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ΠΡΟ    Ωσ Πίνακασ Διανομισ  

Σαχ. Δ/νςθ : Καρ. ερβίασ 10   

Σαχ. Κϊδικασ : 101 84 Ακινα 

 

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίθςθ των διατάξεων των άρκρων 98-109 του Μζρουσ Β 

«ΡΤΘΜΙΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ» του ν. 4611/2019 

(ΦΕΚ 73 Αϋ) και τθσ Α. 1196/2019 απόφαςθσ τθσ Τφυπουργοφ Οικονομικϊν 

και του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 1762 Βϋ), όπωσ ιςχφουν, κακϊσ και παροχι 

οδθγιϊν για τθν ορκι εφαρμογι αυτϊν».  

 

Με τθν παροφςα εγκφκλιο κοινοποιοφνται οι διατάξεισ των άρκρων 98-

109 του Μζρουσ Β «ΡΤΘΜΙΘ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟ ΣΘ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΘ» του 
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ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Αϋ) «Ρφκμιςθ οφειλϊν προσ τουσ Φορείσ Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ, τθ Φορολογικι Διοίκθςθ και τουσ ΟΣΑ α’ βακμοφ, υνταξιοδοτικζσ 

ρυκμίςεισ Δθμοςίου και λοιπζσ αςφαλιςτικζσ και ςυνταξιοδοτικζσ διατάξεισ, 

Ενίςχυςθ τθσ προςταςίασ των εργαηομζνων και άλλεσ διατάξεισ» και τθσ κατ’ 

εξουςιοδότθςθ ςχετικισ Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομικϊν και του 

Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων Α.1196/2019 (ΦΕΚ 1762 Βϋ), 

όπωσ ιςχφουν, και παρζχονται οδθγίεσ για τθν ορκι εφαρμογι αυτϊν.  

Αναλυτικότερα : 

 

ΕΝΟΣΗΣΑ  Α 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ 

 

I. Οφειλζσ που υπάγονται ςτθ ρφκμιςθ 

Α) Τποχρεωτικά: 

τθ ρφκμιςθ υπάγεται υποχρεωτικά το ςφνολο των λθξιπρόκεςμων ζωσ 

και τθν 31θ Δεκεμβρίου 2018 οφειλϊν, οι οποίεσ, κατά τθν θμερομθνία τθσ 

αίτθςθσ υπαγωγισ, ζχουν βεβαιωκεί και ζχουν καταχωριςκεί ςτα βιβλία τθσ 

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Δ.Ο.Τ./Ελεγκτικϊν Κζντρων/Σελωνείων) και δεν ζχουν 

τακτοποιθκεί κατά νόμιμο τρόπο με αναςτολι πλθρωμισ ι ρφκμιςθ τμθματικισ 

καταβολισ οφειλϊν βάςει νόμου ι δικαςτικισ απόφαςθσ ι προςωρινισ 

διαταγισ. 

 

Β) Μετά από επιλογι του οφειλζτθ: 

Λθξιπρόκεςμεσ ζωσ και τθν 31θ Δεκεμβρίου 2018 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 νομοκετικι ρφκμιςθ τμθματικισ καταβολισ οφειλϊν 

κατά τισ διατάξεισ τθσ υποπαρ. Α2 τθσ παρ. Α του άρκρου πρϊτου του ν. 

4152/2013 (ΦΕΚ 107 Αϋ), του άρκρου 43 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Αϋ) ι ςε 
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ρφκμιςθ κατά τισ διατάξεισ τθσ παρ. 5 του πζμπτου άρκρου του ν. 2275/1994 

(ΦΕΚ 238 Αϋ), θ οποία είναι ςε ιςχφ.  

 

Επιςθμάνςεισ: 

-τθ ρφκμιςθ υπάγονται και οφειλζσ που βεβαιϊκθκαν ζωσ τθν 

θμερομθνία αίτθςθσ υπαγωγισ, εφόςον αυτζσ κατζςτθςαν λθξιπρόκεςμεσ ζωσ 

τθν 31θ Δεκεμβρίου 2018. 

-τθν περίπτωςθ υπαγωγισ ςτθ νζα ρφκμιςθ ιδθ ρυκμιςμζνων κατά τθν 

θμερομθνία τθσ αίτθςθσ οφειλϊν με τισ διατάξεισ τθσ υποπαρ. Α2 τθσ παρ. Α 

του άρκρου πρϊτου του ν. 4152/2013, του άρκρου 43 του ν. 4174/2013 και τθσ 

παρ. 5 του πζμπτου άρκρου του ν. 2275/1994, επζρχεται απϊλεια των 

ανωτζρω νομοκετικϊν ρυκμίςεων τμθματικισ καταβολισ χρεϊν και των 

ευεργετθμάτων αυτϊν. Θ απϊλεια επζρχεται αυτοματοποιθμζνα με τθν 

επικφρωςθ τθσ νζασ ρφκμιςθσ, δθλαδι μετά τθν πίςτωςθ τθσ πρϊτθσ δόςθσ 

αυτισ. ε περίπτωςθ που ςτισ ρυκμίςεισ τθσ υποπαρ. Α2 τθσ παρ. Α του άρκρου 

πρϊτου του ν. 4152/2013, του άρκρου 43 του ν. 4174/2013 και τθσ παρ. 5 του 

πζμπτου άρκρου του ν. 2275/1994, 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 

ρυκμίςεισ ι με υπαγωγι τουσ ςε άλλθ ρφκμιςθ τμθματικισ καταβολισ, 

ςφμφωνα με τουσ οικείουσ όρουσ και προχποκζςεισ. 

-Οφειλζσ που ζχουν υπαχκεί ςε λοιπζσ ρυκμίςεισ τμθματικισ καταβολισ 

βεβαιωμζνων ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ οφειλϊν, οι οποίεσ είναι ςε ιςχφ κατά 

το χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ για υπαγωγι ςτθν παροφςα ρφκμιςθ, δεν 

δφνανται να υπαχκοφν ςε αυτι. Ειδικά, όμωσ, ςτισ περιπτϊςεισ των οφειλϊν 

που ζχουν υπαχκεί ςε νομοκετικι ρφκμιςθ κατά τισ διατάξεισ των άρκρων 1 

ζωσ 17 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Αϋ) ι του άρκρου 51 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 

237 Αϋ) ι ςε ςφμβαςθ/ρφκμιςθ με τθ Φορολογικι Διοίκθςθ, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του ν. 4469/2017 (ΦΕΚ 62 Αϋ) και των κατ’ εξουςιοδότθςθ αυτοφ 

εκδοκειςϊν αποφάςεων, θ υπαγωγι ςτθν παροφςα ρφκμιςθ αποκλείεται όχι 
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μόνο όταν θ προθγοφμενθ ρφκμιςθ είναι ςε ιςχφ αλλά και μετά τθν απϊλεια 

αυτισ, εφόςον θ απϊλεια ζλαβε χϊρα μετά τθν κατάκεςθ του ςχεδίου του 

παρόντοσ νόμου ςτθ Βουλι, δθλαδι μετά τισ 6/5/2019 (βλ. κατωτζρω ςτο 

κεφάλαιο III γ τθσ παροφςασ ενότθτασ). 

-Οφειλζσ βεβαιωμζνεσ ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ υπζρ νομικϊν 

προςϊπων και τρίτων υπάγονται ςε πρόγραμμα ρφκμιςθσ ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτα άρκρα 98-109 του ν. 4611/2019. 

