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ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη διαηάξεων και παποσή οδηγιών για ηιρ
ηποποποιήζειρ ηων Ρςθμίζεων ηων διαηάξεων : α) ηων άπθπων 1-17 ηος ν.
4321/2015, β) ηος άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014, γ) ηος άπθπος 43 ηος ν.
4174/2013 (Κ.Φ.Γ.) και δ) ηηρ ςποπαπαγπάθος Α2 ηηρ παπ. Α ηος ππώηος
άπθπος ηος ν. 4152/2013.

Με ηελ παξάγξαθν Γ «Ρπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ» ηνπ δεχηεξνπ άξζξνπ ηνπ κέξνπο Β΄ ηνπ λ. 4336/2015
ηξνπνπνηήζεθαλ νη ελ ζέκαηη δηαηάμεηο πεξί ξπζκίζεσλ βεβαησκέλσλ νθεηιψλ
ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ζηα θάησζη :

Α. Ρύθμιζη «100 δόζεων» διαηάξεων άπθπων 1-17 ν. 4321/2015 .
1. Δπιηόκιο
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Με ηελ ππνπεξίπησζε α ηεο πεξίπησζεο 15 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ1 ηεο
Παξαγξάθνπ

Γ

ηνπ

δεχηεξνπ

άξζξνπ

ηνπ

λ.

4336/2015

αληηθαζίζηαηαη/ζπκπιεξψλεηαη ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4321/2015
αλαθνξηθά κε ην επηηφθην κε ην νπνίν επηβαξχλνληαη νη ππαρζείζεο ζηε
ξχζκηζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ νθεηιέο. Αλαιπηηθφηεξα :
Οη ππαρζείζεο ζηε ξχζκηζε νθεηιέο δελ επηβαξχλνληαη κε πξνζαπμήζεηο
ή ηφθνπο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαηά Κ.Δ.Γ.Δ θαη θαηά Κ.Φ.Γ.
Ωζηφζν, νθεηιέο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε ξχζκηζε επηβαξχλνληαη κε ηφθν
ηνπ νπνίνπ ην επηηφθην ππνινγίδεηαη κε βάζε ην ηζρχνλ επηηφθην αλαθνξάο γηα
πξάμεηο αλαρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, πιένλ 5
εθαηνζηηαίσλ κνλάδσλ εηεζίσο ππνινγηζκέλν (ΔΚΣ + 5%). Σν ζρεηηθφ
επηηφθην ΔΚΣ ζα είλαη απηφ, πνπ έρεη νξηζηεί θαη ηζρχεη ηελ 15.10.2015.
ημειώνεηαι φηη ε αλσηέξσ λέα επηβάξπλζε ζηε ξχζκηζε ησλ άξζξσλ 117 λ. 4321/2015 ζα ππνινγηζηεί γηα ηελ ππνιεηπφκελε ξπζκηζκέλε νθεηιή ηελ
15.10.2015, (ήηνη κεηά ηελ παξέιεπζε δηκήλνπ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ.
4336/2015).
Καη΄εξαίπεζη, βαζηθέο ζπλνιηθέο νθεηιέο κέρξη 5.000€ πνπ έρνπλ
ππαρζεί ζε πξφγξακκα ξχζκηζεο ηνπ λ. 4321/2015, εμαθνινπζνχλ λα κελ
επηβαξχλνληαη κε πξνζαπμήζεηο/ηφθνπο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ή ην
αλσηέξσ

