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ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (μέχρι 50.000€)

Ποιες οφειλές ρυθμίζονται:

Ληξιπρόθεσμες οφειλές συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως
προσαυξήσεων που υφίστανται από τις 1.1.2013,  προς τους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης (πλην του ΝΑΤ), μπορούν να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται σε δώδεκα
(12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Επίσης μπορούν να υπαχθούν μετά από επιλογή του οφειλέτη και οι
καθυστερούμενες έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής οφειλές, οι
οποίες τελούν σε αναστολή είσπραξης,

Ποιες οφειλές ΔΕΝ ρυθμίζονται:

Εξαιρούνται και δεν δύναται να υπαχθούν στη ρύθμιση οφειλέτες που έχουν
καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατ' αυτών ποινική δίωξη, για φοροδιαφυγή. Ο
οφειλέτης δηλώνει με υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεν έχει καταδικαστεί για
φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα και δεν έχει ασκηθεί εναντίον
του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.

Πως ρυθμίζονται – Προϋποθέσεις:

1. Αίτηση: Η αίτηση για υπαγωγή στη πάγια ρύθμιση υποβάλλεται στα οικεία
περιφερειακά ή τοπικά καταστήματα ή μονάδες των ασφαλιστικών
οργανισμών. Η αίτηση δύναται να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά, μέσω
διαδικτυακής εφαρμογής για όλες τις περιπτώσεις που αυτό υποστηρίζεται
τεχνικά.

2. Πρέπει να αποδεικνύεται, η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη
χρονική στιγμή καθώς και η βιωσιμότητα του διακανονισμού, σύμφωνα με
τα υποβαλλόμενα στοιχεία.

3. Οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υποβάλει τις εκ του νόμου δηλώσεις
ασφάλισης μισθωτών της τελευταίας πενταετίας.

4. Για ποσά οφειλών άνω των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) και έως

εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (50.000 €), υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη

ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, στην οποία δηλώνονται λεπτομερείς
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πληροφορίες σχετικά με το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του
οφειλέτη (κινητές αξίες και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής), τα
οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης ή το ετήσιο εισόδημα, τους αριθμούς
των τραπεζικών του λογαριασμών (IBAN), οχήματα των οποίων έχει την
κυριότητα, απαιτήσεις από τρίτους καθώς και πληροφορίες που
περιλαμβάνουν οφειλές του σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του
δημοσίου και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται,
το τρέχον και το αναμενόμενο εισόδημα/κύκλος εργασιών. Σε αυτή την
περίπτωση η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής, αξιολογούνται από τις
αρμόδιες υπηρεσίες βάσει της υπεύθυνης δήλωσης που υποβάλλεται.

Πως πληρώνεται η ρυθμισμένη οφειλή:

Η πρώτη δόση καταβάλλεται σε Τράπεζες, εντός επτά εργασίμων ημερών από την
ημέρα υποβολής της αίτησης . Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την
τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη
ειδοποίηση του οφειλέτη. Η καταβολή των υπολειπόμενων δόσεων γίνεται
υποχρεωτικά με πάγια εντολή χρέωσης λογαριασμού σε πιστωτικό ίδρυμα. H
αρμόδια υπηρεσία του φορέα δύναται να προσδιορίζει το λογαριασμό με τον οποίο
θα συνδέεται η πάγια εντολή αυτόματης χρέωσης. Η ανωτέρω πάγια εντολή
αυτόματης χρέωσης είναι υποχρεωτική.

Ευεργετήματα:

Εφόσον τηρούνται με συνέπεια οι όροι της ρύθμισης:
α) Χορηγείται στους υπόχρεους μηνιαίο πιστοποιητικό οφειλής, στο οποίο
πιστοποιείται και το υπολειπόμενο ποσό οφειλής.

β) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων, όπως ισχύει σήμερα και
αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή
της διακόπτεται.

γ) Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί
κινητών ή ακινήτων εφόσον έχει πληρωθεί η πρώτη δόση. Αν ο οφειλέτης απολέσει
το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

δ) Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών.
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Σε ποίες περιπτώσεις χάνεται η ρύθμιση:

Η ρύθμιση χάνεται, εάν ο οφειλέτης :
- δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς,
- δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, καθ' όλο

το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του και μέχρι την
εξόφλησή τους,

- έχει υποβάλει ανακριβή ή ανεπαρκή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί
η ρύθμιση.

Η απώλεια της ρύθμισης έχει ως αποτέλεσμα:
- Την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης,
- Την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και

των προηγούμενων προσαυξήσεων,
- Την επιδίωξη της είσπραξής της οφειλής  με όλα τα προβλεπόμενα από την

ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.
- Την κατάπτωση τυχών εγγυήσεων που έχουν ζητηθεί από την υπηρεσία για

την διασφάλιση της οφειλής.

