
Διευκρίνιση για την προθεσμία
 πληρωμής του ειδικού προστίμου του 

Νόμου 3843/10 περί ημιυπαιθρίων

Το ΥΠΕΚΑ σε συνέχεια της από 22/5/13 ανα-

κοίνωσης σχετικά με τις προθεσμίες του 

Νόμου 3843/10, διευκρινίζει ότι η καταλη-

κτική προθεσμία της 31/5/13 αφορά αποκλειστικά 

την προθεσμία πληρωμής του ειδικού προστίμου, 

και δεν επηρεάζει την διαδικασία περαίωσης των 

υποθέσεων από τις αρμόδιες ΥΔΟΜ που μπορεί να 

γίνει και μετά την 31/5/13 εφόσον το ειδικό πρόστι-

μο έχει εξοφληθεί μέχρι 31/5/13.

- Απαλλαγή από ΦΠΑ για 

επιχειρήσεις 

με μικρό τζίρο

- Όροι και προϋποθέσεις 

και ειδικά θέματα εφαρ-

μογής της ρύθμισης «νέας 

αρχής» των οφειλόμενων 

εισφορών στους Φορείς 

Κοινωνικής Ασφάλισης της 

Υποπαραγράφου ΙΑ.2 του 

Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α).
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Οποίος συνάδελφος έχει 

κάποια πρόταση για την 

καλύτερη εικόνα του 

Newsletter μπορεί να 

επικοινωνήσει με τον κ. 

Κωνσταντινίδη στο εξής 

email: konidisk@otenet.gr



 
    
 

ΠΟΛ.1109/17.5.2013  Παράταση 
προθεσμίας υποβολής των εκ-
καθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. 
έτους 2012

Την απαλλαγή από τον ΦΠΑ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επαγγελμα-
τιών με χαμηλούς τζίρους συμπεριλαμβάνει ο νέος Κώδικας Φορολογικών Δι-
αδικασιών που καταρτίζει το υπουργείο Οικονομικών και πρόκειται να δώσει 

σύντομα για διαβούλευση.Ο νέος Κώδικας θα προβλέπει το σύνολο των διοικητικών 
διαδικασιών για τη διασφάλιση της είσπραξης φόρων και λοιπών τελών, θα απλοποι-
εί τις πάσης φύσεως διαδικασίες γύρω από τους φόρους εισοδήματος φυσικών και 
νομικών προσώπων, παρακρατούμενους φόρους και ακίνητα με στόχο την ενίσχυση 
των εσόδων και την αποκατάσταση των σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ αγοράς και 
φορολογικών Αρχών. 
Η καινοτομία αφορά κυρίως στην υιοθέτηση της πρότασης του ΔΝΤ για απαλλαγή 
των μικρών επιχειρήσεων από τον ΦΠΑ, με το ποσό να μην έχει ακόμη προσδιοριστεί 
επακριβώς, πλην όμως πληροφορίες το οριοθετούν στα 10.000 ευρώ. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι σήμερα περίπου το 42% των φορολογουμένων στο σύστημα ΦΠΑ είναι 
μικροεπιχειρήσεις που αποφέρουν αρνητικά έσοδα (επιστροφές) περίπου 2,3% σε 
υποχρεώσεις του ΦΠΑ. Υπάρχει επίσης ένα μεγάλο κόστος για τη διαχείριση αυτών 
των μικροεπιχειρήσεων. Σε αντίθεση με την κατάσταση σε άλλες χώρες - μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης, δεν εφαρμόζεται ένα κατώτατο όριο εγγραφής. Το μέσο κατώ-
τατο όριο (εγγραφής) ΦΠΑ στη ζώνη του ευρώ είναι σήμερα μόλις κάτω από 25.000 
ευρώ. Εξαιτίας των δεδομένων αυτών το ΔΝΤ εκτιμά ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος 
από απάτες ΦΠΑ, προτείνοντας ακριβώς την καθιέρωση ελάχιστου ορίου ως ένταξη 
σε καθεστώς ΦΠΑ. Η κυβέρνηση με το προσχέδιο του Κώδικα που περιλαμβάνει 11 
κεφάλαια και 61 άρθρα, φαίνεται να υιοθετεί, τρόικας επιτρεπούσης, αυτήν την πρό-
ταση, αφήνοντας ωστόσο τη δυνατότητα ένταξης στο καθεστώς ΦΠΑ όσων, παρά 
ταύτα, το επιθυμούν. Το «Κέρδος» παρουσιάζει τη συγκεκριμένη διάταξη του προ-
σχεδίου που έχει ως εξής: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Α - ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΠΑ 
ΑΡΘΡΟ 15- ΕΝΑΡΞΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΦΠΑ 
1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 13, πρόσωπο που ασκεί επιτήδευμα και του οποίου 
οι φορολογητέες συναλλαγές κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο πλήρων ημερολο-
γιακών μηνών υπερέβησαν τα EUR xx.xxx απαιτείται να υποβάλλει αίτηση έναρξης 
επιτηδεύματος στη φορολογική διοίκηση, για σκοπούς ΦΠΑ, όχι αργότερα από δέκα 
ημέρες ύστερα από το τέλος της εν λόγω περιόδου. 
2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου η διάθεση αγαθών και η παροχή υπηρε-
σιών που συντελούνται από μη - κάτοικο λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό 
της συνολικής αξίας των φορολογητέων συναλλαγών μόνον εφόσον αυτές διενερ-
γούνται μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα. 
3. Πρόσωπο που δεν απαιτείται να εγγραφεί για σκοπούς ΦΠΑ δύναται να υποβάλει 
αίτημα οικειοθελώς στη φορολογική διοίκηση για τέτοια εγγραφή. 

