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ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΔΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Θεσσαλονίκη, 4/4/2013
Ζώντας σε μια εποχή που ο καθένας βιώνει την οικονομική αβεβαιότητα και την
αναζήτηση χρηματικών πόρων για την εξόφληση των υποχρεώσεων του, το
Υπουργείο Οικονομικών προτείνει μια γενική ρύθμιση χρεών την οποία μπορούν να
υπαχθούν όλοι οι υπερχρεωμένοι πολίτες. Οι πολίτες που δεν μπορούν να
ανταποκριθούν στην άμεση πληρωμή των φορολογικών τους υποχρεώσεων τους
παρέχετε η ευκαιρία να ξεχρεώσουν σιγά-σιγά με την τμηματική καταβολή αυτών.
Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο περί ρύθμισης χρεών προς το Δημόσιο αναρτούμε
τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την διαδικασία αυτής.

Δικαιολογητικά για την ρύθμιση χρεών προς την εφορία.

• Η πρωτότυπη αίτηση του οφειλέτη (χορηγείται στη ΔΟY)
• Το πρωτότυπο παράβολο(5‰ επί της  οφειλής χωρίς τις προσαυξήσεις)
• Αντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών
από την υποβολή της αίτησης (Ε1 , Εκκαθαριστικά κ.τ.λ.)
• Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να  αποδεικνύει  την οικονομική δυσχέρεια π.χ.
επίσημο στοιχείο για την μη είσπραξη οφειλών πελατών επιχείρησης(δικαστική
απόφαση, επίσημο στοιχείο για την μη είσπραξη ενοικίων(δικαστική απόφαση),
βεβαίωση για ενεργό δάνειο από πιστοδοτικά ιδρύματα, βεβαίωση ανεργίας από
Ο.Α.Ε.Δ. κ.τ.λ.

Δόσεις

Ο μέγιστος αρχικός αριθμός δόσεων στον οποίο μπορεί να φτάσει η διευκόλυνση
της τμηματικής εξόφλησης είναι έως και 26 δόσεις οι οποίες με την υποβολή
αιτήματος επανεξέτασης και υπό προϋποθέσεις, μπορούν να φτάσουν τις 48. Μέχρι
την πληρωμή δηλαδή της πρώτης δόσης, το χρέος θεωρείται μη ρυθμισμένο, παρά
την έκδοση της απόφασης χορήγησης διευκόλυνσης.

Αίτηση επανεξέτασης

Ο οφειλέτης, ο οποίος αδυνατεί αντικειμενικά να ανταποκριθεί στις δόσεις της
πρώτης διευκόλυνσης που του χορηγήθηκε, μπορεί να υποβάλει αίτηση
επανεξέτασης για αύξηση του αριθμού των δόσεων αυτής μέχρι και τις 48. Η αίτηση
υποβάλλεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία της τελευταίας
εμπρόθεσμης καταβολής δόσης της διευκόλυνσης και προκειμένου να αυξηθεί ο
αριθμός των δόσεων απαιτείται να υπάρχει αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία
καταβολής του ποσού της μηνιαίας δόσης που έχει χορηγηθεί με την πρώτη
διευκόλυνση. Κατά την εκτέλεση της απόφασης της επανεξέτασης πρώτης
διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, αφαιρείται ο αριθμός των δόσεων που έχουν
ήδη καταβληθεί και το ποσό της νέας δόσης καθορίζεται επί του εναπομείναντος
ανείσπρακτου υπολοίπου.
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Πλεονεκτήματα της ρύθμισης

Από την στιγμή που θα πληρωθεί η πρώτη δόση επέρχονται τα παρακάτω
πλεονεκτήματα:
1. Δυνατότατα λήψης φορολογικής ενημερότητας.
2. Αναστολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, όπως έκδοση προγράμματος
πλειστηριασμού κινητών και ακινήτων.
3. Αναστολή της ποινικής δίωξης του φορολογούμενου, που ισχύει για οφειλές άνω
των 5.000 ευρώ.
4. Οφειλή που έχει υπαχθεί σε πρώτη διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ,
απαλλάσσεται:
α) ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής

που επιβαρύνουν το ποσό της κάθε δόσης της διευκόλυνσης από την ημέρα
χορήγησης αυτής και μετά,
β) του συνόλου των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που επιβαρύνουν την
τελευταία δόση της διευκόλυνσης, που δεν μπορεί να υπερβαίνουν σε ποσοστό το
σαράντα τοις εκατό (40%) των συνολικών προσαυξήσεων της οφειλής.
Με την καθυστέρηση καταβολής μίας δόσης της διευκόλυνσης επέρχεται απώλεια
του πλεονεκτήματος της μείωσης των προσαυξήσεων.

Απώλεια ρύθμισης

Απώλεια της ρύθμισης της επέρχεται όταν:
1. Ο οφειλέτης δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα τρεις (3) συνεχείς μηνιαίες δόσεις της
ρύθμισης.
2. Καθυστερήσει την καταβολή της προτελευταίας ή της τελευταίας δόσης της
ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών.
Σε περίπτωση απώλειας της πρώτης διευκόλυνσης, μπορεί να χορηγηθεί δεύτερη
διευκόλυνση  και ο αριθμός των δόσεων αυτής καθορίζεται με την ίδια διαδικασία
της πρώτης, με τον περιορισμό ότι η πρώτη δόση αυτής θα είναι τουλάχιστον ίση με
ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της οφειλής.
Τέλος, στα πλαίσια τυχόν τρίτης διευκόλυνσης , χορηγείται ο εναπομείναντας