επηηφθην,

εθφζνλ

ζπληξέρνπλ

ζωπεςηικά

νη

αθφινπζεο

πξνυπνζέζεηο:
α. ν νθεηιέηεο είλαη θπζηθφ πξφζσπν πνπ δελ αζθεί επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα,
β. ε αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ νθεηιέηε, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ηειεπηαία
δήισζε πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο (Δ9), είλαη αληηθεηκεληθήο αμίαο κέρξη
150.000 επξψ θαη
γ. ε ππαγφκελε ζηε ξχζκηζε βαζηθή νθεηιή ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ
δεισζέληνο εηήζηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ νθεηιέηε.
Οη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ κεηά ηελ παξέιεπζε
δηκήλνπ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 4336/2015, ήηνη ηελ 15.10.2015 θαη
εμεηάδνληαη φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία.
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2. Απώλεια πύθμιζηρ
Με ηελ ππνπεξίπησζε δ ηεο πεξίπησζεο 15 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ1 ηεο
Παξαγξάθνπ Γ ηνπ δεχηεξνπ άξζξνπ ηνπ λ. 4336/2015 πξνζηίζεηαη εδάθην δ
ζην άξζξν 8 ηνπ λ. 4321/2015, κε ην νπνίν πξνζηίζεηαη ζηνπο ήδε
πθηζηάκελνπο ιφγνπο απψιεηαο, λένο ιφγνο απψιεηαο ξχζκηζεο. Δηδηθφηεξα :
Οξίδεηαη ε ππνρξέσζε ηαθηνπνίεζεο θαηά λφκηκν ηξφπν, απφ ηελ
εκεξνκελία ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε θαη κεηά, ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ,
αηνκηθψλ θαζψο θαη απηψλ γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη επζχλε θαηαβνιήο, νη νπνίεο
έρνπλ βεβαησζεί ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ
παξέιεπζε ηεο λφκηκεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα κελ
απνιεζζεί ε ξχζκηζε.
Αλαιπηηθφηεξα, ζχκθσλα κε ην λέν ιφγν απψιεηαο, ε ξχζκηζε
απφιιπηαη, κε ζπλέπεηα ηελ ππνρξεσηηθή άκεζε θαηαβνιή ηνπ ππνινίπνπ ηεο
νθεηιήο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία βεβαίσζεο, εάλ ν νθεηιέηεο: α) δελ έρεη
εμνθιήζεη ην ζχλνιν ησλ ιεμηπξνζέζκσλ κε ξπζκηζκέλσλ νθεηιψλ ηνπ, β)
δελ έρεη ππαγάγεη ην ζχλνιν ησλ ιεμηπξνζέζκσλ νθεηιψλ ηνπ ζε ξχζκηζε
ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο θαη γ) δελ πθίζηαηαη θαζεζηψο αλαζηνιήο είζπξαμεο
γηα ηηο αλεμφθιεηεο, κε ξπζκηζκέλεο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ηνπ αηνκηθέο ή
απφ ζπλππνρξέσζε/ ζπλππεπζπλφηεηα.
Γηα ηελ σο άλσ ηαθηνπνίεζε, παξέρεηαη ζηνλ νθεηιέηε πξνζεζκία ηξηψλ
(3) κελψλ απφ ηελ παξέιεπζε ηεο λφκηκεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ησλ
νθεηιψλ ή απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ, ήηνη απφ 19.8.2015,
ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο επλντθφηεξεο γηα ηνλ θνξνινγνχκελν εθ ησλ
αλσηέξσ πξνζεζκηψλ.
Β. Ρύθμιζη διαηάξεων άπθπος 51 ηος ν. 4305/2014 (72 ή 100 δόζεων).

1.

Απώλεια ρύθμιςησ

Με ηελ ππνπεξίπησζε α ηεο πεξίπησζεο 14 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ1 ηεο
Παξαγξάθνπ Γ ηνπ δεχηεξνπ άξζξνπ ηνπ λ. 4336/2015, νη ιέμεηο «Η κε
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εκπξφζεζκε θαηαβνιή δφζεο έρεη σο ζπλέπεηεο:» ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο
παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014 (Α΄237) αληηθαζίζηαληαη θαη
πξνζηίζεηαη ζηνπο ήδε πθηζηάκελνπο ιφγνπο απψιεηαο ηεο ξχζκηζεο, λένο
ιφγνο απψιεηαο.
Δηδηθφηεξα, νξίδεηαη ε ππνρξέσζε, απφ ηελ εκεξνκελία ππαγσγήο ζηε
ξχζκηζε θαη κεηά, ηαθηνπνίεζεο θαηά λφκηκν ηξφπν ησλ ιεμηπξφζεζκσλ
νθεηιψλ, αηνκηθψλ θαζψο θαη απηψλ γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη επζχλε θαηαβνιήο,
νη νπνίεο έρνπλ βεβαησζεί ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε.
Αλαιπηηθφηεξα, ε ξχζκηζε απφιιπηαη, κε ζπλέπεηα ηελ ππνρξεσηηθή
άκεζε θαηαβνιή ηνπ ππνινίπνπ ηεο νθεηιήο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία
βεβαίσζεο, εάλ ν νθεηιέηεο: α. δελ έρεη εμνθιήζεη ην ζχλνιν ησλ
ιεμηπξνζέζκσλ κε ξπζκηζκέλσλ νθεηιψλ ηνπ, β. δελ έρεη ππαγάγεη ην ζχλνιν
ησλ ιεμηπξνζέζκσλ νθεηιψλ ηνπ ζε ξχζκηζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο θαη γ. δελ
πθίζηαηαη