ΑΡΘΡΟ 16 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΦΠΑ 
1. Πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση έναρξης επιτηδεύματος για σκοπούς ΦΠΑ οφεί-
λει να το πράξει κατά τον τύπο που έχει θεσπιστεί από τη φορολογική διοίκηση. 
2. Οταν ένα πρόσωπο που διενεργεί φορολογητέες πράξεις υποβάλλει αίτηση έναρ-
ξης επιτηδεύματος για σκοπούς ΦΠΑ, η φορολογική διοίκηση πρέπει να το εγγράψει 
στο μητρώο ΦΠΑ και να εκδώσει πιστοποιητικό εγγραφής εντός δέκα ημερών από 
της εγγραφής, που να αναφέρει: Το πλήρες όνομα (επώνυμο, όνομα) και άλλα συ-
ναφή στοιχεία του φορολογούμενου, την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού, 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του πιστοποιητικού και τον αριθμό μητρώου του 
φορολογούμενου. 
3. Η εγγραφή στο μητρώο τίθεται σε ισχύ με την επέλευση της πρώτης χρονικά από 
τις εξής ημερομηνίες: 
α) Σε περιπτώσεις υποχρεωτικής έναρξης, κατά την πρώτη ημέρα της φορολογικής 
περιόδου που έπεται του μηνός κατά τον οποίο προέκυψε η υποχρέωση αιτήσεως 
έναρξης επιτηδεύματος. β) Σε περιπτώσεις οικειοθελούς έναρξης, κατά την πρώτη 

Απαλλαγή από ΦΠΑ για επιχειρήσεις 
με μικρό τζίρο
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Αριθμ. 460/15662/20.5.2013 
Γενικός Ενιαίος Κανονισμός Εργα-
σίας Διεξαγωγής των Φορτοεκ-
φορτωτικών Εργασιών Ξηράς 

Κ.Υ.Α. αριθ. 15107/437/15.5.2013 
Γενικός Ενιαίος Κανονισμός Εργα-
σίας Διεξαγωγής των Φορτοεκ-
φορτωτικών Εργασιών Λιμένος 

ΠΟΛ.1112/21.5.2013 
Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά 
θέματα εφαρμογής της πάγιας 
ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών 
της υποπαραγράφου Α2 της πα-
ραγράφου Α του άρθρου πρώ-
του του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 
Α/09.05.2013) 

ΠΟΛ.1111/21.5.2013 
Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέ-
ματα εφαρμογής της ρύθμισης λη-
ξιπρόθεσμων χρεών της υποπαρα-
γράφου Α1 της παραγράφου Α του 
άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 
(ΦΕΚ 107 Α/09.05.2013) 

Αριθ. πρωτ.: Φ10034/
οικ.13627/351/14.5.2013 
Κοινοποίηση διατάξεων του άρ-
θρου 68 του ν.4144/2013 (ΦΕΚ 
88Α) σχετικά με καταβολή σύντα-
ξης από τον ΟΓΑ σε περίπτωση 
οφειλής ασφαλιστικών εισφορών 

