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Φορολογικά | Οικονομικά
 ΠΟΛ.1070/27.3.2015 

Στατιστικά κατώφλια έτους 2015 για τις 
ενδοκοινοτικές συναλλαγές 

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το 
αριθ. πρωτ. 893/Γ4-93/19.1.2015 έγγραφο της Ελληνικής Στατιστι-
κής Αρχής προς την Υπηρεσία μας, τα στατιστικά κατώφλια που 

ισχύουν από 1.1.2015 έως 31.12.2015, βάσει του άρθρου 10 του Κανονι-
σμού της Ε.Ε. 638/2004, διαμορφώνονται ως εξής:

α) Εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000€) για τις αφίξεις και

β) Ενενήντα χιλιάδες ευρώ (90.000€) για τις αποστολές.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ

-   Αρ. πρωτ.: ΔΠΦΥ ΣΤ 1040889 
ΕΞ 2015/26.3.2015 
Παράταση προθεσμίας για την 
εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης 
διακοπής επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας, πέραν του έτους, 
βάσει του πραγματικού χρόνου 
διακοπής

- ΟΛ.1053/27.2.2015 
Τροποποίηση της απόφασης 
Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 
(ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή κατα-
στάσεων φορολογικών στοιχεί-
ων, για  διασταύρωση πληρο-
φοριών», όπως ισχύει

-Αρ.πρωτ.:
 οικ.11798/596/24.3.2015 
Εγκύκλιος για τη ρύθμιση 
ληξιπρόθεσμων οφειλών του 
Ν.4321/2015

- ΠΟΛ.1058/18.3.2015 
Διαδικασία μεταβολής της 
φορολογικής κατοικίας κατ’ 
εφαρμογή των διατάξε-
ων του Ν.4172/2013 και του 
Ν.4174/2013
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 Αρ. πρωτ.: ΔΠΦΥ ΣΤ 
1040889 ΕΞ 2015/26.3.2015 
Παράταση προθεσμίας 
για την εκπρόθεσμη υπο-
βολή δήλωσης διακοπής 
επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας, πέραν του 
έτους, βάσει του πραγμα-

τικού χρόνου διακοπής 

Η προθεσμία που είχε δο-
θεί μέχρι 31/03/2015 με 
το Γ.Δ.Φ.Δ. 1009005 ΕΞ 

2015/23.1.2015 έγγραφό μας για 
την εκπρόθεσμη υποβολή δήλω-
σης διακοπής εργασιών, πέραν του 
έτους, βάσει του πραγματικού χρό-
νου διακοπής, παρατείνεται μέχρι 
την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Κατόπιν των ανωτέρω, τα φυ-
σικά, νομικά πρόσωπα και νο-
μικές οντότητες μπορούν, για 
τη διακοπή των εργασιών τους, 
σύμφωνα με τις 1030160/650/
Δ Μ / Π ΟΛ . 1 0 6 8 / 1 9 . 3 . 2 0 0 1 , 
1 0 1 6 7 6 9 / 3 8 9 / Δ Μ Β /
Π Ο Λ . 1 0 2 8 / 2 1 . 2 . 2 0 0 3 
και 1053873/867/ΔΜ/
ΠΟΛ.1071/28.5.2009 εγκυκλίους, 
να υποβάλλουν στον υπάλληλο 
του τμήματος ή γραφείου της Δι-
οικητικής και Μηχανογραφικής 
Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., στη χω-
ρική αρμοδιότητα της οποίας βρί-
σκεται η έδρα της επιχείρησης, τη 
δήλωση διακοπής επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, (έντυπο Μ4), μέ-
χρι 31 Δεκεμβρίου 2015.
Επιπλέον, για την ενημέρωση των 
φορολογουμένων, η υπηρεσία μας, 
έχει προβεί σε ενέργειες για την 
ηλεκτρονική ανάρτηση σχετικού 
με το θέμα κειμένου στην ιστο-
σελίδα της Γενικής Γραμματεί-
ας Πληροφοριακών Συστημάτων 
(www.gsis.gr).

