωριςμό ςτοιχεία, μετά από 

επικοινωνία με τισ ςυναρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ, εφόςον 

απαιτείται, ςε εφαρμογι του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ τθσ Διεφκυνςθσ Ηλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. Ο διαχωριςμόσ διενεργείται με μεταβολι τθσ αρχικισ 

βεβαίωςθσ ανά ΚΑΕ, ϊςτε να αποτυπωκεί θ με βάςθ του διαχωριςμοφ αναλογία ςτο 

ανεξόφλθτο υπόλοιπο πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ 

υπαγωγισ. Κατόπιν, ο φορολογοφμενοσ υποβάλλει αίτθςθ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ.  

Επιςήμανςη: 

- Τα αποδεικτικά ςτοιχεία που προςκομίηονται διαςταυρϊνονται με αυτά που τθροφνται 

ςτα αρχεία τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ (φάκελο τθσ υπόκεςθσ, βιβλία καταχϊρθςθσ 

φφλλων ελζγχου, πρακτικϊν ςυμβιβαςμοφ κ.λπ.), κατά τθν προςκόμιςι τουσ, εφόςον 

είναι εφικτό, διαφορετικά ςτο ςυντομότερο δυνατό χρόνο. 

4. Ρροχπόκεςθ για τθν υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ είναι θ  καταβολι τθσ προκαταβολισ 

ι τθσ πρϊτθσ δόςθσ ι θ εφάπαξ εξόφλθςι τθσ εντόσ τριϊν εργάςιμων θμερϊν από τθν 

θμζρα υποβολισ τθσ αίτθςθσ (για τθν περίπτωςθ υπαγωγισ ςε ρφκμιςθ κατόπιν 

καταβολισ «προκαταβολισ» ιςχφουν και τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν κατωτζρω 

ενότθτα Δ. Οι επόμενεσ δόςεισ καταβάλλονται μζχρι και τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα 

των επόμενων μθνϊν. 

Επιςημάνςεισ:  

-Εφόςον ο αιτϊν δεν καταβάλλει τθν πρϊτθ δόςθ εντόσ τθσ ανωτζρω αποκλειςτικισ 

προκεςμίασ, μπορεί να υποβάλει εκ νζου αίτθςθ ζωσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία 

υποβολισ τθσ, προκειμζνου να ρυκμίςει τισ οφειλζσ του. 

- Δεν υφίςταται περιοριςμόσ ωσ προσ το φψοσ τθσ οφειλισ θ οποία δφναται να 

υπαχκεί ςτθ ρφκμιςθ.  
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-Εφόςον οφειλζτθσ που ζχει υπαχκεί ςε πρόγραμμα ρφκμιςθσ εξοφλιςει εφάπαξ το 

υπολειπόμενο ποςό ζωσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ αίτθςθσ για 

υπαγωγι, δικαιοφται επί του εφάπαξ εξοφλοφμενου ποςοφ τισ απαλλαγζσ του άρκρου 1 

του ν. 4321/2015, όπωσ ιςχφει, κατά ποςοςτό 100% από πρόςκετουσ φόρουσ ι τζλθ του 

Ν. 2523/1997, πρόςτιμα μθ υποβολισ διλωςθσ ι ανακριβοφσ διλωςθσ του Ν. 4174/2013 

(ΚΦΔ) που ζχουν ςυμβεβαιωκεί με τθν κφρια οφειλι και από τισ προςαυξιςεισ και τουσ 

τόκουσ εκπρόκεςμθσ καταβολισ που τισ επιβαρφνουν, κατόπιν ςχετικισ αίτθςθσ θ οποία 

υποβάλλεται ςτθν αρμόδια για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ τθσ οφειλισ υπθρεςία πριν ι 

μετά τθν εφάπαξ εξόφλθςθ.  

-Ο οφειλζτθσ τυγχάνει των ευεργετθμάτων τθσ ρφκμιςθσ του ν.4321/2015, όπωσ 

τροποποιικθκε με τθν Ρράξθ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου τθσ 27.03.2015 (ΦΕΚ 35 Α), 

μετά τθν εκοφςια καταβολι τθσ πρϊτθσ δόςθσ αυτισ. Εξαίρεςθ ςτθν περίπτωςθ 

καταβολισ τθσ πρϊτθσ δόςθσ τθσ ρφκμιςθσ με εκοφςια καταβολι ςυνιςτά θ δυνατότθτα 

πίςτωςθσ αυτισ με τα αποδιδόμενα ποςά από καταςχετιρια που ζχουν επιβλθκεί 

αποκλειςτικά ςτα χζρια πιςτωτικϊν ιδρυμάτων ωσ τρίτων, εφόςον αυτά ειςπράττονται 

εντόσ τθσ προκεςμίασ των τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ  για 

υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ και δεν πιςτϊνονται με άλλεσ οφειλζσ που δεν ζχουν ρυκμιςτεί ι 

πιςτϊνονται διαφορετικά κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ. Σε περίπτωςθ που τα καταςχεμζνα 

ποςά ςτα χζρια πιςτωτικϊν ιδρυμάτων μετά τθν πάροδο τθσ νόμιμθσ προκεςμίασ των 

άρκρων 30 Α και 32 του ν.δ. 356/1974  (ΚΕΔΕ) δεν ζχουν αποδοκεί, επιςπεφδεται θ 

απόδοςθ αυτϊν εντόσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ των τριϊν εργαςίμων θμερϊν από τθν 

υποβολι τθσ αίτθςθσ, με επιμζλεια του οφειλζτθ.   

-Ο ςυμψθφιςμόσ κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 42 του ΚΦΔ και του άρκρου 83 του 

ΚΕΔΕ, όπωσ ιςχφουν, θ απόδοςθ προϊόντοσ κατάςχεςθσ (με εξαίρεςθ τθν περίπτωςθ του 

ανωτζρω εδαφίου) πλειςτθριαςμοφ, πτωχευτικισ διανομισ ι άλλθσ μορφισ ςυλλογικισ 

εκτζλεςθσ και θ παρακράτθςθ επί αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ ι βεβαίωςθσ οφειλισ του 

άρκρου 12 του ΚΦΔ, όπωσ ιςχφει, δεν αποτελοφν εκοφςια καταβολι, αλλά καλφπτουν 

δόςθ ι δόςεισ τθσ χορθγθκείςασ ρφκμιςθσ εφόςον αποδίδονται κατά τθ διάρκεια εν ιςχφ 

ρφκμιςθσ και δεν πιςτϊνονται διαφορετικά κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ. 
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ΙΙ. Φορείσ είςπραξησ. 