-ε περίπτωςθ που υφίςτανται οφειλζσ που είναι βεβαιωμζνεσ ςε 

περιςςότερεσ τθσ μίασ/ενόσ Δ.Ο.Τ./Ελεγκτικοφ Κζντρου ι Σελωνείου, αυτζσ 

ρυκμίηονται ανά Τπθρεςία. 

-Ο οφειλζτθσ δφναται να επιλζξει να υπαγάγει ςτθ ρφκμιςθ οριςμζνεσ 

μόνο από τισ προαιρετικά υπαγόμενεσ οφειλζσ. τθν περίπτωςθ αυτι θ αίτθςθ 

για τθν υπαγωγι υποβάλλεται ςτθν αρμόδια για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ 

τθσ οφειλισ Τπθρεςία. τθν αρμόδια για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ τθσ 

οφειλισ Τπθρεςία υποβάλλεται θ αίτθςθ και ςτθν περίπτωςθ που ο οφειλζτθσ 

ζχει ευκφνθ για τθν καταβολι μζρουσ προαιρετικά ενταςςόμενθσ ςτθ ρφκμιςθ 

οφειλισ. 

 

ΙΙ. Δικαιοφχοι υποβολισ αίτθςθσ υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ 

Θ ρφκμιςθ χορθγείται ανά οφειλζτθ και για τισ οφειλζσ για τισ οποίεσ ζχει 

ευκφνθ καταβολισ. τθ ρφκμιςθ δφνανται να υποβάλουν αίτθςθ υπαγωγισ με 

τουσ ίδιουσ όρουσ: 

α) ο πρωτοφειλζτθσ (φυςικό πρόςωπο ι νομικό πρόςωπο ι νομικι 

οντότθτα, όπωσ νόμιμα εκπροςωπείται),  

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

τθσ ευκφνθσ τουσ. Σα αλλθλεγγφωσ ευκυνόμενα πρόςωπα για οφειλζσ νομικϊν 

προςϊπων ι νομικϊν οντοτιτων,  δφνανται να υπαγάγουν τισ οφειλζσ αυτζσ ςε 

πρόγραμμα ρφκμιςθσ που προβλζπεται για το νομικό πρόςωπο ι τθ νομικι 

οντότθτα με το ςφνολο των όρων και προχποκζςεων τθσ ρφκμιςθσ αυτοφ, 
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ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 101 του ν. 4611/2019 και τθσ κατ’ 

εξουςιοδότθςθ ςχετικισ Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομικϊν και του 

Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων Α.1196/2019 (ΦΕΚ 1762 Βϋ) 

(π.χ. διευκφνων ςφμβουλοσ, εφόςον ζχει ευκφνθ καταβολισ για χρζθ τθσ Α.Ε. 

κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ, μπορεί να ρυκμίςει τα χρζθ αυτά ςφμφωνα με το  

πρόγραμμα ρφκμιςθσ που προβλζπεται για τα νομικά πρόςωπα κερδοςκοπικοφ 

χαρακτιρα, δθλαδι ςε ζωσ 24 ι 36 δόςεισ). 

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.  

 

ΙΙΙ.  Εξαιρζςεισ από τθν υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ 

α) Οφειλζτεσ που κατά το χρόνο υπαγωγισ ζχουν καταδικαςτεί με 

αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για φοροδιαφυγι ι λακρεμπορία.   

β)  Οφειλζσ οι οποίεσ, ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ, δεν δφνανται να 

υπαχκοφν ςε νομοκετικι ρφκμιςθ τμθματικισ καταβολισ οφειλϊν, όπωσ οι 

οφειλζσ που προκφπτουν λόγω ανάκτθςθσ κρατικϊν ενιςχφςεων που 

χορθγικθκαν με τθ ςφςταςθ ειδικϊν αφορολόγθτων αποκεματικϊν ςε 

εφαρμογι του άρκρου 22 του ν.4002/2011, οι οποίεσ δεν δφνανται να 

ρυκμιςτοφν ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ  παρ.1β του ωσ άνω άρκρου.  

γ) Οφειλζσ που είχαν υπαχκεί ςε νομοκετικι ρφκμιςθ, κατά τισ διατάξεισ 

των άρκρων 1-17 του ν.4321/2015 (ΦΕΚ 32 Αϋ) ι του άρκρου 51 του 

ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237 Αϋ) ι ςε ςφμβαςθ/ρφκμιςθ με τθ Φορολογικι Διοίκθςθ 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4469/2017 (ΦΕΚ 62 Αϋ) εφόςον οι ανωτζρω 
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ρυκμίςεισ απωλζςκθκαν, ςφμφωνα με τουσ ειδικότερουσ όρουσ και 

προχποκζςεισ των οικείων διατάξεων που τισ διζπουν, μετά τθν 6θ Μαΐου 2019 

(θμερομθνία κατάκεςθσ ςτθ Βουλι των Ελλινων του ςχεδίου νόμου του ν. 

4611/2019).  

 

IV. Ειδικότερα  κζματα 

          τθν περίπτωςθ οφειλϊν που ζχουν βεβαιωκεί ςτα Σελωνεία  

α) Ρυκμίηονται:   

i. οφειλζσ που αφοροφν ςυμπλθρωματικζσ χρεϊςεισ εκ των υςτζρων επί 

τελωνειακϊν παραςτατικϊν 

ii. οφειλζσ που αφοροφν πρόςτιμα, πολλαπλά τζλθ και ποινζσ για 

παραβάςεισ τθσ τελωνειακισ νομοκεςίασ 

iii. το 30% του ποςοφ τθσ καταλογιςτικισ πράξθσ, το οποίο είναι 

απαιτθτό με τθν κατάκεςθ προςφυγισ κατά αυτισ, ςφμφωνα με το άρκρο 150 

του Σελωνειακοφ Κϊδικα. 

β) Δεν Ρυκμίηονται: 

i. οφειλζσ, θ προθγοφμενθ καταβολι των οποίων είναι προχπόκεςθ για 

τθν ζκδοςθ άδειασ παράδοςθσ του εμπορεφματοσ. 

ii. το 50% οφειλισ, το οποίο είναι απαιτθτό κατά τθν άςκθςθ προςφυγισ, 

ςφμφωνα με το άρκρο 31 του Σελωνειακοφ Κϊδικα. 

 

Επιςιμανςθ: 

Διευκρινίηεται ότι, ςτισ περιπτϊςεισ των καταλογιςτικϊν πράξεων που 

εκδίδονται ςτα Σελωνεία 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 υποχρζωςθ του δεν παφει μζχρι 

τθν αποπλθρωμι τθσ οφειλισ από τουσ λοιποφσ οφειλζτεσ ι αυτοφσ τουσ 

ίδιουσ. 
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ΕΝΟΣΗΣΑ Β 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΠΑΓΩΓΗ 

 

Ι. Τποβολι αίτθςθσ – Προχποκζςεισ υπαγωγισ – Καταβολι δόςεων 

Α. Θ αίτθςθ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ υποβάλλεται θλεκτρονικά, μζςω 

διαδικτυακισ εφαρμογισ, ζωσ και τθν 30θ επτεμβρίου 2019 (Απόφαςθ 

Α.1210/2019 ΦΕΚ Βϋ2091/05.06.2019).  

 

Επιςθμάνςεισ:  

-Θ αίτθςθ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ επζχει κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ του 

άρκρου 8 του ν. 1599/1986. 