θαζεζηψο αλαζηνιήο είζπξαμεο γηα ηηο αλεμφθιεηεο, κε

ξπζκηζκέλεο

ιεμηπξφζεζκεο

νθεηιέο

ηνπ

αηνκηθέο

ή

απφ

ζπλππνρξέσζε/ζπλππεπζπλφηεηα.
Δπιζήμανζη: Γηα ηελ σο άλσ ηαθηνπνίεζε, παξέρεηαη ζηνλ νθεηιέηε
πξνζεζκία 30 εκεξψλ, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αηνκηθήο εηδνπνίεζεο
ππεξεκεξίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 47 ηνπ ΚΦΓ θαη 7 ηνπ
ΚΔΓΔ, πνπ ζα θνηλνπνηεζεί ζηνλ νθεηιέηε απφ ηελ εκεξνκελία ηζρχνο ηνπ λ.
4336/2015, ήηνη απφ ηελ 19.8.2015 θαη εθεμήο θαη θαηά ηε θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ξχζκηζεο.

2.

Μείωςη τησ διάρκειασ τησ ρύθμιςησ

Με ηελ ππνπεξίπησζε β ηεο πεξίπησζεο 14 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ1 ηεο
Παξαγξάθνπ Γ ηνπ δεχηεξνπ άξζξνπ ηνπ λ. 4336/2015 πξνζηίζεηαη εδάθην δ
ζηελ παξ. 15 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014 αλαθνξηθά κε ηελ κείσζε ηεο
δηάξθεηαο ηεο ξχζκηζεο. Δηδηθφηεξα :
Με ηηο σο άλσ δηαηάμεηο πξνζηίζεηαη ζηα δηθαηψκαηα ηνπ Γεκφζηνπ, ην
δηθαίσκα λα κεηψζεη ηε δηάξθεηα ηεο ρνξεγεζείζαο ξχζκηζεο, κεηά ηε
ζπκκφξθσζε ηνπ νθεηιέηε ζηε ξχζκηζε εθφζνλ νπνηεδήπνηε θαζ΄φιε ηε
4
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δηάξθεηα ηεο ξχζκηζεο δηαπηζησζεί φηη ν νθεηιέηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα
ζχκθσλα κε ηα νηθνλνκηθά ηνπ δεδνκέλα, λα πιεξψλεη ηελ νθεηιή ηνπ ζε
ιηγφηεξεο δφζεηο απφ ηηο αξρηθά ρνξεγεζείζεο.
Γ. Ρύθμιζη διαηάξεων άπθπος 43 Κ.Φ.Γ.
1. Δπιηόκιο
Με ηελ ππνπεξίπησζε β ηεο πεξίπησζεο 13 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ1 ηεο
Παξαγξάθνπ Γ ηνπ δεχηεξνπ άξζξνπ ηνπ λ. 4336/2015, πξνζηίζεηαη ζηελ παξ.
6 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ. 4174/2013 (Κψδηθαο Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο –
Κ.Φ.Γ.), φπσο ηζρχεη, εδάθην πεξί ηνπ ηφθνπ κε ηνλ νπνίν επηβαξχλνληαη νη
ππαρζείζεο ζηε ξχζκηζε νθεηιέο.
Δπιζήμανζη 1: Η ππαγσγή ηνπ θνξνινγνχκελνπ ζε πξφγξακκα
ξχζκηζεο δελ ηνλ απαιιάζζεη απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηφθσλ επί ησλ
ξπζκηδφκελσλ νθεηιψλ. Ωο πνζνζηφ κε ην νπνίν ππνινγίδνληαη νη ηφθνη
εθπξφζεζκεο

θαηαβνιήο,

αληί

ησλ

θαηά

Κ.Δ.Γ.Δ./Κ.Φ.Γ.

