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ΕΟΔΩΝ
TMHMA: A’
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ΘEMA: Ρύθμιση άρθρου 14 ν.3888/2010 (ΦΔΚ 175 Α’)

ΑΠΟΦΑΖ
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ
΄Δρνληαο ππόςε:
1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.3888/2010, όπσο ηζρύνπλ (ΦΔΚ 175 Α’/30
Σεπηεκβξίνπ 2010) θαη ηδηαίηεξα ηεο παξ.7 κε ηελ νπνία παξέρεηαη εμνπζηνδόηεζε ζηνλ
Υπνπξγό Οηθνλνκηθώλ λα θαζνξίδεη: α) ηηο πξνϋπνζέζεηο ππό ηηο νπνίεο νθεηιέηεο πνπ
έρεη ππαρζεί ζε πξόγξακκα ξύζκηζεο από ηα πξνβιεπόκελα ζηελ παξάγξαθν 1, κπνξεί
λα ππαρζεί ζε άιιν πξόγξακκα ηεο παξαγξάθνπ 1, β) ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο
ππό ηηο νπνίεο νθεηιέηεο κπνξνύλ λα ππαρζνύλ ζηηο ξπζκίζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 κεηά
ηελ 29ε Οθησβξίνπ 2010, γηα ρξέε πνπ έρνπλ βεβαησζεί κέρξη ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ
λόκνπ απηνύ θαη γ) ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ππαγσγήο ζηε ξύζκηζε βεβαησκέλσλ
αιιά κε ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ θαη δ) ηηο πξνϋπνζέζεηο ρνξήγεζεο θαη δηάξθεηαο ηζρύνο
ηνπ απνδεηθηηθνύ θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο ζηνπο νθεηιέηεο πνπ είλαη ζπλεπείο πξνο ηηο
ππνρξεώζεηο ηνπο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
άξζξνπ απηνύ.
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2. Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5 θαη 6 ηνπ λ.δ.356/74 (ΦΔΚ 90 Α’).
3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 λ.1882/90 (ΦΔΚ 43 Α’) όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ.2648/98 (ΦΔΚ 238 Α’) θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18
λ.2753/1999 (ΦΔΚ 249 Α’) θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο Α.Υ.Ο. 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ
1223/24.11.1999 (ΦΔΚ 2134 Β’/1999), όπσο ηζρύεη ζήκεξα.
4. Τε δηαπίζησζε όηη από ηελ απόθαζε απηή δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ, αληίζεηα επηδηώθεηαη ε άκεζε αύμεζε ησλ εζόδσλ

