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ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν
μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000€).

Ποιες οφειλές ρυθμίζονται:
Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και στα
Τελωνεία, μπορούν, να ρυθμίζονται έως και σε σαράντα οκτώ (48) ισόποσες μηνιαίες
δόσεις και πάντως όχι πέραν της 30.6.2017. Κατ’ εξαίρεση οι δόσεις μπορούν να φτάσουν
100 δόσεις. (βλέπεται παρακάτω την παράγραφο Κατ’ εξαίρεση)

Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως
και την 31.12.2012 οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί με άλλο τρόπο, ενώ μπορούν να
υπαχθούν μετά από επιλογή του οφειλέτη και:
α) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 31.12.2012 οφειλές που τελούν σε
διοικητική ή δικαστική αναστολή,
β) βεβαιωμένες έως και την 31.12.2012 οφειλές,
γ) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 31.12.2012 οφειλές που έχουν υπαχθεί σε
ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών, των οποίων οι
όροι τηρούνται, εφόσον υφίστανται και άλλες ληξιπρόθεσμες έως και την ανωτέρω
ημερομηνία μη ρυθμισμένες οφειλές οι οποίες υπάγονται υποχρεωτικά,
δ) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 31.12.2012 οφειλές που έχουν υπαχθεί σε
ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών, των οποίων οι
όροι τηρούνται, εφόσον επιλεγεί πρόγραμμα ρύθμισης με μικρότερο ή ίσο αριθμό δόσεων.

Σε ποιες περιπτώσεις ΔΕΝ ρυθμίζονται οι οφειλές:
 Όταν δεν έχουν υποβληθεί όλες οι φορολογικές δηλώσεις (ΦΠΑ, εισοδήματος, κλπ)
 Όταν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μέσα στο 2013, που δεν έχουν ρυθμιστεί
 Όταν ο αιτών έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή ή και του έχει ασκηθεί  ποινική

δίωξη για φοροδιαφυγή
 Όταν έχει χάσει ο αιτών ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών μετά τις 26/4/2013.

Πως ρυθμίζονται – Προϋποθέσεις:
Κύριες προϋποθέσεις-διαδικασίες:
- Αίτηση, η οποία υποβάλλεται και ηλεκτρονικά μέσω TAXISNET
- Ύπαρξη πραγματικής οικονομικής αδυναμίας καταβολής της οφειλής
- Ύπαρξη δυνατότητας τήρησης του προγράμματος δόσεων και ανταπόκρισης στο ύψος
της  μηνιαίας δόσης.

- Να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση όπου:
 να δηλώνει το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων (κινητή και ακίνητη περιουσία

οποιασδήποτε μορφής), όπως το ετήσιο εισόδημά του, επενδύσεις/συμμετοχές κάθε μορφής, τους αριθμούς των

τραπεζικών του λογαριασμών (IBAN), οχήματα των οποίων έχει την κυριότητα, τα ακίνητα επί των οποίων έχει

εμπράγματο δικαίωμα, απαιτήσεις από τρίτους,

 το τρέχον και το αναμενόμενο εισόδημά του.
 πληροφορίες που θα περιλαμβάνουν τις οφειλές του, όπως σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες

υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται,
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Πως πληρώνεται η ρυθμισμένη οφειλή:
Η καταβολή της πρώτης δόσης πραγματοποιείται εντός 3 εργασίμων ημερών από την
ημέρα υποβολής της αίτησης, ενώ των υπολοίπων δόσεων διενεργείται στους φορείς
είσπραξης (Τράπεζες κλπ), με πάγια εντολή πληρωμής, χωρίς να επιβάλλεται στον οφειλέτη
οικονομική επιβάρυνση.

Οι διευθέτηση των δόσεων μπορούν να έχουν ως εξής:
Ημερομηνία ολικής εξόφλησης οφειλής Ποσοστό έκπτωσης προσαυξήσεων

έως και την 30.6.2013 (1 δόση) 50%
έως και την 30.6.2014 (12 δόσεις) 40%
έως και την 30.6.2015 (24 δόσεις) 35%
έως και την 30.6.2016 (36 δόσεις) 30%
έως και την 30.6.2016 (48 δόσεις) 25%

Ως προσαυξήσεις (εκπρόθεσμης καταβολής) εννοούνται οι προσαυξήσεις όπως έχουν
διαμορφωθεί την 1.1.2013.

