
Αν ενδιαφέρεστε να 
προβάλετε την 
επιχείρηση σας

επικοινωνήστε στο 
210 8253445

 ή 
email: pofee@otenet.gr

 Αρ. πρωτ.: οικ.16648/801/27.4.2015 
Σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών των υπαχθέντων 

στον προσωρινό διακανονισμό του άρθρου 48 του Ν. 
3943/2011, όπως ισχύει, σύμφωνα με το Ν. 4321/2015 

Σύμφωνα με την παρ. 9. του άρθρου 28 του Ν. 4321/2015 (Α΄, 32) «Οφειλέ-
τες 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 αυτοδί-
καια για το υπόλοιπο της οφειλής στην παρούσα ρύθμιση σε 100 δόσεις, εκτός αν με 
αίτησή τους που υποβάλλεται μέχρι 30.4.2015 ζητήσουν την υπαγωγή σε μικρότερο 
αριθμό δόσεων».
Με σκοπό την ορθότερη εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, δεδομένου ότι η 
ένταξη των εν λόγω οφειλετών στις διατάξεις του Ν. 4321/2015 διενεργείται υπο-
χρεωτικά, για τη μετάπτωσή τους δεν εφαρμόζεται η διαδικασία που περιγράφε-
ται στην περ. 3) της παρ. Ι <Ειδικότερα θέματα> της αρ. πρωτ. Β/7/οικ.11798/
οικ.11798/596/24.3.2015 εγκυκλίου μας.

Ειδικότερα, για τις περιπτώσεις αυτές θα εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

- η οφειλή (κύρια και πρόσθετα τέλη) κεφαλαιοποιείται μέχρι τις 31.12.2012, τα δε 
πρόσθετα τέλη θα λαμβάνουν ποσοστό έκπτωσης 50%, το οποίο αντιστοιχεί στο σχή-
μα ρύθμισης των εκατό (100) δόσεων. Εφόσον, με αίτησή τους, μέχρι 30.04.2015, 
επιλέξουν μικρότερο αριθμό δόσεων, θα λαμβάνουν επί των πρόσθετων τελών το 
ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί στο σχήμα δόσεων που επιλέγεται
- κατόπιν, από την ένταξη στις διατάξεις του Ν.4321/2015, θα υπολογίζεται μηνιαία 
προσαύξηση ύψους 0,25%.
Ο ανωτέρω υπολογισμός για τη μετάπτωση των υπαχθέντων στον προσωρινό διακα-
νονισμό στις διατάξεις του Ν. 4321/2015 ισχύει και για τους οφειλέτες που κάνουν 
χρήση του δικαιώματος για αίτηση υπαγωγής σε μικρότερο αριθμό δόσεων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙ-
ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ 

Περ ιοδ ική  Ενημερωτ ική  Έκδοση  σε  Λογ ιστ ικά  & Φοροτεχν ικά  θέματα
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- Αρ. πρωτ.: 
οικ.16648/801/27.4.2015 
Σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών 
των υπαχθέντων στον προσωρι-
νό διακανονισμό του άρθρου 48 
του Ν. 3943/2011, όπως ισχύει, 
σύμφωνα με το Ν. 4321/2015

-   Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1055958 
ΕΞ 2015/24.4.2015 
Διαχείριση εκκρεμοτήτων φο-
ρολογικών δηλώσεων φυσικών 
προσώπων προηγούμενων ετών

-ΠΟΛ.1080/7.4.2015 
Ειδικά θέματα και λεπτο-
μέρειες εφαρμογής της 
ρύθμισης ληξιπρόθεσμων 
οφειλών στη φορολογική διοί-
κηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 
32 Α’/21.3.2015)
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Από την 01/01/2014 και μετά 
ισχύουν οι διατάξεις του 
ΚΦΔ (ν. 4174/2013) και συ-

νεπώς για όσους φορολογούμενους 
έχουν κληθεί να προσκομίσουν πα-
ραστατικά για έλεγχο στη ΔΗΛΕΔ ή 
στη Δ.Ο.Υ., προκειμένου να οριστι-
κοποιηθεί η δήλωση και δεν έχουν 
ανταποκριθεί, εφαρμόζονται οι δια-
τάξεις των άρθρων 32, 37, 54 και 62 
του πιο πάνω νόμου.