Η καταβολι των δόςεων διενεργείται ςτουσ φορείσ είςπραξθσ (ςυνεργαηόμενεσ 

Τράπεηεσ, Ταχυδρομικό Ταμιευτιριο, ΕΛ.ΤΑ.), χωρίσ να επιβάλλεται ςτον οφειλζτθ 

οικονομικι επιβάρυνςθ, με τθν χριςθ μοναδικοφ κωδικοφ πλθρωμισ (Ταυτότθτα 

υκμιςμζνθσ Οφειλισ – Τ..Ο.) ι ςε υπθρεςία τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Δ.Ο.Υ. / 

Ελεγκτικό Κζντρο, Τελωνείο κατά περίπτωςθ). 

Επιςήμανςη:  

-Ο οφειλζτθσ πρζπει να απευκυνκεί ςτουσ φορείσ είςπραξθσ εφόςον επικυμεί τθ 

ςφςταςθ εντολισ αυτόματθσ χρζωςθσ λογαριαςμοφ για τθν καταβολι των δόςεων τθσ 

ρφκμιςθσ. Σε περίπτωςθ που υπάγονται ςτθ νζα ρφκμιςθ οφειλζσ οι οποίεσ τελοφςαν ςε 

προθγοφμενθ ρφκμιςθ ι διευκόλυνςθ τμθματικισ καταβολισ οι δόςεισ τθσ οποίασ 

καταβάλλονταν με εντολι αυτόματθσ χρζωςθσ λογαριαςμοφ που τθρείται ςε φορζα 

είςπραξθσ, ο φορολογοφμενοσ κα πρζπει να απευκυνκεί ςτο φορζα είςπραξθσ, για τθν 

αλλαγι τθσ εντολισ.  

 

IΙΙ. Αρμοδιότητα 

Ωσ αρμόδιοσ για τθ χοριγθςθ τθσ ρφκμιςθσ, τθν παρακολοφκθςθ, τθν τιρθςθ των 

όρων τθσ, τθν απϊλεια αυτισ, τθ βεβαίωςθ τθσ κφρωςθσ του άρκρου 15 του ν.4321/2015 

και κάκε άλλθ αναγκαία διαδικαςία ορίηεται ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Δ.Ο.Υ. ι του Τελωνείου 

ι άλλθσ Υπθρεςίασ, ο οποίοσ είναι αρμόδιοσ για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ τθσ οφειλισ. 

Στθν περίπτωςθ ςυναρμοδιότθτασ του Ρροϊςταμζνου τθσ Επιχειρθςιακισ Μονάδασ 

Είςπραξθσ, αρμόδιοσ για τα ανωτζρω ορίηεται ο τελευταίοσ, ανεξαρτιτωσ του φψουσ τθσ 

ρυκμιηόμενθσ οφειλισ.  

 

ΕΝΟΣΗΣΑ Γ 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΤΠΑΓΩΓΗ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ 

 

Ι. Ευεργετήματα υπζρ του οφειλζτη. 

Διακανονιςμόσ πληρωμήσ. 
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i) Δυνατότθτα καταβολισ των οφειλϊν που ρυκμίηονται εφάπαξ ι ςε ζωσ εκατό 

(100) μθνιαίεσ δόςεισ.   

ii) Απαλλαγι κατά ποςοςτό από πρόςκετουσ φόρουσ ι τζλθ του Ν. 2523/1997, από 

τα πρόςτιμα του άρκρου 58 και του άρκρου 54 του ν. 4174/2013, όταν αυτό το τελευταίο 

επιβάλλεται μετά από ζλεγχο αντί του προςτίμου του άρκρου 58, κατ’ εφαρμογι των 

διατάξεων τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 62 του ίδιου ωσ άνω νόμου, οπότε και 

ςυμβεβαιϊνεται με τθν κφρια οφειλι, κακϊσ και από τισ προςαυξιςεισ και τουσ τόκουσ 

εκπρόκεςμθσ καταβολισ που επιβαρφνουν τισ ρυκμιςμζνεσ οφειλζσ (όπωσ ζχουν 

διαμορφωκεί κατά τθν θμερομθνία τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ) ανάλογα με τον αρικμό των 

δόςεων τθσ ρφκμιςθσ.  

Εφόςον καταβάλλεται προκαταβολι ποςοφ οφειλισ, χορθγείται απαλλαγι επί των 

ςυνολικϊν προςαυξιςεων και τόκων εκπρόκεςμθσ καταβολισ του προγράμματοσ 

ρφκμιςθσ που κα επιλζξει. 

Οι απαλλαγζσ τόκων και προςαυξιςεων υπολογίηονται επί του ποςοφ τθσ αρχικισ 

ρυκμιςμζνθσ οφειλισ και πριν τθν απαλλαγι των πρόςκετων φόρων ι τελϊν του ν. 

2523/1995 και των προςτίμων μθ υποβολισ διλωςθσ ι ανακριβοφσ διλωςθσ του ν. 

4174/2013 που ςυμβεβαιϊνονται με τθν κφρια οφειλι. 

Δεν διενεργείται απαλλαγι του αυτοτελοφσ προςτίμου των διατάξεων του άρκρου 7 

του ν. 2523/1997 και τθσ παραγράφου 1 τθσ ΥΡΟΡΑΑΓΑΦΟΥ Ε7 του άρκρου πρϊτου 

του ν. 4093/2012, για παραβάςεισ που αφοροφν τα τζλθ κυκλοφορίασ αυτοκινιτων 

οχθμάτων.   