αριθμός των δόσεων, που δεν έχουν καταβληθεί στα πλαίσια της χορηγηθείσας
δεύτερης διευκόλυνσης, με πρώτη δόση τουλάχιστον το 20% της οφειλής και
ταυτόχρονη κατάθεση εγγυητικής επιστολής αορίστου διάρκειας, με την οποία θα
διασφαλίζεται η πληρωμή των δόσεων αυτής.
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Παράδειγμα:
Έστω ένας φορολογούμενος πολίτης Α οφείλει στην εφορία το ποσό των 10,000 €
(για την απλούστευση του παραδείγματος δεν θα υπολογιστούν οι προσαυξήσεις).
Βήμα πρώτο: Συλλέγει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ρύθμιση του
χρέους σύμφωνα με τις άνω οδηγίες.
Βήμα δεύτερο: Υπολογισμός παραβόλου 10,000*5‰=50€
Βήμα τρίτο: Καταθέτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά μαζί με το παράβολο των 50€
στο Δικαστικό τμήμα της εφορίας στην οποία ανήκει ο πολίτης Α. Μετά από
αξιολόγηση των στοιχείων ο προϊστάμενος αποφασίζει να χορηγήσει 11 δόσεις.
Έτσι σύμφωνα με  τα ως άνω στοιχεία γίνεται ο υπολογισμός της δόσης:

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΟΦΕΙΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟ
Αριθμός
Δόσεων ΔΟΣΗ

10.000€ (10.000*5‰)=50 € 11
(10.000/11)=

909,09 €

Έστω ο πολίτης Α μετά την  εμπρόθεσμη πληρωμή της πρώτης δόσης αδυνατεί να
συνεχίσει τις επόμενες. Τότε αποφασίζει να παρουσιαστεί ξανά στην εφορία πριν
την πάροδο φυσικά των δύο μηνών από την τελευταία πληρωμή και να υποβάλει
αίτηση επανεξέτασης για αύξηση του αριθμού των δόσεων. Έτσι καταθέτει την
αίτηση επανεξέτασης στο δικαστικό τμήμα της εφορίας επικαλώντας τα στοιχεία
της αποδεδειγμένης οικονομικής αδυναμίας. Μετά από επαναξιολόγηση των
στοιχείων ο προϊστάμενος αποφασίζει να χορηγήσει 33 δόσεις.

Έτσι σύμφωνα με  τα νέα στοιχεία γίνεται ο νέος υπολογισμός της δόσης:

ΝΕΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΗΣ  ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΟΦΕΙΛΗ Αριθμός Δόσεων ΔΟΣΗ

(10.000-909,09) = 9090,91€ (33-1)=32 (9090,91/32)= 284,09 €

Έστω ο πολίτης Α μετά την πληρωμή της πρώτης δόσης αδυνατεί να συνεχίσει τις
επόμενες αλλά δεν παρουσιάζεται στην εφορία για επανεξέταση και μετά την
πάροδο τριών μηνών χάνεται η ρύθμιση. Τότε αποφασίζει να παρουσιαστεί ξανά
στην εφορία για δεύτερη διευκόλυνση.
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Βήμα πρώτο: συλλέγει πάλι όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ρύθμιση του
χρέους όπως την πρώτη διευκόλυνση.
Βήμα δεύτερο: υπολογισμός παραβόλου (10,000-909,09)=9090,91*5‰=45,46€
Βήμα τρίτο: Καταθέτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά μαζί με το παράβολο των
45,46€ στο Δικαστικό τμήμα της εφορίας στην οποία ανήκει ο πολίτης Α. Μετά από

αξιολόγηση των στοιχείων ο προϊστάμενος αποφασίζει να χορηγήσει 7 δόσεις λόγω
της ασυνέπειας σε  προηγούμενη διευκόλυνση τμηματικής καταβολής.

Έτσι σύμφωνα με  τα ως άνω στοιχεία γίνεται ο υπολογισμός της δόσης:

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΟΦΕΙΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟ
Αριθμός
Δόσεων 1η ΔΟΣΗ

Επόμενες δόσεις

(10.000€-
909,09€)=

=9.090,91€

(9.090,91€*5‰)=
=45,46 €

7
(9.090,91€*15%)=

= 1.363,63 €
(9.090,91€-1.363,63€)=

=7.727,28€/6=1.287,88€

Εν κατακλείδι και έχοντας υπόψη τα ως άνω αν αφήσουμε το χρέος έρμαιο της
τύχης του και αναβάλλοντας συνέχεια την τακτοποίηση του θα γίνεται ολοένα και
πιο δυσβάστακτο. Το Υπουργείο Οικονομικών προσπαθεί να είναι επιεικής με τους
συνεπείς φορολογούμενους και έχοντας υπόψη την όλη οικονομική κατάσταση
προσφέρει ανά διαστήματα και την ανάλογη ρύθμιση χρεών. Φυσικά, είμαστε σε
αναμονή και της νέας κυοφορούμενης ρύθμισης, οπότε θα έχετε νεώτερα μας και
επ’ αυτού, μόλις οριστικοποιηθεί. Αυτή τη δύσκολη χρονική στιγμή θα πρέπει σε
γενικές γραμμές όλο το σύστημα να λειτουργήσει θετικά, φροντίζοντας να
μετατρέψει τις απειλές που προκύπτουν από την ύφεση σε ευκαιρίες ανασύνταξης
δυνάμεων και επίλυσης προβλημάτων.

Για την NOUSTAX

Κυρτέγου Μαρία