Συγκεκριμένα, για τις περιπτώσεις 
που έχουν υποβληθεί δηλώσεις φο-
ρολογίας εισοδήματος οικονομικών 
ετών 2014 και προηγούμενων ετών, 
αλλά δεν έχουν εκδοθεί πράξεις διοι-
κητικού προσδιορισμού φόρου επει-
δή δεν προσκομίστηκαν για έλεγχο 
τα δικαιολογητικών που ζητήθηκαν 
από την Φορολογική Διοίκηση, δί-
δονται οι παρακάτω οδηγίες για τον 
χειρισμό τους:

α) Η ολοκλήρωση της διαδικασίας 
οριστικοποίησης των δηλώσεων και 
έκδοσης πράξης διοικητικού προσδι-
ορισμού φόρου δεν δύναται να πραγ-
ματοποιηθεί από τη ΔΗΛΕΔ, γιατί 
δεν έχει αρμοδιότητα να επιβάλλει 
πρόστιμα. Επομένως καλούνται οι 
Δ.Ο.Υ. να εκδώσουν τις πράξεις δι-
οικητικού προσδιορισμού φόρου, με 
βάση όσα στοιχεία έχουν στην διά-
θεσή τους, σύμφωνα με την παραγρ. 
2 του άρθρου 32 του ΚΦΔ. 

β) Η έκδοση και κοινοποίηση της 
πράξης πρέπει να πραγματοποιείται 
με βάση το άρθρο 37 του ΚΦΔ και να 
δίνεται προσοχή ώστε να αναφέρο-
νται τα στοιχεία στα οποία βασίστη-
κε ο προσδιορισμός, όπως ορίζει η 
παραγρ. 3 του άρθ. 32 του πιο πάνω 
νόμου. 

γ) Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι επι-
βάλλεται το πρόστιμο της περιπτ. δ' 
της παραγρ. 1 του άρθρου 54, δηλα-
δή εκατό (100) ή διακόσια πενήντα 
(250) ή πεντακόσια (500) ευρώ κατά 
περίπτωση, ανάλογα με τον τρό-
πο τήρησης των βιβλίων βάσει των 
λογιστικών προτύπων (μη τήρηση 
- απλοποιημένα - πλήρη). Η επιβο-
λή, κοινοποίηση και πληρωμή των 
προστίμων, γίνεται με βάση τις δια-
τάξεις του άρθ. 62 του ίδιου νόμου.

δ) Η πιο πάνω διαδικασία θα τηρεί-
ται σε όλες τις περιπτώσεις που εκ-
κρεμούν εκκαθαρίσεις φορολογικών 
δηλώσεων φυσικών προσώπων, ανε-
ξάρτητα από το οικονομικό έτος που 
αφορούν, αρκεί να υπάρχει αίτημα 
της φορολογικής διοίκησης για πα-
ροχή πληροφοριών ή στοιχείων μετά 
την 01/01/2014 και οι υπόχρεοι να 
μην έχουν ανταποκριθεί. 

ε) Ειδικά για τις δηλώσεις του οικο-
νομικού έτους 2014 που εμπίπτουν 
στην πιο πάνω περίπτωση, θα απο-

σταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα από 
τη ΔΗΛΕΔ προς τους φορολογού-
μενους, στο οποίο θα δίνεται προ-
θεσμία δέκα πέντε (15) ημερών να 
προσέλθουν στις Δ.Ο.Υ. με τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά, διαφορετι-
κά θα εκδίδεται η πράξη διοικητικού 
προσδιορισμού φόρου και η πράξη 
επιβολής προστίμου. 

2. Τυχόν δηλώσεις φορολογίας εισο-
δήματος φυσικών προσώπων για τις 
οποίες δεν έχει εκδοθεί πράξη διοι-
κητικού προσδιορισμού φόρου, για 
οποιοδήποτε λόγο, χωρίς όμως υπαι-
τιότητα του φορολογούμενου, παρα-
καλούμε για την άμεση εκκαθάρισή 
τους από τις Δ.Ο.Υ., καθώς επίσης 
και την έκδοση και κοινοποίηση της 
πράξης προσδιορισμού φόρου.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕ-
ΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ

 Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1055958 ΕΞ 2015/24.4.2015 
Διαχείριση εκκρεμοτήτων φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων 

προηγούμενων ετών 
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Υποβολή Αίτησης
Η αίτηση για υπαγωγή σε πρό-
γραμμα ρύθμισης των διατάξε-

ων του άρθρου 1 του πρώτου κεφαλαί-
ου «Ρύθμιση ληξιπροθέσμων οφειλών 
στη Φορολογική Διοίκηση» του Ν. 
4321/2015, υποβάλλεται μέχρι και την 
26η Μαΐου 2015 ηλεκτρονικά, μέσω 
διαδικτυακής εφαρμογής για όλες τις 
περιπτώσεις που αυτό υποστηρίζεται 
τεχνικά.

Εξαιρετικά και σε περίπτωση που 
υφίσταται τεχνική αδυναμία δια-
δικτυακής υποστήριξης, η αίτηση 
υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. ή Τελω-
νείο ή άλλη Υπηρεσία, ο Προϊστά-
μενος της οποίας είναι αρμόδιος 
για την επιδίωξη της είσπραξης της 
οφειλής.