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ
1. Τν πνζό ηεο ρνξεγνύκελεο έθπησζεο ησλ πξόζζεησλ θόξσλ ή ηειώλ ζύκθσλα κε
όζα νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε α ηεο παξ.1 ηνπ αξζξ.14 λ.3888/2010 (ΦΔΚ 175 Α’),
πξνζδηνξίδεηαη κεηά από ππεξεζηαθό ζεκείσκα ηνπ δηθαζηηθνύ ηκήκαηνο πξνο ην
αξκόδην ηκήκα βεβαίσζεο ηεο ίδηαο Γ.Ο.Υ. ή εθόζνλ πξόθεηηαη γηα άιιε ππεξεζία
απνζηνιή ηνπ ίδηνπ ζεκεηώκαηνο κε ηειενκνηνηππία, ε νπνία ππνρξενύηαη λα
απαληήζεη απζεκεξόλ ή ην αξγόηεξν εληόο ηεο επόκελεο εξγάζηκεο εκέξαο γηα ην
αθξηβέο πνζό ηνπ πξόζζεηνπ θόξνπ ή ηέινπο πνπ έρεη βεβαησζεί κε ην ζπγθεθξηκέλν
ρξεκαηηθό θαηάινγν θαη γηα ην νπνίν δεηείηαη ε εθάπαμ πιεξσκή.
Μεηά ηελ θαηαβνιή, ην ηκήκα εζόδσλ ζπληάζζεη αηνκηθό θύιιν έθπησζεο είηε
κεκνλσκέλν αλά νθεηιέηε είηε ζπγθεληξσηηθό, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ
π.δ.16/89 θαη πξνβαίλεη ζηελ νίθνζελ δηαγξαθή ησλ πξόζζεησλ θόξσλ θαη ηειώλ γηα ηα
νπνία έρεη ρνξεγεζεί έθπησζε.
2. Ο νθεηιέηεο πνπ έρεη ππαρζεί ζε ξύζκηζε ηεο παξ.1 ηνπ άξζξ.14 λ.3888/10 κπνξεί λα
επηιέμεη ηελ ππαγσγή ηνπ ζε άιιε ξύζκηζε ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ κε πεξηζζόηεξεο
δόζεηο γηα ην ππόινηπν κόλν πξνο θαηαβνιή πνζό, νπόηε δηθαηνύηαη απαιιαγή από ηηο
πξνζαπμήζεηο εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο γηα ην πνζό απηό, ζύκθσλα κε ηε λέα ξύζκηζε.
3. Ο νθεηιέηεο πνπ έρεη ππαρζεί κε ξύζκηζε ζε πνιιέο κεληαίεο δόζεηο έρεη ην δηθαίσκα λα
επηιέμεη λέα ξύζκηζε, κε ιηγόηεξεο κεληαίεο δόζεηο, νπόηε ηπγράλεη απαιιαγήο
πξνζαπμήζεσλ εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο γηα ην ππόινηπν πνζό κε ην πνζνζηό πνπ
νξίδεηαη ζηε ξύζκηζε ηεο λέαο επηινγήο ηνπ.
4. Ο νθεηιέηεο πνπ έρεη δεηήζεη ηελ θαηαβνιή ησλ νθεηιώλ ηνπ κε δόζεηο, ζύκθσλα κε ηα
νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.3888/2010, θαηαβάιεη ηελ πξώηε
δόζε αιιά κέζα ζηελ πξνζεζκία ηεο εθάπαμ εμόθιεζεο θαηαβάιεη θαη όιεο ηηο
ππόινηπεο δόζεηο δηθαηνύηαη απαιιαγήο από πξνζαπμήζεηο εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο
θαηά πνζνζηό εθαηό ηνηο εθαηό (100%). Δάλ ε θαηαβνιή ηνπ ζπλόινπ ηεο νθεηιήο

πξαγκαηνπνηεζεί εληόο πέληε εκεξώλ από ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο δηθαηνύηαη θαη
έθπησζε ησλ πξόζζεησλ θόξσλ θαη ηειώλ, όπσο νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε α ηεο
παξαγξάθνπ 1.
5. Δθόζνλ ν νθεηιέηεο επηζπκεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο ξύζκηζεο λα εμνθιήζεη
εθάπαμ ηηο ππόινηπεο δόζεηο ησλ ξπζκηζκέλσλ νθεηιώλ, παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα
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πξνζαπμήζεσλ εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο, ίζν κε απηό πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκό ησλ
κεληαίσλ δόζεσλ πνπ ηειηθά δηακνξθώλεηαη.
6. Σε νθεηιέηεο πνπ δελ ζα εληαρζνύλ ζε ξύζκηζε ηεο παξ.1 ηνπ άξζξ.14 λ.3888/2010
κέρξη 29 Οθησβξίνπ 2010 παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα λα εληαρζνύλ κεηαγελέζηεξα,
εθόζνλ θαηαβάινπλ καδί κε ηελ πξώηε δόζε θαη όιεο ηηο δόζεηο ηεο ξύζκηζεο ηεο
επηινγήο ηνπο, ησλ νπνίσλ έρεη παξέιζεη ε εκεξνκελία θαηαβνιήο, από 29.10.2010
κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζήο ηνπο γηα ππαγσγή ζηε ξύζκηζε, νπόηε
γηα ην ελαπνκείλαλ πνζό ρνξεγείηαη ην πνζνζηό έθπησζεο ησλ πξνζαπμήζεσλ
εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο ηεο ξύζκηζεο όπσο απηή δηακνξθώλεηαη κε ην άζξνηζκα ησλ
δόζεσλ.
7. Οθεηιέηεο νη νπνίνη έρνπλ ππαρζεί ζε ξύζκηζε ηεο παξ.1 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ θαη
απνιέζνπλ απηήλ ιόγσ ζπλδξνκήο ησλ πξνϋπνζέζεσλ ηεο παξ.3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ,
δύλαληαη λα δεηήζνπλ ηελ ππαγσγή ηνπο ζε λέα ξύζκηζε ηεο παξ.1 γηα ην
ππνιεηπόκελν πνζό θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν.
8. Σηε ξύζκηζε ππάγνληαη ππνρξεσηηθά όια ηα ρξέε ηα νπνία έρνπλ θαηαζηεί
ιεμηπξόζεζκα κέρξη 30.09.2010.
Δπίζεο δύλαληαη λα ππαρζνύλ κεηά από επηινγή ηνπ νθεηιέηε:
α) όζα έρνπλ βεβαησζεί κέρξη 30.09.2010 θαη δελ έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξόζεζκα.
β) όζα ηεινύλ ζε δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή αλαζηνιή.
γ) όζα ηεινύλ ζε δηεπθόιπλζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ή ζε λνκνζεηηθή ξύζκηζε.
9. Οη πξνζαπμήζεηο εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο επί ησλ νπνίσλ πξνζδηνξίδνληαη νη
απαιιαγέο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξ.14 ηνπ λ.3888/2010, είλαη απηέο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί
θαηά ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηεο πξώηεο δόζεο ηεο ξύζκηζεο. Οη ππόινηπεο δόζεηο
κεηά ηελ απαιιαγή, επηβαξύλνληαη κε ηηο θαηά Κ.Δ.Γ.Δ. πξνζαπμήζεηο.