συνέχεια στην επόμενη σελίδα

http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=55D2AC2F6F6A9E00.1D031AEA53&version=2013/05/17
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16487
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16488
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=23ABF8F1EDEDE1E0.1D031AEA53&SearchTerms=zqDOn86bLiAxMTEyICgyMS81LzIwMTMp&version=2013/05/21
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=4B1306F17B0D9B00.1D031AEA53&SearchTerms=zqDOn86bLjExMTEvMjEuNS4yMDEz&version=2013/05/21
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=CA5CD93195180000.1D031AEA53&SearchTerms=&version=2013/05/14


 
    
 

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1078378 ΕΞ 
14.5.2013 
Χρόνος έκδοσης αποδείξεων λια-
νικών συναλλαγών από λογοθε-
ραπευτές, φυσικοθεραπευτές ή 
από καθηγητές όταν αυτοί παρα-
δίδουν κατ’ οίκον φροντιστηριακά 
μαθήματα 

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 
25/16.5.2013 
Δικαίωμα ασφαλισμένων αναγνώ-
ρισης χρόνων με τις διατάξεις του 
άρθρου 40 του ν. 2084/92 ή με τις 
διατάξεις ν. 3996/2011 για θεμελί-
ωση συνταξιοδοτικού δικαιώμα-
τος στην περίπτωση αποποίησης 
οφειλών πέραν της 20ετίας 

Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1066189 ΕΞ 
16.4.2013 
Υποχρεώσεις Κ.Φ.Α.Σ. πρακτόρων 
κρατικών λαχείων 

Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1065380 ΕΞ 
15.4.2013 
Διάκριση υπόχρεων Κ.Φ.Α.Σ. πώ-
λησης αγαθών από παροχή υπη-
ρεσιών 

Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1074675 ΕΞ 
2.5.2013 
Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων Ια-
τρικής Εταιρείας Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας 

Απαλλαγή από ΦΠΑ για επιχειρήσεις 
με μικρό τζίρο

ημέρα της φορολογικής περιόδου που έπεται του μηνός κατά τον οποίο το πρόσω-
πο υπέβαλε αίτηση έναρξης επιτηδεύματος. γ) Κατά την ημερομηνία που επέλεξε ο 
φορολογούμενος στην αίτηση έναρξης επιτηδεύματος. 
4. Η φορολογική διοίκηση απαιτείται να συστήσει και να διατηρήσει μητρώο ΦΠΑ 
περιέχον τα στοιχεία όλων των προσώπων που κάνουν έναρξη επιτηδεύματος για 
σκοπούς ΦΠΑ. 
5. Εφόσον ένα πρόσωπο απαιτείται να κάνει έναρξη επιτηδεύματος για σκοπούς 
ΦΠΑ και δεν έχει υποβάλει τη σχετική αίτηση εγγραφής στο μητρώο, η φορολογι-
κή διοίκηση εγγράφει τον φορολογούμενο οίκοθεν και του αποστέλλει το σχετικό 
έγγραφο. 
6. Πρόσωπο που έχει κάνει έναρξη επιτηδεύματος για σκοπούς ΦΠΑ πρέπει να μετα-
χειρίζεται τον αριθμό φορολογικού μητρώου του σε όλα τα τιμολόγια που επισύρουν 
ΦΠΑ και σε όλες τις δηλώσεις που υποβάλει και τις επίσημες επικοινωνίες που έχει με 
τη φορολογική διοίκηση. 