-Συχόν 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. 

-ε 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.   

 

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

θλεκτρονικά, υποβάλλεται ςτθ Δ.Ο.Τ. ι Σελωνείο ι άλλθ Τπθρεςία, ο 

Προϊςτάμενοσ τθσ οποίασ είναι αρμόδιοσ για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ τθσ 

οφειλισ. 

 

Επιςιμανςθ :  

Κατ’ εξαίρεςθ, όταν θ αίτθςθ δεν υποβάλλεται από τον πρωτοφειλζτθ, θ 

υποβολι τθσ διενεργείται μόνο ςτθν αρμόδια Τπθρεςία. 
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Γ. Προχπόκεςθ για τθν υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ είναι θ καταβολι 

τουλάχιςτον τθσ  πρϊτθσ δόςθσ εντόσ τριϊν εργάςιμων θμερϊν από τθν θμζρα 

υποβολισ τθσ αίτθςθσ. Οι επόμενεσ δόςεισ καταβάλλονται μζχρι και τθν 

τελευταία εργάςιμθ θμζρα των επόμενων μθνϊν. 

Σα αποδιδόμενα ποςά, μετά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, από ςυμψθφιςμό 

κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 83 του ΚΕΔΕ, όπωσ ιςχφουν, από παρακράτθςθ 

επί αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ ι βεβαίωςθσ οφειλισ του άρκρου 12 του ΚΦΔ 

και από μζτρα αναγκαςτικισ είςπραξθσ λαμβάνονται υπόψθ για τθν κάλυψθ 

τθσ πρϊτθσ δόςθσ τθσ χορθγθκείςασ ρφκμιςθσ, εφόςον ειςπράττονται εντόσ 

τριϊν εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία αυτισ και δεν πιςτϊνονται 

διαφορετικά κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

 

Επιςθμάνςεισ:  

-Εφόςον θ πρϊτθ δόςθ δεν εξοφλθκεί εντόσ τθσ ανωτζρω αποκλειςτικισ 

προκεςμίασ, ο αιτϊν μπορεί να υποβάλει εκ νζου αίτθςθ ζωσ τθ λιξθ τθσ 

προκεςμίασ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ του ν. 4611/2019, ιτοι τισ 30.09.2019. 

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

δφναται να υπαχκεί ςτθ ρφκμιςθ.  

-Ο οφειλζτθσ τυγχάνει των ευεργετθμάτων τθσ ρφκμιςθσ με τθν εξόφλθςθ 

τθσ πρϊτθσ δόςθσ αυτισ. θμειϊνεται ότι, εφόςον τα αποδιδόμενα ποςά από 

μζτρα αναγκαςτικισ είςπραξθσ,  ςυμψθφιςμό, παρακράτθςθ επί αποδεικτικοφ 

ενθμερότθτασ ι βεβαίωςθσ οφειλισ του άρκρου 12 του ΚΦΔ δεν ζχουν 

αποδοκεί, επιςπεφδεται θ απόδοςθ αυτϊν εντόσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ των 

τριϊν εργάςιμων θμερϊν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ με επιμζλεια του 

οφειλζτθ.   

-Σα ιδθ αποδοκζντα ποςά κατά το χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ δεν 

λαμβάνονται υπόψθ για τθν κάλυψθ τθσ πρϊτθσ δόςθσ, ζςτω και αν εκκρεμεί θ 

πίςτωςι τουσ.  
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ΙΙ. Φορείσ είςπραξθσ 

Θ καταβολι των δόςεων διενεργείται ςτουσ φορείσ είςπραξθσ (όπωσ 

ςυνεργαηόμενεσ Σράπεηεσ, Σαχυδρομικό Σαμιευτιριο, ΕΛ.ΣΑ.), με τθ χριςθ 

μοναδικοφ κωδικοφ πλθρωμισ (Σαυτότθτα Ρυκμιςμζνθσ Οφειλισ – Σ.Ρ.Ο.) ι ςε 

υπθρεςία τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Δ.Ο.Τ. / Ελεγκτικό Κζντρο, Σελωνείο 

κατά περίπτωςθ). Ειδικά για τισ τελωνειακζσ οφειλζσ που υπάγονται ςε 

ρφκμιςθ θ καταβολι διενεργείται με τθ χριςθ Σαυτότθτασ Πλθρωμισ είτε ςτο 

αρμόδιο Σελωνείο είτε θλεκτρονικά. 

 

Επιςιμανςθ:  

-ε περίπτωςθ που υπάγονται ςτθ νζα ρφκμιςθ οφειλζσ οι οποίεσ 

τελοφςαν ςε προθγοφμενθ ρφκμιςθ 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. Αρμοδιότθτα 

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

τιρθςθ των όρων τθσ, τθν απϊλεια αυτισ και κάκε άλλθ αναγκαία διαδικαςία 

ορίηεται ο Προϊςτάμενοσ τθσ Δ.Ο.Τ. ι του Σελωνείου ι άλλθσ Τπθρεςίασ, ο 

οποίοσ είναι αρμόδιοσ για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ τθσ οφειλισ. 

τθν περίπτωςθ παράλλθλθσ αρμοδιότθτασ του Προϊςταμζνου τθσ 

Επιχειρθςιακισ Μονάδασ Είςπραξθσ, αρμόδιοσ για τα ανωτζρω ορίηεται ο 

τελευταίοσ, ανεξαρτιτωσ του φψουσ τθσ ρυκμιηόμενθσ οφειλισ.  

 

ΕΝΟΣΗΣΑ Γ 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΤΠΑΓΩΓΗ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ 
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Ι. Ευεργετιματα υπζρ του οφειλζτθ 

 Διακανονιςμόσ πλθρωμισ - Απαλλαγζσ από τόκουσ και προςαυξιςεισ 

εκπρόκεςμθσ καταβολισ  

 

Οι βεβαιωμζνεσ οφειλζσ δφνανται να ρυκμίηονται με καταρχιν άπαξ 

απαλλαγι ποςοςτοφ δζκα τοισ εκατό (10%) από τουσ τόκουσ και προςαυξιςεισ 

εκπρόκεςμθσ καταβολισ που τισ επιβαρφνουν κατά τθν θμερομθνία τθσ 

αίτθςθσ για υπαγωγι με ελάχιςτο ποςό δόςθσ τα τριάντα (30) ευρϊ.  