Τζλοσ, για τισ μθ φορολογικζσ οφειλζσ είναι δυνατι μόνο θ κατά ποςοςτό απαλλαγι 

των κατά Κ.Ε.Δ.Ε. ι Κ.Φ.Δ. τόκων και προςαυξιςεων εκπρόκεςμθσ καταβολισ. 

iii) Συγκεκριμζνα, οι ρυκμιηόμενεσ οφειλζσ καταβάλλονται, εφάπαξ ι ςε δόςεισ ωσ 

εξισ:  

α) εφάπαξ, με απαλλαγι ποςοςτοφ εκατό τοισ εκατό (100%),  

β) από δφο (2) ζωσ και πζντε (5) μθνιαίεσ δόςεισ, με απαλλαγι ποςοςτοφ ενενιντα 

τοισ εκατό (90%) , 

γ)από ζξι (6) ζωσ και δζκα (10) μθνιαίεσ δόςεισ με απαλλαγι ποςοςτοφ ογδόντα τοισ 

εκατό (80%),   
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 δ)από ζνδεκα (11) ζωσ και είκοςι (20) μθνιαίεσ δόςεισ με απαλλαγι ποςοςτοφ 

εβδομιντα πζντε τοισ εκατό (75%), 

ε)από είκοςι μία (21) ζωσ και τριάντα (30) μθνιαίεσ δόςεισ με απαλλαγι ποςοςτοφ 

εβδομιντα τοισ εκατό (70%)  

ςτ)από τριάντα μία (31) ζωσ και ςαράντα (40) μθνιαίεσ δόςεισ με απαλλαγι 

ποςοςτοφ εξιντα πζντε τοισ εκατό (65%), 

η) από ςαράντα μία (41) ζωσ και πενιντα (50) μθνιαίεσ δόςεισ με απαλλαγι 

ποςοςτοφ εξιντα τοισ εκατό (60%), 

θ) από πενιντα μία (51) ζωσ και εξιντα (60) μθνιαίεσ δόςεισ με απαλλαγι ποςοςτοφ 

πενιντα πζντε τοισ εκατό (55%), 

κ) από εξιντα μία (61) ζωσ και εβδομιντα (70) μθνιαίεσ δόςεισ με απαλλαγι 

ποςοςτοφ πενιντα τοισ εκατό (50%), 

ι) από εβδομιντα μία (71) ζωσ και ογδόντα (80) μθνιαίεσ δόςεισ με απαλλαγι 

ποςοςτοφ ςαράντα πζντε τοισ εκατό (45%), 

ια) από ογδόντα μία (81) ζωσ και ενενιντα (90) μθνιαίεσ δόςεισ με απαλλαγι 

ποςοςτοφ ςαράντα τοισ εκατό (40%) και  

ιβ)από ενενιντα μία (91) ζωσ και εκατό (100) μθνιαίεσ δόςεισ με απαλλαγι 

ποςοςτοφ τριάντα τοισ εκατό (30%).   

 

Επιςημάνςεισ: 

-Η διάρκεια τθσ ρφκμιςθσ των βεβαιωμζνων οφειλϊν υπζρ αλλοδαποφ δθμοςίου 

κατόπιν αιτιςεων αμοιβαίασ ςυνδρομισ ςτθν είςπραξθ δεν δφναται να υπερβαίνει τθν 

θμερομθνία παραγραφισ, όπωσ αυτι ορίηεται από το αλλοδαπό δθμόςιο. Στθν 

περίπτωςθ αυτι οι οφειλζσ προσ το αλλοδαπό δθμόςιο δφνανται, με αίτθςθ που 

υποβάλλεται ςτθν αρμόδια υπθρεςία, να ρυκμίηονται με διαφορετικι Ταυτότθτα 

υκμιςμζνθσ Οφειλισ από τισ λοιπζσ οφειλζσ. 

-Τα πολλαπλά τζλθ και πρόςτιμα που ζχουν βεβαιωκεί κατ’ εφαρμογι των 

διατάξεων του Τελωνειακοφ Κϊδικα υπάγονται ςτθ ρφκμιςθ με απαλλαγι από τισ 

προςαυξιςεισ και τουσ τόκουσ εκπρόκεςμθσ καταβολισ που τα επιβαρφνουν ανάλογα με 

τον αρικμό των δόςεων τθσ ρφκμιςθσ. 
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iv) Με τθν υπαγωγι και υπό τθν προχπόκεςθ τθσ τιρθςθσ του προγράμματοσ 

ρφκμιςθσ δεν υπολογίηονται τα πρόςτιμα των άρκρων 57 και 59 του ΚΦΔ και του άρκρου 

6 του ΚΕΔΕ. 

Στθν περίπτωςθ που επιβάλλεται ι ζχει επιβλθκεί το πρόςτιμο του άρκρου 59 του 

ΚΦΔ, εφόςον ο φορολογοφμενοσ υπαχκεί ςτθ ρφκμιςθ και υπό τθν προχπόκεςθ τιρθςθσ 

του προγράμματοσ, το πρόςτιμο αυτό διαγράφεται.   

 

v) Το ελάχιςτο ποςό δόςθσ ρφκμιςθσ δεν μπορεί να είναι κατϊτερο από 20€. Σε 

περίπτωςθ που υφίςτανται οφειλζσ λθξιπρόκεςμεσ τθσ 1θ Μαρτίου 2015 ςε περιςςότερεσ 

τθσ μίασ Δ.Ο.Υ. ι ςε περιςςότερα του ενόσ Τελωνεία, το ελάχιςτο ποςό δόςθσ 

διαμορφϊνεται ςε 10€. Σε κάκε περίπτωςθ οι δόςεισ τθσ ρφκμιςθσ δεν μπορεί να είναι 

περιςςότερεσ των εκατό (100). 

 

III.  Λήψη πιςτοποιητικϊν 

α) Στισ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ απαιτείται θ μνθμόνευςθ και επιςφναψθ ι θ 

προςκόμιςθ πιςτοποιθτικοφ ΕΝ.Φ.Ι.Α και ο φορολογοφμενοσ ζχει ανεξόφλθτεσ οφειλζσ 

από διαφορετικζσ οφειλζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων Φ.Α.Ρ. και ΕΝ.Φ.Ι.Α., που ζχουν 

υπαχκεί ςτθ ρφκμιςθ, εφαρμόηεται θ διαδικαςία που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 1 του 

άρκρου 5 τθσ ΡΟΛ 1004/2015 (ΦΕΚ 2Βϋ) Απόφαςθσ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων 

Εςόδων.  

Στισ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ ςτο πιςτοποιθτικό του άρκρου 54Α αναγράφεται το 

οφειλόμενο ποςό του αναλογοφντοσ φόρου (ΦΑΡ ι ΕΝΦΙΑ) και υπάρχει υποχρζωςθ 

απόδοςθσ του ποςοφ αυτοφ από το ςυμβολαιογράφο (παρ. 4 άρκρου 54 Α ν. 4174/2013), 

τότε εφαρμόηεται θ διαδικαςία τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 5 τθσ ΡΟΛ 1004/2015 

Απόφαςθσ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων.  