ηφθσλ

ή

πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο νξίδεηαη ην ηζρχνλ επηηφθην αλαθνξάο
γηα πξάμεηο αλαρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαηά
ηελ εκεξνκελία ηεο αίηεζεο ππαγσγήο, πιένλ πέληε ηνηο εθαηφ (5%), εηεζίσο
ππνινγηζκέλν.
Δπιζήμανζη 2: Γηα ηζρχνπζεο ξπζκίζεηο ε αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε ζηνλ
ππνινγηζκφ ηνπ ηφθνπ ηεο ξχζκηζεο ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ ΚΦΓ ζα ππνινγηζηεί
γηα ηελ ππνιεηπφκελε ξπζκηζκέλε νθεηιή, κεηά ηελ παξέιεπζε δηκήλνπ απφ ηε
δεκνζίεπζε ηνπ λ. 4336/2015, ήηνη ηελ 15.10.2015.
Γηα ηηο λέεο ξπζκίζεηο, γηα ηηο νπνίεο ε αίηεζε ππνβάιιεηαη κεηά ηελ
15.10.2015, ην ζρεηηθφ επηηφθην ΔΚΣ ζα είλαη απηφ, φπσο έρεη νξηζηεί θαηά
ηελ εκεξνκελία αίηεζεο γηα ππαγσγή ζηε ξχζκηζε.
2. Αναζηολή πποϋποθέζεων ςπαγωγήρ
χκθσλα κε ηελ πεξ. 13α ηεο Τπνπαξαγξάθνπ Γ1 ηεο Παξαγξάθνπ Γ
ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4336/2015, αλαζηέιιεηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2)
εηψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ίδηνπ λφκνπ, ε ηζρχο ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο
5
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παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ.4174/2013 ΦΔΚ 170Α΄ (Κψδηθαο
Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο), φπσο ηζρχεη, αλαθνξηθά κε ηε βησζηκφηεηα ηεο
ξχζκηζεο θαη ηελ παξνρή εγγπήζεσλ ή άιινπ εκπξάγκαηνπ βάξνπο γηα ηε
ξχζκηζε νθεηιψλ, φπνπ απηφ απαηηείηαη ζην πιαίζην ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
άξζξνπ 43 ηνπ σο άλσ λφκνπ. Δγγπήζεηο, δηαζθαιίζεηο ή εκπξάγκαηεο
αζθάιεηεο, πνπ ηπρφλ έρνπλ παξαζρεζεί θαη’ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ
δηαηάμεσλ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. Η αλαζηνιή θαηαιακβάλεη θαη ηηο ήδε
ρνξεγεζείζεο ξπζκίζεηο, ελψ κε ηελ επαλέλαξμε ηζρχνο ησλ αλσηέξσ
δηαηάμεσλ (απφ 15.8.2017), ε ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ησλ σο άλσ
δηθαηνινγεηηθψλ θαη εγγπήζεσλ δελ θαηαιακβάλεη ηηο ήδε ρνξεγεζείζεο
ξπζκίζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο.
Γ. «Πάγια» Ρύθμιζη διαηάξεων ςποπαπαγπάθος Α2 παπ. Α άπθπος
ππώηος Ν.4152/2013.
1. Δπιηόκιο
Με ηελ ππνπεξίπησζε β΄ ηεο πεξίπησζεο 10 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Γ1 ηεο
Παξαγξάθνπ Γ ηνπ δεχηεξνπ άξζξνπ ηνπ λ. 4336/2015, νη ιέμεηο «νθηψ
εθαηνζηηαίσλ κνλάδσλ» ηεο πεξίπησζεο 3 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Α.2 ηεο παξ.
Α΄ ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 4152/2013 (Α΄107), αληηθαζίζηαληαη κε ηηο
ιέμεηο «πέληε (5) εθαηνζηηαίσλ κνλάδσλ» αλαθνξηθά κε ηελ πξνζαχμεζε κε
ηελ νπνία επηβαξχλνληαη νη ππαρζείζεο ζηε ξχζκηζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ
νθεηιέο θαη σο εθ ηνχηνπ κεηψλεηαη ην επηηφθην κε ην νπνίν επηβαξχλνληαη νη
ππαγφκελεο ζηε ξχζκηζε νθεηιέο. Αλαιπηηθφηεξα :
Ωο πνζνζηφ κε ην νπνίν ππνινγίδνληαη νη πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο
θαηαβνιήο, κε ηηο νπνίεο επηβαξχλεηαη απφ 01.01.2013 ε βαζηθή ιεμηπξφζεζκε
ππαρζείζα ζηε ξχζκηζε νθεηιή, αληί ησλ πξνζαπμήζεσλ ή ηφθσλ εθπξφζεζκεο
θαηαβνιήο θαηά Κ.Δ.Γ.Δ θαη θαηά Κ.Φ.Γ., νξίδεηαη ην ηζρχνλ επηηφθην
αλαθνξάο γηα πξάμεηο αλαρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο
Σξάπεδαο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αίηεζεο ππαγσγήο, πιένλ πέληε ηνηο εθαηφ
(5%), εηεζίσο ππνινγηζκέλν. Σν αλσηέξσ πνζνζηφ πξνζαπμήζεσλ παξακέλεη
ζηαζεξφ θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ξχζκηζεο.
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Δπιζήμανζη :
Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα έσο θαη ηελ 14.10.2015 ε πξνζαχμεζε
εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ζπλερίδεη λα ππνινγίδεηαη κε ην ηζρχνλ επηηφθην
αλαθνξάο γηα πξάμεηο αλαρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο
Σξάπεδαο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αίηεζεο ππαγσγήο πιένλ νθηψ ηνηο εθαηφ
(8%), εηεζίσο ππνινγηζκέλν. Μεηά ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία θαη γηα ηηο
αλεμφθιεηεο δφζεηο πθηζηάκελσλ ξπζκίζεσλ ε ζρεηηθή πξνζαχμεζε
ππνινγίδεηαη κε ην επηηφθην ΔΚΣ, φπσο έρεη νξηζηεί θαη ηζρχεη ηην 15.10.2015
πιένλ πέληε ηνηο εθαηφ (5%), εηεζίσο ππνινγηζκέλν. Γηα ηηο λέεο ξπζκίζεηο
πνπ ρνξεγνχληαη κεηά ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία ην ζρεηηθφ επηηφθην ΔΚΣ ζα
είλαη απηφ, φπσο έρεη νξηζηεί θαηά ηελ εκεξνκελία αίηεζεο γηα ππαγσγή ζηελ
πάγηα ξχζκηζε.
2. Αναζηολή πποϋποθέζεων ςπαγωγήρ
χκθσλα κε ηελ πεξ. 10α ηεο Τπνπαξαγξάθνπ Γ1 ηεο Παξαγξάθνπ Γ
Ρπζκίζεηο Θεκάησλ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ηνπ δεχηεξνπ άξζξνπ ηνπ λ.
4336/2015, αλαζηέιιεηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ απφ ηε
δεκνζίεπζε ηνπ ίδηνπ λφκνπ, ε ηζρχο ηεο ππνπεξίπησζεο γ΄ ηεο πεξίπησζεο 6
ηεο ππνπαξαγξάθνπ Α.2 ηεο παξ. Α ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ.4152/2013,
φπσο ηζρχεη, σο πξνο ηηο πξνυπνζέζεηο πηζηνπνίεζεο απφ αλεμάξηεην
εθηηκεηή, παξνρήο εγγχεζεο ή δηαζθάιηζεο ή εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο φπνπ
απηφ απαηηείην, θαζψο θαη ελ γέλεη ε πξνυπφζεζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ
δηαθαλνληζκνχ. Η αλαζηνιή θαηαιακβάλεη θαη ηηο ήδε ρνξεγεζείζεο
ξπζκίζεηο, ελψ κε ηελ επαλέλαξμε ηζρχνο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ (απφ
15.8.2017), ε ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη
εγγπήζεσλ δελ θαηαιακβάλεη ηηο ήδε ρνξεγεζείζεο ξπζκίζεηο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο αλαζηνιήο. Δγγπήζεηο, δηαζθαιίζεηο ή εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο,
πνπ ηπρφλ έρνπλ παξαζρεζεί θαη’ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ
εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ.
Δ. Γενικέρ επιζημάνζειρ
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1. Δκ παπαδπομήρ μη καηαβολή ποζοζηού δόζηρ
Γηα ιφγνπο ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη πξνζηαζίαο ηεο εχινγεο εκπηζηνζχλεο
ηνπ Γηνηθνχκελνπ, απψιεηα ξχζκηζεο δελ επέξρεηαη φηαλ ν θνξνινγνχκελνο
εθ παξαδξνκήο δελ έρεη θαηαβάιεη ην πνζφ επηβάξπλζεο εθπξφζεζκεο
θαηαβνιήο δφζεο ή ελ γέλεη εμαηηίαο πνζψλ κηθξνχ χςνπο πνπ έρνπλ
παξακείλεη αλεμφθιεηα απφ παξαδξνκή. Οη πξντζηάκελνη ησλ Γ.Ο.Τ./
Διεγθηηθψλ Κέληξσλ/ Δ.Μ.ΔΙ/ Σεισλείσλ, παξαθαινχληαη γηα ηηο ελέξγεηέο
ηνπο ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ψζηε ηα εθ παξαδξνκήο κε θαηαβιεζέληα πνζά
λα θαιχπηνληαη απφ ην θνξνινγνχκελν, νη δε ξπζκίζεηο λα κελ ζεσξνχληαη
απσιεζζείζεο.
2. Λοιπά θέμαηα
Καηά ηα ινηπά θαη γηα ην κέξνο πνπ δελ ηξνπνπνηνχληαη νη σο άλσ λφκνη
λ.4152/2013,