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

 ΠΟΛ.1053/27.2.2015 
Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 

1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή 
καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για 
 διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει 

Με την παρούσα τροποποιούμε την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. 
ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορο-
λογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει 

μετά την τροποποίησή της από τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσί-
ων Εσόδων ΠΟΛ.1072/7.3.2014 (ΦΕΚ 691 Β΄), ΠΟΛ.1149/16.5.2014 (ΦΕΚ 
1299 Β΄), ΠΟΛ.1176/14.7.2014 (ΦΕΚ 1909 Β΄), ΠΟΛ.1201/4.9.2014 (ΦΕΚ 
2533 Β΄), ΠΟΛ.1207/18.9.2014 (ΦΕΚ 2604 Β΄) και ΠΟΛ.1017/15.1.2015 
(ΦΕΚ 222 Β΄), ως ακολούθως:

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Ειδικά για το ημερολογιακό έτος 2014, οι καταστάσεις όλων των ανωτέρω 
περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και δ΄ υποβάλλονται μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2015».

2. Στο άρθρο 6 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

«Δεν απαιτείται η διόρθωση των ως άνω αποκλίσεων, εφόσον η συνολι-
κή αξία των αποκλίσεων ανά αντισυμβαλλόμενο δεν ξεπερνά τα δέκα (10) 
ευρώ».

3. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμη-
θευτών για το ημερολογιακό έτος 2014, υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση 
μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2015».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Αικατερίνη Σαββαΐδου
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Σας γνωρίζουμε ότι στο 
ΦΕΚ 32/A' δημοσιεύτηκε ο 
Ν.4321/2015 με τις διατάξεις 

του άρθρου 28 του οποίου θεσπίζε-
ται μεταβατικό πλαίσιο ρύθμισης 
οφειλών προς τους ΦΚΑ πλην ΝΑΤ. 
Με το νόμο αυτό θεσπίζονται ευ-
νοϊκότεροι όροι αποπληρωμής των 
οφειλών αυτών, προκειμένου αφε-
νός να αποτραπεί το φαινόμενο της 
σταδιακής εξόδου των οφειλετών 
από τη ρύθμιση στην οποία θα υπα-
χθούν, αφετέρου να διατηρηθούν 
στην ενεργό οικονομία επιχειρήσεις 
και επαγγελματίες.
Περαιτέρω, λαμβάνεται μέριμνα για 
την προστασία οφειλετών, ασφα-
λισμένων φυσικών προσώπων, οι 
οποίοι αποδεδειγμένα είχαν μηδε-
νικό εισόδημα κατά το έτος χρήσης 
2014, ενώ προβλέπονται ακόμη ευ-
νοϊκότεροι όροι για ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ 
του δημοσίου και των ΟΤΑ που 
επιδιώκουν κοινωφελείς και άλλους 
δημόσιους σκοπούς, Ενώσεις Γεωρ-
γικών Συνεταιρισμών κλπ.
Καταληκτική ημερομηνία για την 
υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη 
νέα ρύθμιση ορίζεται η 30ή Απριλί-
ου 2015.

Ειδικότερα:
Α) Στη νέα ρύθμιση, κατόπιν αίτη-
σης του οφειλέτη, εντάσσονται:

1)ασφαλιστικές οφειλές που κα-
τέστησαν ληξιπρόθεσμες την 
2η/3ου/2015,
2)οφειλές μέχρι την ως άνω ημερο-
μηνία που τελούν σε αναστολή εί-
σπραξης,
3)οφειλές που έχουν ήδη υπαχθεί σε 
υφιστάμενες ρυθμίσεις,
4)οφειλές που αφορούν σε επιστρο-
φές παροχών και ενοίκια ακινή-
των, συνολικού ύψους έως 500.000 

ευρώ. Απαραίτητη προϋπόθεση για 
την υπαγωγή στην παρούσα ρύθ-
μιση είναι η καταβολή των τρεχου-
σών ασφαλιστικών εισφορών από 
01.03.2015 και εφεξής.

