Αθήνα, 7 /11/2014
Αρ. Φακέλου: Β/7
Αρ. Πρ.: οικ.39703/2829
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛ. ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/Υ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β’
Ταχ. ∆/νση: Σταδίου 29
Τ.Κ.: 101 10
Πληροφορίες τηλ.: 210 3368086- 8095 - 8083
ΘΕΜΑ: Ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών του Ν.4305/2014
Σας γνωρίζουµε ότι στο ΦΕΚ 237/A΄ δηµοσιεύτηκε ο Ν. 4305/2014 µε τις διατάξεις του άρθρου
54 του οποίου θεσπίζεται µεταβατικό πλαίσιο ρύθµισης οφειλών προς τους ΦΚΑ πλην ΝΑΤ.
Με το νόµο αυτό θεσπίζεται ένα ευνοϊκό, δίκαιο και ευέλικτο σύστηµα ρύθµισης οφειλών, που
επιτρέπει την εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών µε σηµαντικές εκπτώσεις σε πρόστιµα,
προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις που φθάνουν ως και την πλήρη απαλλαγή αυτών.
Επίσης, εξασφαλίζεται η ίση µεταχείριση των οφειλετών που υπήχθησαν στη ρύθµιση της
«νέας αρχής» του ν. 4152/2013 και ήταν συνεπείς, µε τους υπαγόµενους στη νέα ρύθµιση, ενώ
επιπλέον για όσους διατηρήσουν τη ρύθµιση της «νέας αρχής» του ν. 4152/2013, προβλέπεται
το πρόσθετο ευεργέτηµα της µείωσης των προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών
επιβαρύνσεων, αναδροµικά από την ηµεροµηνία ένταξης στη ρύθµιση της Νέας Αρχής του
Ν.4152/2013, κατά ποσοστό 20%.
Κρίσιµης σηµασίας παράµετρος και απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στο νέο
σύστηµα ρύθµισης οφειλών είναι η υποβολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (όπου
αυτή προβλέπεται) και η πιστοποιηµένη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών
από 1 Οκτωβρίου 2014 και εφεξής.
Καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθµιση ορίζεται η
τελευταία εργάσιµη ηµέρα του Μαρτίου 2015. ∆εδοµένου ότι το δικαίωµα υπαγωγής στο νέο
σύστηµα ρύθµισης οφειλών ασκείται έως τις 31/3/2015, απαραίτητη προϋπόθεση υπαγωγής,
αποτελεί η συνεπής καταβολή των τρεχουσών εισφορών των προηγούµενων της υπαγωγής
µηνών.
Επισηµαίνεται ότι µε το νέο πλαίσιο ρύθµισης:
-Οι οφειλές δύνανται να ρυθµιστούν σε έως 100 δόσεις
-Το ετήσιο επιτόκιο από 1-1-2013, µε το οποίο βαρύνεται η κύρια οφειλή η οποία ρυθµίζεται,
µειώνεται σε 4,56%
-Προβλέπεται η υποβολή αίτησης άπαξ επανένταξης στη ρύθµιση, σε περιπτώσεις απώλειάς
της για λόγους ανωτέρας βίας
-Λαµβάνεται µέριµνα προκειµένου να εξασφαλιστεί η ίση µεταχείριση µεταξύ των οφειλετών
που υπήχθησαν στη ρύθµιση της Νέα Αρχής του Ν.4152/2013, όπως ισχύει, και όσων
υπαχθούν στη ρύθµιση του παρόντος άρθρου.
Α. Ειδικότερα, στη νέα ρύθµιση µπορούν να υπαχθούν:

α) Οφειλές στους ΦΚΑ, πλην ΝΑΤ, που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες την 1/10/2014, ως
ακολούθως:
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β) οφειλές µέχρι την1/10/2014 που τελούν σε αναστολή διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόµου,
κατόπιν αίτησης του οφειλέτη.
∆εδοµένης της διαφοροποίησης των ηµεροµηνιών καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ανά
Ταµείο, στις διατάξεις του Ν.4305/2014
υπάγονται οι οφειλές προς ασφαλιστικούς οργανισµούς, που αφορούν ενδεικτικά:
-Για το ΙΚΑ_ΕΤΑΜ: Οφειλές έως και µισθολογικής περιόδου Αυγούστου 2014.