4174/2013, 4305/2014 θαη 4321/2015, ηζρχνπλ νη εγθχθιηνη

ΠΟΛ 1172/2013 (πάγηα ξχζκηζε), ΠΟΛ 1189/2014 (ξχζκηζε ΚΦΓ), ΠΟΛ
1066/2015 (ξχζκηζε άξζ. 51 λ. 4305/2014)θαη ΠΟΛ 1117/2015 (ξχζκηζε
άξζξσλ 1-17 λ. 4321/2015) αληηζηνίρσο.
Σ. Γιαηάξειρ

Παξαηίζεληαη νη θξίζηκεο δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ 10, 13, 14, 15 ηεο
ππνπαξαγξάθνπ Γ1 ηεο παξαγξάθνπ Γ ηνπ δεχηεξνπ άξζξνπ ηνπ λ. 4336/2015
(ΦΔΚ 94 Α):
«10. α. Η ηζρύο ηεο ππνπεξίπηωζεο γ΄ ηεο πεξίπηωζεο 6 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Α.2 ηεο
παξ. Α΄ ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηνπ λ. 4152/2013 (Α΄ 107), όπωο ηζρύεη, ωο πξνο ηηο
πξνϋπνζέζεηο πηζηνπνίεζεο από αλεμάξηεην εθηηκεηή,παξνρήο εγγύεζεο ή δηαζθάιηζεο
ή εκπξάγκαηεο αζθάιεηαο, θαζώο θαη ηεο βηωζηκόηεηαο ηνπ δηαθαλνληζκνύ
αλαζηέιιεηαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα δύν εηώλ από ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο. Η
αλαζηνιή θαηαιακβάλεη θαη ηηο ήδε ρνξεγεζείζεο ξπζκίζεηο. Δγγπήζεηο, δηαζθαιίζεηο ή
εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο πνπ ηπρόλ έρνπλ παξαζρεζεί θαη’ εθαξκνγή ηωλ αλωηέξω
δηαηάμεωλ εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ. β. Οη ιέμεηο «νθηώ εθαηνζηηαίωλ κνλάδωλ» ηεο
πεξίπηωζεο 3 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Α.2 ηεο παξ. Α΄ ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηνπ λ.
4152/2013 (Α΄107), όπωο ηζρύεη, αληηθαζίζηαληαη κε ηηο ιέμεηο «πέληε (5) εθαηνζηηαίωλ
κνλάδωλ». γ. Η πεξίπηωζε β΄ ηζρύεη κεηά ηελ παξέιεπζε δηκήλνπ από ηε δεκνζίεπζε
ηνπ παξόληνο, γηα ηηο λέεο ξπζκίζεηο θαη γηα ηηο αλεμόθιεηεο δόζεηο πθηζηάκελωλ
ξπζκίζεωλ.
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13. α. Η ηζρύο ηεο πεξίπηωζεο γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ. 4174/2013, όπωο
ηζρύεη, αλαζηέιιεηαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα δύν εηώλ από ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο.
Η αλαζηνιή θαηαιακβάλεη θαη ηηο ήδε ρνξεγεζείζεο ξπζκίζεηο. Δγγπήζεηο ή
εκπξάγκαηα βάξε πνπ ηπρόλ έρνπλ παξαζρεζεί θαη’ εθαξκνγή ηεο αλωηέξω
ππνπεξίπηωζεο γγ΄ εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ. β. ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ.
4174/2013, όπωο ηζρύεη, πξνζηίζεηαη εδάθην ωο εμήο: «Ο ηόθνο ηνπ πξνεγνύκελνπ
εδαθίνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ην ηζρύνλ επηηόθην αλαθνξάο γηα πξάμεηο
αλαρξεκαηνδόηεζεο ηεο Δπξωπαϊθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, πιένλ πέληε (5)
εθαηνζηηαίωλ κνλάδωλ, εηεζίωο ππνινγηζκέλν.» γ. Η πεξίπηωζε β΄ ηζρύεη κεηά ηελ
παξέιεπζε δηκήλνπ από ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο, γηα ηηο λέεο ξπζκίζεηο θαη γηα ηηο
αλεμόθιεηεο δόζεηο πθηζηάκελωλ ξπζκίζεωλ.
14.α. ην πξώην εδάθην ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014 (Α΄237) νη ιέμεηο
«Η κε εκπξόζεζκε θαηαβνιή δόζεο έρεη ωο ζπλέπεηεο:» αληηθαζίζηαληαη
ωο εμήο: «Η κε εκπξόζεζκε θαηαβνιή δόζεο, θαζώο θαη ε κε ηαθηνπνίεζε θαηά
λόκηκν ηξόπν από ηνλ νθεηιέηε ηωλ ιεμηπξόζεζκωλ νθεηιώλ ηνπ, αηνκηθώλ θαζώο θαη