Άρθρο 2
Καταβολή δόσεων

Η καταβολή των δόσεων διενεργείται 
στους φορείς είσπραξης (Τράπεζες, 
ΕΛ.ΤΑ.) με την χρήση μοναδικού κωδι-
κού πληρωμής (Ταυτότητα Ρυθμισμένης 
Οφειλής - Τ.Ρ.Ο.) ή στην κατά περίπτω-
ση υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκη-
σης.

Η πρώτη δόση της ρύθμισης είναι κα-
ταβλητέα μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες 
ημέρες από την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση 
και την χορήγηση μοναδικού κωδικού 
πληρωμής, οι δε επόμενες δόσεις την τε-
λευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων 
μηνών.

Ο οφειλέτης τυγχάνει των ευεργετη-
μάτων της ρύθμισης του Ν.4321/2015, 
όπως τροποποιήθηκε με την Πρά-
ξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 
27.03.2015 (ΦΕΚ 35 Α'), μετά την εκού-
σια καταβολή της πρώτης δόσης αυτής. 
Ο συμψηφισμός κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 83 του ΚΕΔΕ, όπως ισχύουν, η 
απόδοση προϊόντος κατάσχεσης, πλει-
στηριασμού, πτωχευτικής διανομής ή 
άλλης μορφής συλλογικής εκτέλεσης 
και η παρακράτηση επί αποδεικτικού 

ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής του 
άρθρου 12 του ΚΦΔ, όπως ισχύει, δεν 
αποτελούν εκούσια καταβολή, αλλά κα-
λύπτουν δόση ή δόσεις της χορηγηθεί-
σας ρύθμισης εφόσον δεν πιστώνονται 
διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.

Η καταβολή των δόσεων της ρύθμι-
σης δύναται να πραγματοποιείται μέσω 
εντολής αυτόματης χρέωσης λογαρια-

σμού με την υποβολή σχετικής αίτησης 
του οφειλέτη σε φορέα είσπραξης.

Άρθρο 3
Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση

Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές ως εξής:

Α) Υποχρεωτικά:

Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων έως και 
την 1η Μαρτίου 2015 οφειλών, οι οποίες 
κατά την ημερομηνία της αίτησης υπα-
γωγής, έχουν βεβαιωθεί στη Φορολο-
γική Διοίκηση και έχουν καταχωρισθεί 
στα βιβλία αυτής και δεν έχουν τακτο-
ποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστο-
λή πληρωμής ή διευκόλυνση ή ρύθμιση 
τμηματικής καταβολής οφειλών βάσει 
νόμου ή δικαστικής απόφασης.

Β) Μετά από επιλογή του οφειλέτη:

Β1) ληξιπρόθεσμες έως και την 1η 
Μαρτίου 2015 οφειλές, οι οποίες κατά 
την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής 
έχουν βεβαιωθεί και έχουν καταχωρι-
σθεί στα βιβλία της Φορολογικής Διοί-
κησης και

α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή δι-

καστική ή εκ του νόμου ή

β) έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση ή ρύθ-
μιση τμηματικής καταβολής οφειλών 
βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης, η 
οποία είναι σε ισχύ.

Στην περίπτωση υπαγωγής στη νέα ρύθ-
μιση επέρχεται απώλεια των ανωτέρω 
διευκολύνσεων ή νομοθετικών ρυθμίσε-

ων τμηματικής καταβολής χρεών.

Σε περίπτωση που στις ανωτέρω δι-
ευκολύνσεις ή ρυθμίσεις περιλαμ-
βάνονται οφειλές που δεν μπορούν 
να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμι-
ση, αυτές δύνανται να τακτοποιη-
θούν από τον οφειλέτη κατά νόμιμο 
τρόπο, με εκ νέου υπαγωγή τους 
στις ανωτέρω διευκολύνσεις ή ρυθ-
μίσεις, ή με υπαγωγή τους σε άλλη 
ρύθμιση τμηματικής καταβολής, 

σύμφωνα με τους οικείους όρους και 
προϋποθέσεις.

