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Υπενθύμιση για τη ρύθμιση
ληξιπρόθεσμων οφειλών

Στις 21 Μαρτίου 2015 δημοσιεύτηκε ο Ν.
4321/2015 ο οποίος μεταξύ άλλων
προβλέπει τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων
οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση αλλά
και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι
λεπτομέρειες της εφαρμογής της ρύθμισης
ληξιπρόθεσμων οφειλών καθορίζονται στην
Α.Υ.Ο. Πολ. 1080/7.4.2015
Ειδικότερα, με βάση τις διατάξεις του νόμου,
όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους
με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
της 27ης Μαρτίου 2015 προβλέπονται τα
ακόλουθα:
Είδος οφειλών που υπάγονται στη
ρύθμιση
Υποχρεωτικά
Βεβαιωμένες οφειλές προς τη Φορολογική
Διοίκηση εφόσον έχουν καταστεί
ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου 2015
και έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία
εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής
Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για
υπαγωγή σε ρύθμιση και δεν έχουν
τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με
αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη
νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής.
Μετά από επιλογή του οφειλέτη
 Ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου
2015 οφειλές που έχουν καταχωρισθεί
στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της
Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την
ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε
ρύθμιση (ήτοι την 26.5.2015) και οι
οποίες κατά την ημερομηνία της αίτησης
(α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή
δικαστική ή εκ του νόμου ή (β) έχουν
υπαχθεί σε διευκόλυνση ή ρύθμιση
τμηματικής καταβολής οφειλών βάσει
νόμου ή δικαστικής απόφασης, η οποία
είναι σε ισχύ.
 Οφειλές που θα βεβαιωθούν και θα
καταχωρηθούν στα βιβλία εισπρακτέων
εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης, έως
και την 26.5.2015, μετά από παραίτηση
από την άσκηση του δικαιώματος ή και
του δικογράφου οποιουδήποτε ένδικου

Επικοινωνία:
Μαρία Τρακάδη
Tax Managing Partner
mtrakadi@deloitte.gr
Τηλ.: 210 6781260
Θωμάς Λεβέντης
Tax Partner
tleventis@deloitte.gr
Τηλ.: 210 6781262
Στέλιος Κυριακίδης
Tax Partner
stkyriakides@deloitte.gr
Τηλ.: 210 6781358
Νίκος Σούρδης
Tax Partner
nsourdis@deloitte.gr
Τηλ.: 210 6781291

βοηθήματος ή μέσου ενώπιον αρμοδίου
δικαστηρίου ή προσφυγής ενώπιον
διοικητικής αρχής.
 Οφειλές που είναι βεβαιωμένες και έχουν
καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων
εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης
μέχρι την ημερομηνία αίτησης για
υπαγωγή σε ρύθμιση (ήτοι την
26.5.2015) και αφορούν υποχρεώσεις
φορολογικών ετών, περιόδων και
υποθέσεων μέχρι και την 31η
Δεκεμβρίου 2014.
 Οφειλές που έχουν καταχωρηθεί στα
βιβλία εισπρακτέων εσόδων της
Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την
ημερομηνία αίτησης και όχι αργότερα
από την 26.5.2015 και έχουν βεβαιωθεί
ύστερα από φορολογικό έλεγχο και
αφορούν υποχρεώσεις φορολογικών
ετών, περιόδων και υποθέσεων μέχρι και
την 31.12 .2014 καθώς και τα πρόστιμα
ανακριβούς δήλωσης της παρ. 1 του
αρ.58 του Ν.4174/2013 και μη υποβολής
δήλωσης των διατάξεων των άρθρων 58
παρ.2 και 54 του ιδίου νόμου.
Οι οφειλές των τριών τελευταίων
περιπτώσεων υπάγονται στη ρύθμιση
ανεξαρτήτως ημερομηνίας που
καθίστανται αυτές ληξιπρόθεσμες.
Δεν υπάγονται στη ρύθμιση
 Οφειλές οι οποίες δεν δύνανται να
ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 2 του άρθρου 22 του νόμου
4002/2011, όπως ισχύει, και αφορούν σε
ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που
χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών
αφορολόγητων αποθεματικών ή
σύμφωνα με άλλες ειδικές διατάξεις.
 Οφειλές από τις δηλώσεις φόρου
εισοδήματος φορολογικού έτους 2014.
Διαδικασία και Απαλλαγές
 Η αίτηση για την υπαγωγή σε αυτό το
πρόγραμμα ρύθμισης υποβάλλεται
ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση
μέχρι την 26η Μαΐου 2015. Σε
περίπτωση τεχνικής αδυναμίας της
διαδικτυακής υποστήριξης η εν λόγω

αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ.
 Η ρύθμιση αυτή παρέχει τη δυνατότητα
στον οφειλέτη να καταβάλλει την αρχική
βεβαιωμένη οφειλή και να απαλλαγεί
κατά ποσοστό από προσαυξήσεις,
πρόσθετους φόρους, τόκους και
πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη
υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς
δήλωσης των Ν. 2523/1997 και Ν.
4174/2013 (ανάλογα με την περίπτωση)
υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω
πρόστιμα συμβεβαιώνονται με την κύρια
οφειλή.
Δυνατότητες Εξόφλησης
Εφάπαξ: με απαλλαγή από το 100% των
ανωτέρω αναφερόμενων προσαυξήσεων
Δόσεις (μέχρι και 100) χωρίς
προκαταβολή :
 Στην περίπτωση αυτή ανάλογα με τον
αριθμό των μηνιαίων δόσεων παρέχεται
απαλλαγή κατά ποσοστό από
τις προσαυξήσεις (από 30% έως 90%) ,
 Ο οφειλέτης υποχρεούται να πληρώσει
την πρώτη δόση εντός τριών εργάσιμων
ημερών από την ημερομηνία αίτησης
υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες
δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία
εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών.
Δόσεις με προκαταβολή ποσού βασικής
οφειλής τουλάχιστον δεκαπλάσιου της
ελάχιστης δόσης:
 Χορηγείται στον οφειλέτη ισόποση
απαλλαγή επί των συνολικών
προσαυξήσεων και λοιπών.
επιβαρύνσεων του προγράμματος
ρύθμισης που θα επιλέξει.
 Το ποσό αυτό πρέπει να δηλώνεται ως
προκαταβολή από τον οφειλέτη κατά την
υποβολή του αιτήματος υπαγωγής και να
καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων
ημερών από την υποβολή της αίτησης.
 Οι δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται
έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των
επομένων μηνών από την ημερομηνία
αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

 Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης
καταβολής των δέκα πρώτων δόσεων
της ρύθμισης, εφόσον οι δόσεις είναι
περισσότερες από δέκα ή όλων των
υπολειπόμενων δόσεων, εφόσον οι
δόσεις είναι λιγότερες από δέκα,
βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο σε βάρος
του οφειλέτη ποσό ίσο με το ποσό
απαλλαγής, χωρίς να υπολογίζονται
επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής
κατά την κείμενη νομοθεσία.
Προεξόφληση λοιπών δόσεων σε
οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης ή του
συνόλου της οφειλής με οποιονδήποτε
τρόπο:
Χορηγείται στον οφειλέτη απαλλαγή επί του
εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων
και λοιπών επιβαρύνσεων , σε ποσοστό ίσο
με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των
μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται
με την εξόφληση.
Τρόπος Καταβολής
Η καταβολή διενεργείται με τη χρήση
μοναδικού κωδικού πληρωμής (Ταυτότητα
Ρυθμισμένης Οφειλής) στους φορείς
είσπραξης ή στη Φορολογική Διοίκηση. Το
ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης
δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20)
ευρώ εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις
όπου διαμορφώνεται στα δέκα (10) ευρώ.
Εκπρόθεσμη καταβολή κατά την
υπαγωγή σε ρύθμιση
 Βασικές συνολικές οφειλές άνω
των €5.000 που υπάγονται στη ρύθμιση
επιβαρύνονται από την υπαγωγή σε
ρύθμιση με τόκο που ανέρχεται ετησίως
σε 3%.
 Η καθυστέρηση καταβολής δόσης
συνεπάγεται μηνιαία προσαύξηση 0,
25%.
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