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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ – ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ
ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
1.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α-Ε
ΤΗΛ : 210 3630573,3605159,3614280,
3635044, 3614303
ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΤΗΛ : 2103375204
ΙΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ
ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄& Β΄
ΤΗΛ : 2103375456
IV. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ
ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Β΄
ΤΗΛ : 2103627747
V. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄& Β΄
ΤΗΛ : 2103375879
2.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΩΝ
ΤΜΗΜΑ :
ΤΗΛ :
3.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΤΗΛ : 210 6987439
Ταχ. Δ/νςθ : Καρ. Σερβίασ 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ

Ακινα,

19/5/2015

ΡΟΛ. 1106
ΠΡΟ: Ω Π.Δ.

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίςεισ για τη ρφθμιςη οφειλών των διατάξεων των άρθρων117του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015)»
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Για τθν ορκι εφαρμογι των διατάξεων για τθ ρφκμιςθ οφειλών των άρκρων 1-17
του ν. 4321/2015, επιςθμαίνονται τα ακόλουκα:
1.
Στθν ανωτζρω ρφκμιςθ υπάγονται:
(α) Υποχρεωτικά οι οφειλζσ του άρθρου 1 του ν. 4321/2015, δθλαδι βεβαιωμζνεσ
οφειλζσ ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ, που ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ζωσ και τθν 1 θ
Μαρτίου 2015 και ζχουν καταχωριςκεί ςτα Βιβλία Ειςπρακτζων Εςόδων τθσ Φορολογικισ
Διοίκθςθσ μζχρι τθν θμερομθνία αίτθςθσ υπαγωγισ ςε ρφκμιςθ.
(β) Κατόπιν επιλογισ του οφειλζτθ:
(i) Oφειλζσ του άρθρου 3 του ν. 4321/2015, δθλαδι οφειλζσ λθξιπρόκεςμεσ ζωσ και τθν
1θ Μαρτίου 2015 που ζχουν καταχωριςκεί ςτα Βιβλία Ειςπρακτζων Εςόδων τθσ
Φορολογικισ Διοίκθςθσ μζχρι τθν θμερομθνία αίτθςθσ υπαγωγισ ςε ρφκμιςθ και τελοφν
ςε αναςτολι ι ζχουν υπαχκεί ςε ρφκμιςθ τμθματικισ καταβολισ.
(ii) Οφειλζσ τθσ παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 4321/2015, δθλαδι οφειλζσ που κα
βεβαιωκοφν ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ μετά από παραίτθςθ από τθν άςκθςθ του
δικαιώματοσ ι και του δικογράφου οποιουδιποτε ζνδικου βοθκιματοσ ι μζςου ενώπιον
αρμοδίου δικαςτθρίου ι προςφυγισ ενώπιον διοικθτικισ αρχισ και κα καταχωριςκοφν
ςτα βιβλία ειςπρακτζων εςόδων τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ ζωσ και τθν 26 θ Μαΐου 2015,
ανεξαρτιτωσ τθσ θμερομθνίασ που οι οφειλζσ αυτζσ κα καταςτοφν λθξιπρόκεςμεσ. Εάν
πρόκειται για υποκζςεισ που εκκρεμοφν ενώπιον των δικαςτθρίων, μαηί με τθν αίτθςθ και
τθ διλωςθ παραίτθςθσ προςκομίηεται και βεβαίωςθ από το αρμόδιο δικαςτιριο ότι θ
υπόκεςθ δεν ζχει ακόμθ ςυηθτθκεί, προκειμζνου να βεβαιωκεί θ οφειλι.
Διευκρινίηεται ότι ωσ υποκζςεισ που δεν ζχουν ακόμα ςυηθτθκεί νοοφνται οι υποκζςεισ
για τισ οποίεσ δεν ζχει εκδοκεί οριςτικι δικαςτικι απόφαςθ. Εάν πρόκειται για εκκρεμι
υπόκεςθ ενώπιον τθσ Διεφκυνςθσ Επίλυςθσ Διαφορών, θ διλωςθ παραίτθςθσ
υποβάλλεται ςτθ Φορολογικι Αρχι, ςτθν οποία υπεβλικθ θ ενδικοφανισ προςφυγι. Εν
ςυνεχεία, θ Φορολογικι Αρχι διαβιβάηει αυκθμερόν τθ διλωςθ παραίτθςθσ ςτθ
Διεφκυνςθ Επίλυςθσ Διαφορών με τθλεομοιοτυπία ι θλεκτρονικό μινυμα, θ οποία και κα
αποςτζλει ακολοφκωσ ςθμείωμα ότι θ εκκρεμισ υπόκεςθ δεν ζχει εξεταςκεί.
(iii) Οφειλζσ τθσ παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 4321/2015, δθλαδι οφειλζσ που
ζχουν καταχωριςκεί ςτα βιβλία ειςπρακτζων εςόδων τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ μζχρι
τθν θμερομθνία αίτθςθσ για υπαγωγι ςε ρφκμιςθ και αφοροφν υποχρεώςεισ ετών,
περιόδων και υποκζςεων μζχρι και 31.12.2014.
Με βάςθ τα ανωτζρω, για τθν υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ θ παραίτθςθ από τθν άςκθςθ
του δικαιώματοσ ι του δικογράφου ζνδικου βοθκιματοσ ι ζνδικου μζςου ενώπιον του
αρμοδίου δικαςτθρίου ι προςφυγισ ενώπιον διοικθτικισ αρχισ είναι υποχρεωτική μόνο
ςτην περίπτωςη υπαγωγήσ ςε ρφθμιςη οφειλών τησ παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.
4321/2015, ςφμφωνα με τθ ρθτι διατφπωςθ τθσ εν λόγω διάταξθσ και όχι ςτισ υπόλοιπεσ
προαναφερκείςεσ περιπτώςεισ.
Κατά ςυνζπεια, για την υπαγωγή λοιπών οφειλών ςτη ρφθμιςη (κατά τισ
διατάξεισ των άρθρων 1, 3 και 4 παρ. 2 του ν. 4321/2015), οι οφειλζτεσ δεν
υποχρεοφνται ςε παραίτθςθ από τθν άςκθςθ του δικαιώματοσ ι του δικογράφου ζνδικου
βοθκιματοσ ι ζνδικου μζςου ενώπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου ι τθσ ενδικοφανοφσ
προςφυγισ ενώπιον τθσ Διεφκυνςθσ Επίλυςθσ Διαφορών.
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Παράδειγμα
Σε περίπτωςθ που ζχει καταχωριςκεί ςτο Βιβλίο Ειςπρακτζων Εςόδων τθσ Φορολογικισ
Διοίκθςθσ μζχρι τθν θμερομθνία τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ και όχι αργότερα από τισ
26.5.2015 οριςτικι πράξθ διορκωτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου που αφορά ςε
διαχειριςτικι χριςθ ζωσ και το ζτοσ 2014 (άρκρο 4 παρ. 2) οπότε και βεβαιώνεται
ποςοςτό 100% του οφειλόμενου κυρίου και πρόςκετου φόρου, κατά τα ειδικότερα
οριηόμενα ςτισ οικείεσ διατάξεισ του ν.4174/2013, τότε είναι δυνατι θ υπαγωγι τθσ
οφειλισ αυτισ ςτθν ρφκμιςθ των διατάξεων του ν.4321/2015, και θ εφάπαξ καταβολι κα
οδθγεί ςτθ διαγραφι του μθ καταβλθκζντοσ πρόςκετου φόρου του ν.2523/1997, χωρίσ
να απαιτείται προθγουμζνωσ θ παραίτθςθ από το δικαίωμα άςκθςθσ ενδικοφανοφσ
προςφυγισ ι/ και ζνδικου βοθκιματοσ ι μζςου ςτα τακτικά διοικθτικά δικαςτιρια ι το
Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ και χωρίσ να απαιτείται θ παραίτθςθ από ιδθ αςκθκείςεσ
ενδικοφανείσ προςφυγζσ ι/και ζνδικα μζςα.