-Για τον ΟΑΕΕ: Οφειλές έως και περιόδου Ιουλίου-Αυγούστου 2014.
γ) Για την ένταξη στην παρούσα ρύθµιση απαιτείται µόνο η υποβολή αίτησης υπαγωγής.
δ) Η πρώτη δόση καταβάλλεται έως την 21η του µήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής και
εφόσον δεν είναι εργάσιµη την επόµενη
εργάσιµη ηµέρα. Οι επόµενες δόσεις καταβάλλονται έως την 21η κάθε µήνα και εφόσον δεν
είναι εργάσιµη την επόµενη εργάσιµη
ηµέρα.
∆ιευκρινίζεται ότι:
-στις διατάξεις του Ν.4305/2014, εµπίπτουν οι πάσης φύσεως οφειλές προς ασφαλιστικούς
οργανισµούς από ενεργούς ή
ανενεργούς ασφαλισµένους κοκ.
-σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να παραµείνει τµήµα της οφειλής που να µην έχει υπαχθεί σε
ρύθµιση
-η ρύθµιση του Ν.4305/2014 έχει εφαρµογή για κύριες οφειλές έως 1.000.000 €. Για ποσά
κύριας οφειλής άνω του
1.000.000 €, παραµένουν σε ισχύ οι διατάξεις του Ν.4152/2013.

Γ. Με την υπαγωγή στη ρύθµιση και την πληρωµή της 1ης δόσης:
α) Χορηγείται στους υπόχρεους µηνιαίο πιστοποιητικό οφειλών, στο οποίο πιστοποιείται και
το υπολειπόµενο ποσό οφειλής και το
οποίο επέχει θέση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενηµερότητας.
Για τις επιχειρήσεις του εδαφίου ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951 που θα
υπαχθούν σε καθεστώς ρύθµισης κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και είναι συνεπείς µε
τους όρους αυτής, θα χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής, για την είσπραξη
λογαριασµών δηµοσίου έργου, χωρίς παρακράτηση, εφόσον το έργο για το οποίο χορηγείται το
πιστοποιητικό δεν οφείλει
τρέχουσες ή ληξιπρόθεσµες οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής του έργου θα χορηγείται
πιστοποιητικό οφειλής µε
παρακράτηση τη συνολική οφειλή του έργου.
β) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις των
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α΄ 136) και αναβάλλεται η εκτέλεση της
ποινής που επιβλήθηκε ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται. Κατά το χρονικό
διάστηµα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήµατος,
κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισµών του άρθρου 113 του ΠΚ.
γ) Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών µέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της
αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων.
Αν ο οφειλέτης απωλέσει το ευεργέτηµα της ρύθµισης, τα µέτρα που έχουν ανασταλεί
συνεχίζονται.
δ) Αναστέλλεται η παραγραφή των οφειλών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της παρ.
8 του άρθρου 2 του ν. 2556/1997 (Α' 270).
∆. Η ρύθµιση απώλλυται όταν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει εµπρόθεσµα, τις τρέχουσες
εισφορές και τις προβλεπόµενες δόσεις
της ρύθµισης.
Κατ΄εξαίρεση, ο οφειλέτης δεν εκπίπτει της ρύθµισης στις περιπτώσεις για τις οποίες, ενώ
καταβάλλει τις τρέχουσες εισφορές:
α) δεν καταβάλλει εµπρόθεσµα µέχρι δύο (2) δόσεις ανά έτος προγράµµατος ρύθµισης (για
χρονικό διάστηµα µέχρι ενός µηνός η κάθε δόση) ή
β) δεν καταβάλλει εµπρόθεσµα µία δόση της ρύθµισης ανά έτος προγράµµατος ρύθµισης, για
χρονικό διάστηµα µέχρι δύο (2) µηνών.
