
 

 

 

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2011 
Αρ. Πρωτ.: ∆16Α 1103778 ΕΞ 2011 
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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ – ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
ΘΕΜΑ : Ρύθµιση ληξιπρόθεσµων χρεών.  
Σχετ. η εγκύκλιός µας ΠΟΛ.1136/7.10.2010 
 
Σας γνωστοποιούµε τις αλλαγές που επήλθαν µε την Α.Υ.Ο ∆16Α 1093861 ΕΞ 
4.7.2011, ΦΕΚ 1593, τ.Β’/05.07.2011 για την υπαγωγή στη ρύθµιση του άρθρου 14 
ν.3888/2010 (ΦΕΚ 175, τ. Α’/2010) των βεβαιωµένων, µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 
2010, οφειλών (ληξιπρόθεσµων ή µη) προς το ∆ηµόσιο. 
 
Η τροποποίηση της ρύθµισης αυτής κρίθηκε απαραίτητη, λόγω της οικονοµικής 
κρίσης και της αδυναµίας πολλών επιχειρήσεων να υπαχθούν µε τους όρους της 
αρχικής ρύθµισης και αφορά στα εξής: 
 
- παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής σε αυτή µε την καταβολή µίας µόνο δόσης, κατά 
την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης στα προγράµµατα δόσεων των περιπτώσεων β' 
- στ' της παρ. 1 του άρθρου 14 της ρύθµισης του ν.3888/2010, λαµβανοµένων υπόψη 
και των ελαχίστων ποσών µηνιαίων δόσεων (π.χ. τον Ιούλιο δυνατότητα υπαγωγής σε 
πρόγραµµα από 1 µέχρι 36 µηνιαίες δόσεις, τον Αύγουστο δυνατότητα υπαγωγής σε 
πρόγραµµα από 1 µέχρι 35 µηνιαίες δόσεις κ.ο.κ.). 
 
- Θα εξακολουθήσει να παρέχεται η δυνατότητα στον οφειλέτη, ο οποίος για 
οποιοδήποτε λόγο απωλέσει τη ρύθµιση, να επανενταχθεί για το εναποµείναν ποσό 
στα προγράµµατα αυτής, κατά τα ανωτέρω οριζόµενα. 
 
- Στον οφειλέτη που είναι συνεπής στη ρύθµιση θα χορηγείται αποδεικτικό 
ενηµερότητας των οφειλών του προς το ∆ηµόσιο, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές 
προϋποθέσεις του άρθρου 26 ν. 1882/1990, όπως ισχύει, κατά τα ειδικότερα 
οριζόµενα στην Α.Υ.Ο. 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999 (ΦΕΚ 2134, 
τ.Β’), όπως ισχύει. 
 
Παρακαλείσθε όπως προβείτε σε άµεση επικοινωνία, τηλεφωνικά ή µε κάθε άλλο 
πρόσφορο τρόπο, µε τους οφειλέτες του ∆ηµοσίου αρµοδιότητάς σας (κατά 
προτίµηση η προσωπική σας τηλεφωνική επικοινωνία κρίνεται πιο αποτελεσµατική ή 
εναλλακτικά µέσω ειδικού συνεργείου που θα συστήσετε), τους οποίους πρέπει να 
ενηµερώσετε για τις δυνατότητες που τους παρέχει η εν λόγω τροποποιηθείσα 
ρύθµιση, µε σκοπό τη µεγιστοποίηση της ανταπόκρισής τους, στοχεύοντας στην 
αύξηση των εσόδων του Κράτους. 



 

 

 

 
Θα ακολουθήσει άµεσα και η αποστολή οδηγιών από τη ∆-30 σχετικά µε τις 
προσαρµογές των υποσυστηµάτων ∆ικαστικού και Εσόδων του πληροφοριακού 
συστήµατος TAXIS. 
 
Τέλος, για διευκόλυνσή σας, επισυνάπτεται ενδεικτικός πίνακας δυνατοτήτων της 
τροποποιηµένης ρύθµισης ανά µήνα υποβολής αίτησης, για τον οποίο θα ζητάτε 
τυχόν διευκρινίσεις από την αρµόδια Υπηρεσία του TAXIS.. 
 
Ο Γενικός Γραµµατέας Φορολογικών & Τελωνειακών Θεµάτων 
Ι. Καπελέρης 
 
Ακριβές αντίγραφο  
Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ν.3888/2010 ΑΝΑ ΜΗΝΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

 
 
Τα ελάχιστα όρια των αρχικών διατάξεων είναι ανάλογα των νέων δόσεων. 

  Ανώτερο πλήθος δόσεων και ποσοστό έκπτωσης 
προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής 

ανά <τύπο ρύθμισης> 
Τρέχων μήνας  ‐90% Τύπος 

<4079> 
‐80% Τύπος 

<4081> 
‐70% Τύπος 

<4083> 
‐50% Τύπος 

<4085> 

7ος/2011  3  15  27  36 
8ος/2011  2  14  26  35 
9ος/2011  1  13  25  34 
10ος/2011   12  24  33 
11ος/2011   11  23  32 
12ος/2011   10  22  31 
1ος/2012    9  21  30 
2ος/2012    8  20  29 
3ος/2012    7  19  28 
4ος/2012    6  18  27 
5ος/2012    5  17  26 
6ος/2012    4  16  25 
7ος/2012    3  15  24 
8ος/2012    2  14  23 
9ος/2012    1  13  22 
10ος/2012     12  21 
11ος/2012     11  20 
12ος/2012     10  19 
1ος/2013      9  18 
2ος/2013      8  17 
3ος/2013      7  16 
4ος/2013      6  15 
5ος/2013      5  14 
6ος/2013      4  13 
7ος/2013      3  12 
8ος/2013      2  11 
9ος/2013      1  10 
10ος/2013       9 
11ος/2013       8 
12ος/2013       7 
1ος/2014        6 
2ος/2014        5 
3ος/2014        4 
4ος/2014        3 
5ος/2014        2 
6ος/2014        1 


