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ΠΟΛ 1111 
 
ΘΕΜΑ: «ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 
Α1 ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΟΥ Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 
107 Α /09.05.2013)». 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α.1. της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του 
ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α), όπως ισχύει, σύµφωνα µε τις οποίες παρέχεται 
εξουσιοδότηση στον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων να καθορίζει:  
α) τις προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθµιση των διατάξεων της υποπαραγράφου 
αυτής,  
β) τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οφειλέτης που έχει υπαχθεί στη 
ρύθµιση δύναται να υπαχθεί σε άλλο πρόγραµµα της περίπτωσης 1 της 
υποπαραγράφου αυτής,  
γ) τα απαιτούµενα στοιχεία, ανά ύψος βασικής οφειλής, τα οποία θα δηλώνονται ή 
και θα προσκοµίζονται, καθώς και η επαγγελµατική ιδιότητα των ανεξάρτητων 
εκτιµητών, όπου προβλέπονται,  
δ) τις φορολογικές υποχρεώσεις οι οποίες πρέπει να εκπληρώνονται για να µην 
απωλεσθεί η ρύθµιση,  
ε) τους επιπλέον όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να 
καθίσταται ενεργή η ρύθµιση,  



 

 

 στ) τις περιπτώσεις για τις οποίες η φορολογική διοίκηση θα απαιτεί υποχρεωτικά την 
πληρωµή της ρύθµισης µέσω πάγιας εντολής στους φορείς είσπραξης,  
ζ) τις λεπτοµέρειες και κάθε ειδικότερο θέµα εφαρµογής των διατάξεων της 
υποπαραγράφου αυτής και  
η) την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής των διατάξεων της ανωτέρω υποπαραγράφου. 
 
2. Την ∆6Α 1015213 ΕΞ 2013 (ΦΕΚ 130 Β) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών 
και του Υφυπουργού Οικονοµικών, σύµφωνα µε την οποία µεταβιβάζονται 
αρµοδιότητες στον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονοµικών. 
 
3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α) περί Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων 
Εσόδων (Κ.Ε.∆.Ε.), όπως ισχύει σήµερα. 
 
4. Την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1212/23.11.2012 (ΦΕΚ 338 Β) «Πληρωµή βεβαιωµένων στις 
∆.Ο.Υ. ατοµικών οφειλών σε πιστωτικά ιδρύµατα και στα ΕΛ.ΤΑ.». 
 
5. Την ανάγκη καθορισµού θεµάτων και λεπτοµερειών για την εφαρµογή των 
διατάξεων ρύθµισης ληξιπροθέσµων οφειλών. 
 
6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού. 
 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 
1. Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθµιση της υποπαραγράφου Α1 : «∆ιατάξεις για τη 
ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών» της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του 
ν.4152/2013 υποβάλλεται ηλεκτρονικά, µέσω διαδικτυακής εφαρµογής για όλες τις 
περιπτώσεις που αυτό υποστηρίζεται τεχνικά. Εξαιρετικά και σε περίπτωση που 
υφίσταται τεχνική αδυναµία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται στη 
∆.Ο.Υ./ Τελωνείο / Υπηρεσία που είναι αρµόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της 
οφειλής. Η καταβολή των δόσεων διενεργείται στους φορείς είσπραξης (Τράπεζες 
κλπ), µε πάγια εντολή πληρωµής των επόµενων δόσεων, χωρίς να επιβάλλεται στον 
οφειλέτη οικονοµική επιβάρυνση για την εντολή αυτή. Ειδικά για τις οφειλές που 
είναι βεβαιωµένες στα Τελωνεία, η είσπραξη µέσω πάγιας εντολής θα 
πραγµατοποιείται µετά τη θέση σε παραγωγική λειτουργία του Ολοκληρωµένου 
Πληροφοριακού Συστήµατος Τελωνείων (ICISNET) και την εντολή ανάθεσης στους 
φορείς είσπραξης.  
 
2. Η ανωτέρω πάγια εντολή αυτόµατης χρέωσης είναι υποχρεωτική για όλους τους 
οφειλέτες δικαιούχους τραπεζικών λογαριασµών ή δικαιούχων λογαριασµών 
πληρωµών των Ελληνικών Ταχυδροµείων – ΕΛΤΑ Α.Ε.. Η αρµόδια ∆.Ο.Υ. / 
Τελωνείο / Υπηρεσία δύναται να προσδιορίζει τον λογαριασµό µε τον οποίο θα 
συνδέεται η πάγια εντολή αυτόµατης χρέωσης. Η πάγια εντολή πιστοποιείται από το 
φορέα είσπραξης.  
 
