
 

 

 Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2013 
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
 
1) ΓΕΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΣΟ∆ΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 
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∆/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ (∆ 19)  
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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
ΠΟΛ 1037 
 
ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά µε την εφαρµογή των διατάξεων των 
αρ. 13-21 του ν. 2648/1998, όπως ισχύουν. 
 
Σχετ. έγγραφα: 
1) ΠΟΛ.1055/12.5.2010, Οδηγίες εφαρµογής του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α') 
2) ΠΟΛ.1170/10.8.2012 Κοινοποίηση διατάξεων παρ. 1-4 του ν.4038/2012 (ΦΕΚ 
14Α') και παρ. 9 του άρθρου 26 ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43') 
 
Σε συνέχεια των δύο ανωτέρω εγκυκλίων περί διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής 
των διατάξεων των άρθρων 13-21 ν.2648/1998 (ΦΕΚ 238Α'), όπως ισχύουν, και 
λόγω της ανάγκης που ανέκυψε για περαιτέρω διευκρινίσεις µετά από σχετικά 
ερωτήµατα των ∆.Ο.Υ, σηµειώνουµε τα κάτωθι, τα οποία και θα πρέπει να 
ακολουθούνται από τη γνωστοποίηση της παρούσης εφεξής, προκειµένου για την 
οµοιόµορφη και ενιαία εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων. 
 
Ι. Αναφορικά µε τα δικαιολογητικά του φακέλου που συνοδεύουν την αίτηση 
χορήγησης διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής, το παράβολο που καταβάλλεται και 
το πότε υλοποιείται η σχετική απόφαση επισηµαίνουµε: 
 
α) ∆ικαιολογητικά του φακέλου. Στον προς εξέταση φάκελο που συνοδεύει την 
αίτηση για χορήγηση διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής από το αρµόδιο όργανο 
πρέπει τουλάχιστον να υπάρχουν: 



 

 

  
• Η πρωτότυπη αίτηση του οφειλέτη 
 
• Το πρωτότυπο παράβολο 
 
• Το ειδικό κατά περίπτωση έντυπο συµπληρωµένο µε τα κριτήρια του άρθρου 17 του 
ν. 2648/1998 και την άποψη του Προϊσταµένου της ∆.Ο.Υ. ή του Τελωνείου επί του 
σχετικού αιτήµατος 
 
• Αντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος των τριών τελευταίων ετών 
(από την υποβολή της αίτησης) 
 
• Αντίγραφα ισολογισµών των τριών τελευταίων ετών (από την υποβολή της 
αίτησης), στους οποίους θα εµπεριέχεται και η έκθεση ελέγχου ορκωτού ελεγκτή 
 
• Πρόσφατο δευτεροβάθµιο ισοζύγιο µε το αντίστοιχο του προηγούµενου έτους και 
 
• Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο έχει προσκοµισθεί από τον αιτούντα, προκειµένου να 
τεκµηριωθεί η οικονοµική του αδυναµία 
 
β) Παράβολο. Γενικά, προϋπόθεση για την έκδοση απόφασης χορήγησης 
διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής είναι να έχει ήδη πληρωθεί το προβλεπόµενο 
παράβολο. Στην περίπτωση που µε το ίδιο αίτηµα ζητείται διευκόλυνση τµηµατικής 
καταβολής οφειλών, µέρος των οποίων ρυθµίζεται για πρώτη φορά, άλλο για δεύτερη 
και τέλος ένα µέρος για τρίτη, πρέπει να καταβάλλονται ισάριθµα παράβολα για όλες 
τις ως άνω επιµέρους διευκολύνσεις. Αίτηµα χορήγησης τρίτης διευκόλυνσης χωρίς 
να κατατεθεί η προβλεπόµενη (άρθρ. 18 παραγρ. 3 περ. γ του ν.2648/1998) εγγυητική 
επιστολή δεν εξετάζεται και συνεπώς στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλεται 
παράβολο. 
 
γ) «Υλοποίηση» απόφασης χορήγησης διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής. 
 
• Η απόφαση της διευκόλυνσης «υλοποιείται» µε την πληρωµή της πρώτης δόσης, η 
οποία µπορεί να πραγµατοποιηθεί οποτεδήποτε εντός τριµήνου από την έκδοση της 
σχετικής απόφασης. Μόνον τότε επέρχονται οι έννοµες συνέπειες που ορίζονται στις 
σχετικές διατάξεις του ν. 2648/1998, και κυρίως τα ευεργετήµατα του άρθρου 19. 
Μέχρι την πληρωµή δηλαδή της πρώτης δόσης, το χρέος θεωρείται µη ρυθµισµένο, 
παρά την έκδοση της απόφασης χορήγησης διευκόλυνσης. 
 
• Πρώτος µήνας ισχύος της διευκόλυνσης θεωρείται ο µήνας εντός του οποίου 
καταβλήθηκε η πρώτη δόση. 
 
• Υπενθυµίζεται ότι, αν η σχετική απόφαση δεν υλοποιηθεί µέσα στο προβλεπόµενο 
τρίµηνο, η διευκόλυνση θεωρείται απωλεσθείσα και, εφόσον επιθυµείται η ρύθµιση 
του συγκεκριµένου χρέους, θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση για νέα (δεύτερη ή τρίτη 
κατά περίπτωση) διευκόλυνση. 
 
II. Σχετικά µε την αίτηση επανεξέτασης, προκειµένου να αυξηθεί ο αριθµός των 
µηνιαίων δόσεων πρώτης διευκόλυνσης τµηµατικής καταβολής οφειλών 
επισηµαίνονται τα ακόλουθα: 



 

 

  
α) Προϋποθέσεις - ∆ικαιολογητικά: Για την επανεξέταση αιτήµατος διευκόλυνσης 
απαιτείται να υπάρχει αποδεδειγµένη οικονοµική αδυναµία καταβολής του ποσού της 
µηνιαίας δόσης που έχει χορηγηθεί µε την πρώτη διευκόλυνση. Η εν λόγω 
οικονοµική αδυναµία µπορεί να είναι διαρκής (να υπήρχε δηλαδή και πριν τη 
χορήγηση της πρώτης διευκόλυνσης) ή «επιγενόµενη», λόγω µεταγενέστερης δηλαδή 
µεταβολής των οικονοµικών δεδοµένων. Σε κάθε περίπτωση από τα εισοδήµατα του 
οφειλέτη και τα λοιπά στοιχεία που αυτός έχει συνυποβάλει πρέπει να προκύπτει ότι 
η καταβολή των ανωτέρω δόσεων της πρώτης διευκόλυνσης καθίσταται 
προβληµατική έως αδύνατη. 
 
β) Κατά την υποβολή αιτήµατος επανεξέτασης θα πρέπει να εξετάζεται: 
 
• Πρώτον, εάν το αίτηµα έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα, ήτοι εντός δύο µηνών από την 
τελευταία εµπρόθεσµη καταβολή δόσης και 
 
• ∆εύτερον, εάν η διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής παραµένει ενεργή και δεν έχει 
απωλεσθεί. Μάλιστα ο δεύτερος έλεγχος θα πρέπει να γίνεται σε όλα τα στάδια της 
επανεξέτασης, ήτοι τόσο κατά τη συζήτηση του αιτήµατος από το αρµόδιο όργανο, 
όσο και κατά τη υλοποίηση της απόφασης από την αρµόδια ∆.Ο.Υ., καθώς η 
επανεξέταση σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις θεωρείται συνέχεια της 
χορηγηθείσας πρώτης διευκόλυνσης.  
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