Β) Το σύνολο της οφειλής που υπά-
γεται στην παρούσα ρύθμιση (κύ-
ρια οφειλή και προσαυξήσεις) κε-
φαλαιοποιείται τον προηγούμενο 
της ρύθμισης μήνα και δύναται να 
εξοφλείται ως ακολούθως:

•Εφάπαξ, με ποσοστό έκπτωσης 
100%.
•Έως τριάντα έξι (36) μηνιαίες δό-
σεις, με ποσοστό έκπτωσης 80% 
•Από τριάντα επτά (37) έως πενήντα 
(50) μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκ-
πτωσης 70%
•Από πενήντα-μία (51) έως εβδομή-
ντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις, με πο-
σοστό έκπτωσης 60%.
•Από εβδομήντα τρεις (73) έως εκα-
τό (100) μηνιαίες δόσεις, με ποσο-
στό έκπτωσης 50%

Επισημαίνονται, επίσης, τα ακό-
λουθα:

-Για κύρια οφειλή άνω των 5000,00 
€ προβλέπεται εφεξής (από το μήνα 
υπαγωγής στη ρύθμιση) μηνιαία 
προσαύξηση ύψους 0,25%. Για ύψος 
οφειλής έως 5.000 ευρώ δεν επιβάλ-
λεται μηνιαία προσαύξηση
Η κύρια οφειλή που υπάγεται στην 
παρούσα ρύθμιση, από 1.1.2013 επι-
βαρύνεται με το ετήσιο επιτόκιο που 
καθορίζεται στην παρ.11 της υποπαρ.
ΙΑ2 της παρ.ΙΑ' του Ν.4152/2013 
και λαμβάνει την έκπτωση που αντι-
στοιχεί στο σχήμα δόσεων που επι-
λέγεται από τον οφειλέτη.

-Στις προσαυξήσεις και τα πρόσθετα 
τέλη, επί των οποίων προβλέπεται 
έκπτωση, ανάλογα με το σχήμα ρύθ-
μισης που επιλέγεται, δεν περιλαμ-
βάνονται τα αυτοτελή πρόστιμα.

-το ποσό της μηνιαίας δόσης για τις 
ρυθμιζόμενες ασφαλιστικές οφειλές 
δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 
πενήντα (50) €.

-Σε περίπτωση μετάπτωσης από υφι-
στάμενη ρύθμιση, που είναι ενεργή, 
στην παρούσα, για τον υπολογισμό 

 Αρ.πρωτ.: οικ.11798/596/24.3.2015 
Εγκύκλιος για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του 

Ν.4321/2015 

συνέχεια στην επομένη σελίδα
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συνέχεια στην επομένη σελίδα

του αριθμού των δόσεων της ρύθμι-
σης του παρόντος νόμου συνυπολο-
γίζεται το πλήθος των δόσεων που 
έχει ήδη καταβληθεί στην προϋφι-
στάμενη ρύθμιση.

-Ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει, σε 
οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, 
την εφάπαξ εξόφληση του υπόλοι-
που αριθμού των δόσεων των ρυθ-
μισμένων οφειλών ή τη μετάπτωση 
σε μικρότερο αριθμό δόσεων. Στην 
περίπτωση αυτή, τυγχάνει απαλλα-
γής επί του εναπομείναντος ποσού 
των προσαυξήσεων και πρόσθετων 
τελών σε ποσοστό ίσο με αυτό που 
αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαί-
ων δόσεων που τελικά διαμορφώνε-
ται.

Γ) Οι εκπρόθεσμες τρέχουσες εισφο-
ρές επιβαρύνονται με το ετήσιο επι-
τόκιο που καθορίζεται στην παρ.11, 
της υποπαρ.ΙΑ2 της παρ. ΙΑ' του 
Ν.4152/2013.

Δ) Η αίτηση για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση υποβάλλεται άπαξ στις αρ-
μόδιες υπηρεσίες ή αποστέλλεται 
ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής 
εφαρμογής.

-Με την απόφαση υπαγωγής στη 
ρύθμιση καθορίζεται το ποσό της 
κάθε δόσης, ο αριθμός των δόσεων 
και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση.

