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ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 
 

 

Μετά την έκδοση και της ΠΟΛ. 1245/20-11-2014 και εν όψει έναρξης 

λειτουργίας της εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, σας 

επισημαίνουμε τις βασικότερες διατάξεις της ρύθμισης. 

Α. Ποιες οφειλές υπάγονται στη ρύθμιση 

 1. Τα χρέη προς το Δημόσιο ποσού μέχρι 1.000.000 € τα οποία έχουν βεβαιωθεί και 

  είναι ληξιπρόθεσμα μέχρι και την 1η Οκτωβρίου 2014. 

π.χ. Η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ και οι δόσεις του φόρου εισοδήματος που έπρεπε 

να καταβληθούν μέχρι 30/9/2014 και δεν πληρώθηκαν μπορούν να ενταχθούν στη 

ρύθμιση. 

 2. Μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση και οι οφειλές που μέχρι την ημερομηνία της 

  αίτησης: 

  2.1. Τελούν σε αναστολή, διοικητική ή δικαστική εκ του νόμου . 

  2.1. Έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής η οποία   

   είναι σε ισχύ. 

 3. Το ελάχιστο ποσό της κάθε δόσης είναι 50 €. 

 4. Βασικές οφειλές μέχρι 15.000 € ρυθμίζονται σε μέχρι 100 δόσεις ενώ βασικές     

  οφειλές άνω των 15.000 € και μέχρι 1.000.000 € ρυθμίζονται σε μέχρι 72 δόσεις. 

 

Β. Ποιο το όφελος από την υπαγωγή στη ρύθμιση.  

 1. Όσοι υπαχθούν στη ρύθμιση απαλλάσσονται από τις προσαυξήσεις, τόκους και   

  πρόστιμα ως εξής: 

 Εφάπαξ εξόφληση απαλλαγή 100% 

 Έως 12 δόσεις απαλλαγή 90% 

 Έως 24 δόσεις απαλλαγή 80% 

 Έως 36 δόσεις απαλλαγή 70% 

 Έως 48 δόσεις απαλλαγή 60% 

 Έως 60 δόσεις απαλλαγή 50% 

 Έως 72 δόσεις απαλλαγή 30% και  

 Έως 100 δόσεις απαλλαγή 20% 

 2. Οι οφειλές που θα ρυθμιστούν επιβαρύνονται από την υπαγωγή στη ρύθμιση με 

  τόκο 4,56% ετησίως αντί του 8,75%. 
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 3. Όσοι έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση της «νέας αρχής» των 48 δόσεων (Ν.             

4152/2013) και επιλέξουν να συνεχίσουν να την διατηρούν, τότε εκτός των 

παραπάνω μειώσεων θα τύχουν επί πλέον μείωσης κατά 20% των προσαυξήσεων 

τόκων και προστίμων αναδρομικά από την ημερομηνία ένταξής τους στη ρύθμιση.  

Για να τύχουν όμως των εκπτώσεων αυτών θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση 

διατήρησης  της ρύθμισης των 48 δόσεων. 

 4. Εκτός των παραπάνω, η υπαγωγή και συμμόρφωση στη ρύθμιση έχει τα ακόλουθα 

  ευεργετήματα: 

  α) Χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας και βεβαίωση οφειλής. 

  β) Αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε η εκτέ-

   λεσή της διακόπτεται. 

  γ) Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων ή η συνέχιση της εκτέλεσής    

   της.  Αφού εξοφληθεί το 50% της βασικής οφειλής αίρονται οι κατασχέσεις 

   που επιβλήθηκαν εις χείρας τρίτων. 

 

Γ. Πως μπορώ να υπαχθώ στη ρύθμιση: 

 1. Η υπαγωγή στη ρύθμιση θα γίνει με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης μέσω     

TAXIS.  Η σχετική εφαρμογή θα «ανοίξει» εντός της εβδομάδας.  Η προθεσμία 

υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, λήγει την τελευταία εργάσιμη 

ημέρα του Μαρτίου 2015. 

 2. Για την ενεργοποίηση της ρύθμισης πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση εντός      

  τριών (3) εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης.  Οι επόμενες δόσεις  

  καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών. 

 3. Οι δόσεις καταβάλλονται στις τράπεζες με την χρήση μοναδικού κωδικού πληρω-

  μής. 

 

Δ. Ποιες προϋποθέσεις απαιτούνται: 

 1. Θα πρέπει μέχρι την υποβολή της αίτησης να μην υπάρχουν νέες ληξιπρόθεσμες 

  μετά την 1η Οκτωβρίου οφειλές.  Εάν υπάρχουν τότε θα πρέπει ή να εξοφληθούν 

  ή να ρυθμιστούν με την πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων. 

 2. Θα πρέπει να έχουν υποβληθεί όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο φορολογικές  

  δηλώσεις. 
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Ε. Πότε χάνεται η ρύθμιση 

 1. Εάν δεν πληρωθεί εμπρόθεσμα μία δόση από τις 6 πρώτες δόσεις της ρύθμισης. 

 2. Εάν δεν πληρωθούν εμπρόθεσμα πάνω από δύο (2) δόσεις ανά έτος. 

 3. Εάν δεν πληρωθεί εμπρόθεσμα πάνω από μία (1) δόση ανά έτος για διάστημα μέ-

  χρι δύο (2) μηνών. 

 4. Εάν ο οφειλέτης δεν είναι φορολογικά ενήμερος καθ' όλη την διάρκεια της ρύθμι-

  σης. 

 5. Εάν δηλώσει ανακριβή στοιχεία. 

 6. Εάν χαθεί η ρύθμιση για λόγους ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει  

εγγράφως νέα αίτηση για μία και μόνο φορά υποβάλλοντας και τα στοιχεία που 

θεμελιώνουν την ανωτέρα βία.  Η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να την αποδεχτεί ή 

όχι. 

 

ΣΤ. Συνέπειες απώλειας ρύθμισης. 

 1. Άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής και άμεση επιδίωξη είσπραξής του με 

  όλα τα προβλεπόμενα νόμιμα μέσα. 

 2. Απώλεια όλων των ευεργετημάτων της ρύθμισης. 

 

Ζ. Συμψηφισμοί οφειλών. 

 Όταν υπάρχουν οφειλές του Δημοσίου προς τον οφειλέτη τότε η φορολογική Διοίκη-

 ση προβαίνει σε συμψηφισμό των υποχρεώσεων του Δημοσίου μέχρι την κάλυψη του 

 ποσού που αντιστοιχεί στο 1/7 των δόσεων της ρύθμισης που έχουν απομείνει και   

 εφόσον ο οφειλέτης τηρεί την ρύθμιση. 