Σε περίπτωση οφειλών η αποπληρωμή 
των οποίων έχει ρυθμιστεί με συμφωνία 
που επικυρώθηκε με δικαστική απόφα-
ση κατ' άρθρα 99 και επόμενα του Πτω-
χευτικού Κώδικα, 44 Ν. 1892/1990 ή 
άλλες διατάξεις, για την υπαγωγή στη 
ρύθμιση απαιτείται προηγούμενη ανα-
τροπή της συμφωνίας ως προς το Δη-
μόσιο, με συνέπεια την αναβίωση των 
οφειλών που είχαν υπαχθεί σε αυτή, η 
οποία επέρχεται με σχετική μονομερή 
δήλωση του οφειλέτη, που υποβάλλε-
ται στην αρμόδια για την επιδίωξη της 
είσπραξης Υπηρεσία της Φορολογικής 
Διοίκησης. Ποσά που έχουν καταβλη-
θεί στο πλαίσιο της ανατραπείσας συμ-
φωνίας πιστώνονται κατά το χρόνο που 
έλαβε χώρα κάθε καταβολή στις οφειλές 
που είχαν υπαχθεί στη συμφωνία, με τις 
αναλογούσες κατά το χρόνο καταβολής 
προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης 
καταβολής.

Β2) οφειλές που θα βεβαιωθούν στη 
Φορολογική Διοίκηση και θα καταχωρι-
σθούν στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων 
έως και την 26η Μαΐου 2015, μετά από 
παραίτηση από την άσκηση του δικαι-

 ΠΟΛ.1080/7.4.2015 
Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών 

στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α'/21.3.2015) 
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 ΠΟΛ.1080/7.4.2015 
Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών 

στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α'/21.3.2015) 
ώματος ή και του δικογράφου οποιου-
δήποτε ένδικου βοηθήματος ή μέσου 
ενώπιον αρμοδίου δικαστηρίου ή προ-
σφυγής ενώπιον διοικητικής αρχής.

Β3) οφειλές που είναι βεβαιωμένες στη 
Φορολογική Διοίκηση, έχουν καταχω-
ρισθεί μέχρι την ημερομηνία της αίτη-
σης στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων 
και αφορούν υποχρεώσεις φορολογικών 
ετών, περιόδων και υποθέσεων μέχρι 
και την 31η Δεκεμβρίου 2014 πλην των 
οφειλών από τις δηλώσεις φόρου εισο-
δήματος φορολογικού έτους 2014, οι 
οποίες εξαιρούνται από την υπαγωγή 
στη ρύθμιση κατά τα οριζόμενα στο επό-
μενο άρθρο.

Στη ρύθμιση του άρθρου 1 
δύνανται επίσης να υπαχθούν 
μετά από επιλογή του οφει-
λέτη και οφειλές που έχουν 
καταχωρισθεί στα βιβλία ει-
σπρακτέων εσόδων της Φο-
ρολογικής Διοίκησης μέχρι 
την ημερομηνία της αίτησης 
και όχι αργότερα από την 26η 
Μαΐου 2015 και έχουν βεβαι-
ωθεί ύστερα από φορολογικό 
έλεγχο και αφορούν υποχρε-
ώσεις φορολογικών ετών, περιόδων και 
υποθέσεων μέχρι 31/12/2014, καθώς και 
τα πρόστιμα ανακριβούς δήλωσης της 
διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 58 του 
Ν. 4174/2013 και μη υποβολής δήλωσης 
των διατάξεων των άρθρων 58 παρ. 2 
και 54 του ίδιου ως άνω νόμου.

Οι οφειλές των υποπεριπτώσεων Β2) 
και Β3) υπάγονται στη ρύθμιση ανεξαρ-
τήτως της ημερομηνίας που καθίστανται 
ληξιπρόθεσμες.

Άρθρο 4
Οφειλές που εξαιρούνται από την 

υπαγωγή στη ρύθμιση

Εξαιρούνται από την υπαγωγή στη ρύθ-
μιση:

α. οι οφειλές οι οποίες δεν δύνανται 
να ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22 

του νόμου 4002/2011, όπως ισχύει, και 
αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύ-
σεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση 
ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών ή 
σύμφωνα με άλλες ειδικές διατάξεις.

β. οφειλές από τις δηλώσεις φόρου εισο-
δήματος φορολογικού έτους 2014.

Άρθρο 5
Απαλλαγές από προσαυξήσεις, πρό-

σθετους φόρους, τόκους και πρόστιμα

Οι απαλλαγές του άρθρου 1 του Ν. 
4321/2015 διενεργούνται επί των 
πρόσθετων φόρων ή τελών του Ν. 

2523/1997, του 
προστίμου του άρ-
θρου 58 του Ν. 
4174/2013, του προ-
στίμου του άρθρου 
54 του ίδιου νόμου, 
όταν αυτό επιβάλλε-
ται μετά από έλεγχο 
αντί του προστί-
μου του άρθρου 58 
κατ' εφαρμογή της 
παραγράφου 6 του 
άρθρου 62 του Ν. 
4174/2013 καθώς 

και επί προσαυξήσεων και τόκων εκπρό-
θεσμης καταβολής των άρθρων 6 του 
Κ.Ε.Δ.Ε. και 53 του Κ.Φ.Δ., τα οποία 
υπολογίζονται κατά την είσπραξη, όπως 
έχουν διαμορφωθεί κατά την ημερομη-
νία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση.