-Για τους Φορείς που εισπράττουν 
μέσω Διατραπεζικού Συστήματος ή 
ΕΛΤΑ οι δόσεις-πλην της πρώτης- 
καταβάλλονται μέσω πάγιας τρα-
πεζικής εντολής (με άμεση χρέωση 
τραπεζικού λογαριασμού). Η πρώτη 
δόση καταβάλλεται εντός πέντε (5) 
ημερολογιακών ημερών από την αί-
τηση υπαγωγής στη ρύθμιση. Η δεύ-

τερη δόση καταβάλλεται την τελευ-
ταία ημέρα του μήνα που έπεται του 
μήνα πληρωμής της πρώτης δόσης. 
Οι επόμενες δόσεις την τελευταία 
εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. - Για 
τους Φορείς που εισπράττουν μέσω 
εισπρακτικής Υπηρεσίας η πρώτη 
δόση καταβάλλεται με την επίδοση 
της απόφασης υπαγωγής στον οφει-
λέτη.

Ε) Αρμόδια όργανα για την έκδοση 
απόφασης υπαγωγής στην παρού-
σα ρύθμιση είναι:
α) Για το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.: Οι διευ-
θυντές των οικείων περιφερειακών ή 
τοπικών υποκαταστημάτων ή οι δι-
ευθυντές των περιφερειακών ΚΕΑΟ.
β) Για τους λοιπούς ασφαλιστικούς 
φορείς: Ο αρμόδιος διευθυντής του 
οικείου φορέα ή οι διευθυντές ή προ-
ϊστάμενοι των περιφερειακών ή λοι-
πών τοπικών μονάδων.
γ) Οποιαδήποτε άλλη οργανική μο-
νάδα του Φορέα Κοινωνικής Ασφά-
λισης καθοριστεί με απόφαση του 
αρμόδιου Υπουργού.

ΣΤ) Η ρύθμιση απόλλυται σε πε-
ρίπτωση:
α. καθυστέρησης, πέραν του ενός 
μήνα, μίας δόσης της ρύθμισης, ανά 
12μηνο πρόγραμμα ρύθμισης (η 
οποία δύναται να καταβληθεί μέχρι 
την ημερομηνία πληρωμής της αμέ-
σως επόμενης δόσης),
β. μη καταβολής τρεχουσών εισφο-
ρών.

Ζ) Η απώλεια της ρύθμισης έχει ως 
συνέπεια για το σύνολο της οφειλής:
α) την απώλεια των ευεργετημάτων 
της ρύθμισης,
β) την κατάσταση ως απαιτητού του 
συνόλου του υπολοίπου της οφειλής 
και των προηγούμενων προσαυξή-

σεων και τόκων,
γ) την επιδίωξη της είσπραξής του 
με όλα τα προβλεπόμενα από την 
ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.

Η) Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης 
και εφόσον τηρούνται οι όροι αυ-
τής και καταβάλλονται οι τρέχου-
σες ασφαλιστικές εισφορές:
α. Χορηγείται στους υπόχρεους μη-
νιαίο πιστοποιητικό οφειλής, στο 
οποίο πιστοποιείται και το υπολειπό-
μενο ποσό οφειλής και το οποίο επέ-
χει θέση αποδεικτικού ασφαλιστικής 
ενημερότητας. Για τις επιχειρήσεις 
του εδαφίου ε' της παραγράφου 5 
του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951, 
όπως ισχύει, που θα υπαχθούν σε 
καθεστώς ρύθμισης με τις διατάξεις 
της παρούσας και είναι συνεπείς με 
τους όρους αυτών, θα χορηγείται 
πιστοποιητικό οφειλής, για την εί-
σπραξη λογαριασμών δημοσίου έρ-
γου, χωρίς παρακράτηση, εφόσον το 
έργο για το οποίο χορηγείται το πι-
στοποιητικό δεν οφείλει τρέχουσες ή 
ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σε περίπτω-
ση ύπαρξης οφειλής του έργου θα 
χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής με 
παρακράτηση τη συνολική οφειλή 
του έργου.
β. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε 
βάρος των υπευθύνων κατά τις δια-
τάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 
1 του α.ν. 86/1967 (Α' 136), όπως 
ισχύει σήμερα και αναβάλλεται η 
εκτέλεση της ποινής που επιβλήθη-
κε ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, 
διακόπτεται.
γ. Αναστέλλεται η συνέχιση της δι-
αδικασίας της αναγκαστικής εκτέλε-
σης επί κινητών ή ακινήτων εφόσον 
έχει πληρωθεί η πρώτη δόση. Αν ο 
οφειλέτης απωλέσει το ευεργέτημα 
της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν 
ανασταλεί συνεχίζονται.