Κατ’ εξαίρεση:

Κατ’ εξαίρεση, τα φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες οι οποίοι αδυνατούν να
ανταποκριθούν στο πρόγραμμα δόσεων που παρουσιάστηκε παραπάνω, έχουν τη
δυνατότητα να εξοφλήσουν σε περισσότερες ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με τα
εισοδήματά τους, χωρίς όμως το ευεργέτημα της απαλλαγής των προσαυξήσεων. Στην
περίπτωση αυτή υπάγονται μόνο οφειλές που ΔΕΝ ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα
ή ασκούσαν επαγγελματική δραστηριότητα η οποία έχει διακοπεί.
Ο μέγιστος αριθμός δόσεων για την ανωτέρω περίπτωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος
των εκατό (100), ενώ το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης, δεν μπορεί να είναι κάτω από 15€/
μήνα.

Αναλυτικότερα  ορίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα :

Για ποσό βασικής οφειλής άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ απαιτείται η προσκόμιση
στοιχείων που αποδεικνύουν ότι δεν μπορούν να αποπληρώσουν την οφειλή τους αλλά
μπορούν να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένο πρόγραμμα δόσεων.

Μέσο Μηνιαίο Εισόδημα Ελάχιστο ποσοστό δόσης Ελάχιστο ποσό δόσης
Μέχρι 500€ 5% 15€ - 25€

500€ με 1.000€ 6% 30€ - 60€
1.000€ με 1.500€ 7% 70€ - 105€
1.500€ με 2.000€ 10% 150€ - 200€
2.000€ με 5.000€ 20% 400€ - 1.000€
Άνω των 5.000€ 30% 1.500€ -
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Σε ποίες περιπτώσεις χάνεται η ρύθμιση:
Η ρύθμιση χάνεται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της
οφειλής , εάν ο οφειλέτης:
α) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς,
β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο του ενός μήνα,
γ) δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του ΦΠΑ, καθ’ όλο το
διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους,
δ) δεν θα είναι συνεπής στην πληρωμή νέων τυχών οφειλών του που θα δημιουργηθούν
από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά,
ε) έχει υποβάλει ελλιπή ή αναληθή στοιχεία προκειμένου να υπαχθεί στη ρύθμιση.

Ευεργετήματα:
Η υπαγωγή στην εν λόγω ρύθμιση και η συνεπής συμμόρφωση σε αυτή παρέχει ,στον
οφειλέτη, τα ακόλουθα ευεργετήματα:
α) χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. μηνιαίας ισχύος,
β) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του

ν.1882/1990 όπως ισχύει σήμερα ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται,
γ) αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή
ακινήτων με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο οφειλές που ρυθμίζονται με τις
διατάξεις αυτής της υποπαραγράφου. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που
έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα
αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή
δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν
ρυθμιστεί. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν
ανασταλεί συνεχίζονται.