Όταν το πρόστιμο του άρθρου 54 επι-
βάλλεται αυτοτελώς λόγω εκπρόθεσμης 
υποβολής δήλωσης και δεν συμβεβαιώ-
νεται με την κύρια οφειλή δεν διενερ-
γείται επ' αυτού απαλλαγή. Σε αυτή την 
περίπτωση το πρόστιμο δύναται να ρυθ-
μίζεται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις 
του Ν. 4321/2015 και την παρούσα από-
φαση.

Με την υπαγωγή και καθ' όλη τη διάρ-
κεια της ρύθμισης δεν υπολογίζονται 
τα πρόστιμα των άρθρων 57 και 59 του 
ΚΦΔ και του άρθρου 6 του ΚΕΔΕ.

Δεν εμπίπτουν στις απαλλαγές του άρ-

θρου 1 του Ν. 4321/2015 τα πρόστιμα 
και τα πολλαπλά τέλη που έχουν βεβαι-
ωθεί κατ' εφαρμογή των διατάξεων του 
Τελωνειακού Κώδικα.

Άρθρο 6
Ελάχιστο ποσό δόσης - Επιβαρύνσεις 

κατά τη διάρκεια της ρύθμισης

Το ελάχιστο ποσό δόσης ρύθμισης δεν 
μπορεί να είναι κατώτερο από 20€. Σε 
περίπτωση που υφίστανται οφειλές βε-
βαιωμένες σε περισσότερες της μίας 
υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης, 
και ληξιπρόθεσμες την 1η Μαρτίου 
2015, το ελάχιστο ποσό δόσης διαμορ-
φώνεται σε 10€.

Οι υπαχθείσες στη ρύθμιση οφειλές δεν 
επιβαρύνονται εφεξής με προσαυξή-
σεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής 
κατά Κ.Ε.Δ.Ε. και κατά Κ.Φ.Δ. Βασι-
κή οφειλή άνω των 5.000€, που υπάγε-
ται σε ρύθμιση, επιβαρύνεται με τόκο 
3% ετησίως, ήτοι 0.25% ανά μήνα. Το 
όριο των 5.000€ αφορά σε βασική ρυθ-
μιζόμενη οφειλή κατά το άρθρο 1 του 
Ν.4321/2015, ανά υπηρεσία στην οποία 
είναι βεβαιωμένη η οφειλή και ανά ρύθ-
μιση.

Άρθρο 7
Απώλεια της ρύθμισης

Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια 
την υποχρεωτική άμεση καταβολή του 
υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα 
στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την 
άμεση επιδίωξη της είσπραξης αυτής με 
όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα 
νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης: 

α) κατά τη διάρκεια του πρώτου οκτα-
μήνου της ρύθμισης δεν καταβάλει δύο 
(2) συνεχόμενες δόσεις ή

β) μετά την πάροδο του πρώτου οκτα-
μήνου της ρύθμισης δεν καταβάλει τρεις 
(3) συνεχόμενες δόσεις ή

γ) καθυστερήσει την καταβολή της τε-
λευταίας δόσης για χρονικό διάστημα 
τριών μηνών, ανεξαρτήτως του αριθμού 

Όταν το πρόστιμο του 
άρθρου 54 

επιβάλλεται αυτοτελώς 
λόγω εκπρόθεσμης 

υποβολής δήλωσης και 
δεν συμβεβαιώνεται με 
την κύρια οφειλή δεν 
διενεργείται επ’ αυτού 

απαλλαγή
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συνέχεια στην επομένη σελίδα

 ΠΟΛ.1080/7.4.2015 
Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών 

στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α'/21.3.2015) 
των δόσεων της ρύθμισης ή

δ) δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολο-
γίας εισοδήματος και Φ.Π.Α., τις οποίες 
έχει υποχρέωση να υποβάλλει κατά την 
τελευταία πενταετία, καθ' όλη τη διάρ-
κεια της ρύθμισης, το αργότερο εντός 
τριών (3) μηνών από την πάροδο της 
προθεσμίας υποβολής τους ή εντός τρι-
ών (3) μηνών από την ημερομηνία αίτη-
σης για υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον η 
προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει πριν 
την υπαγωγή σε αυτή.