 

Ειδικότερα : 

 

A. Φυςικά πρόςωπα και νομικά πρόςωπα/νομικζσ οντότητεσ μη 

κερδοςκοπικοφ χαρακτήρα: 

 

Για οφειλζτεσ φυςικά πρόςωπα και νομικά πρόςωπα/νομικζσ οντότθτεσ 

μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου, ςτα οποία 

περιλαμβάνονται και τα κάκε είδουσ ςωματεία και ιδρφματα, με ςυνολικό 

ειςόδθμα  κατά το φορολογικό ζτοσ 2017 μζχρι δζκα χιλιάδεσ (10.000) ευρϊ 

χορθγείται δυνατότθτα ρφκμιςθσ των οφειλϊν τουσ ςε ζωσ εκατόν είκοςι (120) 

δόςεισ, υπό τον περιοριςμό του ελάχιςτου ποςοφ μθνιαίασ δόςθσ, ιτοι τριάντα 

(30) ευρϊ. Για τουσ ωσ άνω οφειλζτεσ με ειςόδθμα άνω των δζκα χιλιάδων 

(10.000) ευρϊ, ο αρικμόσ των δόςεων κακορίηεται από τθ Φορολογικι 

Διοίκθςθ με βάςθ το ςυνολικό ειςόδθμα του οφειλζτθ (ατομικό, 

φορολογοφμενο ι απαλλαςςόμενο, πραγματικό για τα φυςικά πρόςωπα και 

φορολογοφμενο ι απαλλαςςόμενο για τα νομικά πρόςωπα/νομικζσ οντότθτεσ 

μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, όπωσ αυτό προκφπτει από τον Κωδικό Αρικμό 

001 (Φορολογθτζα Κζρδθ) και από το πεδίο «Λοιπά ζςοδα μθ 

φορολογοφμενα» του πίνακα 2Β του εντφπου Ν – Διλωςθ Φορολογίασ 

Ειςοδιματοσ Νομικϊν Προςϊπων και Νομικϊν Οντοτιτων άρκρου 45 
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ν.4172/2013) κατά το φορολογικό ζτοσ 2017 και το φψοσ τθσ ρυκμιηόμενθσ 

οφειλισ. Ειδικότερα,  

το ςυνολικό ειςόδθμα του φορολογικοφ ζτουσ 2017 πολλαπλαςιάηεται 

τμθματικά με προοδευτικά κλιμακωτό ςυντελεςτι, ωσ ακολοφκωσ: 

 

Για τμιμα ειςοδιματοσ: 

i) από 10.000,01 ευρϊ ζωσ 15.000 ευρϊ με ςυντελεςτι τζςςερα τοισ εκατό     

(4%), 

ii) από 15.000,01 ευρϊ ζωσ 20.000 ευρϊ με ςυντελεςτι ζξι τοισ εκατό 

 (6%), 

iii) από 20.000,01 ευρϊ ζωσ 25.000 ευρϊ με ςυντελεςτι οκτϊ τοισ εκατό 

 (8%), 

iv) από 25.000,01 ευρϊ ζωσ 30.000 ευρϊ με ςυντελεςτι δζκα τοισ εκατό 

 (10%), 

v) από 30.000,01 ευρϊ ζωσ 50.000 ευρϊ με ςυντελεςτι δϊδεκα τοισ εκατό 

 (12%), 

vi) από 50.000,01 ευρϊ ζωσ 75.000 ευρϊ με ςυντελεςτι δεκαπζντε τοισ 

 εκατό (15%), 

vii) από 75.000,01 ευρϊ ζωσ 100.000 ευρϊ με ςυντελεςτι είκοςι τοισ 

 εκατό (20%), 

viii) πάνω από 100.000 ευρϊ με ςυντελεςτι είκοςι πζντε τοισ εκατό (25%). 

 

Πιο ςυγκεκριμζνα, όςον αφορά ςτουσ οφειλζτεσ φυςικά πρόςωπα, ο 

ανωτζρω ςυντελεςτισ μειϊνεται, για κάκε ζναν από τουσ γονείσ, κατά μία 

ποςοςτιαία μονάδα, ανάλογα με τον αρικμό των εξαρτϊμενων τζκνων του, 

όπωσ αυτά ορίηονται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 11 του ν. 4172/2013 και 

προκφπτουν από τουσ κωδικοφσ 003 και 004 του πίνακα 8 του εντφπου Ε1, ωσ 

εξισ: 

i) κατά μία (1) μονάδα για ζνα τζκνο, 

ii) κατά δφο (2) μονάδεσ για δφο τζκνα, 
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iii) κατά τρεισ (3) μονάδεσ για τρία τζκνα και άνω. 

 

Σο προκφπτον άκροιςμα των γινομζνων των τμθμάτων του ειςοδιματοσ 

με τουσ αντίςτοιχουσ ςυντελεςτζσ αναγόμενο ςε μθνιαία βάςθ διαιρεί το ποςό 

τθσ ρυκμιηόμενθσ οφειλισ. Σο πλικοσ των δόςεων προκφπτει από το ακζραιο 

μζροσ του πθλίκου τθσ διαίρεςθσ αυτισ, υπό τον περιοριςμό του ελάχιςτου 

ποςοφ μθνιαίασ δόςθσ, ιτοι τριάντα (30) ευρϊ.  

Ο αρικμόσ των δόςεων που προτείνεται από τθ Φορολογικι Διοίκθςθ για 

τα ανωτζρω πρόςωπα δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ των δεκαοκτϊ (18), με 

τθν επιφφλαξθ του ελάχιςτου ποςοφ δόςθσ. 

Διευκρινίηεται ότι όςον αφορά ςτα φυςικά πρόςωπα, το ειςοδθματικό κριτιριο 

που ορίηεται ςτο άρκρο 98 του ν. 4611/2019 για τθν υπαγωγι ςτθν ρφκμιςθ 

περιλαμβάνει όλα τα ατομικά πραγματικά ειςοδιματα φορολογοφμενα, 

απαλλαςςόμενα, φορολογοφμενα με ειδικό τρόπο ι αυτοτελϊσ  και 

ανεξάρτθτα από το αν τα ειςοδιματα αυτά υπόκεινται ςε ειδικι ειςφορά 

αλλθλεγγφθσ. Δθλαδι, δεν περιλαμβάνονται τα τεκμαρτά ειςοδιματα των 

δαπανϊν διαβίωςθσ και απόκτθςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων κακϊσ και θ 

προςτικζμενθ διαφορά τεκμθρίου που τυχόν προκφψει (διαφορά μεταξφ 

τεκμαρτοφ και ςυνολικοφ ειςοδιματοσ που προςτίκεται ςτο φορολογθτζο 

ειςόδθμα).  

Επίςθσ, ςτο ατομικό ειςόδθμα του φορολογοφμενου (γονζασ)  

περιλαμβάνεται και το ειςόδθμα του ανιλικου τζκνου του που προςτίκεται και 

φορολογείται ςτο όνομα του γονζα με βάςθ τθν παρ.4 του άρκρου 11 του 

ν.4172/2013.   

 

Επιπλζον απαλλαγζσ από προςαυξιςεισ/τόκουσ εκπρόκεςμθσ καταβολισ  

 

Εάν ο οφειλζτθσ, φυςικό πρόςωπο ι νομικό πρόςωπο/νομικι οντότθτα μθ 

κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, επιλζξει πριν από τθν υπαγωγι τθσ οφειλισ του 

ςτθ ρφκμιςθ να καταβάλει τθν οφειλι του ςε μικρότερο πλικοσ δόςεων από 

ΑΔΑ: ΨΣΔΑ46ΜΠ3Ζ-99Ν



13 

 

αυτό που προτείνεται από τθ Φορολογικι Διοίκθςθ, δικαιοφται μείωςθσ των 

προςαυξιςεων και τόκων εκπρόκεςμθσ καταβολισ μεγαλφτερθσ τθσ καταρχάσ 

απαλλαγισ κατά ποςοςτό 10% που χορθγείται ςε όλουσ τουσ οφειλζτεσ που 

υπάγονται ςτθ ρφκμιςθ, και ςε ςυνάρτθςθ με το ποςοςτό απομείωςθσ του 

πλικουσ δόςεων που επιλζγεται από το φορολογοφμενο, το οποίο 

υπολογίηεται ςτθν πλθςιζςτερθ ακζραιθ μονάδα. 