Παρατηρήσεις:

1. Το ποσό της κύριας οφειλής που υπάγεται στην παρούσα ρύθμιση
επιβαρύνεται από 1.1.2013 με ετήσιο επιτόκιο ίσο με 8% με 9% ανάλογα το
επιτόκιο της ΕΚΤ.

2. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωμής μίας
(1) δόσης και η καταβολή αυτής γίνεται υποχρεωτικά μέχρι την ημερομηνία
καταβολής της επόμενης δόσης με προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής
δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

3. Σε περίπτωση που ζητείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για
οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης στους οφειλέτες
χορηγείται μηνιαίο πιστοποιητικό οφειλής χωρίς παρακράτηση στο οποίο
πιστοποιείται και το υπολειπόμενο ποσό οφειλής.
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ΡΥΘΜΙΣΗ «ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ» ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ
ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  (μέχρι 75.000€)

Ποιες οφειλές ρυθμίζονται:

Ληξιπρόθεσμες οφειλές συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως
προσαυξήσεων μέχρι τις 31.12.2012,  προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (πλην

του ΝΑΤ), υπάγονται στη ρύθμιση «νέας αρχής» και καταβάλλονται ως ακολούθως:
Εφάπαξ ή σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις,  με τις εξής αντίστοιχες εκπτώσεις επί των
κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων.

Η μείωση στις προσαυξήσεις είναι:
- 25% εάν το χρέος εξοφληθεί μέχρι 30.6.2017,
- 30% εάν το χρέος εξοφληθεί μέχρι 30.6.2016,
- 35% εάν το χρέος εξοφληθεί μέχρι 30.6.2015,
- 40% εάν το χρέος εξοφληθεί μέχρι 30.6.2014 και
- 50% εάν το χρέος εξοφληθεί μέχρι 01.7.2013.
Επίσης στην ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν, μόνο αν ζητηθεί από τον οφειλέτη:

- καθυστερούμενες έως και την 31.12.2012 οφειλές που έχουν υπαχθεί σε
ρύθμιση των οποίων οι όροι τηρούνται, εφόσον επιλεγεί πρόγραμμα
ρύθμισης με μικρότερο ή ίσο αριθμό δόσεων με το μεγαλύτερο αριθμό των
εναπομενουσών δόσεων των υπαγόμενων ρυθμίσεων και με την
προϋπόθεση ότι ο ανώτατος αριθμός δόσεων δεν υπερβαίνει τις σαράντα
οκτώ (48) και δεν εκτείνεται πέραν της 30ης Ιουνίου 2017. Στην περίπτωση
υπαγωγής στην νέα ρύθμιση επέρχεται απώλεια των διευκολύνσεων των
προηγούμενων ρυθμίσεων.

- καθυστερούμενες έως την 31.12.2012 οφειλές, οι οποίες τελούν σε
αναστολή είσπραξης.

Ποιες οφειλές ΔΕΝ ρυθμίζονται:

Εξαιρούνται και δεν δύναται να υπαχθούν στη ρύθμιση οφειλέτες που έχουν
καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατ' αυτών ποινική δίωξη, για φοροδιαφυγή. Ο
οφειλέτης δηλώνει με υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεν έχει καταδικαστεί για
φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα και δεν έχει ασκηθεί εναντίον
του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.
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Πως ρυθμίζονται – Προϋποθέσεις:

1. Αίτηση: Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση «νέας αρχής» υποβάλλεται στα
οικεία περιφερειακά ή τοπικά καταστήματα ή μονάδες των ασφαλιστικών
οργανισμών. Η αίτηση δύναται να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά, μέσω
διαδικτυακής εφαρμογής για όλες τις περιπτώσεις που αυτό υποστηρίζεται
τεχνικά.

2. Πρέπει να αποδεικνύεται, η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη
χρονική στιγμή καθώς και η βιωσιμότητα του διακανονισμού, σύμφωνα με
τα υποβαλλόμενα στοιχεία.

3. Οι οφειλέτες θα πρέπει να είναι ενήμεροι ασφαλιστικά και φορολογικά από
την 1.1.2013 προκειμένου να δύνανται να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση.
Στην αντίθετη περίπτωση υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση εφόσον
καταβάλλουν τις οφειλές αυτές.

4. Οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υποβάλει τις εκ του νόμου δηλώσεις
ασφάλισης μισθωτών της τελευταίας πενταετίας.

5. Για ποσά οφειλών άνω των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) και έως

εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000 €), υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη

ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, στην οποία δηλώνονται λεπτομερείς
πληροφορίες σχετικά με το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του
οφειλέτη (κινητές αξίες και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής), τα
οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης ή το ετήσιο εισόδημα, τους αριθμούς
των τραπεζικών του λογαριασμών (IBAN), οχήματα των οποίων έχει την
κυριότητα, απαιτήσεις από τρίτους καθώς και πληροφορίες που
περιλαμβάνουν οφειλές του σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του
δημοσίου και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται,
το τρέχον και το αναμενόμενο εισόδημα/κύκλος εργασιών. Σε αυτή την
περίπτωση η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής, αξιολογούνται από τις
αρμόδιες υπηρεσίες βάσει της υπεύθυνης δήλωσης που υποβάλλεται.