ΑΡΘΡΟ 17 - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΠΑ 
1. Εάν ένας φορολογούμενος έχει παύσει να προβαίνει σε φορολογητέες συναλλαγές 
ΦΠΑ, πρέπει να υποβάλλει αίτηση για να καταργηθεί η εγγραφή του για σκοπούς 
ΦΠΑ. 
2. Με την εξαίρεση των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ένας 
φορολογούμενος δύναται να υποβάλλει αίτημα να καταργηθεί η εγγραφή του για 
σκοπούς ΦΠΑ, καθ' οιονδήποτε χρόνο μετά την παρέλευση δύο ετών από την ημε-
ρομηνία της πλέον πρόσφατης εγγραφής του στο μητρώο ΦΠΑ, εφόσον το σύνολο 
των φορολογητέων συναλλαγών του φορολογούμενου κατά το παρελθόν δωδεκά-
μηνο πλήρων ημερολογιακών μηνών δεν υπερβαίνει τα EUR xx.xxx. 
3. Στην περίπτωση της παραγράφου 1, η κατάργηση της εγγραφής στο μητρώο ΦΠΑ 
τίθεται σε ισχύ κατά τον χρόνο κατά τον οποίο ο φορολογούμενος έπαυσε να διε-
νεργεί φορολογητέες συναλλαγές ή, εάν ο φορολογούμενος δεν έχει παύσει να διε-
νεργεί τέτοιες συναλλαγές, κατά τον χρόνο κατά τον οποίο το πρόσωπο υποβάλλει 
αίτημα στη φορολογική διοίκηση για κατάργηση της εγγραφής στο μητρώο ΦΠΑ 
σύμφωνα με την παράγραφο 2. 
4. Εάν καταργηθεί η εγγραφή ενός προσώπου στο μητρώο ΦΠΑ, η φορολογική διοί-
κηση πρέπει να αφαιρέσει το όνομά του (ονοματεπώνυμο) και τα λοιπά του στοιχεία 
από το μητρώο υπόχρεων σε ΦΠΑ και να ανακαλέσει το πιστοποιητικό έναρξης επι-
τηδεύματος που είχε χορηγηθεί. 
Τι προτείνει το ΔΝΤ για τον ΦΠΑ 
1. Δρομολογήστε ένα υποχρεωτικό ελάχιστο όριο για την εγγραφή μικροεπιχειρή-
σεων. 
2. Δώστε σε μία συγκεκριμένη μονάδα στη διοίκηση την αρμοδιότητα για την παρα-
κολούθηση των συνολικών επιδόσεων του ΦΠΑ, για την ανάλυση τάσεων και δυνητι-
κών κινδύνων των εσόδων, και για την υποβολή εισηγήσεων για ενέργειες βελτίωσης 
στις επιδόσεις του ΦΠΑ. 
3. Εφαρμόστε μία ταχεία διαδικασία για τη διαγραφή αγνοούμενων εμπόρων από το 
σύστημα του ΦΠΑ. 
4. Δημιουργήστε μία μονάδα στη διοίκηση με αρμοδιότητα εντοπισμού περιπτώσε-
ων απάτης ΦΠΑ και συντονισμού δραστηριοτήτων για την πρόληψή τους. 
5. Εφαρμόστε το αυτοματοποιημένο σύστημα επικύρωσης για την επιστροφή του 
ΦΠΑ που βασίζεται σε παραμέτρους κινδύνου (risk-based). 
6. Επαναπροσδιορίστε το πρόγραμμα ελέγχων ώστε οι προσπάθειες να επικεντρω-
θούν σε συγκεκριμένους τομείς ελεύθερων επαγγελματιών υψηλού εισοδήματος 
(π.χ. γιατρούς και δικηγόρους). 
7. Διασφαλίστε ότι τα άτομα υψηλού πλούτου και οι ελεύθεροι επαγγελματίες υψη-
λού εισοδήματος παραμένουν σε υψηλά επίπεδα προτεραιότητας και δημιουργήστε 
δυνατότητες σε μια ειδική μονάδα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής στην 
ομάδα αυτή.

Πηγή: www.imerisia.gr 
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Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1082112 ΕΞ 
21.5.2013 
Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία 
για την πώληση αγαθών μέσω δι-
αδικτύου ή με αλληλογραφία 

http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=802C03CC2962D00.1D031AEA53&SearchTerms=&version=2013/05/14
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=55E71577FA545C30.1D031AEA53&SearchTerms=&version=2013/05/16
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=248F133EEDA22C50.1D031AEA53&SearchTerms=&version=2013/04/16
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=DCADF31FFD81BA40.1D031AEA53&SearchTerms=&version=2013/04/15
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=B4262B98B772EB00.1D031AEA53&SearchTerms=&version=2013/05/02
http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=7C59876923A493E0.1D031AEA53&SearchTerms=&version=2013/05/21


Όροι και προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης «νέας 
αρχής» των οφειλόμενων εισφορών στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης της 

Υποπαραγράφου ΙΑ.2 του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α).

