Αθήνα, 30 Νοεµβρίου 2010
Αριθ. Πρωτ. 1164257/ΕΞ/0016
ΦΕΚ 1978 Β/21.12.10
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
1) ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
∆/ΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Τµήµα: Α'
Τηλέφωνο : 210 3635963
FAX:210 3635077
2) ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
∆/ΝΣΗ 19η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ∆'
Τηλ : 210 6987439-6987458
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Α.Υ.Ο. 1130277/ΕΞ/2010-0016/5.10.10 (ΦΕΚ 1670 τ.
Β)
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.3888/2010, όπως ισχύουν (ΦΕΚ 175 Α'/30
Σεπτεµβρίου 2010) και ιδιαίτερα της παρ.7 µε την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση
στον Υπουργό Οικονοµικών να καθορίζει: α) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες
οφειλέτης που έχει υπαχθεί σε πρόγραµµα ρύθµισης από τα προβλεπόµενα στην
παράγραφο 1, µπορεί να υπαχθεί σε άλλο πρόγραµµα της παραγράφου 1, β) τους
όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οφειλέτες µπορούν να υπαχθούν στις
ρυθµίσεις της παραγράφου 1 µετά την 29η Οκτωβρίου 2010, για χρέη που έχουν
βεβαιωθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού και γ) τους όρους και τις
προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθµιση βεβαιωµένων αλλά µη ληξιπρόθεσµων οφειλών
και δ) τις προϋποθέσεις χορήγησης και διάρκειας ισχύος του αποδεικτικού
φορολογικής ενηµερότητας στους οφειλέτες που είναι συνεπείς προς τις υποχρεώσεις
τους και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου
αυτού.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν.δ.356/1974 (ΦΕΚ 90 Α).
3. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του ν. 3888/2010 µε τις οποίες
ορίζεται ότι ως προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής για την εφαρµογή των
απαλλαγών των περιπτώσεων β εως και στ της παρ. 1 λογίζονται σε κάθε περίπτωση
οι προσαυξήσεις όπως έχουν διαµορφωθεί κατά την ηµεροµηνία καταβολής της
πρώτης δόσης, η οποία έπρεπε να καταβληθεί µέχρι την 29η Οκτωβρίου 2010.

4. Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισµού, αντίθετα επιδιώκεται η άµεση αύξηση των εσόδων.
5. Την ∆6Α1142500 ΕΞ /26.10.2010 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία ανατέθηκε η άσκηση αρµοδιοτήτων για
θέµατα φορολογίας στον Υφυπουργό Οικονοµικών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Η παράγραφος 6 της 1130277/ΕΞ/2010/0016/05.10.2010 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ1670 τ. Β
21.10.10) αντικαθίσταται ως εξής :
« Σε οφειλέτες που δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση της παρ. 1 του αρθρ. 14 του ν.
3888/2010 µέχρι 29 Οκτωβρίου 2010 παρέχεται η δυνατότητα να υπαχθούν
µεταγενέστερα :
α) εφόσον ζητήσουν να υπαχθούν σε πρόγραµµα δόσεων των περιπτώσεων β. έως και
στ. των διατάξεων της παρ. 1 του άρθ. 14, ν.3888/10, πρέπει να καταβάλουν πλέον
της τρέχουσας δόσης και όλες τις δόσεις της ρύθµισης της επιλογής τους, των οποίων
έχει παρέλθει η ηµεροµηνία καταβολής, από 29.10.2010 µέχρι και την ηµεροµηνία
υποβολής της αίτησής τους για υπαγωγή στη ρύθµιση, επιβαρυµένες µε προσαύξηση
ένα τοις εκατό (1%) ανά µήνα.
β) εφόσον ζητήσουν να εξοφλήσουν εφάπαξ, πρέπει να καταβάλουν το σύνολο των
οφειλών τους µε απαλλαγή ποσοστού των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής,
όπως αυτές είχαν διαµορφωθεί στις 29.10.10, ίσο µε αυτό που αντιστοιχεί στο µήνα
της εξόφλησης του προγράµµατος ρύθµισης, όπως προκύπτει, ανεξαρτήτως
ελαχίστου ποσού δόσης, και µε την επιβάρυνση της προσαύξησης του ένα τοις εκατό
(1%) ανά µήνα.»
2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 9 της 1130277/ΕΞ/2010/0016/05.10.2010 Α.Υ.Ο.
(ΦΕΚ 1670 τΒ 21.10.10) αντικαθίσταται ως εξής :
«Οι υπόλοιπες δόσεις µετά την απαλλαγή, επιβαρύνονται µε προσαύξηση ένα τοις
εκατό (1%) ανά µήνα.»
Οι ανωτέρω αντικαταστάσεις ισχύουν από την ηµεροµηνία ισχύος της αρχικής
Α.Υ.Ο.
Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας
Ο Υφυπουργός Οικονοµικών
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