Οι ανωτέρω περιπτώσεις α) και β) δύνανται να εφαρµοστούν µετά την πάροδο εξαµήνου από
την ένταξη στη ρύθµιση. Ως έτος προγράµµατος ρύθµισης νοείται το 12µηνο µε έναρξη από
την ηµεροµηνία ένταξης στη ρύθµιση. Για τις ως άνω περιπτώσεις α΄ και β΄ η καθυστέρηση
καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής µε µηνιαία προσαύξηση δύο τοις εκατό
(2%).
Ειδικότερα, σε περιπτώσεις απώλειας της ρύθµισης για λόγους ανωτέρας βίας ο οφειλέτης
δύναται εντός δύο (2) µηνών από την απώλεια αυτής να υποβάλει άπαξ αίτηση επανένταξής

του στη ρύθµιση µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και για τον εναποµείναντα αριθµό
δόσεων αυτής.
Σε περίπτωση απώλειας της ρύθµισης καθίσταται απαιτητό το σύνολο του υπολοίπου της
οφειλής και των προηγούµενων προσαυξήσεων και τόκων, τα οποία αναβιώνουν αναδροµικά,
χωρίς τις εκπτώσεις του πίνακα της παραγράφου Α της παρούσας.
∆ιευκρινίζεται ότι στην περίπτωση απώλειας της ρύθµισης, το υπόλοιπο της κύριας οφειλής
υπολογίζεται εκ νέου από 1.1.2013 µε ετήσιο επιτόκιο που καθορίζεται στην παράγραφο 11,
της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 της Παραγράφου ΙΑ' του Ν.4152/2013.
Ε. Οι εκπρόθεσµες τρέχουσες εισφορές επιβαρύνονται µε το ετήσιο επιτόκιο που καθορίζεται
στην παράγραφο 11, της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 της Παραγράφου ΙΑ' του Ν.4152/2013.
ΣΤ. Όσον αφορά στους οφειλέτες, οι οποίοι µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής του
παρόντος νόµου, έχουν υπαχθεί στη ρύθµιση της Νέας Αρχής του Ν.4152/2013, και των
οποίων η ρύθµιση είναι ενεργή, εφαρµόζονται οι µεταβατικές διατάξεις της παρ.17 του άρθρου
54 του νόµου 4305/2014.
Συγκεκριµένα, στους οφειλέτες αυτούς, παρέχονται δύο επιλογές:
α) να υπαχθούν στη νέα ρύθµιση για το υπόλοιπο της οφειλής τους, ενώ ταυτόχρονα θα
υπόκεινται αναδροµικά από 1.1.2013 σε επιτόκιο 4,56% και θα τύχουν αναδροµικά από την
ένταξή τους στην προηγούµενη ρύθµιση (Νέα Αρχή του Ν.4152/2013) των εκπτώσεων της
νέας ρυθµίσεως.
β) να διατηρήσουν τη ρύθµιση της Νέας Αρχής του Ν.4152/2013, ενώ ταυτόχρονα θα
υπόκεινται αναδροµικά από 1.1.2013 σε επιτόκιο 4,56% και θα τύχουν αναδροµικά από την
ένταξή τους στην προηγούµενη ρύθµιση (Νέα Αρχή) των εκπτώσεων της νέας ρυθµίσεως,
καθώς και µια πρόσθετη µείωση 20% επί των προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών
επιβαρύνσεων αναδροµικά από την ηµεροµηνία ένταξης στη ρύθµιση της Νέας Αρχής του
Ν.4152/2013.
γ) οι ειδικότερες λεπτοµέρειες εφαρµογής των ανωτέρω παραγράφων α) και β) θα καθοριστούν
σε Υπουργική Απόφαση η οποία θα εκδοθεί εντός προθεσµίας ενός µηνός από τη δηµοσίευση
του Ν. 4305/2014.
Ζ. Συµψηφισµοί.
α) Ο συµψηφισµός ΦΠΑ και Φόρου Εισοδήµατος µε ασφαλιστικές οφειλές (περ.2,
Υποπαρ.ΙΑ.2, παρ.ΙΑ, αρθ. Πρώτο του Ν.4254/2014) εφαρµόζεται για οφειλές που υπάγονται
στη νέα ρύθµιση, µέχρι του ποσού που αντιστοιχεί έως το 1/7 των υπολειπόµενων δόσεων.