 

Ειδικότερα:  

 

α) για ποςοςτό απομείωςθσ δόςεων είκοςι τοισ εκατό (20%), χορθγείται 

απαλλαγι κατά ποςοςτό δεκαπζντε τοισ εκατό (15%),  

β) για ποςοςτό απομείωςθσ δόςεων τριάντα τοισ εκατό (30%), χορθγείται 

απαλλαγι κατά ποςοςτό είκοςι πζντε τοισ εκατό (25%), 

γ) για ποςοςτό απομείωςθσ δόςεων ςαράντα τοισ εκατό (40%), χορθγείται 

απαλλαγι κατά ποςοςτό τριάντα πζντε τοισ εκατό (35%),  

δ) για ποςοςτό απομείωςθσ δόςεων πενιντα τοισ εκατό (50%), χορθγείται 

απαλλαγι κατά ποςοςτό ςαράντα πζντε τοισ εκατό (45%),  

ε) για ποςοςτό απομείωςθσ δόςεων εξιντα τοισ εκατό (60%), χορθγείται 

απαλλαγι κατά ποςοςτό πενιντα πζντε τοισ εκατό (55%),  

ςτ) για ποςοςτό απομείωςθσ δόςεων εβδομιντα τοισ εκατό (70%), 

χορθγείται απαλλαγι κατά ποςοςτό εβδομιντα πζντε τοισ εκατό (75%),  

η) για ποςοςτό απομείωςθσ δόςεων ογδόντα τοισ εκατό (80%), χορθγείται 

απαλλαγι κατά ποςοςτό ογδόντα πζντε τοισ εκατό (85%),  

θ) για ποςοςτό απομείωςθσ δόςεων ενενιντα τοισ εκατό (90%), 

χορθγείται απαλλαγι κατά ποςοςτό ενενιντα τοισ εκατό (90%),  

κ) ςε περίπτωςθ που ο οφειλζτθσ εξοφλιςει εφάπαξ τθν οφειλι του, 

χορθγείται απαλλαγι τόκων και προςαυξιςεων κατά ποςοςτό εκατό τοισ εκατό 

(100%). 

 

Επιςθμάνςεισ: 
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-τισ ανωτζρω απαλλαγζσ τόκων και προςαυξιςεων εκπρόκεςμθσ 

καταβολισ ςυμπεριλαμβάνεται το ποςοςτό απαλλαγισ του πρϊτου εδαφίου 

τθσ παρ. 1 του άρκρου 98 του ν. 4611/2019, ιτοι δζκα τοισ εκατό (10%). 

 

-Οφειλζτεσ φυςικά πρόςωπα ι νομικά πρόςωπα/νομικζσ οντότθτεσ μθ 

κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα με ςυνολικό ειςόδθμα άνω των 10.000 ευρϊ για 

τουσ οποίουσ το πλικοσ των δόςεων τθσ ρφκμιςθσ διαμορφϊνεται ςε 

μικρότερο των 18 δόςεων με βάςθ τουσ ςχετικοφσ κλιμακωτοφσ ςυντελεςτζσ 

υπολογιςμοφ αυτοφ (π.χ. 16 δόςεισ), αλλά, λόγω του ελάχιςτου αρικμοφ 

δόςεων, τουσ χορθγείται ρφκμιςθ 18 μθνιαίων δόςεων, εφόςον επικυμοφν τθν 

υπαγωγι ςε μικρότερο πλικοσ δόςεων απ’ αυτζσ που τουσ προτείνει θ 

Φορολογικι Διοίκθςθ, τυγχάνουν επιπλζον απαλλαγισ τόκων/προςαυξιςεων 

εκπρόκεςμθσ καταβολισ ςφμφωνα με τα ανωτζρω ποςοςτά απομείωςθσ ςε 

ςυνάρτθςθ με το πλικοσ δόςεων που αρχικά διαμορφϊνεται από τουσ 

κλιμακωτοφσ ςυντελεςτζσ (π.χ. 16 δόςεισ). 

τθν περίπτωςθ που το πλικοσ δόςεων που προκφπτει, κατά τον 

υπολογιςμό του ποςοςτοφ απομείωςθσ του αρχικοφ πλικουσ δόςεων, είναι το 

ίδιο για διαφορετικά ποςοςτά απαλλαγισ προςαυξιςεων, ο φορολογοφμενοσ 

τυγχάνει απαλλαγισ λαμβάνοντασ υπόψθ το μεγαλφτερο ποςοςτό απαλλαγισ 

προςαυξιςεων.  

- τθν περίπτωςθ που οι ανωτζρω οφειλζτεσ (φυςικά πρόςωπα ι νομικά 

πρόςωπα/νομικζσ οντότθτεσ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα) επιλζξουν ςε 

οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ ρφκμιςθσ τθν εφάπαξ εξόφλθςθ του υπολοίπου 

αρικμοφ των δόςεων των ρυκμιςμζνων οφειλϊν ι τθ μετάπτωςθ ςε μικρότερο 

αρικμό δόςεων, τυγχάνουν απαλλαγισ επί του εναπομείναντοσ ποςοφ των 

προςαυξιςεων και τόκων εκπρόκεςμθσ καταβολισ, ςε ποςοςτό ίςο με αυτό 

που αντιςτοιχεί ςτον αρικμό των μθνιαίων δόςεων που τελικά διαμορφϊνεται 

ςφμφωνα με τα ανωτζρω ποςοςτά απομείωςθσ. 
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-Αν τα νομικά πρόςωπα/νομικζσ οντότθτεσ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα 

ζχουν προβεί ςε διακοπι εργαςιϊν, ωσ ςυνολικό ειςόδθμα για τον υπολογιςμό 

του αρικμοφ των δόςεων λαμβάνεται υπόψθ το ςυνολικό ειςόδθμα 

φορολογοφμενο ι απαλλαςςόμενο του φορολογικοφ ζτουσ διακοπισ εργαςιϊν. 

ε περίπτωςθ διακοπισ εργαςιϊν μετά τθν 1.1.2014, λαμβάνεται υπόψθ το 

ςυνολικό ειςόδθμα του ζτουσ αυτοφ, όπωσ αυτό προκφπτει από τον Κωδικό 

Αρικμό 001 (Φορολογθτζα Κζρδθ) και από το πεδίο «Λοιπά ζςοδα μθ 

φορολογοφμενα» του πίνακα 2Β του εντφπου Ν (Διλωςθ Φορολογίασ 

Ειςοδιματοσ Νομικϊν Προςϊπων και Νομικϊν Οντοτιτων άρκρου 45 

ν.4172/2013), ενϊ ςε περίπτωςθ διακοπισ εργαςιϊν πριν από τθν 1.1.2014, 

λαμβάνεται υπόψθ αυτό που προκφπτει από τον Κωδικό Αρικμό 820 ι 013 

(φνολο φορολογοφμενου και απαλλαςςόμενου ειςοδιματοσ) του εντφπου 

Φ-01012 (Ζντυπο διλωςθσ για νομικά πρόςωπα μθ κερδοςκοπικοφ 

χαρακτιρα). Εφόςον το νομικό πρόςωπο μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα ζχει 

προβεί ςε διακοπι εργαςιϊν μετά τθν 31.12.2017, για τον υπολογιςμό του 

αρικμοφ των δόςεων λαμβάνεται υπόψθ το ςυνολικό ειςόδθμα του 

φορολογικοφ ζτουσ 2017. Σζλοσ, εφόςον το νομικό πρόςωπο μθ κερδοςκοπικοφ 

χαρακτιρα ζχει προβεί ςτθ διακοπι πριν τθν 1.1.2013, χορθγείται ο μζγιςτοσ 

αρικμόσ δόςεων. 