 Αρ.πρωτ.: οικ.11798/596/24.3.2015 
Εγκύκλιος για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του 

Ν.4321/2015 
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δ. Αναστέλλεται ο χρόνος παρα-
γραφής των οφειλών, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στις διατάξεις της 
παραγράφου 8 του άρθρου 2 του 
ν.2556/1997 (Α' 270).

Θ) Ευνοϊκότεροι όροι υπαγωγής 
στη ρύθμιση θεσπίζονται για τις 
ακόλουθες κατηγορίες:
1)Για ασφαλιστικές οφειλές προς το 
Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. των:
-Ν.Π.Δ.Δ. του Δημοσίου, Α.Ε. του 
Δημοσίου μη εισηγμένων στο Χρη-
ματιστήριο καθώς και των Ο.Τ.Α. 
Α' και Β' βαθμού, των Ν.Π.Ι.Δ. του 
Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. που επιδι-
ώκουν κοινωφελείς και άλλους δη-
μόσιους σκοπούς, που περιλαμβάνο-
νται στο Επικαιροποιημένο Μητρώο 
Υπηρεσιών και Φορέων της Ελλη-
νικής Διοίκησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης και υπάγονται στις ει-
δικές διατάξεις του ν.1892/90, όπως 
ισχύει,
-των Αγροτικών Συνεταιριστι-
κών Οργανώσεων (ΑΣΟ) του ν. 
4015/2011 όπως ισχύει, των Αγρο-
τικών Συνεταιριστικών Οργανώσε-
ων (ΑΣΟ) κάθε βαθμού Σ.Ε. του Ν. 
2810/2000, όπως ίσχυσε πριν την 
τροποποίησή του, οι οποίες βρίσκο-
νται σε καθεστώς εκκαθάρισης, των 
Συνεταιριστικών Εταιρειών του άρθ. 
32 του ν. 2810/2000, κλπ όπως ρητά 
αναφέρονται στην παρ. 8 του αρ. 28 
του παρόντος νόμου.

Συγκεκριμένα, οι οφειλές των εν 
λόγω νομικών προσώπων, οι οποί-
ες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες στις 
02.03.2015, κεφαλαιοποιούνται στις 
31.12.2014 και ρυθμίζονται, κατόπιν 
αιτήσεως, έως 150 ισόποσες, μηνιαί-
ες δόσεις με έκπτωση 50% επί των 
προσαυξήσεων και πρόσθετων τε-
λών.

Προϋπόθεση για την υπαγωγή 
στον ανωτέρω διακανονισμό είναι 
η καταβολή των τρεχουσών εισφο-
ρών από 1/3/2015.

2)Για Οφειλέτες του Ο.Α.Ε.Ε. που 
έχουν διακόψει την επαγγελματική 
τους δραστηριότητα και οφειλέτες 
- ασφαλισμένους του Ε.Τ.Α.Α. που 
ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, με 
αποδεδειγμένα μηδενικό εισόδημα 
κατά το έτος χρήσης 2014, μη συ-
μπεριλαμβανομένων επιδομάτων 
ανεργίας και προνοιακών παροχών, 
αναστέλλεται, μετά από αίτησή 
τους, το σύνολο των εισπρακτικών 
μέτρων και διώξεων κατά του οφει-
λέτη για περίοδο 12 μηνών. Μετά 
την πάροδο του 12μηνου αναστολής 
αναγκαστικών μέτρων και οπωσδή-
ποτε μέχρι 31/03/2016, δύνανται, με 
αίτησή τους προς τον οικείο φορέα 
ασφάλισης, να υπαχθούν στην πα-
ρούσα ρύθμιση.
Η ανωτέρω παράγραφος δεν κατα-
λαμβάνει οφειλές ατομικών επιχει-
ρήσεων προς το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ από 
απασχόληση προσωπικού.