10. Σηνπο νθεηιέηεο πνπ είλαη ζπλεπείο ζηε ξύζκηζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 14
ηνπ λ.3888/2010 θαη ζπληξέρνπλ θαη νη ινηπέο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξ.26 ηνπ
λ.1882/90, όπσο ηζρύεη, ρνξεγείηαη απνδεηθηηθό ελεκεξόηεηαο από ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Υ.,
κεληαίαο ηζρύνο, εθόζνλ θαηαβιεζνύλ δόζεηο ηεο ξύζκηζεο σο αθνινύζσο:
α) γηα ξπζκίζεηο κέρξη 3 κεληαίσλ δόζεσλ κε ηελ θαηαβνιή κίαο δόζεο ηνπιάρηζηνλ.
β) γηα ξπζκίζεηο από 4 έσο 12 κεληαίεο δόζεηο κε ηελ θαηαβνιή κηαο δόζεο πνπ
έπεηαη ηεο εκεξνκελίαο θαηάζεζεο ηνπ αηηήκαηνο ηεο ρνξήγεζεο απνδεηθηηθνύ
ελεκεξόηεηαο, θαη ζπλνιηθά όρη ιηγόηεξεο ησλ ηξηώλ δόζεσλ.
γ) γηα ξπζκίζεηο από 13 έσο 24 κεληαίεο δόζεηο κε ηελ θαηαβνιή δύν δόζεσλ πνπ
έπνληαη ηεο εκεξνκελίαο θαηάζεζεο ηνπ αηηήκαηνο ρνξήγεζεο ελεκεξόηεηαο, θαη
ζπλνιηθά όρη ιηγόηεξεο ησλ ηεζζάξσλ δόζεσλ.
δ) γηα ξπζκίζεηο από 25 έσο 45 κεληαίεο δόζεηο κε ηελ θαηαβνιή ηξηώλ δόζεσλ πνπ
έπνληαη
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ελεκεξόηεηαο, θαη ζπλνιηθά όρη ιηγόηεξεο ησλ έμη δόζεσλ.
.
Η παξνύζα απόθαζε, πνπ ηζρύεη από 5-10-2010, λα δεκνζηεπζεί ζηελ εθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο.

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ
Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ
ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ

Α. ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ
1. Δζληθό Τππνγξαθείν (γηα ηε δεκνζίεπζε)
2. Οιεο ηηο Γ.Ο.Υ θαη ηα Τεισλεία
3. Γ.Γ.Π.Σ / Γ.30
Β. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ
1.
2.
3.
4.