 

- ε περίπτωςθ που ο οφειλζτθσ φυςικό πρόςωπο δεν είχε υποχρζωςθ 

υποβολισ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ κατά το φορολογικό ζτοσ 2017, 

χορθγείται το μζγιςτο πλικοσ δόςεων υπό τον περιοριςμό του ελάχιςτου 

ποςοφ δόςθσ.  

 

B. Νομικά πρόςωπα ή νομικζσ οντότητεσ κερδοςκοπικοφ χαρακτήρα: 
 
Για οφειλζτεσ νομικά πρόςωπα ι νομικζσ οντότθτεσ κερδοςκοπικοφ 

χαρακτιρα χορθγείται δυνατότθτα ρφκμιςθσ των οφειλϊν τουσ ςε ζωσ είκοςι 

τζςςερισ (24) μθνιαίεσ δόςεισ και κατ’ εξαίρεςθ ςε ζωσ τριάντα ζξι (36) μθνιαίεσ 

ΑΔΑ: ΨΣΔΑ46ΜΠ3Ζ-99Ν



16 

 

δόςεισ, εφόςον πρόκειται για οφειλζσ που βεβαιϊνονται από ζκτακτθ αιτία ι 

φόρουσ που καταβάλλονται εφάπαξ, με ταυτόχρονθ απαλλαγι από 

προςαυξιςεισ και τόκουσ εκπρόκεςμθσ καταβολισ που τισ επιβαρφνουν κατά 

τθν θμερομθνία τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ, ςε ςυνάρτθςθ με το πλικοσ των 

δόςεων που επιλζγονται, υπό τον περιοριςμό του ελάχιςτου ποςοφ μθνιαίασ 

δόςθσ. 

 

 

Επιςιμανςθ: 

- ε περίπτωςθ που υφίςτανται οφειλζσ του ίδιου οφειλζτθ που μποροφν 

να ρυκμίηονται, άλλεσ ζωσ είκοςι τζςςερισ  (24) και άλλεσ ζωσ τριάντα ζξι (36) 

μθνιαίεσ δόςεισ, αυτζσ ρυκμίηονται διακριτά. 

 

Ειδικότερα: 

 

α) Για οφειλζσ που ρυκμίηονται ςε ζωσ εικοςιτζςςερισ (24) δόςεισ:  

αα) χορθγείται απαλλαγι τόκων και προςαυξιςεων εκπρόκεςμθσ 

καταβολισ που τισ επιβαρφνουν κατά ποςοςτό εκατό τοισ εκατό (100%), 

εφόςον θ οφειλι καταβάλλεται εφάπαξ, 

ββ) χορθγείται απαλλαγι κατά ποςοςτό ογδόντα τοισ εκατό (80%), εφόςον 

θ οφειλι καταβάλλεται ςε δφο (2) ζωσ ζξι (6) μθνιαίεσ δόςεισ,    

γγ) χορθγείται απαλλαγι κατά ποςοςτό εξιντα τοισ εκατό (60%), εφόςον θ 

οφειλι καταβάλλεται ςε επτά (7) ζωσ δϊδεκα (12) μθνιαίεσ δόςεισ,    

δδ) χορθγείται απαλλαγι κατά ποςοςτό ςαράντα τοισ εκατό (40%), 

εφόςον θ οφειλι καταβάλλεται ςε δεκατρείσ (13) ζωσ δεκαοκτϊ (18) μθνιαίεσ 

δόςεισ,  

εε) χορθγείται απαλλαγι κατά ποςοςτό είκοςι τοισ εκατό (20%), εφόςον θ 

οφειλι καταβάλλεται ςε δεκαεννζα (19) ζωσ είκοςι δφο (22) μθνιαίεσ δόςεισ.  

   

β) Για οφειλζσ που ρυκμίηονται ςε ζωσ τριάντα ζξι (36) δόςεισ: 
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αα) χορθγείται απαλλαγι κατά ποςοςτό εκατό τοισ εκατό (100%) των 

προςαυξιςεων/τόκων εκπρόκεςμθσ καταβολισ που τισ επιβαρφνουν, εφόςον θ 

οφειλι καταβάλλεται εφάπαξ, 

ββ) χορθγείται απαλλαγι κατά ποςοςτό ογδόντα πζντε τοισ εκατό (85%), 

εφόςον θ οφειλι καταβάλλεται ςε δφο (2) ζωσ ζξι (6) μθνιαίεσ δόςεισ,   

γγ) χορθγείται απαλλαγι κατά ποςοςτό εβδομιντα τοισ εκατό (70%), 

εφόςον θ οφειλι καταβάλλεται ςε επτά (7) ζωσ δϊδεκα (12) μθνιαίεσ δόςεισ,    

δδ) χορθγείται απαλλαγι κατά ποςοςτό εξιντα τοισ εκατό (60%), εφόςον 

θ οφειλι καταβάλλεται ςε δεκατρείσ (13) ζωσ δεκαοκτϊ (18) μθνιαίεσ δόςεισ,    

εε) χορθγείται απαλλαγι κατά ποςοςτό ςαράντα τοισ εκατό (40%), εφόςον 

θ οφειλι καταβάλλεται ςε δεκαεννζα (19) ζωσ είκοςι τζςςερισ (24) μθνιαίεσ 

δόςεισ, 

ςτςτ) χορθγείται απαλλαγι κατά ποςοςτό είκοςι τοισ εκατό (20%), εφόςον 

θ οφειλι καταβάλλεται ςε είκοςι πζντε (25) ζωσ τριάντα (30) μθνιαίεσ δόςεισ. 

 

Επιςιμανςθ: 

-τισ ανωτζρω απαλλαγζσ τόκων και προςαυξιςεων εκπρόκεςμθσ 

καταβολισ ςυμπεριλαμβάνεται το ποςοςτό απαλλαγισ του πρϊτου εδαφίου 

τθσ παρ. 1 του άρκρου 98 του ν. 4611/2019, ιτοι δζκα τοισ εκατό (10%). 

 

-τθν περίπτωςθ που ο οφειλζτθσ (νομικό πρόςωπο ι νομικι οντότθτα 

κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα) επιλζξει ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ ρφκμιςθσ τθν 

εφάπαξ εξόφλθςθ του υπολοίπου αρικμοφ των δόςεων των ρυκμιςμζνων 

οφειλϊν ι τθ μετάπτωςθ ςε μικρότερο αρικμό δόςεων, τυγχάνει απαλλαγισ 

επί του εναπομείναντοσ ποςοφ των προςαυξιςεων και τόκων εκπρόκεςμθσ 

καταβολισ, ςε ποςοςτό ίςο με αυτό που αντιςτοιχεί ςτον αρικμό των μθνιαίων 

δόςεων που τελικά διαμορφϊνεται. 

 

Επιςθμάνςεισ: 
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-ε κάκε περίπτωςθ αλλαγισ προγράμματοσ ρφκμιςθσ θ νζα ρφκμιςθ  

λαμβάνει νζα ταυτότθτα πλθρωμισ (Σ.Ρ.Ο.), αποτελεί δε ςυνζχεια τθσ αρχικισ 

ρφκμιςθσ. 