3. Χρέη που υπάγονται στη ρύθµιση: 
 
Α) Υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων έως και την 
31.12.2012 οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόµιµο τρόπο µε αναστολή 



 

 

 πληρωµής ή διευκόλυνση ή άλλη νοµοθετική ρύθµιση τµηµατικής καταβολής 
ληξιπροθέσµων οφειλών.  
 
Β) ∆ύνανται να υπαχθούν µετά από επιλογή του οφειλέτη : 
α) βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες έως και την 31.12.2012 οφειλές που τελούν σε 
διοικητική ή δικαστική αναστολή, 
β) βεβαιωµένες έως και την 31.12.2012 οφειλές µε ηµεροµηνία καταβολής από 
01.01.2013, 
γ) βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες έως και την 31.12.2012 οφειλές που έχουν 
υπαχθεί σε ρύθµιση ή διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής ληξιπροθέσµων οφειλών, 
των οποίων οι όροι τηρούνται, εφόσον υφίστανται και άλλες ληξιπρόθεσµες έως και 
την ανωτέρω ηµεροµηνία µη ρυθµισµένες οφειλές οι οποίες υπάγονται υποχρεωτικά. 
Στην περίπτωση υπαγωγής στην νέα ρύθµιση επέρχεται απώλεια των ανωτέρω 
διευκολύνσεων ή ρυθµίσεων τµηµατικής καταβολής ληξιπροθέσµων χρεών, 
δ) βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες έως και την 31.12.2012 οφειλές που έχουν 
υπαχθεί σε ρύθµιση ή διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής ληξιπροθέσµων οφειλών, 
των οποίων οι όροι τηρούνται, εφόσον επιλεγεί πρόγραµµα ρύθµισης µε µικρότερο ή 
ίσο αριθµό δόσεων µε το µεγαλύτερο αριθµό των εναποµενουσών δόσεων των 
υπαγόµενων ρυθµίσεων και µε την προϋπόθεση ότι ο ανώτατος αριθµός δόσεων δεν 
υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) και δεν εκτείνεται πέραν της 30ης Ιουνίου 2017. 
Στην περίπτωση υπαγωγής στην νέα ρύθµιση επέρχεται απώλεια των ανωτέρω 
διευκολύνσεων ή ρυθµίσεων τµηµατικής καταβολής ληξιπροθέσµων χρεών. 
 
Γ) Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθµιση: 
α) οφειλέτες των οποίων οι οφειλές έχουν υπαχθεί σε νοµοθετική ρύθµιση 
ληξιπροθέσµων χρεών ή διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής η οποία απωλέσθη µε 
υπαιτιότητα του φορολογούµενου µετά την 26η Απριλίου 2013.  
β) οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατ’ αυτών ποινική δίωξη για 
φοροδιαφυγή. Αυτό θα δηλώνεται υπεύθυνα από τον οφειλέτη και θα ελέγχεται από 
την αρµόδια ∆.Ο.Υ. / Τελωνείο / Υπηρεσία σύµφωνα µε τα στοιχεία που διαθέτει ή 
δειγµατοληπτικά κατά την κρίση της. 
 
4. Η ρύθµιση χορηγείται άπαξ ανά οφειλέτη και για τις ως άνω οφειλές για τις οποίες 
έχει ευθύνη καταβολής. Η καταβολή της πρώτης δόσης πραγµατοποιείται εντός τριών 
εργασίµων ηµερών από την ηµέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθµιση, 
οπότε ο οφειλέτης τυγχάνει των ευεργετηµάτων αυτής και µέχρι τον έλεγχο των 
δηλουµένων ή και προσκοµιζόµενων στοιχείων από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. / Τελωνείο / 
Υπηρεσία. Εάν, εντός έξι (6) µηνών από την καταβολή της πρώτης δόσης δεν 
προκύψει απώλεια αυτής, η χορηγηθείσα ρύθµιση θεωρείται οριστική µε την 
επιφύλαξη των οριζοµένων στην παράγραφο 6 της παρούσας. Για την υπαγωγή σε 
πρόγραµµα ρύθµισης έως 48 δόσεις, η καταβολή της πρώτης δόσης πραγµατοποιείται 
το αργότερο µέχρι την 31.07.2013.  
 