Παρατηρήσεις:
1. Η υπαχθείσα στη ρύθμιση βασική οφειλή από την 1.1.2013, επιβαρύνεται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής με επιτόκιο 8%-9% (ανάλογα το επιτόκιο της ΕΚΤ).
2. Η καθυστέρηση πληρωμής μίας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση δεκαπέντε τοις
εκατό (15%). Η δόση αυτή με την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.
3. Το Δημόσιο προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου και
μέχρι του ύψους των οφειλών του και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής
που του χορηγήθηκε.
4. Το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής
που του χορηγήθηκε:
α) να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη των
συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη,
β) να μην χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας στα πρόσωπα της προηγούμενης υποπερίπτωσης, ακόμη και αν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη,
γ) να δίνει εντολή παρακράτησης μέρους ή του συνόλου της χρηματικής απαίτησης του οφειλέτη κατά τρίτων
προσώπων για την είσπραξη της οποίας ζητείται το αποδεικτικό ενημερότητας.
5. Τα ποσά που εισπράττονται από την παρακράτηση ποσοστού απαίτησης του οφειλέτη λόγω της χορήγησης
αποδεικτικού ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων ή κατόπιν συμψηφισμού καλύπτουν δόση ή δόσεις της
χορηγηθείσας ρύθμισης.
6. Η παραγραφή των οφειλών για τα οποία υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση αναστέλλεται από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση ανεξαρτήτως
καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα έτος από τη λήξη της τελευταίας
δόσης αυτής.
7. Από 14/06/2013 είναι εφικτή η εφάπαξ εξόφληση, ενώ  για τις λοιπές περιπτώσεις από 20/06/2013. Έως
την 18/07/2013 η αίτηση υποβάλλεται και οι καταβολές διενεργούνται στην αρμόδια υπηρεσία.
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Πάγια ρύθμιση Νέων Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν
από τις 1/1/2013 (μέχρι 50.000€)

Ποιες οφειλές ρυθμίζονται:
Οφειλές βεβαιωμένες, που δημιουργήθηκαν μετά τις 1/1/2013, στις ΔΟΥ και στα Τελωνεία,
μπορούν, να ρυθμίζονται από δύο (2) έως δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Κατ’ εξαίρεση μπορούν να ρυθμιστούν σε έως είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες
δόσεις, εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται από έκτακτη αιτία. Τέτοιες
οφειλές, είναι αυτές που ΔΕΝ προέρχονται από δηλώσεις που υποβάλλονται περιοδικά,
από τέλη κυκλοφορίας, δάνεια και συμβάσεις.

Σε περίπτωση που υφίστανται οφειλές που μπορούν να ρυθμίζονται, άλλες έως δώδεκα
(12) και άλλες έως εικοσιτέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις αυτές ρυθμίζονται ταυτόχρονα.

Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά :
- Το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί
κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση
τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών,

ενώ δύνανται να υπαχθούν μετά από επιλογή του οφειλέτη:
- Βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή.
- Μη ληξιπρόθεσμες δόσεις οφειλών, των οποίων τουλάχιστον μία δόση έχει καταστεί
ληξιπρόθεσμη κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ρύθμισης.

Πως ρυθμίζονται – Προϋποθέσεις:
Κύριες προϋποθέσεις:
- Αίτηση, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά

- Ύπαρξη  πραγματικής οικονομικής αδυναμίας καταβολής της οφειλής
- Ύπαρξη δυνατότητας τήρησης του προγράμματος δόσεων και ανταπόκρισης στο ύψος
της  μηνιαίας δόσης.
- Η αναλυτική δήλωση όλων των εισοδημάτων, περιουσιακών στοιχείων και τυχόν οφειλών
προς τρίτα πρόσωπα.

- Να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση όπου:
 να δηλώνει το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων (κινητή και ακίνητη

περιουσία οποιασδήποτε μορφής), όπως το ετήσιο εισόδημά του,
επενδύσεις/συμμετοχές κάθε μορφής, τους αριθμούς των τραπεζικών του
λογαριασμών (IBAN), οχήματα των οποίων έχει την κυριότητα, τα ακίνητα επί των
οποίων έχει εμπράγματο δικαίωμα, απαιτήσεις από τρίτους,

 το τρέχον και το αναμενόμενο εισόδημά του.
 πληροφορίες που θα περιλαμβάνουν τις οφειλές του, όπως σε ασφαλιστικά ταμεία

ή άλλες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς
τρίτους, εφόσον υφίστανται,