Ο επιμεριςτικά αναλογϊν φόροσ υπολογίηεται από το τμιμα ςυμμόρφωςθσ και 

ςχζςεων με τουσ φορολογοφμενουσ τθσ Δ.Ο.Υ. και αναγράφεται, κατά τα οριηόμενα ςτθν  

 

ΑΔΑ: Ω89ΜΗ-Π0Ι



 17 

ανωτζρω απόφαςθ, ςτα υποδείγματα 3 και 5 αυτισ με τα λοιπά ςτοιχεία βεβαίωςθσ του 

φόρου.  

Ρροκειμζνου να πιςτωκοφν / αποδοκοφν τα ποςά του αναλογοφντοσ επιμεριςτικά 

φόρου για κάκε οφειλι από ΦΑΡ ι ΕΝΦΙΑ, πραγματοποιείται οίκοκεν από το τμιμα 

εςόδων διαχωριςμόσ τθσ ρφκμιςθσ και εκδίδονται αντίςτοιχεσ Ταυτότθτεσ υκμιςμζνθσ 

Οφειλισ. Με τθν απεικόνιςθ τθσ πίςτωςθσ / απόδοςθσ εκδίδεται νζα Ταυτότθτα 

υκμιςμζνθσ Οφειλισ για το ςφνολο των οφειλϊν, δθλαδι για αυτζσ από ΦΑΡ ι ΕΝΦΙΑ 

και τισ λοιπζσ. Η τελευταία αυτι ρφκμιςθ, όπωσ και οι ενδιάμεςεσ, ζχουν τα 

ευεργετιματα και τουσ όρουσ τθσ αρχικισ.  

Ο φορολογοφμενοσ ενθμερϊνεται για τισ νζεσ Ταυτότθτεσ υκμιςμζνθσ Οφειλισ από 

τθν αρμόδια Δ.Ο.Υ., ςτθν περίπτωςθ που το πιςτοποιθτικό χορθγείται μετά τθν καταβολι 

του επιμεριςτικά αναλογοφντοσ φόρου ςτθ Δ.Ο.Υ., και από τθν «Ρροςωποποιθμζνθ 

Ρλθροφόρθςθ του φορολογοφμενου» ςτο Ο.Ρ.Σ.TAXISnet, εφόςον αποδίδεται από το 

ςυμβολαιογράφο. Μζχρι τθν καταβολι από το ςυμβολαιογράφο του επιμεριςτικά 

αναλογοφντοσ φόρου και τθν ζκδοςθ τθσ νζασ Ταυτότθτασ υκμιςμζνθσ Οφειλισ για το 

ςφνολο των οφειλϊν, εφόςον απαιτείται καταβολι δόςθσ τθσ ρφκμιςθσ, αυτι 

καταβάλλεται για όλεσ τισ επιμζρουσ ρυκμίςεισ που ζχουν δθμιουργθκεί. Μετά τθν 

εξόφλθςθ του αναλογοφντοσ φόρου από το φορολογοφμενο, το πιςτοποιθτικό χορθγείται 

άμεςα ςε αυτόν, ενϊ ςτθν περίπτωςθ απόδοςθσ του επιμεριςτικά αναλογοφντοσ φόρου 

από το ςυμβολαιογράφο, το πιςτοποιθτικό χορθγείται άμεςα μετά τθν αναγραφι των 

Ταυτοτιτων υκμιςμζνθσ Οφειλισ ςτο πιςτοποιθτικό.  

 

β) Η υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ δεν επθρεάηει τον τρόπο χοριγθςθσ του πιςτοποιθτικοφ 

του άρκρου 105 του Κϊδικα Φορολογίασ Κλθρονομιϊν, Δωρεϊν, Γονικϊν Ραροχϊν και 

Κερδϊν από τυχερά παίγνια, ο οποίοσ κυρϊκθκε με το πρϊτο άρκρο του ν. 2961/2001 

(ΦΕΚ 266 Αϋ), ςυνεπϊσ δεν χορθγείται το εν λόγω πιςτοποιθτικό αν δεν ζχει καταβλθκεί  ο 

επιμεριςτικά αναλογϊν φόροσ. Σε κάκε  περίπτωςθ  που καταβάλλεται από τον υπόχρεο 

επιμεριςτικά αναλογϊν φόροσ κλθρονομιάσ, δωρεάσ ι γονικισ παροχισ  κακϊσ και ςτισ 

περιπτϊςεισ που υπάρχει υποχρζωςθ απόδοςθσ επιμεριςτικά αναλογοφντοσ φόρου,   

κατά τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου  82 του ωσ άνω Κϊδικα, είτε από 
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ςυμβολαιογράφο είτε από άλλα πρόςωπα -όπωσ Τράπεηεσ εφόςον πρόκειται για 

απόδοςθ κατακζςεων- ακολουκείται θ ανωτζρω αναφερκείςα διαδικαςία για τθν 

περίπτωςθ α) ωσ προσ τθν πίςτωςθ / απόδοςθ των ποςϊν του αναλογοφντοσ 

επιμεριςτικά φόρου (διαχωριςμόσ ρφκμιςθσ κ.λπ).   

 

ΙV. Χορήγηςη αποδεικτικοφ ενημερότητασ. 

Στον οφειλζτθ που είναι ςυνεπισ ςτθ ρφκμιςθ δφναται να χορθγείται αποδεικτικό 

ενθμερότθτασ των οφειλϊν του ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ, μθνιαίασ διάρκειασ (με 

παρακράτθςθ ποςοςτοφ, όπου απαιτείται), εφόςον ςυντρζχουν και οι λοιπζσ 

προχποκζςεισ του άρκρου 12 του Κ.Φ.Δ. και τθσ κατϋ εξουςιοδότθςθ εκδοκείςασ 

απόφαςθσ ΓΓΔΕ ΡΟΛ 1274/2013 (ΦΕΚ 3398 Βϋ), όπωσ ιςχφουν. 

Επιςήμανςη: 

- Σε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ που για οποιαδιποτε αιτία δεν εμφανίηονται ςτο 

πλθροφοριακό ςφςτθμα των Δ.Ο.Υ. οι ςχετικζσ πλθρωμζσ, ο αιτϊν οφείλει να προςκομίηει 

ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. το ςχετικό παραςτατικό πλθρωμισ, για τθν αξιολόγθςθ του 

αιτιματοσ χοριγθςθσ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ. 