5. Προϋποθέσεις υπαγωγής – Προσκοµιζόµενα στοιχεία -πληροφορίες.  
 
α) Για την υπαγωγή στη ρύθµιση θα πρέπει να αποδεικνύεται, σε κάθε περίπτωση, η 
αδυναµία εξόφλησης της οφειλής σύµφωνα µε τα στοιχεία της βεβαίωσης τη 
δεδοµένη χρονική στιγµή καθώς και η βιωσιµότητα του διακανονισµού. 
 
β) Οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος και 



 

 

 τις εκκαθαριστικές δηλώσεις του φόρου προστιθέµενης αξίας της τελευταίας 
πενταετίας καθώς και τις περιοδικές δηλώσεις του φόρου προστιθέµενης αξίας που 
έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής, καθώς και να είναι ενήµεροι για τις οφειλές 
τους µε ηµεροµηνία καταβολής από την 01.01.2013. 
 
γ) Ταυτόχρονα µε την υποβολή της αίτησης, ο οφειλέτης πρέπει, µε υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 :  
 
i) να δηλώνει το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων (κινητή και ακίνητη 
περιουσία οποιασδήποτε µορφής), όπως το ετήσιο εισόδηµά του, 
επενδύσεις/συµµετοχές κάθε µορφής, τους αριθµούς των τραπεζικών του 
λογαριασµών (IBAN), οχήµατα των οποίων έχει την κυριότητα, τα ακίνητα επί των 
οποίων έχει εµπράγµατο δικαίωµα, απαιτήσεις από τρίτους, καθώς και πληροφορίες 
που θα περιλαµβάνουν οφειλές του σε ασφαλιστικά ταµεία ή άλλες υπηρεσίες του 
δηµοσίου τοµέα και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται, το 
τρέχον και το αναµενόµενο εισόδηµά του.  
 
ii) Για ποσό βασικής οφειλής άνω των εβδοµήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000€), να 
προσκοµίζει και βεβαίωση, από τρίτο ανεξάρτητο εκτιµητή περί της ορθότητας των 
οικονοµικών στοιχείων καθώς και των λοιπών δικαιολογητικών που αποδεικνύουν 
την αδυναµία εξόφλησης της οφειλής καθώς και τη βιωσιµότητα του διακανονισµού. 
H προαναφερθείσα βεβαίωση – µελέτη βιωσιµότητας πρέπει να περιλαµβάνει την 
καθαρή θέση, ανάλυση ρευστότητας και προσδοκόµενα έσοδα – αναµενόµενες 
δαπάνες του αιτούντα.  
 
iii) για ποσό βασικής οφειλής άνω των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000€), πέραν 
των ανωτέρω υπό (i) και (ii) στοιχείων, απαιτείται διασφάλιση της οφειλής, η οποία 
µπορεί να συνίσταται (διαζευτικά ή σωρευτικά) σε προσκόµιση εγγυητικής επιστολής 
τράπεζας για όλο το διάστηµα της ρύθµισης για το σύνολο της ρυθµιζόµενης οφειλής 
πλέον των επιβαρύνσεων, πλήρη διασφάλιση της οφειλής µε εγγραφή υποθήκης επί 
ακινήτου ελευθέρου βαρών αντικειµενικής αξίας τουλάχιστον ίσης µε το ύψος της 
συνολικής οφειλής ή επί βεβαρηµένου ακινήτου αντικειµενικής αξίας, αφαιρουµένων 
των ποσών για τα οποία έχουν εγγραφεί βάρη, τουλάχιστον ίσης µε τη συνολική 
οφειλή, εγγύηση τρίτου αξιόχρεου προσώπου και οποιοδήποτε άλλο τρόπο εγγύησης 
αποδεκτό από τις φορολογικές και τελωνειακές αρχές.  
 
δ) Η αρµόδια ∆.Ο.Υ / Τελωνείο / Υπηρεσία µπορεί να ζητεί διασφάλιση της οφειλής 
σύµφωνα µε το ανωτέρω υπό (iii) στοιχείο και σε περιπτώσεις συνολικής βασικής 
οφειλής κάτω των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000€), µετά την αξιολόγηση των 
οικονοµικών στοιχείων σε περίπτωση που το κρίνει απαραίτητο. Η µη προσκόµισή 
της αποτελεί λόγο απώλειας της ρύθµισης. 
 