Κατ’ εξαίρεση για φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα
για οφειλές έως πέντε χιλιάδες (5.000,00) ευρώ -εφόσον δηλώσουν αδυναμία
εξόφλησης της οφειλής εφάπαξ ή έως 48 δόσεις ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται
βάσει του εισοδήματός τους, με μέγιστο αριθμό δόσεων τις εκατό (100) ή ελάχιστο
ποσό δόσης τα 50,00 ευρώ.
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Πως πληρώνεται η ρυθμισμένη οφειλή:

Η πρώτη δόση ή η εφάπαξ εξόφληση  καταβάλλεται σε Τράπεζες, μέχρι την
τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της υποβολής της αίτησης . Ειδικά
για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το τ. ΕΤΕΑΜ ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η τελευταία
εργάσιμη ημέρα του μήνα διεκπεραίωσης των διαδικασιών ελέγχου. Σε περίπτωση
που αυτές περατωθούν μετά την 20ή ημέρα εκάστου μηνός, η ανωτέρω προθεσμία
παρατείνεται μέχρι την 5η ημέρα του επόμενου μήνα της διεκπεραίωσης του
ελέγχου. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα
των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. Η
καταβολή των υπολειπόμενων δόσεων γίνεται υποχρεωτικά με πάγια εντολή
χρέωσης λογαριασμού σε πιστωτικό ίδρυμα. H αρμόδια υπηρεσία του φορέα
δύναται να προσδιορίζει το λογαριασμό με τον οποίο θα συνδέεται η πάγια εντολή
αυτόματης χρέωσης. Η ανωτέρω πάγια εντολή αυτόματης χρέωσης είναι
υποχρεωτική.
Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται:
α) οι οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες άνω των εξήντα πέντε (65)
ετών, των οποίων η συνολική βασική οφειλή δεν ξεπερνά τα πέντε χιλιάδες ευρώ
(5.000 €) και

β) οι οφειλέτες φυσικά πρόσωπα που δεν διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό.
Ευεργετήματα:
Πέρα από την τυχών έκπτωση που μπορεί να έχει ο οφειλέτης επί των
προσαυξήσεων και εφόσον τηρούνται με συνέπεια οι όροι αυτής:
α) Χορηγείται στους υπόχρεους μηνιαίο πιστοποιητικό οφειλής, στο οποίο
πιστοποιείται και το υπολειπόμενο ποσό οφειλής.
β) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων, όπως ισχύει σήμερα και
αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή
της διακόπτεται.
γ) Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί
κινητών ή ακινήτων εφόσον έχει πληρωθεί η πρώτη δόση. Αν ο οφειλέτης απολέσει
το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
δ) Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών.
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Σε ποίες περιπτώσεις χάνεται η ρύθμιση:

Η ρύθμιση χάνεται, εάν ο οφειλέτης :
- δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς,
- δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, καθ' όλο

το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του και μέχρι την
εξόφλησή τους,

- έχει υποβάλει ανακριβή ή ανεπαρκή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί
η ρύθμιση.

Η απώλεια της ρύθμισης έχει ως αποτέλεσμα:
- Την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης,
- Την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και

των προηγούμενων προσαυξήσεων,
- Την επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα

νομοθεσία μέτρα.
- Την κατάπτωση τυχών εγγυήσεων που έχουν ζητηθεί από την υπηρεσία για

την διασφάλιση της οφειλής.

Παρατηρήσεις:

1. Το ποσό της κύριας οφειλής που υπάγεται στην παρούσα ρύθμιση
επιβαρύνεται από 1.1.2013 με ετήσιο επιτόκιο ίσο με 8% με 9% ανάλογα το
επιτόκιο της ΕΚΤ.

2. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωμής μίας
(1) δόσης και η καταβολή αυτής γίνεται υποχρεωτικά μέχρι την ημερομηνία
καταβολής της επόμενης δόσης με προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής
δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

3. Η διάρκεια του διακανονισμού δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν της 30ής
Ιουνίου 2017.

4. Μετάβαση από τη ρύθμιση της νέας αρχής στην πάγια ρύθμιση δεν
επιτρέπεται

5. Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να
εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, θα τύχει
απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης
καταβολής, κατά ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των
μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται με την εξόφληση.

Για την NOUSTAX

Νούσκας Δ. Ιωάννης
Οικονομολόγος

Λογιστής Α΄ Τάξης