Ειδικά για ποσά οφειλής άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ –χωρίς τις προσαυξήσεις-
χορηγείται η ρύθμιση μόνο εφόσον ο αιτών αποδεικνύει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στο
ύψος της μηνιαίας δόσης.
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Σε ποιες περιπτώσεις ΔΕΝ ρυθμίζονται οι οφειλές:
 Όταν δεν έχουν υποβληθεί όλες οι φορολογικές δηλώσεις (ΦΠΑ, εισοδήματος, κλπ)
 Όταν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές πριν το 2013, που δεν έχουν ρυθμιστεί
 Όταν ο αιτών έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή ή και του έχει ασκηθεί  ποινική

δίωξη για φοροδιαφυγή

Πως πληρώνεται η ρυθμισμένη οφειλή:
Η πρώτη δόση της ρύθμισης είναι καταβλητέα μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την
ημέρα υποβολής της αίτησης, οι δε επόμενες δόσεις την τελευταία εργάσιμη ημέρα των
επόμενων μηνών.

Η καταβολή των επόμενων δόσεων (ελάχιστο ποσό 15€) διενεργείται στους φορείς
είσπραξης (Τράπεζες κλπ), με πάγια εντολή πληρωμής, χωρίς να επιβάλλεται στον οφειλέτη
οικονομική επιβάρυνση.

Η καθυστέρηση πληρωμής μίας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση
δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

Η δόση αυτή με την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.

Σε ποίες περιπτώσεις χάνεται η ρύθμιση:
Η ρύθμιση χάνεται με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της
οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με
όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:
α) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς,
β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο του ενός μηνός,
γ) δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του ΦΠΑ, καθ’ όλο το
διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους,
δ) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και
μετά, (τόσο για ατομικές οφειλές όσο και από συνυποχρέωση, συνυπευθυνότητα)
ε) έχει υποβάλει ελλιπή ή αναληθή στοιχεία προκειμένου να υπαχθεί στη ρύθμιση.

Ευεργετήματα:
Η υπαγωγή στην εν λόγω ρύθμιση παρέχει στον οφειλέτη τα ακόλουθα ευεργετήματα:
α) Χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. μηνιαίας ισχύος.
β) Αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 25
του ν.1882/1990 ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται.
γ) Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή
ακινήτων με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο οφειλές που ρυθμίζονται με τις
διατάξεις αυτού του άρθρου. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν
επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως
ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης,
εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί. Αν ο οφειλέτης
απολέσει το ευεργέτη μα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
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Παρατηρήσεις:
1. Η υπαχθείσα στη ρύθμιση βασική οφειλή από την 1.1.2013, επιβαρύνεται με
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής  με επιτόκιο 8%-9% (ανάλογα το επιτόκιο της ΕΚΤ).

2. Το Δημόσιο προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά
του Δημοσίου και μέχρι του ύψους των οφειλών του και μετά τη συμμόρφωση του
οφειλέτη στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής που του χορηγήθηκε.

3. Το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση
τμηματικής καταβολής που του χορηγήθηκε:
α) να επιβάλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του
οφειλέτη των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι
ασφαλισμένη,
β) να μη χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας στα πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης,
ακόμη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι
ασφαλισμένη,
γ) να δίνει εντολή παρακράτησης μέρους ή του συνόλου της χρηματικής απαίτησης του
οφειλέτη κατά τρίτων προσώπων, για την είσπραξη της οποίας ζητείται το αποδεικτικό
ενημερότητας.

4. Τα ποσά που εισπράττονται από την παρακράτηση ποσοστού απαίτησης του οφειλέτη
λόγω της χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων ή κατόπιν
συμψηφισμού, καλύπτουν δόση ή δόσεις της χορηγηθείσας ρύθμισης.

5. Η παραγραφή των οφειλών για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση
αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για ολόκληρο το χρονικό
διάστημα που αφορά η ρύθμιση, ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν
συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα έτος από τη λήξη της τελευταίας δόσης αυτής.

6. Η ρύθμιση ισχύει από τις 01/07/2013, ενώ μέχρι τις 25/7/2013 οι αιτήσεις
υποβάλλονται στην ΔΟΥ

Για την NOUSTAX

Νούσκας Δ. Ιωάννης
Οικονομολόγος
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