 

V.  Μη λήψη αναγκαςτικϊν μζτρων είςπραξησ. 

1. Για οφειλζσ που ζχουν υπαχκεί ςε πρόγραμμα ρφκμιςθσ και ο οφειλζτθσ 

ςυμμορφϊνεται με το πρόγραμμα αυτισ και εφόςον ζχει ελεγχκεί θ ςυνδρομι των 

ουςιαςτικϊν προχποκζςεων υπαγωγισ και διατιρθςισ του, όπωσ αναφζρονται ςτα 

αντίςτοιχα κεφάλαια τθσ παροφςασ, αναςτζλλεται θ λιψθ αναγκαςτικϊν μζτρων και θ 

ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ  αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ εν γζνει (π.χ. ζκδοςθ προγράμματοσ 

πλειςτθριαςμοφ) επί κινθτϊν ι ακινιτων. Η αναςτολι αυτι δεν ιςχφει για καταςχζςεισ 

που ζχουν επιβλθκεί ςτα χζρια τρίτων ι ζχουν εκδοκεί παραγγελίεσ κατάςχεςθσ, τα ποςά 

όμωσ που κα αποδίδονται από τισ καταςχζςεισ ςτα χζρια τρίτων καλφπτουν δόςθ ι 

δόςεισ τθσ ρφκμιςθσ, εφόςον δεν πιςτϊνονται με άλλεσ οφειλζσ που δεν ζχουν ρυκμιςτεί. 

Με τθν απϊλεια των ευεργετθμάτων τθσ ρφκμιςθσ, τα μζτρα που ζχουν αναςταλεί 

ςυνεχίηονται.    
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2. Οι ιδθ επιβλθκείςεσ καταςχζςεισ ςτα χζρια τρίτων αίρονται, εφόςον ςυντρζχουν 

ςωρευτικά οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ:  

α) ζχει εξοφλθκεί ποςοςτό 25% τθσ αρχικισ βαςικισ βεβαιωμζνθσ ρυκμιηόμενθσ 

οφειλισ πριν από οποιαδιποτε απαλλαγι, ςτο οποίο δεν ςυμπεριλαμβάνεται το ποςό τθσ 

προκαταβολισ του άρκρου 15 του ν. 4321/2015, 

β) ζχει υποβλθκεί ςχετικι αίτθςθ από τον οφειλζτθ,  

γ) ζχει κατά περίπτωςθ εξεταςτεί θ ςυνδρομι τθσ πλιρωςθσ των προχποκζςεων 

υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ και μθ απϊλειασ αυτισ, όπωσ αναφζρονται ςτα αντίςτοιχα 

κεφάλαια τθσ παροφςασ, 

δ) θ επιβλθκείςα κατάςχεςθ αφορά αποκλειςτικά χρζθ που ζχουν υπαχκεί και 

εξοφλθκεί ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ ρφκμιςθσ και δεν περιλαμβάνει  άλλα χρζθ  που δεν 

ζχουν εξοφλθκεί. 

3. Λοιπζσ επιβλθκείςεσ καταςχζςεισ ςτα χζρια τρίτων για τισ οποίεσ δεν ςυντρζχουν 

οι ανωτζρω προχποκζςεισ δεν αίρονται. 

Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων των τεςςάρων τελευταίων  εδαφίων του άρκρου 

13 του ν.4321/2015, όπωσ ιςχφει, περί δυνατότθτασ πίςτωςθσ υπό προχποκζςεισ ποςϊν 

από καταςχετιρια που ζχουν επιβλθκεί αποκλειςτικά ςτα χζρια των πιςτωτικϊν 

ιδρυμάτων για τθν εξόφλθςθ μζρουσ τθσ οφειλισ με προκαταβολι ι τθν κάλυψθ πρϊτθσ 

δόςθσ τθσ ρφκμιςθσ,  τα αποδιδόμενα ποςά από τισ επιβλθκείςεσ καταςχζςεισ ςτα χζρια 

τρίτων,  κακϊσ και από άλλεσ πράξεισ εκτζλεςθσ (πχ απόδοςθ πλειςτθριάςματοσ) 

λαμβάνονται υπόψθ για τθν κάλυψθ δόςθσ ι δόςεων τθσ χορθγθκείςασ ρφκμιςθσ, 

εφόςον ειςπράττονται κατά τθ διάρκεια αυτισ και δεν πιςτϊνονται ςε άλλεσ οφειλζσ που 

δεν ζχουν ρυκμιςτεί ι πιςτϊνονται διαφορετικά κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

Διευκρινίηεται ότι ωσ τρόποσ εξόφλθςθσ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 10 τθσ Α.Υ.Ο. 

ΡΟΛ 1080/2015  νοείται κάκε ποςό που ειςπράττεται από οποιαδιποτε αιτία, κατά τθ 

διάρκεια ιςχφοσ τθσ ρφκμιςθσ, εφόςον δεν πιςτϊνεται ςε άλλεσ οφειλζσ που δεν ζχουν 

ρυκμιςτεί ι πιςτϊνονται διαφορετικά κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ.  

Ροςά που αποδίδονται από επιβλθκείςεσ καταςχζςεισ ςτα χζρια τρίτων πζραν του 

ανωτζρω ποςοςτοφ δεν επιςτρζφονται.  
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Ανεξάρτθτα από τα παραπάνω, θ Φορολογικι Διοίκθςθ δφναται να εξετάηει αίτθμα 

περιοριςμοφ καταςχζςεων ςτα χζρια τρίτων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 

4 του άρκρου 30 του ΚΕΔΕ . Σχετικι και θ εγκφκλιοσ ΡΟΛ 1092/2014. 

 

VI.  Αναβολή εκτζλεςησ ποινήσ.   

Με τθν υπαγωγι και ςυμμόρφωςθ ςτθ ρφκμιςθ τμθματικισ καταβολισ, 

αναβάλλεται θ εκτζλεςθ τθσ ποινισ που επιβλικθκε κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 25 του 

ν.1882/1990, όπωσ ιςχφει ςιμερα, ι εφόςον άρχιςε θ εκτζλεςι, τθσ διακόπτεται. 