Γενικώς, στην περίπτωση που διαπιστω-
θεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης 
ότι δεν πληρούνται οι όροι των διατά-
ξεων του πρώτου κεφαλαίου του νόμου 
4321/2015 και της παρούσας απόφασης, 
η ρύθμιση απόλλυται και ο οφειλέτης 
χάνει τα ευεργετήματα της ρύθμισης.

Εάν η απώλεια της ρύθμισης επέλθει 
εντός της προθεσμίας υποβολής αίτησης 
για υπαγωγή στη ρύθμιση, ο 
οφειλέτης δύναται να υποβάλει 
εκ νέου αίτηση και να υπαχθεί 
σε πρόγραμμα ρύθμισης του άρ-
θρου 1 του Ν.4321/2015.

Άρθρο 8
Εξόφληση μέρους της οφειλής 

με προκαταβολή

1. Η αίτηση-δήλωση για προκα-
ταβολή ρύθμισης με χορήγηση 
ισόποσης απαλλαγής σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 15 
του Ν.4321/2015 υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυα-
κής εφαρμογής για όλες τις πε-
ριπτώσεις που αυτό υποστηρίζε-
ται τεχνικά. Σε περίπτωση που 
υφίσταται τεχνική αδυναμία 
διαδικτυακής υποστήριξης, η 
αίτηση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. 
ή Τελωνείο ή άλλη Υπηρεσία, ο Προϊ-
στάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για 
την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.

2. Η αίτηση-δήλωση για προκαταβολή 
ρύθμισης και για υπαγωγή της υπολει-
πόμενης οφειλής σε ρύθμιση δύναται 

να υποβληθεί έως και την 27η Απριλίου 
2015.

3. Το ελάχιστο ποσό προκαταβολής δεν 
μπορεί να είναι κατώτερο των διακο-
σίων ευρώ (200€). Σε περίπτωση που 
υφίστανται οφειλές βεβαιωμένες σε 
περισσότερες της μίας υπηρεσίες της 
Φορολογικής Διοίκησης και ληξιπρόθε-
σμες την 1η Μαρτίου το ελάχιστο ποσό 
προκαταβολής διαμορφώνεται σε εκατό 
ευρώ (100€). Η προκαταβολή είναι κα-
ταβλητέα άπαξ, με εκούσια καταβολή, 
μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από 
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, 
αλλά όχι πέραν της 27ης Απριλίου 2015.

4. Η υπολειπόμενη οφειλή υπάγεται 
υποχρεωτικά σε πρόγραμμα ρύθμισης 
του άρθρου 1 του Ν. 4321/2015. Οι 
δόσεις της ρύθμισης είναι καταβλητέες 
έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των 
μηνών που έπονται της προκαταβολής. 
Η προκαταβολή δεν προσμετράται στον 

αριθμό των δόσεων της 
ρύθμισης.

5. Ο οφειλέτης τυγχά-
νει των ευεργετημάτων 
της ρύθμισης σύμφωνα 
με το άρθρο 11 του Ν. 
4321/2015 μετά την κατα-
βολή της προκαταβολής, 
εφόσον αυτή είναι ίση ή 
μεγαλύτερη από την πρώ-
τη δόση της ρύθμισης.

6. Η καταβολή της προ-
καταβολής διενεργείται 
στους φορείς είσπραξης 
(Τράπεζες, ΕΛ.ΤΑ.) με 
τη χρήση μοναδικού κω-
δικού πληρωμής ή στην 
κατά περίπτωση υπηρεσία 
της Φορολογικής Διοίκη-
σης.

7. Εφόσον ο οφειλέτης δεν καταβάλει 
εμπρόθεσμα οποιαδήποτε από τις δέκα 
(10) πρώτες δόσεις της ρύθμισης που 
έπονται της προκαταβολής ή, στην πε-
ρίπτωση που οι δόσεις της ρύθμισης 
είναι λιγότερες των δέκα δεν καταβάλει 

εμπρόθεσμα οποιαδήποτε από αυτές, ή 
επέλθει απώλεια της ρύθμισης με υπαι-
τιότητα του οφειλέτη για οποιοδήποτε 
λόγο, βεβαιώνεται σε βάρος του οφει-
λέτη, ο οποίος έχει υποβάλει την αίτη-
ση, στον Κ.Α.Ε 3739, ποσό ίσο με την 
απαλλαγή που του χορηγήθηκε κατά την 
καταβολή της προκαταβολής.

8. Για την εφαρμογή των οριζομένων 
στην ανωτέρω παράγραφο απαιτείται 
σύνταξη χρηματικού καταλόγου από το 
αρμόδιο για την παρακολούθηση της 
ρύθμισης όργανο, ο οποίος αποστέλλε-
ται προς βεβαίωση και είσπραξη κατά 
τις διατάξεις του ΚΕΔΕ στην υπηρεσία 
όπου είναι βεβαιωμένες οι ρυθμισμένες 
οφειλές. Τα ανωτέρω δύνανται να υλο-
ποιηθούν και με μαζικούς χρηματικούς 
καταλόγους, τοπικά ή κεντρικά, όταν 
δημιουργηθεί η κατάλληλη μηχανογρα-
φική εφαρμογή.