-Θ 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. τθν περίπτωςθ αυτι οι οφειλζσ προσ το αλλοδαπό 

δθμόςιο δφνανται, με αίτθςθ που υποβάλλεται ςτθν αρμόδια υπθρεςία, να 

ρυκμίηονται με διαφορετικι Σαυτότθτα Ρυκμιςμζνθσ Οφειλισ από τισ λοιπζσ 

οφειλζσ. 

-Με τθν υπαγωγι ι τθν εφάπαξ εξόφλθςθ και υπό τθν προχπόκεςθ τθσ 

τιρθςθσ του προγράμματοσ ρφκμιςθσ δεν υπολογίηονται τα πρόςτιμα του 

άρκρου 57  του ΚΦΔ και του άρκρου 6 του ΚΕΔΕ. 

-Οι απαλλαγζσ διενεργοφνται επί των προςαυξιςεων και τόκων 

εκπρόκεςμθσ καταβολισ των άρκρων 6 του Κ.Ε.Δ.Ε. και 53 του Κ.Φ.Δ., οι οποίοι 

υπολογίηονται κατά τθν είςπραξθ, όπωσ ζχουν διαμορφωκεί κατά τθν 

θμερομθνία αίτθςθσ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ.  

 

ΙΙ. Χοριγθςθ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ 

τον 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 κατ’ 

εξουςιοδότθςθ εκδοκείςασ απόφαςθσ ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1274/2013 (ΦΕΚ 3398 Βϋ), 

όπωσ ιςχφουν. 

 

Επιςιμανςθ: 

-ε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ που για οποιαδιποτε αιτία δεν εμφανίηονται 

ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των Δ.Ο.Τ. οι ςχετικζσ πλθρωμζσ, ο αιτϊν οφείλει 
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να προςκομίηει ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. το ςχετικό παραςτατικό πλθρωμισ, για τθν 

αξιολόγθςθ του αιτιματοσ χοριγθςθσ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ. 

 

IΙΙ. Αναβολι εκτζλεςθσ ποινισ   

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. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ρφκμιςθσ αναςτζλλεται θ 

παραγραφι του ποινικοφ αδικιματοσ, κατά παρζκκλιςθ των χρονικϊν 

περιοριςμϊν του άρκρου 113 του Ποινικοφ Κϊδικα. 

 

ΙV. Μθ λιψθ αναγκαςτικϊν μζτρων είςπραξθσ 

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 τουσ, όπωσ 

αναφζρονται ςτισ αντίςτοιχεσ Ενότθτεσ 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. 

Θ αναςτολι αυτι δεν ιςχφει για καταςχζςεισ που κατά τθν θμερομθνία 

υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ ζχουν ιδθ 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 

ειςπράττονται κατά τθ διάρκεια αυτισ και δεν πιςτϊνονται διαφορετικά κατά 

τισ κείμενεσ διατάξεισ. Με τθν απϊλεια των ευεργετθμάτων τθσ ρφκμιςθσ, τα 

μζτρα που ζχουν αναςταλεί ςυνεχίηονται.    

 

V. Δικαιϊματα του Δθμοςίου 

Θ Φορολογικι Διοίκθςθ διατθρεί το δικαίωμα και μετά τθν υπαγωγι ςτθ 

ρφκμιςθ:  
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α) να μθ χορθγεί αποδεικτικό ενθμερότθτασ για μεταβίβαςθ ακινιτου ι 

ςφςταςθ εμπραγμάτου δικαιϊματοσ επ’ αυτοφ, εφόςον δεν διαςφαλίηονται τα 

ςυμφζροντά του Δθμοςίου, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 12 του 

ΚΦΔ και τθν κατ’ εξουςιοδότθςθ εκδοκείςα απόφαςθ ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1274/2013, 

όπωσ ιςχφουν, 

 

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

ςυνυπόχρεων προςϊπων ι των εγγυθτϊν, 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 κατ’ εξουςιοδότθςθ 

εκδοκείςα απόφαςθ ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1274/2013, όπωσ ιςχφουν, 
 

δ) να προβαίνει ςε ςυμψθφιςμό των χρθματικϊν απαιτιςεων του 

οφειλζτθ κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 42 του ΚΦΔ και ςτο άρκρο 

83 του ΚΕΔΕ, όπωσ ιςχφουν.  

  

 ΕΝΟΣΗΣΑ Δ 

 ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ  

 
Θ ρφκμιςθ απόλλυται, με ςυνζπεια τθν υποχρεωτικι άμεςθ καταβολι του 

υπολοίπου τθσ οφειλισ, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ αρχικισ βεβαίωςθσ και 

τθν άμεςθ επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ αυτισ με όλα τα προβλεπόμενα από τθν 

ιςχφουςα νομοκεςία μζτρα, εάν ο οφειλζτθσ: 

 α) δεν καταβάλλει δφο (2) ςυνεχόμενεσ μθνιαίεσ δόςεισ τθσ ρφκμιςθσ ι 

κακυςτεριςει τθν καταβολι των δφο (2) τελευταίων δόςεων τθσ ρφκμιςθσ για 

το αντίςτοιχο χρονικό διάςτθμα, 
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β) δεν υποβάλλει τισ προβλεπόμενεσ δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ 

και του φόρου προςτικζμενθσ αξίασ, κακ’ όλο το διάςτθμα τθσ ρφκμιςθσ των 

οφειλϊν του και μζχρι τθν εξόφλθςι τθσ, εντόσ τριϊν (3) μθνϊν το αργότερο 

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

από τθν θμερομθνία αίτθςθσ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ του παρόντοσ, εφόςον 

θ προκεςμία υποβολισ ζχει παρζλκει πριν τθν υπαγωγι ςε αυτι,  

 

γ) δεν εξοφλιςει ι τακτοποιιςει κατά  νόμιμο τρόπο τισ οφειλζσ του, κακ’ 

όλθ τθ διάρκεια τθσ ρφκμιςθσ, εντόσ διμινου από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ 

καταβολισ τουσ ι εντόσ διμινου από τθν θμερομθνία αίτθςθσ για υπαγωγι ςτθ 

ρφκμιςθ του παρόντοσ, εφόςον θ προκεςμία καταβολισ τουσ ζχει παρζλκει 

πριν τθν υπαγωγι ςε αυτι, 

 

δ) μετά τθν υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ, υποπζςει ςε παραβάςεισ του άρκρου 

54 παρ. 1 περ. ι), ια), ιβ), ιε) ι ιςτ) ι του άρκρου 58Α  παρ. 1 του ν. 4174/2013 

κακ’ υποτροπι. Ωσ υποτροπι νοείται δθλαδι θ διαπίςτωςθ με τθν ζκδοςθ 

πράξθσ επιβολισ προςτίμου εκ νζου διάπραξθσ οποιαςδιποτε παράβαςθσ εκ 

των ωσ άνω αναφερομζνων από τθν ζνταξθ του φορολογοφμενου ςτθ ρφκμιςθ 

και εφεξισ. 

 

Γενικϊσ, ςτθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ 

ρφκμιςθσ ότι δεν πλθροφνται οι όροι των διατάξεων των άρκρων 98-109 του 

μζρουσ Β του ν. 4611/2019, θ ρφκμιςθ απόλλυται και ο οφειλζτθσ χάνει τα 

ευεργετιματα αυτισ. 