απηέο γηα ηηο νπνίεο έρεη επζύλε θαηαβνιήο, από ηελ εκεξνκελία ππαγωγήο ζηε ξύζκηζε
θαη εληόο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ.
4174/2013 (Κ.Φ.Γ.) θαη ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.δ. 356/1974 (Κ.Δ.Γ.Δ.), όπωο ηζρύνπλ,
θαηά πεξίπηωζε, έρεη ωο ζπλέπεηεο:». β. ηελ παξ. 15 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014,
όπωο ηζρύεη, πξνζηίζεηαη εδάθην δ΄ ωο εμήο: «δ) Να κεηώλεη ηε δηάξθεηα ηεο ήδε
ρνξεγεζείζαο ξύζκηζεο εάλ ν νθεηιέηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα ζύκθωλα κε ηα νηθνλνκηθά
ηνπ δεδνκέλα λα πιεξώλεη ηελ νθεηιή ηνπ ζε ιηγόηεξεο δόζεηο από ηηο αξρηθά
ρνξεγεζείζεο, νπνηεδήπνηε θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ξύζκηζεο.»
15.α. H παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4321/2015, όπωο ηζρύεη, αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο:
«Βαζηθέο νθεηιέο πνπ ππάγνληαη ζε πξόγξακκα ξύζκηζεο ηωλ άξζξωλ 1-17 ηνπ
παξόληνο αληί ηωλ θαηά ΚΔΓΔ θαη θαηά Κ.Φ.Γ. ηόθωλ θαη πξνζαπμήζεωλ
εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο από ηελ ππαγωγή ηνπο ζε ξύζκηζε επηβαξύλνληαη κε ηόθν πνπ
ππνινγίδεηαη κε βάζε ην ηζρύνλ επηηόθην αλαθνξάο γηα πξάμεηο αλαρξεκαηνδόηεζεο
ηεο Δπξωπαϊθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, πιένλ πέληε (5) εθαηνζηηαίωλ κνλάδωλ, εηεζίωο
ππνινγηζκέλν. Βαζηθέο ζπλνιηθέο νθεηιέο κέρξη 5.000 επξώ πνπ ππάγνληαη ζε
πξόγξακκα ξύζκηζεο ηνπ παξόληνο δελ επηβαξύλνληαη πιένλ κε πξνζαπμήζεηο ή ηόθνπο
εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο εθόζνλ ζπληξέρνπλ ζωξεπηηθά νη αθόινπζεο πξνϋπνζέζεηο:
αα. ν νθεηιέηεο είλαη θπζηθό πξόζωπν πνπ δελ αζθεί επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα,
ββ. ε αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ νθεηιέηε, όπωο πξνθύπηεη από ηε δήιωζε πεξηνπζηαθήο
θαηάζηαζεο (Δ9) είλαη αληηθεηκεληθήο αμίαο κέρξη 150.000 επξώ θαη γγ. ε ππαγόκελε
ζηε ξύζκηζε βαζηθή νθεηιή ππεξβαίλεη ην 50% ηνπ δειωζέληνο εηήζηνπ εηζνδήκαηνο
ηνπ νθεηιέηε.» β. ην άξζξν 12 ηνπ λ. 4321/2015 πξνζηίζεηαη εδάθην δ΄ ωο εμήο: «δ)
δελ έρεη ηαθηνπνηήζεη θαηά λόκηκν ηξόπν ηηο ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο ηνπ, αηνκηθέο,
θαζώο θαη απηώλ γηα ηηο νπνίεο έρεη επζύλε θαηαβνιήο, από ηελ εκεξνκελία ππαγωγήο
ζηε ξύζκηζε θαη εληόο ηεο πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ.
4174/2013 (Κ.Φ.Γ.) θαη ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.δ. 356/1974 (Κ.Δ.Γ.Δ.), όπωο ηζρύνπλ
θαηά πεξίπηωζε.» γ. Η πεξίπηωζε α΄ ηζρύεη γηα ηηο αλεμόθιεηεο δόζεηο ξύζκηζεο κεηά
ηελ παξέιεπζε δηκήλνπ από ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξόληνο. δ. ην άξζξν 8 ηνπ λ.
4321/2015, όπωο ηζρύεη, πξνζηίζεηαη εδάθην ωο εμήο: «δ) δελ έρεη ηαθηνπνηήζεη θαηά
λόκηκν ηξόπν ηηο ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο ηνπ, αηνκηθέο θαζώο θαη απηέο γηα ηηο νπνίεο
έρεη επζύλε θαηαβνιήο, από ηελ εκεξνκελία ππαγωγήο ζηε ξύζκηζε θαη κεηά θαη ην
αξγόηεξν εληόο ηξηώλ (3) κελώλ από ηελ παξέιεπζε ηεο λόκηκεο πξνζεζκίαο
θαηαβνιήο ηνπο.»
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Ακπιβέρ Ανηίγπαθο