Άρθρο 9
Αρμόδιο όργανο

Ως αρμόδιος για τη χορήγηση της ρύθ-
μισης, την παρακολούθηση, την τήρηση 
των όρων της, την απώλεια αυτής, τη βε-
βαίωση της κύρωσης του άρθρου 15 του 
Ν.4321/2015 και κάθε άλλη αναγκαία 
διαδικασία ορίζεται ο Προϊστάμενος της 
Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου ή άλλης Υπη-
ρεσίας, ο οποίος είναι αρμόδιος για την 
επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.

Στην περίπτωση συναρμοδιότητας του 
Προϊσταμένου της Επιχειρησιακής Μο-
νάδας Είσπραξης, αρμόδιος για τα ανω-
τέρω ορίζεται ο τελευταίος.

Άρθρο 10
Συνέπειες ως προς τα αναγκαστικά 

μέτρα

1. Για οφειλές που έχουν υπαχθεί σε 
πρόγραμμα ρύθμισης και ο οφειλέτης 
συμμορφώνεται με το πρόγραμμα αυτής 
και εφόσον έχει ελεγχθεί η συνδρομή 
των ουσιαστικών προϋποθέσεων υπα-
γωγής και διατήρησής του, όπως ανα-
φέρονται στα αντίστοιχα κεφάλαια της 
παρούσας, αναστέλλεται η λήψη ανα-

Οι δόσεις της 
ρύθμισης είναι 
καταβλητέες 

έως την 
τελευταία
 εργάσιμη 
ημέρα των 
μηνών που 
έπονται της 

προκαταβολής
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γκαστικών μέτρων και η συνέχιση της 
διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης εν 
γένει (π.χ. έκδοση προγράμματος πλει-
στηριασμού) επί κινητών ή ακινήτων. Η 
αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέ-
σεις που έχουν επιβληθεί στα 
χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι 
σχετικές παραγγελίες, τα ποσά 
όμως που θα αποδίδονται από 
αυτές καλύπτουν δόση ή δό-
σεις της ρύθμισης, εφόσον δεν 
πιστώνονται με άλλες οφειλές 
που δεν έχουν ρυθμιστεί. Με 
την απώλεια των ευεργετημά-
των της ρύθμισης, τα μέτρα 
που έχουν ανασταλεί συνεχί-
ζονται.

2. Οι ήδη επιβληθείσες κα-
τασχέσεις στα χέρια τρίτων 
αίρονται, εφόσον συντρέχουν 
σωρευτικά οι ακόλουθες προ-
ϋποθέσεις:

α) έχει εξοφληθεί ποσοστό 
25% της αρχικής βασικής βε-
βαιωμένης ρυθμιζόμενης οφει-
λής πριν από οποιαδήποτε απαλλαγή, 
στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται το 
ποσό της προκαταβολής του άρθρου 15 
του Ν. 4321/2015,

β) έχει υποβληθεί σχετική αίτηση από 
τον οφειλέτη,

γ) έχει κατά περίπτωση εξεταστεί η συν-
δρομή των προϋποθέσεων υπαγωγής 
στη ρύθμιση και μη απώλειας αυτής, 
όπως αναφέρονται στα αντίστοιχα κε-
φάλαια της παρούσας,

δ) η επιβληθείσα κατάσχεση αφορά απο-
κλειστικά χρέη που έχουν υπαχθεί και 
εξοφληθεί στο πλαίσιο της παρούσας 
ρύθμισης και δεν περιλαμβάνει άλλα 
χρέη που δεν έχουν εξοφληθεί.

3. Λοιπές επιβληθείσες κατασχέσεις στα 
χέρια τρίτων για τις οποίες δεν συντρέ-
χουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις δεν αί-
ρονται.