Ι) Ειδικότερα θέματα:
1)Οι διατάξεις της παραγράφου 9 
του άρθρου 63 του ν.3996/2011 ( 
Α'170), αντικαθίσταται ως ακολού-
θως: «Το μέτρο της κατάσχεσης εις 
χείρας τρίτων που έχει επιβληθεί 
στους οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για 
τη διασφάλιση των απαιτήσεων του 
Ιδρύματος αίρεται με την υπαγωγή 
του οφειλέτη σε καθεστώς ρύθμι-
σης, κατόπιν σχετικού αιτήματος. 
Αποδιδόμενα ποσά από κατασχέσεις 
εις χείρας τρίτων που είχαν επιβλη-
θεί πριν την υπαγωγή σε καθεστώς 
ρύθμισης, λαμβάνονται υπόψη για 
την υπαγωγή στη ρύθμιση και την 
κάλυψη τρεχουσών δόσεων της ρύθ-
μισης».

2)Οφειλέτες που έχουν υπαχθεί 
στον προσωρινό διακανονισμό του 
άρθρου 48 του Ν. 3943/2011, όπως 
αυτός ισχύει, και τηρούν τους όρους 
αυτού, και εφόσον το υπόλοιπο 
ύψος της οφειλής τους είναι άνω 
των 15.000 ευρώ, εντάσσονται αυ-
τοδίκαια για το υπόλοιπο της οφει-
λής στην παρούσα ρύθμιση σε 100 
δόσεις, εκτός αν με αίτησή τους που 
υποβάλλεται μέχρι 30/4/2015, ζη-
τήσουν την υπαγωγή σε μικρότερο 
αριθμό δόσεων.

3)Σε περίπτωση μετάπτωσης από 
υφιστάμενη ρύθμιση, που είναι ενερ-
γή, στην παρούσα, κατόπιν αίτησης 
του οφειλέτη, το υπολειπόμενο ποσό 
της κύριας οφειλής επανυπολογίζε-
ται, λαμβάνοντας πρόσθετα τέλη και 
προσαυξήσεις έως 31.12.2012 και, 
μετά την 1.1.2013, το οριζόμενο από 
τις διατάξεις του Ν.4152/2013, παρ. 
ΙΑ', υποπαρ.ΙΑ2', παρ.11, επιτόκιο. 

Το σύνολο (πρόσθετα τέλη, προσαυ-
ξήσεις και επιτόκιο) τυγχάνει έκπτω-
σης που αντιστοιχεί στο σχήμα των 
δόσεων που θα επιλεγεί.

4)Με την παρούσα ρύθμιση δεν 
επέρχεται αλλαγή στον τρόπο αντι-
μετώπισης της ρύθμισης ληξιπροθέ-
σμων οφειλών σε περίπτωση που ο 
οφειλέτης έχει υποβάλει αίτηση συ-
νταξιοδότησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ο ΑΝ.ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙ-
ΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ

 Αρ.πρωτ.: οικ.11798/596/24.3.2015 
Εγκύκλιος για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του 

Ν.4321/2015 
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Τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν 
να μεταφέρουν τη φορολογική τους 
κατοικία στο εξωτερικό οφείλουν να 

υποβάλουν, το αργότερο έως την τελευταία 
εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου 
του μηνός Μαρτίου του φορολογικού έτους 
που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώ-
ρησης, στο Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης 
και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους της 
Δ.Ο.Υ. όπου είναι υπόχρεοι υποβολής δή-
λωσης φορολογίας εισοδήματος ως φορο-
λογικοί κάτοικοι Ελλάδας: αίτηση (έντυπο 
Μ0) με συνημμένα τα έντυπα Μ1 και Μ7 
συμπληρωμένα, όπως ορίζουν οι κείμενες 
διατάξεις, καθώς και έγγραφη δήλωση με βε-
βαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής τους, για 
τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου τους 
στην Ελλάδα. Παράλληλα, εφόσον διαθέ-
τουν, συνυποβάλλουν και τα σχετικά δικαι-
ολογητικά όπως περιγράφονται κατωτέρω. 
Εξαιρετικά, για όσους επιθυμούν να μετα-
φέρουν τη φορολογική τους κατοικία στο 
εξωτερικό το φορολογικό έτος 2014, ως προ-
θεσμία υποβολής των εντύπων Μ0−Μ1−Μ7 
ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του 
πρώτου δεκαήμερου του μηνός Μαΐου 2015.