Η αίτηση για υπαγωγή στη 
ρύθμιση της Υποπαραγρά-
φου ΙΑ.2 : «Ρύθμιση νέας 

αρχής των οφειλόμενων εισφορών 
στους φορείς κοινωνικής ασφά-
λισης» της παραγράφου ΙΑ' του 
άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 
υποβάλλεται στα οικεία περιφερει-
ακά ή τοπικά καταστήματα ή μονά-
δες των ασφαλιστικών οργανισμών. 
Η αίτηση δύναται να υποβάλλεται 
και ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυα-
κής εφαρμογής για όλες τις περι-
πτώσεις που αυτό υποστηρίζεται 
τεχνικά.

2. Η πρώτη δόση καταβάλλεται σε 
Τράπεζες. Η καταβολή των υπολοι-
πόμενων δόσεων γίνεται υποχρεω-
τικά με πάγια εντολή χρέωσης λο-
γαριασμού σε πιστωτικό ίδρυμα H 
αρμόδια υπηρεσία του φορέα δύνα-
ται να προσδιορίζει το λογαριασμό 
με τον οποίο θα συνδέεται η πάγια 
εντολή αυτόματης χρέωσης. Η ανω-
τέρω πάγια εντολή αυτόματης χρέ-
ωσης είναι υποχρεωτική. Από την 
υποχρέωση αυτή εξαιρούνται: 
α) οι οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη 
επιτηδευματίες άνω των εξήντα πέ-
ντε (65) ετών, των οποίων η συνο-
λική βασική οφειλή δεν ξεπερνά τα 
πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €) και 
β) οι οφειλέτες φυσικά πρόσωπα 
που δεν διαθέτουν τραπεζικό λογα-
ριασμό.

3. Οφειλές που υπάγονται στη ρύθ-
μιση:

Α) Καθυστερούμενες έως την 
31.12.2012 οφειλές μετά των νομί-
μων προσαυξήσεων, τελών καθυ-
στέρησης και λοιπών επιβαρύνσε-
ων, οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί 
με ρύθμιση ή με αναστολή πληρω-

μής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθε-
τική ρύθμιση τμηματικής καταβο-
λής οφειλών.

Β) Δύνανται να υπαχθούν μετά από 
επιλογή του οφειλέτη:

α) καθυστερούμενες έως την 
31.12.2012 οφειλές, οι οποίες τε-
λούν σε αναστολή είσπραξης, 
β) καθυστερούμενες έως και την 
31.12.2012 οφειλές που έχουν υπα-
χθεί σε ρύθμιση των οποίων οι όροι 
τηρούνται, εφόσον επιλεγεί πρό-
γραμμα ρύθμισης με μικρότερο ή 
ίσο αριθμό δόσεων με το μεγαλύ-
τερο αριθμό των εναπομενουσών 
δόσεων των υπαγόμενων ρυθμί-
σεων 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 υπα-
γωγής στην νέα ρύθμιση επέρχεται 
απώλεια των διευκολύνσεων των 
προηγούμενων ρυθμίσεων.

Γ) Εξαιρούνται και δεν δύναται να 
υπαχθούν στη ρύθμιση οφειλέ-
τες που έχουν καταδικαστεί ή έχει 
ασκηθεί κατ' αυτών ποινική δίω-
ξη, για φοροδιαφυγή. Ο οφειλέτης 
δηλώνει με υπεύθυνη δήλωσή του 
ότι δεν έχει καταδικαστεί για φο-
ροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα 
ή αμετάκλητα και δεν έχει ασκηθεί 
εναντίον του ποινική δίωξη για φο-
ροδιαφυγή.

4. Οι υπαγόμενες στη ρύθμιση 
οφειλές δύναται να καταβληθούν 
εφάπαξ ή σε ισόποσες μηνιαίες 
δόσεις σύμφωνα με τους όρους 
της περίπτωσης 1.α) της Υποπαρα-
γράφου ΙΑ.2, της Παραγράφου ΙΑ 
του Ν.4152/2013. Η καταβολή της 