Σε κάθε περίπτωση τα αποδιδόμενα 
ποσά από τις επιβληθείσες κατασχέσεις 

στα χέρια τρίτων, καθώς και από άλλες 
πράξεις εκτέλεσης (π.χ. απόδοση πλει-
στηριάσματος) λαμβάνονται υπόψη για 
την κάλυψη δόσης ή δόσεων της χορη-
γηθείσας ρύθμισης, εφόσον εισπράττο-

νται κατά τη διάρκεια αυτής 
και δεν πιστώνονται σε άλ-
λες οφειλές που δεν έχουν 
ρυθμιστεί ή πιστώνονται δι-
αφορετικά κατά τις κείμενες 
διατάξεις. Διευκρινίζεται 
ότι ως τρόπος εξόφλησης 
της παραγράφου 2. του πα-
ρόντος άρθρου νοείται κάθε 
ποσό που εισπράττεται από 
οποιαδήποτε αιτία, κατά τη 
διάρκεια ισχύος της ρύθμι-
σης, ήτοι μετά την ενεργο-
ποίηση αυτής με εκούσια 
καταβολή, εφόσον δεν πι-
στώνεται σε άλλες οφειλές 
που δεν έχουν ρυθμιστεί ή 
πιστώνονται διαφορετικά 
κατά τις κείμενες διατάξεις.

Ποσά που αποδίδονται από 
επιβληθείσες κατασχέσεις 

στα χέρια τρίτων πέραν του ανωτέρω 
ποσοστού δεν επιστρέφονται.
Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, η Φο-
ρολογική Διοίκηση δύναται να εξετάζει 
αίτημα περιορισμού κατασχέσεων στα 
χέρια τρίτων, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του 
ΚΕΔΕ.

Άρθρο 11
Λοιπά στοιχεία της ρύθμισης

1. Όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται από 
τον πρωτοφειλέτη, η υποβολή της διε-
νεργείται μόνο στην αρμόδια Υπηρεσία.

2. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης επι-
θυμεί την προεξόφληση της ρύθμισης 
ή την αλλαγή προγράμματος ρύθμισης, 
υποβάλλει σχετική αίτηση στην αρμόδια 
Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο ή άλλη Υπηρεσία, 
ώστε να τύχει των απαλλαγών του νέου 
προγράμματος ρύθμισης που τελικά δι-
αμορφώνεται ή και να υπαχθεί στο νέο 
πρόγραμμα ρύθμισης κατά περίπτωση.

3. Η διάρκεια της ρύθμισης των βε-

βαιωμένων οφειλών υπέρ αλλοδαπού 
δημοσίου κατόπιν αιτήσεων αμοιβαίας 
συνδρομής στην είσπραξη δεν δύναται 
να υπερβαίνει την ημερομηνία παραγρα-
φής, όπως αυτή ορίζεται από το αλλοδα-
πό δημόσιο.

4. Τυχόν εκκρεμής πίστωση ποσού έως 
πενήντα (50) ευρώ από καταβολή ή 
απόδοση που έχει διενεργηθεί πριν την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης για 
υπαγωγή στη ρύθμιση δεν εμποδίζει την 
υποβολή της σχετικής αίτησης μέσω δι-
αδικτυακής εφαρμογής.

5. Σε έκτακτες περιπτώσεις που για 
οποιαδήποτε αιτία δεν εμφανίζονται στο 
πληροφοριακό σύστημα των Δ.Ο.Υ. οι 
πληρωμές που έχουν διενεργηθεί στους 
φορείς είσπραξης, ο αιτών οφείλει να 
προσκομίζει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. το 
σχετικό παραστατικό πληρωμής, για την 
αξιολόγηση του αιτήματος χορήγησης 
αποδεικτικού ενημερότητας.

6. Η υπαγωγή στη ρύθμιση δεν επηρε-
άζει τον τρόπο χορήγησης των πιστο-
ποιητικών του άρθρου 105 του Κώδι-
κα Φορολογίας κληρονομιών, δωρεών 
κ.λπ., ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο 
άρθρο του Ν.2961/2001 (ΦΕΚ 266 Α') 
και του άρθρου 54Α του Ν. 4174/2013 
(ΦΕΚ 170Α'), όπως ορίζεται στις 
αποφάσεις ΠΟΛ.1004/2.1.2015 και 
ΠΟΛ.1015/14.1.2015, συνεπώς δεν χο-
ρηγούνται τα πιστοποιητικά αυτά αν δεν 
έχει καταβληθεί ο επιμεριστικά αναλο-
γών φόρος.

Άρθρο 12

Για το χρονικό διάστημα που είναι δυνα-
τή η υπαγωγή στη ρύθμιση της παρού-
σας, η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση της 
υποπαραγράφου Α1 της παραγράφου Α 
του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 
(ΦΕΚ 107 Α') δεν δύναται να υποβληθεί 
ηλεκτρονικά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΛΓΑ - ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ

Σε περίπτωση 
που ο οφειλέτης 

επιθυμεί την 
προεξόφληση 
της ρύθμισης 
ή την αλλαγή 

προγράμματος 
ρύθμισης, υπο-
βάλλει σχετική 

αίτηση στην 
αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
ή Τελωνείο ή 

άλλη Υπηρεσία
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