 

VII. Δικαιϊματα του Δημοςίου.  

 Η Φορολογικι Διοίκθςθ διατθρεί το δικαίωμα και μετά τθν υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ:  

α) να μθ χορθγεί αποδεικτικό ενθμερότθτασ για μεταβίβαςθ ακινιτου ι ςφςταςθ 

εμπραγμάτου δικαιϊματοσ επϋ αυτοφ εφόςον δεν διαςφαλίηονται τα ςυμφζροντά του 

Δθμοςίου, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 12 του ΚΦΔ και τθν 

κατϋεξουςιοδότθςθ εκδοκείςα απόφαςθ ΓΓΔΕ ΡΟΛ 1274/2013, όπωσ ιςχφουν, 

β) να εγγράφει υποκικεσ ςε περιουςιακά ςτοιχεία του οφειλζτθ και των  

ςυνυποχρζων προςϊπων, εφόςον θ οφειλι δεν είναι αςφαλιςμζνθ, 

γ) να ορίηει ποςοςτό παρακράτθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που απαιτείται θ προςκόμιςθ 

αποδεικτικοφ για είςπραξθ χρθμάτων από φορείσ του Δθμοςίου, το οποίο αναγράφεται 

επί του χορθγοφμενου αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο 

άρκρο 12 του ΚΦΔ και τθν κατϋεξουςιοδότθςθ εκδοκείςα απόφαςθ ΓΓΔΕ ΡΟΛ 1274/2013, 

όπωσ ιςχφουν, 

δ) να προβαίνει ςε ςυμψθφιςμό των χρθματικϊν απαιτιςεων του οφειλζτθ κατά 

του – εν ςτενι εννοία – Δθμοςίου κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 42 του ΚΦΔ 

και ςτο άρκρο 83 του ΚΕΔΕ, όπωσ ιςχφουν.  

  

VIII. Απϊλεια τησ ρφθμιςησ.  

1.  Η ρφκμιςθ απόλλυται, με ςυνζπεια τθν υποχρεωτικι άμεςθ καταβολι του 

λθξιπρόκεςμου υπολοίπου τθσ οφειλισ ςφμφωνα με τα ςτοιχεία βεβαίωςθσ και τθν 
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άμεςθ επιδίωξθ τθσ είςπραξισ του με όλα τα προβλεπόμενα από τθν ιςχφουςα 

νομοκεςία μζτρα, εάν ο οφειλζτθσ: 

α) κατά τθ διάρκεια του πρϊτου οκταμινου τθσ ρφκμιςθσ δεν καταβάλει δφο (2) 

ςυνεχόμενεσ δόςεισ ι 

β) μετά τθν πάροδο του πρϊτου οκταμινου τθσ ρφκμιςθσ δεν καταβάλει τρεισ (3) 

ςυνεχόμενεσ δόςεισ ι 

γ) κακυςτεριςει τθν καταβολι τθσ τελευταίασ δόςθσ για χρονικό διάςτθμα τριϊν 

μθνϊν, ανεξαρτιτωσ του αρικμοφ των δόςεων τθσ ρφκμιςθσ ι 

δ) δεν υποβάλλει τισ δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ και Φ.Ρ.Α., εφόςον υπζχει 

ςχετικι υποχρζωςθ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ρφκμιςθσ, το αργότερο εντόσ τριϊν (3) 

μθνϊν από τθν πάροδο τθσ προκεςμίασ υποβολισ τουσ ι εντόσ τριϊν (3) μθνϊν από τθν 

θμερομθνία αίτθςθσ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ, εφόςον θ προκεςμία υποβολισ ζχει 

παρζλκει πριν τθν υπαγωγι ςε αυτι και υπιρχε υποχρζωςθ υποβολισ των δθλϊςεων 

κατά τθν τελευταία πενταετία προ τθσ υπαγωγισ. 

Γενικϊσ, ςτθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ ρφκμιςθσ ότι 

δεν πλθροφνται οι όροι των διατάξεων των άρκρων 1 – 17 του πρϊτου κεφαλαίου του 

νόμου 4321/2015 και τθσ Α.Υ.Ο. ΡΟΛ 1080/2015, θ ρφκμιςθ απόλλυται και ο οφειλζτθσ 

χάνει τα ευεργετιματα τθσ ρφκμιςθσ. 

Εάν θ απϊλεια τθσ ρφκμιςθσ επζλκει εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ αίτθςθσ για 

υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ, ο οφειλζτθσ δφναται να υποβάλει εκ νζου αίτθςθ και να υπαχκεί 

ςε πρόγραμμα ρφκμιςθσ του άρκρου 1 του ν.4321/2015. 

Η τυχόν εν μζρει ι εν όλω απόρριψθ ενδίκων βοθκθμάτων ι μζςων ι τθσ 

ενδικοφανοφσ προςφυγισ από τθ Διεφκυνςθ Επίλυςθσ Διαφορϊν δεν ςυνεπάγεται τθν 

απϊλεια των απαλλαγϊν από πρόςκετουσ φόρουσ, τζλθ, πρόςτιμα, προςαυξιςεισ και 

τόκουσ εκπρόκεςμθσ καταβολισ του άρκρου 1, κακϊσ και των λοιπϊν ευεργετθμάτων του 

ν. 4321/2015. 

IX. Αναςτολή παραγραφήσ χρεϊν. 

Η  παραγραφι των οφειλϊν για τισ οποίεσ  υποβάλλεται αίτθςθ υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ 

αναςτζλλεται από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ και για ολόκλθρο το χρονικό 
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διάςτθμα που αφορά θ ρφκμιςθ ανεξαρτιτωσ  καταβολισ οποιουδιποτε ποςοφ και δεν 

ςυμπλθρϊνεται πριν παρζλκει ζνα (1) ζτοσ  από τθ λιξθ τθσ τελευταίασ δόςθσ αυτισ. 

 

ΕΝΟΣΗΣΑ Δ 

ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ 

 

I . Σόκοσ. 

- Οι υπαχκείςεσ ςτθ ρφκμιςθ οφειλζσ δεν επιβαρφνονται εφεξισ με προςαυξιςεισ ι 

τόκουσ εκπρόκεςμθσ καταβολισ κατά Κ.Ε.Δ.Ε. και κατά Κ.Φ.Δ. 

- Βαςικι οφειλι άνω των 5.000€ που υπάγεται ςε ρφκμιςθ επιβαρφνεται με τόκο 3% 

ετθςίωσ, ιτοι 0.25% ανά μινα.  

Επιςιμανςθ : Το όριο των 5.000€ αφορά ςε βαςικι ρυκμιηόμενθ οφειλι κατά το 

άρκρο 1 του ν.4321/2015, ανά υπθρεςία ςτθν οποία είναι βεβαιωμζνθ θ οφειλι και ανά 

ρφκμιςθ. Εφόςον καταβάλλεται προκαταβολι το όριο των 5.000 ευρϊ διαμορφϊνεται 

μετά τθν αφαίρεςθ τθσ προκαταβολισ.  