Απνδέθηεο πίλαθα Α (εθηόο ησλ Γ.Ο.Υ θαη ησλ Τεισλείσλ)
Απνδέθηεο πίλαθα Β
Απνδέθηεο πηλάθσλ από ΣΤ εσο θαη ηέινο
Γ. 19 θαη Γ.33

Γ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Γξαθείν θ. Υπνπξγνύ
Γξαθεία θ.θ. Υθππνπξγώλ
Γξαθεία θ.θ. Γεληθώλ Γξακκαηέσλ
Γξαθεία θ.θ. Γελ. Γηεπζπληώλ
Όιεο ηηο Γηεπζύλζεηο, Τκήκαηα θαη Αλεμάξηεηα Γξαθεία ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο
θαη Οηθνλνκηθώλ
Γηεύζπλζε 16ε – Τκήκαηα Α,Β,Γ,Γ,Δ,ΣΤ, Κιηκάθην ζην ΚΔΠΥΟ (20 αληίγξαθα).
ΠΟΔ – Γ.Ο.Υ Πεξηνδηθό Φνξνινγηθή Δπηζεώξεζε
Γξαθείν Τύπνπ θαη Γεκνζίσλ Σρέζεσλ
Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ

NOMO 3888 /2010 ΦΔΚ 175/30.09.2010, ΣΔΤΥΟ Α
Εκούζια καηάπγηζη θοπολογικών διαθοπών, πύθμιζη ληξιππόθεζμων σπεών, διαηάξειρ για ηην αποηελεζμαηική ηιμωπία ηηρ
θοποδιαθςγήρ και άλλερ διαηάξειρ.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΩΝ ΟΦΔΙΛΩΝ, ΣΗΝ ΔΙΠΡΑΞΗ ΣΩΝ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ
ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΗ ΣΙΜΩΡΙΑ ΣΩΝ ΑΓΙΚΗΜΑΣΩΝ ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ
Άπθπο 14 Ρύθμιση ληξιππόθεσμων οφειλών