Στην περίπτωση εφαρµογής των διαδικασιών συµψηφισµού εξοφλούνται κατά προτεραιότητα
οι τελευταίες δόσεις.
β) Οι παρακρατήσεις της περ. 1 της Υποπαραγράφου ΙΑ.2, παρ.ΙΑ, του άρθρου Πρώτου του
Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85, Α) διενεργούνται µέχρι του ύψους οφειλών που αντιστοιχούν στις
ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές του οικείου φορέα. Στην περίπτωση που οι ληξιπρόθεσµες
οφειλές έχουν ρυθµιστεί κατά τη διαδικασία παρακράτησης εξοφλούνται κατά προτεραιότητα
οι τελευταίες δόσεις.
γ) Το ποσόν της οφειλής που συµψηφίζεται ή παρακρατείται σύµφωνα µε τις ανωτέρω

παραγράφους α) και β) τυγχάνει απαλλαγής επί του εναποµείναντος ποσού των
προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής σε ποσοστό ίσο µε αυτό που αντιστοιχεί στον αριθµό
των µηνιαίων δόσεων που τελικά διαµορφώνεται µετά τον συµψηφισµό ή την παρακράτηση.
Η. Υποβολή αιτήσεων
Για τις οφειλές που έχουν µεταφερθεί στο ΚΕΑΟ οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας στα
κατά τόπο αρµόδια Περιφερειακά ΚΕΑΟ. Για τις λοιπές οφειλές του ΙΚΑ_ΕΤΑΜ, δεδοµένου
ότι διενεργείται µηνιαίως ο έλεγχος δηλωθεισών – καταβληθεισών εισφορών (Ε∆Κ) στις ΑΠ∆,
η αίτηση για ρύθµιση υποβάλλεται απευθείας στο κατά τόπο αρµόδια Περιφερειακά ΚΕΑΟ και
στις ταµειακές υπηρεσίες των Υποκαταστηµάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Για το σύνολο των οφειλών
του ΙΚΑ_ΕΤΑΜ µετά την καταχώριση της αίτησης εκδίδεται άµεσα και αµελλητί η απόφαση
ρύθµισης µε βάση τις οφειλές που, κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης εµφανίζονται
ως ληξιπρόθεσµες στη βάση δεδοµένων του ΟΠΣ-ΙΚΑ βάσει των Ε∆Κ των ΑΠ∆. Αµέσως µετά
την έκδοση της απόφασης, ενηµερώνεται το Τµήµα Εσόδων του αρµόδιου υποκαταστήµατος
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για να προβεί σε έλεγχο. Αν από τον έλεγχο προκύψει οφειλή αναγόµενη σε
χρονική περίοδο της ρύθµισης, είναι δυνατή είτε η εφάπαξ εξόφλησή της είτε η ένταξή της στη
ρύθµιση µε ανακαθορισµό του ποσού των δόσεων.
Θ. Από την 31η Οκτωβρίου 2014, ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Ν. 4305/2014, δεν επιτρέπεται
η χορήγηση ρυθµίσεων τµηµατικής καταβολής κατά τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.2,
της παρ.ΙΑ' του Ν.4152/2013 (νέα αρχή) για τους οφειλέτες που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του άρθρου 54 του Ν. 4305/2014 (οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες την
1/10/2014 ύψους έως ένα εκατοµµύριο ευρώ). Επιτρέπεται η χορήγηση ρυθµίσεων τµηµατικής
καταβολής κατά τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.1, της παρ.ΙΑ' του Ν.4152/2013 (πάγια
ρύθµιση). Επίσης επιτρέπεται η κατά τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.2, της παρ.ΙΑ' του
Ν.4152/2013 (νέα αρχή) χορήγηση ρυθµίσεων τµηµατικής καταβολής, για οφειλές άνω του ενός
εκατοµµυρίου ευρώ.
Οι διοικητές των Ταµείων καλούνται να ενηµερώσουν άµεσα και µε κάθε πρόσφορο τρόπο
τους οφειλέτες τους και να διασφαλίσουν την άµεση και απρόσκοπτη εφαρµογή των διατάξεων
του Ν.4305/2014.
Παραµένουµε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
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