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ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.3775/2009.  
 
    
     Σας  κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.3775/2009 (Φ.Ε.Κ. Α’122/21-7-
2009) και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή 
τους: 
       Με τις διατάξεις  του ως άνω άρθρου ορίζεται ότι δεν είναι ισχυρή η περαίωση των 
υποθέσεων εκείνων που περαιώνονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1-11 του 
ν.3259/2004, 28 του ν.3697/2008, 89 του ν.3746/2009 και 10 του ν.3763/2009, εφόσον 
δεν καταβάλλονται εμπρόθεσμα τουλάχιστον δύο συνεχόμενες ή μη δόσεις των 
οικείων ποσών  φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων που βεβαιώνονται στο πλαίσιο της 
περαίωσης κατά το άρθρο 11 του ως άνω ν.3259/2004, όπως ισχύει.    
       Τα παραπάνω ισχύουν κατ’ αρχήν  για υποθέσεις που περαιώνονται από τη 
δημοσίευση του ν.3775/2009 (21-7-2009) και μετά (σχετ. και το άρθρο 43 του ίδιου 
νόμου περί έναρξης ισχύος), ισχύουν όμως  ανάλογα και για υποθέσεις που είχαν ήδη  
περαιωθεί με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις κατά την 21-7-2009. 
      Εξαιρετικά, η περαίωση παραμένει  ισχυρή    για τις υποθέσεις εκείνες που είχαν 
ήδη περαιωθεί κατά την 21-7-2009  και για τις οποίες κατά την ημερομηνία αυτή  
υφίσταντο ληξιπρόθεσμες οφειλές από δύο συνεχόμενες ή μη δόσεις από την 
περαίωση, εφόσον εντός δύο μηνών από την πιο πάνω ημερομηνία, δηλαδή μέχρι   
21-9-2009, καταβληθούν όλες οι ως  άνω ληξιπρόθεσμες οφειλές.                                
       Ενόψει των ανωτέρω τονίζεται ότι δεν είναι δυνατή από 21-7-2009 και μετά και 
δεν θα πρέπει να εξετάζονται σχετικά αιτήματα, η υπαγωγή σε τυχόν διευκόλυνση 
καταβολής ή ρύθμιση χρεών για ποσά φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων που 
προέκυψαν στο πλαίσιο της περαίωσης και αφορούν τουλάχιστον δύο συνεχόμενες ή 
μη δόσεις αυτής. Στις τυχόν περιπτώσεις διευκολύνσεων ή ρυθμίσεων που 
χορηγήθηκαν – συντελέστηκαν από 21-7-2009 μέχρι σήμερα και αφορούν τέτοιου 
είδους ποσά, η περαίωση παραμένει ισχυρή μόνο εφόσον μέχρι 21-9-2009 
καταβληθούν ολοσχερώς τα  ποσά αυτά.                         
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     Σημειώνεται ότι οι  υποθέσεις εκείνες για τις οποίες δεν είναι ισχυρή η περαίωση  
κατά τα ανωτέρω υπόκεινται πλέον σε έλεγχο κατά τις κείμενες διατάξεις, ο οποίος και 
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θα πρέπει να επισπεύδεται ανάλογα και με τα δεδομένα κάθε υπόθεσης. Για τις 
υποθέσεις αυτές τα καταβληθέντα ποσά βάσει της διαδικασίας περαίωσης 
συμψηφίζονται με τα αποτελέσματα των ως άνω διενεργούμενων ελέγχων και η τυχόν 
αρνητική διαφορά επιστρέφεται μόνο εφόσον προκύπτει από τακτικό έλεγχο, 
αποκλειομένης της επιστροφής στο πλαίσιο άλλου είδους ελέγχου. 
 
Συνημμένα: Τρία (3) φύλλα. 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Δ Ι Α Ν Ο Μ Η Σ 
Ι.   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Όλες οι Δ.Ο.Υ. 
2. Δ.Ε.Κ. Αθηνών, Θεσ/νίκης 
3. Όλα τα Π.Ε.Κ. 
 

ΙΙ.  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Περιφ. Οικον. Επιθ/σεις - όλοι οι Οικ. Επιθ/τές 
2. Περιφερειακές Δ/νσεις ΥΠ.Ε.Ε. 
3. Αποδέκτες Πινάκων: Η' (εκτός των αριθμ. 8, 9, 10), ΙΑ', ΙΒ' (εκτός των αριθμ. 9 

έως 17), ΙΓ', ΙΕ', ΙΣΤ', ΙΖ', ΙΗ', Κ’ (εκτός των αριθμ.8,9), ΚΒ' 
4. Συμβούλιο της Επικρατείας 
5. Γενικός Επίτροπος Επικρατείας επί των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων 
6. ΠΟΕ-ΔΟΥ - Ομήρου 18, Τ.Κ. 106 72, Αθήνα 
7. Περιοδικό «Φορολογική Επιθεώρηση» - Ομήρου 18, Τ.Κ. 106 72, Αθήνα 

 
 ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Υφυπουργού 
3. Γραφεία Γεν. Γραμματέων Φορ.& Τελ.Θεμάτων και Πληρ.Συστημάτων 
4. Γραφείο Ειδ. Γραμματέα ΥΠ.Ε.Ε. 
5. Γραφεία Γεν. Δ/ντών Φορολογίας, Φορολ. Ελέγχων, Κ.Ε.Π.Υ.Ο., Οικον. 

Επιθ/σης, Διοικ. Υποστήριξης και Δημ.Περ. & Εθν. Κληροδοτημάτων 
6. Δ/νσεις Γεν. Δ/νσεων Φορολογίας, Φορολ. Ελέγχων, Οικον. Επιθ/σης και 

Διοικ. Υποστήριξης 
7. Δ/νσεις ΥΠ.Ε.Ε. (Κ.Υ.) 
8. Γ.Γ.Π.Σ. - Δ/νση Εφαρμογών Η/Υ (Δ/30) 
9. Διεύθυνση Ελέγχου – Τμήματα Α’, Β', Γ’, Δ’, Ε’ (από 10 αντίγραφα) 
10. Μ.Ε.Τ.Α. 
11. Τράπεζα Δημοσιονομικών Δεδομένων (Τ.Δ.Δ.) 
12. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών   
13.Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (20 αντίγραφα) 

 
 
 
 
 