 

ΕΝΟΣΗΣΑ Ε 

ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ 

 

I. Προχποκζςεισ υπαγωγισ 
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Για τθν υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ είναι απαραίτθτθ θ υποβολι των δθλϊςεων 

φορολογίασ ειςοδιματοσ τθσ τελευταίασ πενταετίασ με τελευταίο φορολογικό 

ζτοσ το 2017, με τθν εξαίρεςθ των νομικϊν προςϊπων/νομικϊν οντοτιτων  που 

ζχουν προβεί ςε διακοπι εργαςιϊν, για τα οποία ωσ τελευταίο ζτοσ τθσ 

πενταετίασ κεωρείται το φορολογικό ζτοσ διακοπισ εργαςιϊν, με τελευταίο 

ζτοσ ελζγχου υποβολισ διλωςθσ εκείνο για το οποίο κατά τον χρόνο υποβολισ 

τθσ αίτθςθσ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ, δεν ζχει παρζλκει θ δεκαπενταετισ 

παραγραφι τθσ παρ. 5 του άρκρου 84 του ν. 2238/1994. Για περιπτϊςεισ 

νομικϊν προςϊπων/οντοτιτων που ιταν ενεργά κατά τα ζτθ 2003 ι 2004 και 

εφόςον τα ζτθ αυτά ελζγχονται για τθν υποβολι των δθλϊςεων τθσ πενταετίασ, 

ο ζλεγχοσ κατά τα ωσ άνω διενεργείται ςτθ Δ.Ο.Τ.. Για τα νομικά 

πρόςωπα/οντότθτεσ που ζχουν προβεί ςε διακοπι εργαςιϊν μετά τθν 

31.12.2017 ωσ τελευταίο ζτοσ τθσ πενταετίασ για τον ζλεγχο υποβολισ 

δθλϊςεων κεωρείται το φορολογικό ζτοσ 2017.  

ε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου, ςτθν αίτθςθ υπαγωγισ αναγράφονται 

το ζτοσ ι τα ζτθ εντόσ τθσ ανωτζρω πενταετίασ για τα οποία ο οφειλζτθσ δεν 

είχε υποχρζωςθ υποβολισ διλωςθσ με βάςθ τισ διατάξεισ του άρκρου 67 του 

ν.4172/2013.  

 

II.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. 

αλλά με τόκο που ανζρχεται ςε πζντε εκατοςτιαίεσ μονάδεσ (5%) ετθςίωσ 

υπολογιςμζνο. 

Κατ’ εξαίρεςθ, βαςικζσ ςυνολικζσ οφειλζσ ανά Τπθρεςία μζχρι τρεισ 

χιλιάδεσ (3.000) ευρϊ που υπάγονται ςε πρόγραμμα ρφκμιςθσ δεν 

επιβαρφνονται πλζον με προςαυξιςεισ και τόκουσ εκπρόκεςμθσ καταβολισ 

εφόςον ο οφειλζτθσ είναι φυςικό πρόςωπο και το ςυνολικό ειςόδθμά του 
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(ατομικό, φορολογοφμενο ι απαλλαςςόμενο, πραγματικό) κατά το φορολογικό 

ζτοσ 2017 δεν υπερβαίνει τισ δζκα χιλιάδεσ (10.000) ευρϊ.  

 

ΙΙI. Εκπρόκεςμθ καταβολι δόςθσ 

τθν περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ δόςθσ, αυτι πρζπει να καταβλθκεί με 

επιβάρυνςθ που ανζρχεται ςε δφο εκατοςτιαίεσ μονάδεσ (2%) ανά μινα 

κακυςτζρθςθσ.  

 

IV. Πίςτωςθ ποςϊν από παρακράτθςθ ι ςυμψθφιςμό ι πράξεισ 

εκτζλεςθσ 

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

άρκρου 83 του ΚΕΔΕ, τα αποδιδόμενα ποςά από παρακράτθςθ επί 

αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ και βεβαίωςθσ οφειλισ του άρκρου 12 του ΚΦΔ ι 

από πράξεισ εκτζλεςθσ (π.χ. απόδοςθ πλειςτθριάςματοσ), καλφπτουν δόςθ ι 

δόςεισ τθσ χορθγθκείςασ ρφκμιςθσ εφόςον αποδίδονται κατά τθ διάρκεια εν 

ιςχφ ρφκμιςθσ και δεν πιςτϊνονται διαφορετικά κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

 

V. Μθ απϊλεια ρφκμιςθσ 

τθν περίπτωςθ που ο οφειλζτθσ εκ παραδρομισ δεν ζχει καταβάλει το 

ποςό επιβάρυνςθσ εκπρόκεςμθσ καταβολισ δόςθσ ι εν γζνει ποςά μικροφ 

φψουσ ι ςτισ περιπτϊςεισ που αποδεδειγμζνα θ μθ καταβολι δόςθσ ι μζρουσ 

δόςθσ δεν οφείλεται ςε υπαιτιότθτά του αλλά αποτελεί ευκφνθ τρίτου (π.χ. 

λάκοσ καταχϊρθςθ ποςοφ από φορζα πλθρωμισ κλπ), θ ρφκμιςθ των άρκρων 

98-109 του ν. 4611/2019 δεν απόλλυται, εφόςον ο οφειλζτθσ καταβάλλει το 

οφειλόμενο ποςό κατόπιν τθσ ενθμζρωςισ του από το αρμόδιο όργανο για τθν 

τιρθςθ των όρων τθσ ρφκμιςθσ και τθν απϊλεια αυτισ, εντόσ ςαράντα πζντε 

(45) εργαςίμων θμερϊν.   

 

VI. Αναςτολι παραγραφισ ρυκμιηόμενων οφειλϊν 
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Με τθν υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ αναςτζλλεται θ παραγραφι των 

ρυκμιηόμενων οφειλϊν κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ και δεν 

ςυμπλθρϊνεται πριν παρζλκει ζνα (1) ζτοσ  από τθν απϊλεια αυτισ, κατά τα 

οριηόμενα ςτθν Ενότθτα Δ. 

 

 

 

 

υνθμμζνα: οι διατάξεισ των άρκρων 98-109 του ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73 Αϋ), 

το ΦΕΚ 75 Αϋ/22.05.2019 «Διορκϊςεισ φαλμάτων», θ Α.1196/2019 απόφαςθ 

τθσ Τφυπουργοφ Οικονομικϊν και του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 1762 Βϋ) και θ 

Α.1210/2019 απόφαςθ τθσ Τφυπουργοφ Οικονομικϊν (ΦΕΚ Βϋ 

2091/05.06.2019). 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
 

Α. ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. Αποδζκτεσ πίνακα Γ & Δ 
2. Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ  
3. Δ/νςθ Τποςτιριξθσ Θλεκτρονικϊν Τπθρεςιϊν (με τθν παράκλθςθ να 

αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Α.Α.Δ.Ε.) 
4. Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ 
5. Θλεκτρονικι Βιβλιοκικθ ΑΑΔΕ 
 
Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
1. Γραφείο  Τπουργοφ Οικονομικϊν 
2. Γραφείο  Αναπλθρωτι Τπουργοφ Οικονομικϊν 
3. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικϊν 
4.Αποδζκτεσ πίνακα Α, Β, Ε, Σ, Η, Θ, Θ, Ι, ΙΒ, ΙΔ, ΙΕ, ΙΣ. 
5. Γραφείο Σφπου και Δθμοςίων χζςεων 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 ΣΗ Α.Α.Δ.Ε. 

                                          ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γραφείο  Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων  
2. Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευκυντϊν 
3.  Δ/νςθ Ειςπράξεων- Σμιματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Γραμματεία 
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