6. Απώλεια της ρύθµισης:  
 
Η ρύθµιση απόλλυται, µε συνέπεια την υποχρεωτική άµεση καταβολή του υπολοίπου 
της οφειλής σύµφωνα µε τα στοιχεία βεβαίωσης και την άµεση επιδίωξη της 
είσπραξής του µε όλα τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα, 
τηρουµένων και των διατάξεων περί δηµοσιοποίησης ληξιπροθέσµων οφειλών του 
άρθρου 9 του ν. 3943/2011 (Α’ 66) εάν ο οφειλέτης:  
 



 

 

 α) δεν καταβάλει εµπρόθεσµα µία δόση της ρύθµισης πέραν της µίας φοράς,  
 
β) δεν καταβάλει τυχόν εκπρόθεσµη δόση της ρύθµισης µε την αναλογούσα 
προσαύξηση αυτής µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας καταβολής της 
επόµενης δόσης,  
 
γ) δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος, του φόρου προστιθέµενης 
αξίας και του παρακρατούµενου φόρου µισθωτών υπηρεσιών, καθ’ όλο το διάστηµα 
της ρύθµισης καταβολής των οφειλών του και µέχρι την εξόφλησή τους,  
 
δ) δεν είναι ενήµερος στις οφειλές του (ατοµικές και οφειλές από συνυποχρέωση, 
συνυπευθυνότητα) από την ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση και µετά,  
 
ε) έχει υποβάλει ανακριβή ή ανεπαρκή στοιχεία προκειµένου να του χορηγηθεί η 
ρύθµιση, 
 
στ) δεν έχει υποβάλει τα απαραίτητα στοιχεία - πληροφορίες. 
 
Γενικώς, στην περίπτωση που διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθµισης ότι 
δεν πληρούνται οι όροι των διατάξεων της υποπαραγράφου Α1 της παραγράφου Α 
του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 και της παρούσας απόφασης, η ρύθµιση 
απόλλυται και ο οφειλέτης χάνει τα ευεργετήµατα της ρύθµισης και καταπίπτουν οι 
προσφερθείσες εγγυήσεις.  
 
7. Λοιπά στοιχεία της ρύθµισης.  
 
α) Ως αρµόδια ∆.Ο.Υ. / Τελωνείο / Υπηρεσία για τη χορήγηση της ρύθµισης 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 της παρούσας, την εξέταση των 
δικαιολογητικών, την παρακολούθηση, την τήρηση των όρων της, την απώλεια αυτής 
και κάθε άλλη αναγκαία διαδικασία, ορίζεται η ∆.Ο.Υ / Τελωνείο / Υπηρεσία που 
είναι αρµόδια για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής. Στην περίπτωση 
συναρµοδιότητας της επιχειρησιακής µονάδας είσπραξης, αρµόδια ορίζεται η 
επιχειρησιακή µονάδα είσπραξης. 
 
β) Σε περίπτωση που ζητείται αποδεικτικό ενηµερότητας για χρέη και φορολογικές 
υποχρεώσεις προς το ∆ηµόσιο πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 26 
του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α) και της Α.Υ.Ο. 1109793/6134-
11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999 (ΦΕΚ 2134 Β), όπως ισχύουν. Σε έκτακτες 
περιπτώσεις που για την οποιαδήποτε αιτία δεν εµφανίζονται στο πληροφοριακό 
σύστηµα των ∆.Ο.Υ. οι σχετικές πληρωµές ο αιτών οφείλει να προσκοµίζει στην 
αρµόδια ∆.Ο.Υ. το σχετικό παραστατικό πληρωµής, για την αξιολόγηση του 
αιτήµατος. 
 
γ) Ως ανεξάρτητοι εκτιµητές ορίζονται οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές, οι λογιστές 
φοροτεχνικοί και οι κατέχοντες άδεια ασκήσεως δικηγορικού λειτουργήµατος. Η 
βεβαίωση της παραγράφου 5 (ii) από τους ως άνω εκτιµητές επαληθεύει την 
βιωσιµότητα του διακανονισµού, πιστοποιεί όλες τις υποχρεώσεις του οφειλέτη προς 
το κράτος και προς τρίτους, την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη για την 
χορήγηση ρύθµισης τµηµατικής καταβολής, καθώς και τα αποτελέσµατα επί της 
αναµενόµενης ρευστότητας από την ενδεχόµενη υπαγωγή του οφειλέτη σε άλλους 



 

 

 διακανονισµούς µε το δηµόσιο ή µε τρίτους φορείς.  
 