1. Σα θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ ιεμηπξφζεζκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα
Είζπξαμεο Δεκνζίσλ Εζφδσλ, ρξέε πξνο ην Δεκφζην, θαζψο θαη ρξέε ππέξ ηξίησλ πνπ εηζπξάηηνληαη κέζσ
ησλ Δ.Ο.Τ., κπνξεί, κεηά απφ αίηεζε ηνπ νθεηιέηε ε νπνία ππνβάιιεηαη κέρξη ηελ 29ε Οθησβξίνπ 2010
ζηελ αξκφδηα Δ.Ο.Τ. ή Σεισλείν πνπ είλαη βεβαησκέλα, λα ξπζκίδνληαη θαη λα θαηαβάιινληαη σο
αθνινχζσο:
α) Εθάπαμ, κε απαιιαγή απφ ηηο πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαηά πνζνζηφ εθαηφ ηνηο εθαηφ
(100%) θαη έθπησζε απφ ηπρφλ πξφζζεηνπο θφξνπο ή πξφζζεηα ηέιε πνπ ζπκβεβαηψζεθαλ κε ηελ θχξηα
νθεηιή απφ ην έηνο 2007 θαη κεηά, θαηά πνζνζηφ, πνπ δηαθνξνπνηείηαη, αλάινγα κε ην έηνο βεβαίσζεο:
αα) φζα βεβαηψζεθαλ εληφο ηνπ 2007, θαηά πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%),
ββ) φζα βεβαηψζεθαλ εληφο ηνπ 2008, θαηά πνζνζηφ είθνζη ηνηο εθαηφ (20%),
γγ) φζα βεβαηψζεθαλ εληφο ηνπ 2009, θαηά πνζνζηφ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) θαη,
δδ) φζα βεβαηψζεθαλ εληφο ηνπ 2010 θαηά πνζνζηφ ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%).
β) ε δχν (2) έσο ηξεηο (3) κεληαίεο δφζεηο, κε απαιιαγή απφ ηηο πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο
θαηά πνζνζηφ ελελήληα πέληε ηνηο εθαηφ (95%) θαη κε ειάρηζην πνζφ κεληαίαο δφζεο ηξηαθφζηα (300) επξψ.
γ) ε ηέζζεξηο (4) έσο δψδεθα (12) κεληαίεο δφζεηο κε απαιιαγή πνζνζηνχ ελελήληα ηνηο εθαηφ (90%) ησλ
πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαη κε ειάρηζην πνζφ κεληαίαο δφζεο πεληαθφζηα (500) επξψ.
δ) ε δεθαηξείο (13) έσο είθνζη ηέζζεξηο (24) κεληαίεο δφζεηο κε απαιιαγή πνζνζηνχ νγδφληα ηνηο εθαηφ
(80%) ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαη κε ειάρηζην πνζφ κεληαίαο δφζεο πεληαθφζηα (500)
επξψ.
ε) ε είθνζη πέληε (25) έσο ηξηάληα έμη (36) κεληαίεο δφζεηο κε απαιιαγή πνζνζηνχ εβδνκήληα ηνηο εθαηφ
(70%) ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαη κε ειάρηζην πνζφ κεληαίαο δφζεο ρίιηα (1.000)
επξψ.
ζη) ε ηξηάληα επηά (37) έσο ζαξάληα πέληε (45) κεληαίεο δφζεηο, κε απαιιαγή πνζνζηνχ πελήληα ηνηο
εθαηφ (50%) ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαη κε ειάρηζην πνζφ κεληαίαο δφζεο ρίιηα
(1.000) επξψ.
Ωο πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απαιιαγψλ ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ έσο θαη
ζη΄, ινγίδνληαη ζε θάζε πεξίπησζε νη πξνζαπμήζεηο φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί θαηά ηελ εκεξνκελία
θαηαβνιήο ηεο α΄ δφζεο. Οη ππφινηπεο δφζεηο επηβαξχλνληαη κε πξνζαχμεζε έλα ηνηο εθαηφ (1%) αλά κήλα
θαη φπσο εηδηθφηεξα πξφθεηηαη λα θαζνξηζζεί ζχκθσλα κε ηελ θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηεο παξαγξάθνπ 7
ππνπξγηθήο απφθαζεο.
2. Η πξψηε δφζε είλαη θαηαβιεηέα ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα ππαγσγή ζηε ξχζκηζε, ε δεχηεξε
δφζε κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ Ννεκβξίνπ 2010, νη δε επφκελεο δφζεηο ηελ ηειεπηαία
εξγάζηκε εκέξα ησλ επφκελσλ κελψλ. Εμαηξεηηθά νη απαιιαγέο ηεο εθάπαμ εμφθιεζεο πνπ πξνβιέπνληαη
ζηελ πεξίπησζε α΄ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, δελ ηζρχνπλ αλ ε εμφθιεζε δελ δηελεξγεζεί εληφο πέληε
εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο.
3. Οη επλντθνί φξνη εμφθιεζεο ηεο παξαγξάθνπ 1, παχνπλ λα ηζρχνπλ αλ ν νθεηιέηεο:
α) δελ θαηαβάιιεη εκπξφζεζκα κία δφζε ηεο πεξίπησζεο β΄ ή δχν δφζεηο ηεο πεξίπησζεο γ΄ ή ηξεηο δφζεηο
ησλ ινηπψλ πεξηπηψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1,
β) θαζπζηεξήζεη ηελ θαηαβνιή ηεο ηειεπηαίαο δφζεο ηεο ξχζκηζήο ηνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν
ηνπ ελφο κελφο ζηελ πεξίπησζε β΄, ησλ δχν κελψλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ή ησλ ηξηψλ κελψλ ζηηο ινηπέο
πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1,
γ) δελ ππνβάιεη εκπξφζεζκα ηηο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο,
θαζ’ φιν ην δηάζηεκα ηεο ξχζκηζεο θαηαβνιήο ησλ ρξεψλ ηνπ θαη κέρξη ηελ εμφθιεζή ηνπο,
δ) δελ είλαη ελήκεξνο γηα ηα ρξέε ηνπ πνπ βεβαηψλνληαη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη κεηά,
γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δχν κελψλ, ή