Ακριβζσ αντίγραφο
Ο Προϊςτάμενοσ του Αυτοτελοφσ
Σμήματοσ Διοίκηςησ

Η Γενική Γραμματζασ Δημοςίων Εςόδων
Αικατερίνη αββαΐδου
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Α. ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Πλεσ τισ Δ.Ο.Υ. , Ελεγκτικά Κζντρα και Τελωνεία, Επιχειρθςιακι Μονάδα Είςπραξθσ
2. Δ/νςθ Υποςτιριξθσ Ηλεκτρονικά Συναλλαςςομζνων (e-υπθρεςίεσ), με τθν παράκλθςθ να
αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Γ.Γ.Δ.Ε
3. Δ/νςθ Ραροχισ Φορολογικών Υπθρεςιών
4. Δ/νςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ Γ.Γ.Δ.Ε.

Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
Αποδζκτεσ πίνακα Α ζωσ τζλοσ (εκτόσ των Δ.Ο.Υ και των Τελωνείων)
Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1) Γραφείο Υπουργοφ Οικονομικών
2) Γραφείο Αναπλθρώτριασ Υπουργοφ Οικονομικών
4) Γραφεία Γενικοφ γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων
5) Γραφεία Γενικοφ Διευκυντι Φορολογικισ Διοίκθςθσ
6) Πλεσ τισ Διευκφνςεισ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ
7) Διεφκυνςθ Τελωνειακών Διαδικαςιών
8) Γραφεία Ρροϊςταμζνων Φορολογικών Ρεριφερειών
9) Δ/νςθ Ειςπράξεων- Τμιματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Γραμματεία
10) Δ/νςθ Ελζγχων – Τμιμα Β’
11) Γραφείο Τφπου και Δθμοςίων Σχζςεων
12) Γραφείο Επικοινωνίασ και Ρλθροφόρθςθσ Ρολιτών
13) Ρεριοδικό Φορολογικι Επικεώρθςθ
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