Η ίδια βεβαίωση πιστοποιεί την παροχή επαρκών εγγυήσεων και το είδος αυτών για 
τη διασφάλιση της οφειλής. Σε περίπτωση προσφερόµενου για υποθήκη ακινήτου 
δύναται να υπάρχει εκτίµηση της τρέχουσας αξίας του από κατέχοντα άδεια 
ασκήσεως του επαγγέλµατος του µηχανικού.  
 
Σε περίπτωση προσκόµισης της ανωτέρω βεβαίωσης-µελέτης βιωσιµότητας από 
ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές δεν απαιτείται περαιτέρω αξιολόγηση των 
οικονοµικών στοιχείων εκτός εάν κριθεί απαραίτητο από την αρµόδια 
∆.Ο.Υ./Τελωνείο/Υπηρεσία. Κατά τα λοιπά αξιολογούνται ελευθέρως τα 
προσκοµισθέντα στοιχεία. Η δαπάνη για την αµοιβή των ανωτέρω εκτιµητών βαρύνει 
αποκλειστικά τον οφειλέτη. 
 
δ) Το ισχύον επιτόκιο µε το οποίο υπολογίζονται οι προσαυξήσεις εκπρόθεσµης 
καταβολής µε τις οποίες επιβαρύνεται η βασική ληξιπρόθεσµη υπαχθείσα στη 
ρύθµιση οφειλή από 01.01.2013, προσδιορίζεται στην περίπτωση 3 της 
υποπαραγράφου Α1, παρ. Α πρώτου άρθρου του ν.4152/2013. Το ανωτέρω επιτόκιο 
παραµένει σταθερό καθ΄ όλη τη διάρκεια της ρύθµισης. Ειδικότερα στην περίπτωση 
που ο οφειλέτης επιθυµεί να συµπεριλάβει µη ληξιπρόθεσµες οφειλές σύµφωνα µε 
την παράγραφο 3 της παρούσας αυτές επιβαρύνονται µε το ανωτέρω επιτόκιο 
υπολογιζόµενο από την ηµεροµηνία της αίτησης και µετά.  
 
ε) Το ελάχιστο ποσό µηνιαίας δόσης της ρύθµισης δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 
δεκαπέντε (15) ευρώ.  
 
8. ∆υνατότητα αλλαγής προγράµµατος ρύθµισης.  
 
α) Εφόσον ο οφειλέτης επιθυµεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθµισης να εξοφλήσει 
εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθµισµένων οφειλών, ή σε περίπτωση εξόφλησης 
του συνόλου της οφειλής κατόπιν χορήγησης αποδεικτικού ενηµερότητας µε 
παρακράτηση ή µέσω συµψηφισµού (ΚΕ∆Ε), ο οφειλέτης θα τύχει απαλλαγής κατά 
ποσοστό επί του εναποµείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής 
ίσο µε αυτό που αντιστοιχεί στον αριθµό των µηνιαίων δόσεων που τελικά 
διαµορφώνεται, σύµφωνα µε το νέο πρόγραµµα ρύθµισης. 
 
β) Ο οφειλέτης που έχει υπαχθεί σε πρόγραµµα ρύθµισης οφειλών της περίπτωσης 1 
της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 δύναται να 
επιλέξει την υπαγωγή του σε άλλο πρόγραµµα ρύθµισης της ίδιας περίπτωσης µε 
διαφορετικό αριθµό δόσεων για το υπόλοιπο προς καταβολή ποσό και υπό τις ίδιες 
προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται απαλλαγή από τις προσαυξήσεις 
εκπρόθεσµης καταβολής για το εναποµείναν ποσό σύµφωνα µε το νέο πρόγραµµα 
ρύθµισης. 
 
9. Προϋποθέσεις υπαγωγής σε πρόγραµµα αριθµού δόσεων άνω των σαράντα 
οκτώ (48). 
 