Ο υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. αφού παραλάβει τα 
ως άνω έντυπα, οφείλει να συμπληρώσει την 
ηλεκτρονική εφαρμογή για τη μεταβολή της 
φορολογικής κατοικίας, ακολουθώντας τις 
οδηγίες που θα δοθούν από τη Δ/νση Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης της Γ.Γ.Δ.Ε.

2. Τα προαναφερθέντα φυσικά πρόσωπα 
οφείλουν να προσκομίσουν, το αργότερο έως 
την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου 
δεκαήμερου του μηνός Σεπτεμβρίου του φο-
ρολογικού έτους που ακολουθεί το φορολο-
γικό έτος αναχώρησης, στο ως άνω Τμήμα ή 
Γραφείο της Δ.Ο.Υ.:

(α) Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας από 
την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους 
όπου δηλώνουν φορολογικοί κάτοικοι, από 
την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογι-
κοί κάτοικοι αυτού του κράτους. Εάν οι φο-
ρολογούμενοι έχουν εγκατασταθεί σε κράτος 
με το οποίο υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής 
Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (στο εξής 
ΣΑΔΦΕ) και εφόσον αποκτούν εισόδημα 
στη χώρα μας, μπορούν να προσκομίσουν, 
αντί της βεβαίωσης, την προβλεπόμενη Αί-
τηση για την Εφαρμογή της ΣΑΔΦΕ όπου 
είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό φο-
ρολογικής κατοικίας (δίγλωσσα έντυπα) ή 
(β) αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλαν στο 
άλλο κράτος ή (γ) ελλείψει εκκαθάρισης, 

αντίγραφο της σχετικής δήλωσης φορολογί-
ας εισοδήματός τους.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προ-
σκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολο-
γητικά από την αρμόδια φορολογική αρχή, 
τότε απαιτείται βεβαίωση από οποιαδήποτε 
άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρι-
σμένη αρχή με την οποία θα αποδεικνύεται 
ο ισχυρός δεσμός (κέντρο ζωτικών συμφε-
ρόντων) του φυσικού προσώπου με το άλλο 
κράτος.

3. Για τη γνησιότητα των αλλοδαπών δημο-
σίων εγγράφων, τα οποία έχουν συνταχθεί 
στο έδαφος του αλλοδαπού κράτους και πε-
ριγράφονται στην παρ. 2 της παρούσης, σύμ-
φωνα με τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση 
της Χάγης (Apostille) ή κατά τα διεθνή νόμι-
μα (προξενική διαδικασία), εφαρμόζονται οι 
οδηγίες της Δ/νσης Οργάνωσης (σχετ. το με 
αριθ. Δ6Δ 1095210 ΕΞ 25.6.2014 έγγραφό 
της). Επίσης, για τα προβλεπόμενα έγγραφα 
απαιτείται επίσημη μετάφραση στην Ελληνι-
κή γλώσσα.

Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται 
οι προαναφερθείσες Αιτήσεις για την 
Εφαρμογή των ΣΑΔΦΕ, καθώς και τα 
πιστοποιητικά φορολογικής κατοικί-
ας που εκδίδουν οι φορολογικές αρχές 
των ΗΠΑ και της Τουρκίας, στο πλαί-
σιο των ΣΑΔΦΕ που έχουν συναφθεί 

με τη χώρα μας.