 

ΙΙ.  Εκπρόθεςμη καταβολή δόςησ. 

Στθν περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ δόςθσ, αυτι πρζπει να καταβλθκεί με επιβάρυνςθ 

0,25% ανά μινα κακυςτζρθςθσ.  

 

ΙΙΙ. Δυνατότητα αλλαγήσ προγράμματοσ ρφθμιςησ. 

1) Εφόςον ο οφειλζτθσ επικυμεί ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ ρφκμιςθσ να εξοφλιςει 

εφάπαξ τισ υπόλοιπεσ δόςεισ των ρυκμιςμζνων οφειλϊν ι ςε περίπτωςθ εξόφλθςθσ του 

ςυνόλου τθσ οφειλισ με οποιοδιποτε τρόπο, ο οφειλζτθσ κα τφχει απαλλαγισ επί του 

εναπομείναντοσ ποςοφ των πρόςκετων φόρων ι τελϊν του Ν. 2523/1997, προςτίμων μθ 

υποβολισ διλωςθσ ι ανακριβοφσ διλωςθσ του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) που ζχουν 

ςυμβεβαιωκεί με τθν κφρια οφειλι και από τισ προςαυξιςεισ και τουσ τόκουσ 

εκπρόκεςμθσ καταβολισ που τισ επιβαρφνουν κατά ποςοςτό ίςο με αυτό που αντιςτοιχεί 

ςτον αρικμό των μθνιαίων δόςεων ςφμφωνα με το νζο πρόγραμμα ρφκμιςθσ, που τελικά 

διαμορφϊνεται. 
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2) Ο οφειλζτθσ που ζχει υπαχκεί ςε πρόγραμμα ρφκμιςθσ οφειλϊν των άρκρων 1-17 

του ν. 4321/2015, δφναται με αίτθςι του ςτθν αρμόδια υπθρεςία να επιλζξει τθν 

υπαγωγι του ςε άλλο πρόγραμμα ρφκμιςθσ τθσ ίδιασ περίπτωςθσ, με μεγαλφτερο ι 

μικρότερο αρικμό δόςεων για το υπόλοιπο προσ καταβολι ποςό και υπό τισ ίδιεσ 

προχποκζςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι κα τφχει ποςοςτοφ απαλλαγισ για το ποςό που 

εντάςςεται ςτο νζο πρόγραμμα ρφκμιςθσ, θ οποία λαμβάνει νζα ταυτότθτα πλθρωμισ 

(Τ..Ο.), αποτελεί δε ςυνζχεια τθσ αρχικισ ρφκμιςθσ. 

Επιςήμανςη :  

-Σε καμία περίπτωςθ αλλαγισ προγράμματοσ ρφκμιςθσ ο ςυνολικόσ αρικμόσ 

μθνιαίων δόςεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ εκατό (100), υπολογιηόμενοσ από τθν 

πρϊτθ δόςθ του αρχικοφ προγράμματοσ ρφκμιςθσ. 

 

ΙV. Εξόφληςη μζρουσ τησ οφειλήσ με προκαταβολή  

1. Η αίτθςθ-διλωςθ για προκαταβολι ρφκμιςθσ με χοριγθςθ ιςόποςθσ 

απαλλαγισ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 15 του ν.4321/2015 υποβάλλεται 

θλεκτρονικά μζςω διαδικτυακισ εφαρμογισ για όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αυτό 

υποςτθρίηεται τεχνικά. Σε περίπτωςθ που υφίςταται τεχνικι αδυναμία διαδικτυακισ 

υποςτιριξθσ, θ αίτθςθ υποβάλλεται ςτθ Δ.Ο.Υ. ι Τελωνείο ι άλλθ Υπθρεςία, ο 

Ρροϊςτάμενοσ τθσ οποίασ είναι αρμόδιοσ για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ τθσ οφειλισ. 

2. Η αίτθςθ-διλωςθ για προκαταβολι ρφκμιςθσ και για υπαγωγι τθσ 

υπολειπόμενθσ οφειλισ ςε ρφκμιςθ δφναται να υποβλθκεί ζωσ και τθν 26θ Ιουνίου  2015. 

3. Το ελάχιςτο ποςό προκαταβολισ δεν μπορεί να είναι κατϊτερο των 

διακοςίων ευρϊ (200€). Σε περίπτωςθ που υφίςτανται λθξιπρόκεςμεσ τθν 1θ Μαρτίου 

2015 οφειλζσ βεβαιωμζνεσ ςε περιςςότερεσ τθσ μίασ Δ.Ο.Υ. ι ςε περιςςότερα του ενόσ 

Τελωνεία, το ελάχιςτο ποςό προκαταβολισ διαμορφϊνεται ςε εκατό ευρϊ (100€). Η 

προκαταβολι είναι καταβλθτζα άπαξ, με εκοφςια καταβολι, μζςα ςε τρεισ (3) εργάςιμεσ 

θμζρεσ από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ.  Εξαίρεςθ ςτθν περίπτωςθ καταβολισ 

τθσ προκαταβολισ με εκοφςια καταβολι ςυνιςτά θ δυνατότθτα πίςτωςθσ αυτισ με τα 

αποδιδόμενα ποςά από καταςχετιρια που ζχουν επιβλθκεί αποκλειςτικά ςτα χζρια 

πιςτωτικϊν ιδρυμάτων ωσ τρίτων, εφόςον αυτά ειςπράττονται εντόσ τθσ προκεςμίασ των 
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τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ – διλωςθσ για προκαταβολι 

και για υπαγωγι τθσ υπολειπόμενθσ οφειλισ ςε ρφκμιςθ και δεν πιςτϊνονται με άλλεσ 

οφειλζσ που δεν ζχουν ρυκμιςτεί ι πιςτϊνονται διαφορετικά κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

Σε περίπτωςθ που τα καταςχεμζνα ποςά ςτα χζρια πιςτωτικϊν ιδρυμάτων μετά τθν 

πάροδο τθσ νόμιμθσ προκεςμίασ των άρκρων 30 Α και 32 του ν.δ. 356/1974  (ΚΕΔΕ) δεν 

ζχουν αποδοκεί, επιςπεφδεται θ απόδοςθ αυτϊν εντόσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ των 

τριϊν εργαςίμων θμερϊν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ – διλωςθσ για προκαταβολι και 

για υπαγωγι τθσ υπολειπόμενθσ οφειλισ ςε ρφκμιςθ, με επιμζλεια του οφειλζτθ.   