πρώτης δόσης πραγματοποιείται 
εντός επτά εργασίμων ημερών από 
την ημέρα υποβολής της αίτησης 
για υπαγωγή στη ρύθμιση, οπότε 
η ρύθμιση θεωρείται ως κατ' αρχήν 
χορηγηθείσα και ο οφειλέτης τυγ-
χάνει των ευεργετημάτων αυτής και 
μέχρι τον έλεγχο των δηλούμενων 
ή και προσκομιζόμενων στοιχείων 
από την αρμόδια υπηρεσία. Εάν ο 
οφειλέτης δεν ενημερωθεί διαφο-
ρετικά και εάν εντός έξι (6) μηνών 
από την κατά τα ανωτέρω καταβο-
λή της πρώτης δόσης δεν προκύψει 
απώλεια αυτής, η ρύθμιση θεωρεί-
ται χορηγηθείσα με την επιφύλαξη 
των οριζομένων στην παράγραφο 
8 της παρούσας. Για την καταβολή 
των δόσεων δεν απαιτείται ιδιαίτερη 
ειδοποίηση του οφειλέτη. Κατ' εξαί-
ρεση για φυσικά πρόσωπα που δεν 
ασκούν επιχειρηματική δραστηριό-
τητα για οφειλές έως πέντε χιλιάδες 
(5.000) ευρώ -εφόσον δηλώσουν 
αδυναμία εξόφλησης της οφειλής 
εφάπαξ ή έως 48 δόσεις - ο αριθμός 
των δόσεων καθορίζεται βάσει του 
εισοδήματός τους, με μέγιστο αριθ-
μό δόσεων τις εκατό (100) ή ελάχι-
στο ποσό δόσης τα πενήντα (50,00) 
ευρώ, αποκλειόμενοι του ευεργετή-
ματος των αντίστοιχων εκπτώσεων 
επί των κάθε είδους προσαυξήσε-
ων, πρόσθετων τελών και λοιπών 
επιβαρύνσεων.

5. Προϋποθέσεις υπαγωγής - Προ-
σκομιζόμενα δικαιολογητικά.

Α. Η αίτηση υπαγωγής δύναται 
να υποβληθεί άπαξ στις αρμόδιες 
υπηρεσίες, σε οποιοδήποτε χρο-
νικό διάστημα κατά τη διάρκεια 
ισχύος της ρύθμισης υπό τις εξής 
προϋποθέσεις: α) Η διάρκεια του 
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διακανονισμού δεν δύναται να 
εκτείνεται πέραν της 30.06.2017. β) 
Καταβάλλονται ανελλιπώς οι τρέ-
χουσες ασφαλιστικές εισφορές από 
1.1.2013 και εφεξής. γ) Όσοι οφεί-
λουν εισφορές από την 1.01.2013 
εφόσον καταβάλλουν τις οφειλές 
αυτές πριν την ημερομηνία υπαγω-
γής τους στη ρύθμιση.

Β) Για την υπαγωγή στη ρύθμιση 
πρέπει να αποδεικνύεται, η αδυνα-
μία εξόφλησης της οφειλής τη δε-
δομένη χρονική στιγμή καθώς και 
η βιωσιμότητα του διακανονισμού, 
σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα 
στοιχεία.

Γ) Οι οφειλέτες πρέπει να έχουν 
υποβάλει τις εκ του νόμου δηλώ-
σεις ασφάλισης μισθωτών της τε-
λευταίας πενταετίας.

Δ) Οι οφειλέτες φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, υποβάλλουν με την υπο-
βολή της αίτησης υπαγωγής:

ι) 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 εκπρο-
σώπου αυτού, του άρθρου 8 του 
Ν.1599/1986 στην οποία δηλώ-
νονται λεπτομερείς πληροφορίες 
σχετικά με το σύνολο των περιου-
σιακών στοιχείων του οφειλέτη (κι-
νητές αξίες και ακίνητη περιουσία 
οποιασδήποτε μορφής), τα οικο-
νομικά στοιχεία της επιχείρησης ή 
το ετήσιο εισόδημα, τους αριθμούς 
των τραπεζικών του λογαριασμών 
(IBAN), οχήματα των οποίων έχει 
την κυριότητα, απαιτήσεις από τρί-
τους καθώς και πληροφορίες που 
περιλαμβάνουν οφειλές του σε 
ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες υπηρε-

σίες του δημοσίου και άλλες πάγιες 
υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον 
υφίστανται, το τρέχον και το ανα-
μενόμενο εισόδημα/κύκλος εργα-
σιών. 

ii) για ποσά οφειλών άνω των 
εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ 
(75.000€), ο οφειλέτης επιπλέον των 
δικαιολογητικών της περίπτωσης ii) 
προσκομίζει και βεβαίωση που υπέ-
χει θέση υπεύθυνης δήλωσης, από 
τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή περί της 
ορθότητας των οικονομικών στοι-
χείων και των λοιπών δικαιολογη-
τικών που αποδεικνύουν την αδυ-
ναμία εξόφλησης της οφειλής τη 
δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς 
και τη βιωσιμότητα του διακανονι-
σμού. Η δαπάνη για την αμοιβή του 
εκτιμητή βαρύνει αποκλειστικά τον 
οφειλέτη. 

