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                 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ                               

                         ΑΔΑ:  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

 

   

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 

1. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΕΗ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΣΜΗΜΑΣΑ: A΄ - Β’ 

Ταχ. Δ/νςη :  Καρ. Σερβίασ  10 

Ταχ. Κώδικασ:  10184  Αθήνα 

Τηλζφωνο :  2103375314 - 317 

Fax  :  2103375001 

2. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ 

ΣΜΗΜΑ: Α΄ 

 Αθήνα,      4    Νοεμβρίου   2019    

Αρ. Πρωτ: Ε. 2188 

 

 

 

 

Ταχ. Δ/νςη : Πανεπιςτημίου  20      

ΠΡΟ: 

 

Ωσ Π.Δ. Ταχ. Κώδικασ : 101 84  

Τηλζφωνο : 210 3636059 - 2103630573  

Fax : 210 3375001 

3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ  

ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΤΙΟΛΟΓΙΟΤ  

ΣΜΗΜΑΣΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ 

Ταχ. Δ/νςη           : Καρ. Σερβίασ 8 

Ταχ. Κώδικασ       : 10184 Αθήνα 

Τηλζφωνο            : 210 3375878, 210 3375872 

4. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΜΜΕΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΣΜΗΜΑ Α΄ 

Ταχ. Δ/νςη           :  Σίνα 2-4 

Ταχ. Κώδικασ       : 10672 Αθήνα 

Τηλζφωνο            :  213 2122400 

 

ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις για τη μη απώλεια τοσ προγράμματος ρύθμισης τμηματικής 

καταβολής ουειλών τοσ άρθροσ 61 τοσ ν. 4446/2016». 

ΑΔΑ: 6ΕΓ846ΜΠ3Ζ-5Φ0
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Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα: 

1. Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λ.4446/2016, ε θαηαβνιή 

ηεο νθεηιήο πνπ πξνθύπηεη από ηηο δειώζεηο πνπ ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ 

απηνύ, γίλεηαη εθάπαμ, εληόο ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ θόξνπ, ηνπ ηέινπο 

ή ηεο εηζθνξάο, ελώ ν νθεηιέηεο κπνξεί λα ππαρζεί ζε πξόγξακκα ξύζκηζεο νθεηιώλ θαηά ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο κέρξη ηελ παξέιεπζε ηεο θαηά ηα σο άλσ λόκηκεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο. Σε 

πεξίπησζε κε θαηαβνιήο θαηά ηα αλσηέξσ ή απώιεηαο ηεο ξύζκηζεο, ν θνξνινγνύκελνο 

εθπίπηεη ησλ επλντθώλ ξπζκίζεσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξναλαθεξόκελνπ λόκνπ. 

2. Σηελ εγθύθιην ΠΟΛ 1226/9.10.2015, κε ηελ νπνία δόζεθαλ νδεγίεο γηα ξπζκίζεηο 

νθεηιώλ, πνπ πξνβιέπνληαλ από δηαηάμεηο λόκσλ,  αλαθέξεηαη όηη: «για λόγοςρ σπηζηήρ 

διοίκηζηρ και πποζηαζίαρ ηηρ εύλογηρ εμπιζηοζύνηρ ηος Διοικούμενος, απώλεια πύθμιζηρ δεν 

επέπσεηαι εξαιηίαρ ποζών μικπού ύτοςρ πος έσοςν παπαμείνει ανεξόθληηα από παπαδπομή. Οι 

πποφζηάμενοι ηυν Δ.Ο.Υ./ Ελεγκηικών Κένηπυν/ Ε.Μ.ΕΙΣ/ Τελυνείυν, παπακαλούνηαι για ηιρ 

ενέπγειέρ ηοςρ ζε ηέηοιερ πεπιπηώζειρ, ώζηε ηα εκ παπαδπομήρ μη καηαβληθένηα ποζά να 

καλύπηονηαι από ηο θοπολογούμενο, οι δε πςθμίζειρ να μην θευπούνηαι απυλεζθείζερ». 

3. Τα σο άλσ εθαξκόδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε ξύζκηζεο θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα 

νθεηιή πνπ πξνέθπςε βάζεη ηνπ λ. 4446/2016. Σπλεπώο, εθόζνλ θνξνινγνύκελνο ππήρζε ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 4446/2016 θαη ζηε ζπλέρεηα ππήγαγε ηελ βεβαησκέλε νθεηιή ηνπ ζε πξόγξακκα 

λνκνζεηηθήο ξύζκηζεο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο  ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

61 ηνπ λ.4446/2016 θαη ππάξρνπλ ππόινηπα πνζά κηθξνύ ύςνπο (έσο ηνπ νξίνπ ηεο πεξ. α΄ ηεο 

παξ.2 ηνπ άξζξνπ 69 ηνπ λ.4172/2013) πνπ έρνπλ παξακείλεη αλεμόθιεηα, δελ επέξρεηαη 

απηνκάησο απώιεηα ηεο λνκνζεηηθήο ξύζκηζεο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο, αιιά νη Πξντζηάκελνη ησλ 

Γ.Ο.Υ./ Διεγθηηθώλ Κέληξσλ, δένλ είλαη, όπσο πξνεγνύκελα, εηδνπνηήζνπλ ηνλ θνξνινγνύκελν 

λα ηαθηνπνηήζεη ηελ νθεηιή ηνπ εληόο επιόγνπ ρξόλνπ θαη όρη πέξαλ ησλ δέθα εκεξώλ από ηελ 

εηδνπνίεζή ηνπ. 

  

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΑΔΕ 

 

Γ. ΠΙΣΙΛΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΕΓ846ΜΠ3Ζ-5Φ0