4.  Η υπολειπόμενθ οφειλι υπάγεται υποχρεωτικά ςε πρόγραμμα δόςεων 

ρφκμιςθσ του άρκρου 1 του ν. 4321/2015. Οι δόςεισ τθσ ρφκμιςθσ είναι καταβλθτζεσ ζωσ 

τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα των μθνϊν που ζπονται τθσ προκαταβολισ. Η 

προκαταβολι δεν προςμετράται ςτον αρικμό των δόςεων τθσ ρφκμιςθσ. 

5. Εφόςον θ προκαταβολι είναι ίςθ ι μεγαλφτερθ από τθν πρϊτθ δόςθ τθσ 

ρφκμιςθσ ο οφειλζτθσ τυγχάνει των ευεργετθμάτων τθσ ρφκμιςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 

11 του ν. 4321/2015, όπωσ θ χοριγθςθ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ κατά το άρκρο 12 του 

ΚΦΔ. 

6. Η καταβολι τθσ προκαταβολισ διενεργείται ςτουσ φορείσ είςπραξθσ 

(Τράπεηεσ, ΕΛ.ΤΑ.) με τθ χριςθ μοναδικοφ κωδικοφ πλθρωμισ ι ςε υπθρεςία τθσ 

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικό Κζντρο, Τελωνείο).  

7. Εφόςον ο οφειλζτθσ δεν καταβάλει εμπρόκεςμα οποιαδιποτε από τισ δζκα 

(10) πρϊτεσ δόςεισ τθσ ρφκμιςθσ που ζπονται τθσ προκαταβολισ ι, ςτθν περίπτωςθ που 

οι δόςεισ τθσ ρφκμιςθσ είναι λιγότερεσ των δζκα, δεν καταβάλει εμπρόκεςμα 

οποιαδιποτε από αυτζσ ι επζλκει απϊλεια τθσ ρφκμιςθσ με υπαιτιότθτα του οφειλζτθ 

για οποιοδιποτε λόγο, βεβαιϊνεται ςε βάροσ του οφειλζτθ, ο οποίοσ ζχει υποβάλει τθν 

αίτθςθ, ςτον Κ.Α.Ε 3739, ποςό ίςο με τθν απαλλαγι που του χορθγικθκε κατά τθν 

καταβολι τθσ προκαταβολισ. Η ωσ άνω μθ εμπρόκεςμθ καταβολι μιασ δόςθσ δεν 

ςυνεπάγεται άνευ ετζρου και τθν απϊλεια τθσ ρφκμιςθσ.  

8. Για τθν εφαρμογι των οριηομζνων ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο 

απαιτείται ςφνταξθ χρθματικοφ καταλόγου από το αρμόδιο για τθν παρακολοφκθςθ τθσ 

ρφκμιςθσ όργανο, ο οποίοσ αποςτζλλεται προσ βεβαίωςθ και είςπραξθ κατά τισ διατάξεισ 
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του ΚΕΔΕ ςτθν υπθρεςία όπου είναι βεβαιωμζνεσ οι ρυκμιςμζνεσ οφειλζσ. Τα ανωτζρω 

δφνανται να υλοποιθκοφν και με μαηικοφσ χρθματικοφσ καταλόγουσ, τοπικά ι κεντρικά, 

όταν δθμιουργθκεί θ κατάλλθλθ μθχανογραφικι εφαρμογι.  

 

 

ΕΝΟΣΗΣΑ Ε 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ ΣΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 57 ΣΟΤ ΚΦΔ ΚΑΙ 6 ΣΟΤ ΚΕΔΕ ΠΕΡΙ 

ΠΡΟΣΙΜΩΝ ΕΚΠΡΟΘΕΜΗ ΚΑΣΑΒΟΛΗ (ΑΡΘΡΟ 19 ΣΟΤ Ν. 4321/2015) 

 

Οι οφειλζσ που καταχωρίηονται ςτα βιβλία ειςπρακτζων εςόδων τθσ Φορολογικισ 

Διοίκθςθσ από τθν 21θ Μαρτίου 2015 (θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ του ν. 4321/2015) και 

εφεξισ δεν επιβαρφνονται με το πρόςτιμο εκπρόκεςμθσ καταβολισ (10%, 20%, 30%) του 

άρκρου 57 του ΚΦΔ και του άρκρου 6 του ΚΕΔΕ. Τα ωσ άνω πρόςτιμα υπολογίηονται κατά 

τθν είςπραξθ για οφειλζσ που ζχουν καταχωριςκεί ςτα βιβλία ειςπρακτζων εςόδων τθσ 

Φορολογικισ Διοίκθςθσ ζωσ και τθν 20θ Μαρτίου 2015. 

 

 Ακριβζσ Αντίγραφο            Η Γενική Γραμματζασ       

Ο/Η Προϊςτάμενοσ του Αυτοτελοφσ Σμήματοσ Διοίκηςησ             Δημοςίων Εςόδων 

                                              Αικατερίνη αββαΐδου 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

Α. ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Πλεσ τισ Δ.Ο.Υ. , Ελεγκτικά Κζντρα και Τελωνεία, Επιχειρθςιακι Μονάδα Είςπραξθσ 

2. Δ/νςθ Υποςτιριξθσ Ηλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν (e-υπθρεςίεσ), με τθν παράκλθςθ να αναρτθκεί ςτθν 

ιςτοςελίδα τθσ Γ.Γ.Δ.Ε.  

 

Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
Αποδζκτεσ πίνακα Α ζωσ τζλοσ (εκτόσ των Δ.Ο.Υ και των Τελωνείων) 

 

Γ.  ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1) Γραφείο κ. Υπουργοφ Οικονομικϊν 

2) Γραφείο κ. Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν Οικονομικϊν 

4) Γραφεία κ.κ. Γενικϊν Γραμματζων Υπ. Οικονομικϊν 

5) Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευκυντϊν Υπ. Οικονομικϊν 

6) Πλεσ τισ Διευκφνςεισ, Τμιματα και Ανεξάρτθτα Γραφεία του Υπουργείου Οικονομικϊν 

7) Γραφεία κ.κ. Δ/ντϊν Φορολογικϊν Ρεριφερειϊν 

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

9) Γραφείο Τφπου και Δθμοςίων Σχζςεων 

10) Γραφείο Επικοινωνίασ και Ρλθροφόρθςθσ Ρολιτϊν 

11) Ρεριοδικό Φορολογικι Επικεϊρθςθ 
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