ε) απνιέζεη δηεπθφιπλζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο πνπ ηνπ έρεη ρνξεγεζεί γηα πθηζηάκελα ρξέε θαηά ηελ
έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ ή πνπ ζα ηνπ ρνξεγεζεί γηα ρξέε πνπ ζα βεβαησζνχλ κεηά ηελ έλαξμε
ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ,
ζη) δελ είλαη ελήκεξνο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δχν κελψλ, γηα ρξέε πνπ βεβαηψζεθαλ κέρξη
ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ, ηα νπνία δελ δήηεζε λα ππαρζνχλ ζηηο ξπζκίζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1.
4. Αλ θαζπζηεξήζεη ε πιεξσκή δφζεο, ε δφζε επηβαξχλεηαη κε πξνζαχμεζε εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο
πέληε ηνηο εθαηφ (5%) γηα θάζε κήλα θαζπζηέξεζεο.
5. Γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν εηψλ δελ επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε δηεπθνιχλζεσλ ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο
ζχκθσλα θαη κε ηα άξζξα 13 έσο 21 ηνπ λ. 2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α΄) απφ ηα φξγαλα ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ
ηδίνπ λφκνπ, γηα ρξέε πνπ βεβαηψζεθαλ ηακεηαθά κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ.
6. ηνλ νθεηιέηε πνπ ζα ππαρζεί ζε ξχζκηζε ησλ ρξεψλ ηνπ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηηο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, δελ ιακβάλνληαη ηα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 22
θαη 23 ηνπ λ.2523/1997, αλαζηέιινληαη δε φζα ηπρφλ ιήθζεθαλ.
Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ξχζκηζεο αλαζηέιιεηαη επίζεο ε δηαδηθαζία ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο
επί θηλεηψλ ή αθηλήησλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε εθηέιεζε αθνξά απνθιεηζηηθά ρξέε πνπ ππήρζεζαλ ζηε
ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ απηνχ. Η αλαζηνιή δελ ηζρχεη γηα θαηαζρέζεηο πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζηα ρέξηα ηξίησλ ή
γηα θαηαζρέζεηο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εθδνζεί νη ζρεηηθέο παξαγγειίεο πξηλ ηελ θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο
ή ηελ εθάπαμ εμφθιεζε ηεο ξχζκηζεο, ηα απνδηδφκελα φκσο πνζά απφ απηέο θαιχπηνπλ δφζεηο ηεο
ξχζκηζεο, εθφζνλ δελ ζπκςεθίδνληαη κε άιιεο νθεηιέο πνπ δελ έρνπλ ξπζκηζηεί.
Αλ ν νθεηιέηεο απνιέζεη ην επεξγέηεκα ηεο ξχζκηζεο, ηα κέηξα πνπ έρνπλ αλαζηαιεί ζπλερίδνληαη.
Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ. 2648/1998 πιελ ηεο παξαγξάθνπ 2 εθαξκφδνληαη θαη γηα ηα ρξέε πνπ
ππάγνληαη ζηε ξχζκηζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ.
Η παξαγξαθή ησλ ρξεψλ γηα ηα νπνία ππνβάιιεηαη αίηεζε ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε αλαζηέιιεηαη απφ ηελ
εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη γηα νιφθιεξν ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αθνξά ε ξχζκηζε,
αλεμαξηήησο θαηαβνιήο νπνηνπδήπνηε πνζνχ, θαη δελ ζπκπιεξψλεηαη πξηλ παξέιζεη έλα έηνο απφ ηε ιήμε
ηεο αλαζηνιήο.
7. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη: α) νη πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο νθεηιέηεο
πνπ έρεη ππαρζεί ζε πξφγξακκα ξχζκηζεο απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 1, κπνξεί λα ππαρζεί ζε
άιιν πξφγξακκα ηεο παξαγξάθνπ 1, β) νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο νθεηιέηεο κπνξνχλ λα
ππαρζνχλ ζηηο ξπζκίζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 κεηά ηελ 29ε Οθησβξίνπ 2010, γηα ρξέε πνπ έρνπλ βεβαησζεί
κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ, γ) νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε
βεβαησκέλσλ αιιά κε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ, δ) νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο θαη ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ
απνδεηθηηθνχ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ζηνπο νθεηιέηεο πνπ είλαη ζπλεπείο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη
θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ.