iv) για ποσά άνω των τριακοσίων χι-
λιάδων ευρώ (300.000€), πέραν των 
ανωτέρω υπό ii) και ιιι) στοιχείων, 
απαιτείται σύσταση εγγύησης για 
τη διασφάλιση της οφειλής, η οποία 
μπορεί να συνίσταται σε:

• προσκόμιση εγγυητικής επιστολής 
τράπεζας για όλο το διάστημα της 
ρύθμισης για το σύνολο της ρυθμι-
ζόμενης οφειλής πλέον των επιβα-
ρύνσεων,
• πλήρη διασφάλιση της οφειλής με 
εγγραφή υποθήκης επί ακινήτου 
ελευθέρου βαρών αντικειμενικής 
αξίας τουλάχιστον ίσης με το ύψος 
της συνολικής οφειλής ή επί βεβα-
ρημένου ακινήτου αντικειμενικής 
αξίας, αφαιρουμένων των ποσών 
για τα οποία έχουν εγγραφεί βάρη, 
τουλάχιστον ίσης με τη συνολική 
οφειλή,

• εγγύηση τρίτου αξιόχρεου προσώ-

που και
• οποιοδήποτε άλλο τρόπο εγγύη-
σης αποδεκτό από τις αρμόδιες αρ-
χές των ασφαλιστικών οργανισμών.

Τα ως άνω δικαιολογητικά των περι-
πτώσεων iii) και iv) (βεβαίωση που 
υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης 
τρίτου ανεξάρτητου εκτιμητή, εγ-
γυητική επιστολή και τα δικαιολο-
γητικά για το προσφερόμενο προς 
υποθήκη ακίνητο κλπ) προσκομίζο-
νται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά 
με συστημένη επιστολή στα αρμό-
δια περιφερειακά ή τοπικά υποκα-
ταστήματα ή μονάδες των φορέων 
κοινωνικής ασφάλισης εντός μηνός 
από την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης. Με όμοιο τρόπο και εντός 
της ίδιας προθεσμίας υποβάλλο-
νται και τα λοιπά δικαιολογητικά σε 
περίπτωση που η αίτηση υπαγωγής 
στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρο-
νικά.

6. Στις περιπτώσεις ύψους οφειλής 
έως 75.000 ευρώ, η αδυναμία εξό-
φλησης της οφειλής τη δεδομένη 
χρονική στιγμή υποβολής της αί-
τησης και η βιωσιμότητα του δι-
ακανονισμού, αξιολογούνται από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες βάσει της 
υπεύθυνης δήλωσης που υποβάλ-
λεται.

7. Στις περιπτώσεις ύψους οφειλής 
άνω των 75.000 ευρώ, η αδυναμία 
εξόφλησης της οφειλής τη δεδομέ-
νη χρονική στιγμή υποβολής της 
αίτησης και η βιωσιμότητα του δι-
ακανονισμού αξιολογείται από τον 
ανεξάρτητο τρίτο φορέα. Η προ-
αναφερθείσα βεβαίωση -μελέτη 
βιωσιμότητας πρέπει να περιλαμ-
βάνει την καθαρή θέση, ανάλυση 
ρευστότητας και προσδοκόμενα 
έσοδα, αναμενόμενες δαπάνες του 
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οφειλέτη.

8. Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια 
την υποχρεωτική άμεση καταβολή 
του υπολοίπου της οφειλής και την 
άμεση επιδίωξη της είσπραξής της 
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) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα τις 
τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, 
καθ' όλο το διάστημα της ρύθμισης 
καταβολής των οφειλών του και μέ-
χρι την εξόφλησή τους, 

γ) έχει υποβάλει ανακριβή ή ανε-
παρκή στοιχεία προκειμένου να του 
χορηγηθεί η ρύθμιση. 

δ) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί 
σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμι-
σης ότι δεν πληρούνται οι όροι των 
διατάξεων της Υποπαραγράφου 
ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ του άρ-
θρου πρώτου του Ν.4152/2013 και 
της παρούσας απόφασης, ο οφει-
λέτης χάνει τα ευεργετήματα της 
ρύθμισης, καθίσταται απαιτητό το 
σύνολο του υπολοίπου της οφειλής 
και των προηγούμενων προσαυξή-
σεων και καταπίπτουν οι προσφερ-
θείσες εγγυήσεις.