Η Γενική Γπαμμαηέαρ
Γημοζίων
Δζόδων

Ο/Η Πποϊζηάμενορ ηος
Αςηοηελούρ Σμήμαηορ Γιοίκηζηρ

Αικαηεπίνη αββαΐδος

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ:
Α. ΠΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1. Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικά Κζντρα και Τελωνεία όλησ τησ Χώρασ
2. Επιχειρηςιακή Μονάδα Είςπραξησ
3. Δ/νςη Παροχήσ Φορολογικήσ Υπηρεςιών
4. Δ/νςη Ηλεκτρονικήσ Διακυβζρνηςησ ΓΓΔΕ
Β. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
Απνδέθηεο πίλαθα Α έσο ηέινο
Γ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο κ. Υπουργοφ
2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργοφ
3. Γραφείο κ. Υφυπουργοφ
4. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματζων
5. Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευθυντών
6. Όλεσ τισ Διευθφνςεισ, Τμήματα και Ανεξάρτητα Γραφεία του
Υπουργείου Οικονομικών
7. Δ/νςη Οργάνωςησ
8. Δ/νςη Ειςπράξεων- Τμήματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Γραμματεία
9. Δ/νςη Τελωνειακών Διαδικαςιών
10. Γραφείο Τφπου και Δημοςίων Σχζςεων
11. Γραφείο Επικοινωνίασ και Πληροφόρηςησ Πολιτών
12. Περιοδικό Φορολογική Επιθεώρηςη
13. Δ/νςη Υποςτήριξησ Ηλεκτρονικών Υπηρεςιών (με την παράκληςη να
αναρτηθεί ςτο διαδικτυακό τόπο τησ Γ.Γ.Δ.Ε.).
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