4. Σε περίπτωση που φορολογούμενος υπο-
βάλλει τα έντυπα (Μ0−Μ1−Μ7) και προ-
σκομίσει, εμπροθέσμως, τα προβλεπόμενα 
δικαιολογητικά, αλλά παρόλα αυτά θεωρεί-
ται φορολογικός κάτοικος Ελλάδας κατά τις 
διατάξεις της εσωτερικής μας νομοθεσίας 
(άρθρο 4 Ν.4172/2013), ενημερώνεται από 
το Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης και 
Σχέσεων με τους Φορολογουμένους ότι το 
αίτημά του για μεταφορά της φορολογικής 
κατοικίας του απορρίπτεται και η αίτηση με 
τα συνημμένα έντυπα και δικαιολογητικά τί-
θενται στο φάκελό του. Ο φορολογούμενος, 
στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να υπο-
βάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως 
φορολογικός κάτοικος Ελλάδας (παγκόσμιο 
εισόδημα) το αργότερο μέχρι τη λήξη του 
επόμενου φορολογικού έτους από αυτό που 
αφορούσε το αίτημα μεταφοράς (π.χ. όσοι 
φορολογούμενοι υπέβαλαν σχετικά έντυπα 
και δικαιολογητικά που αφορούσαν το φορο-
λογικό έτος 2014 και το αίτημά τους απορρί-
φθηκε, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση 

φορολογίας εισοδήματος το αργότερο έως 
τις 31.12.2015), χωρίς την επιβολή προστί-
μου εκπρόθεσμης δήλωσης.

Σε περίπτωση που φορολογούμενος, ο οποί-
ος έχει υποβάλει τα έντυπα (Μ0−Μ1−Μ7) 
και προσκομίσει, εμπροθέσμως, τα προβλε-
πόμενα δικαιολογητικά, θεωρηθεί φορολογι-
κός κάτοικος εξωτερικού, τα εν λόγω έντυπα 
(Μ0−Μ1−Μ7) προωθούνται, μαζί με την έγ-
γραφη δήλωση για τον ορισμό φορολογικού 
εκπροσώπου και τη σχετική έγκριση, στο 
Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής και Μηχανο-
γραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., προκει-
μένου να καταχωρισθούν στο υποσύστημα 
Μητρώου οι σχετικές μεταβολές. Η βεβαίω-
ση μεταβολής θα αποστέλλεται από το Τμή-
μα ή Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφι-
κής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., ταχυδρομικώς, 
στο φορολογικό εκπρόσωπο. Ο φορολογού-
μενος, εφόσον είναι υπόχρεος σε υποβολή 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στην Ελ-
λάδα, δύναται να την υποβάλει ως φορολογι-
κός κάτοικος εξωτερικού το αργότερο μέχρι 
τη λήξη του φορολογικού έτους που ακολου-
θεί το έτος αναχώρησης (π.χ. όσοι μετέβαλαν 
τη φορολογική τους κατοικία για το φορολο-
γικό έτος 2014 μπορούν να υποβάλουν δή-
λωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα 
το αργότερο έως τις 31.12.2015).

Όσοι φορολογούμενοι υποβάλλουν τα έντυ-
πα (Μ0−Μ1−Μ7) και προσκομίσουν, εκπρο-
θέσμως, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, 
υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φο-
ρολογίας εισοδήματος ως φορολογικοί κά-
τοικοι Ελλάδας ή εφόσον είναι υπόχρεοι ως 
φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού, η οποία 
θεωρείται εκπρόθεσμη από την, κατά περί-
πτωση, καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και 
επισύρει την επιβολή προστίμου.

Όσοι φορολογούμενοι υποβάλλουν τα έντυ-
πα (Μ0−Μ1−Μ7) και δεν προσκομίσουν τα 
δικαιολογητικά, υποχρεούνται να υποβά-
λουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως 
φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας (παγκόσμιο 
εισόδημα), η οποία θεωρείται εκπρόθεσμη 
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και 
επισύρει την επιβολή προστίμου.

5. Η Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να αποφανθεί σχε-
τικά με τη φορολογική κατοικία των προα-
ναφερθέντων φυσικών προσώπων, εντός δυο 
μηνών από την ημερομηνία υποβολής των 
δικαιολογητικών της παρ. 2 της παρούσης.

 ΠΟΛ.1058/18.3.2015 
Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ’ εφαρμογή 

των διατάξεων του Ν.4172/2013 και του Ν.4174/2013 