9. Λοιπά στοιχεία της ρύθμισης.

α) Αρμόδια για την εξέταση των δι-
καιολογητικών, την χορήγηση της 
ρύθμισης, την παρακολούθηση και 
την τήρηση των όρων αυτής και 
κάθε άλλη αναγκαία διαδικασία, 
ορίζεται η η υπηρεσία (Διεύθυνση, 

τμήμα κλπ) του οικείου ασφαλιστι-
κού φορέα που είναι αρμόδια για 
την επιδίωξη είσπραξης της οφει-
λής.

β) Σε περίπτωση που ζητείται απο-
δεικτικό ασφαλιστικής ενημερότη-
τας για οφειλές προς τους Φορείς 
Κοινωνικής Ασφάλισης στους οφει-
λέτες χορηγείται μηνιαίο πιστοποι-
ητικό οφειλής χωρίς παρακράτηση 
στο οποίο πιστοποιείται και το υπο-
λειπόμενο ποσό οφειλής. γ) 

Ως ανεξάρτητοι εκτιμητές ορίζο-
νται οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές, 
οι λογιστές- φοροτεχνικοί και οι 
κατέχοντες άδεια ασκήσεως δικη-
γορικού λειτουργήματος. Η βεβαί-
ωση από τους ως άνω εκτιμητές 
πιστοποιεί όλες τις υποχρεώσεις 
του οφειλέτη προς το κράτος και 
προς τρίτους, την περιουσιακή κα-
τάσταση του οφειλέτη ως προς την 
παροχή επαρκών εγγυήσεων για 
την χορήγηση ρύθμισης τμηματι-
κής καταβολής, καθώς και τα απο-
τελέσματα επί της αναμενόμενης 
ρευστότητας από την ενδεχόμενη 
υπαγωγή του οφειλέτη σε άλλους 
διακανονισμούς με το δημόσιο ή 
με τρίτους φορείς. Σε περίπτωση 
προσκόμισης της ανωτέρω βεβαί-
ωσης-μελέτης βιωσιμότητας από 
ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές δεν 
απαιτείται περαιτέρω αξιολόγηση 
των οικονομικών στοιχείων από τις 
υπηρεσίες των ασφαλιστικών οργα-
νισμών. Άλλως, σε περίπτωση προ-
σκόμισης βεβαίωσης από λογιστή 
ή δικηγόρο, η αρμόδια υπηρεσία 
του ασφαλιστικού φορέα αξιολογεί 
τα προσκομισθέντα στοιχεία. Σε πε-
ρίπτωση προσφερόμενου για υπο-
θήκη ακινήτου δύναται να υπάρχει 
εκτίμηση της αξίας του από κατέ-

χοντα άδεια ασκήσεως του επαγ-
γέλματος του μηχανικού. Η δαπάνη 
για την αμοιβή των ανωτέρω εκτι-
μητών βαρύνει αποκλειστικά τον 
οφειλέτη.

δ) Το ισχύον επιτόκιο με το οποίο 
επιβαρύνεται η υπαχθείσα στη ρύθ-
μιση οφειλή από 01.01.2013 προσ-
διορίζεται στην περίπτωση 8.γ της 
Υποπαραγράφου ΙΑ.2, παρ. ΙΑ πρώ-
του άρθρου του ν.4152/2013.

10. Δυνατότητα αλλαγής προγράμ-
ματος ρύθμισης.

α) Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε 
οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης 
να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες 
δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, 
θα τύχει απαλλαγής επί του εναπο-
μείναντος ποσού των προσαυξήσε-
ων εκπρόθεσμης καταβολής, κατά 
ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοι-
χεί στον αριθμό των μηνιαίων δό-
σεων που τελικά διαμορφώνεται με 
την εξόφληση.

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

11. Από τη δημοσίευση του 
Ν.4152/2013 καταργείται η δυνα-
τότητα νέας υπαγωγής σε κάθε υφι-
στάμενη ρύθμιση.

12. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζό-
μενα στις διατάξεις της Υποπαρα-
γράφου ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ του 
άρθρου πρώτου του ν.4152/2013.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙ-
ΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
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