α) Κατ΄εξαίρεση, οι οφειλέτες φυσικά πρόσωπα µη επιτηδευµατίες µπορούν να 
ζητήσουν την εξόφληση της οφειλής τους σε ισόποσες µηνιαίες δόσεις και πέρα από 
τα οριζόµενα σε πρόγραµµα ρύθµισης της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της 



 

 

 παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013, χωρίς απαλλαγή από προσαυξήσεις 
εκπρόθεσµης καταβολής, όταν αποδεικνύουν αδυναµία συµµόρφωσης στα ανωτέρω 
προγράµµατα, αλλά δυνατότητα τήρησης ρύθµισης σε παραπάνω δόσεις και 
βιωσιµότητας αυτής. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται µόνο οφειλές που δεν 
προέρχονται από επαγγελµατική δραστηριότητα ή προέρχονται από επαγγελµατική 
δραστηριότητα η οποία έχει διακοπεί.  
 
β) Ο µέγιστος αριθµός δόσεων για την ανωτέρω περίπτωση (α) δεν µπορεί να είναι 
µεγαλύτερος των εκατό (100), µε καταληκτική ηµεροµηνία υπαγωγής την 
31.12.2013. 
 
γ) το ελάχιστο ποσό µηνιαίας δόσης ορίζεται ως ποσοστό επί του συνολικού µηνιαίου 
καθαρού εισοδήµατος ως ακολούθως : 
5% για δηλούµενο µηνιαίο εισόδηµα µέχρι πεντακόσια (500) ευρώ και πάντως όχι 
κάτω των δέκα πέντε (15) ευρώ, 
6%, επί του συνολικού δηλουµένου εισοδήµατος, για δηλούµενο µηνιαίο εισόδηµα 
άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ και µέχρι χίλια (1.000) ευρώ,  
7%, επί του συνολικού δηλουµένου εισοδήµατος, για δηλούµενο µηνιαίο εισόδηµα 
άνω των χιλίων (1.000) ευρώ και µέχρι χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ,  
10%, επί του συνολικού δηλουµένου εισοδήµατος, για δηλούµενο µηνιαίο εισόδηµα 
άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και µέχρι δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ,  
20%, επί του συνολικού δηλουµένου εισοδήµατος, για δηλούµενο µηνιαίο εισόδηµα 
άνω των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ και µέχρι τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ 
και 30%, επί του συνολικού δηλουµένου εισοδήµατος, για δηλούµενο µηνιαίο 
εισόδηµα άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. 
 
δ) για ποσά βασικής οφειλής της ανωτέρω περίπτωσης (α) άνω των πέντε χιλιάδων 
(5.000) ευρώ απαιτείται η έγκριση της αρµόδιας ∆.Ο.Υ./Τελωνείου/Υπηρεσίας όπου 
προσκοµίζονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι οφειλέτες δεν δύνανται να 
αποπληρώσουν την οφειλή τους σε πρόγραµµα µηνιαίων δόσεων έως σαράντα οκτώ 
(48) αλλά µπορούν να ανταποκριθούν σε συγκεκριµένο πρόγραµµα µε µεγαλύτερο 
αριθµό δόσεων.  
 
10. Τα προβλεπόµενα στις παραπάνω παραγράφους στοιχεία, για βασική οφειλή 
συνολικού ύψους άνω των εβδοµήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ προσκοµίζονται 
ή αποστέλλονται ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στην αρµόδια για την 
επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής ∆.Ο.Υ./Τελωνείο/Υπηρεσία, εντός µηνός από 
την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης ώστε να ελεγχθούν, µε την εξαίρεση της 
παραγράφου 9δ). Για ποσά βασικής οφειλής συνολικού ύψους κάτω των εβδοµήντα 
πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ η αρµόδια ∆.Ο.Υ. / Τελωνείο / Υπηρεσία οφείλει να 
πραγµατοποιεί δειγµατοληπτικούς ελέγχους, ζητώντας από τους οφειλέτες να 
αποστείλουν τα ανωτέρω δηλωθέντα στοιχεία.  
 
11. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου Α1 της 
παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013. 
 
12. Η παρούσα απόφαση ισχύει για την περίπτωση της εφάπαξ εξόφλησης από 
14.06.2013 και για τις λοιπές περιπτώσεις από 20.06.2013. Έως την 18.07.2013 η 
αίτηση υποβάλλεται και οι καταβολές διενεργούνται στην αρµόδια υπηρεσία. 
 



 

 

 13. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο  
Ο Προϊστάµενος της Γραµµατείας  
 
Ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων 
Θεοχάρης Θεοχάρης 
 


