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ΘΔΜΑ : Κοινοποίηζη διαηάξευν ν.3888/2010
α)ξχζκηζεο ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ
β)πεξί ζπκςεθηζκνχ ακνηβαίσλ απαηηήζεσλ θαη
γ)παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ παξαγξαθήο ησλ βεβαησκέλσλ ρξεψλ.
αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο: α) ηος άπθπος 14 Ρύθμιζη ληξιππόθεζμυν
οθειλών, β) ηηρ παπ. 2 ηος άπθπος 15 πεπί ζςμτηθιζμού αμοιβαίυν απαιηήζευν
και γ) ηηρ παπ. 4 ηος άπθπος 15 πεπί παπάηαζηρ ηος σπόνος παπαγπαθήρ
βεβαιυμένυν σπεών ηνπ λφκνπ 3888/2010 (ΦΔΚ Α΄175, 30/09/2010) «Δθνχζηα
θαηάξγεζε θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ, ξχζκηζε ιεμηπξφζεζκσλ ρξεψλ, δηαηάμεηο γηα
ηελ απνηειεζκαηηθή ηηκσξία ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο» γηα ελεκέξσζε
θαη εληαία εθαξκνγή απηψλ.
Α. Ρύθμιζη ληξιπποθέζμυν οθειλών
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ξπζκίδνληαη ηα ιεμηπξφζεζκα, κέρξη ηηο 30.09.2010,
ρξέε πξνο ην Γεκφζην πνπ έρνπλ βεβαησζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ. ζηηο
Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο (Γ.Ο.Τ.) θαη ηα Σεισλεία ηνπ Κξάηνπο. Η ξχζκηζε
απηή θξίζεθε απαξαίηεηε ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο αδπλακίαο πνιιψλ
επηρεηξήζεσλ λα αληαπνθξηζνχλ άκεζα ζηελ εμφθιεζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ

ππνρξεψζεψλ ηνπο πξνο ην Γεκφζην.
Οη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο ξχζκηζεο βνεζνχλ ηνπο ζπλεπείο νθεηιέηεο λα
εμνθιήζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζε ιίγεο ή πνιιέο δφζεηο, αλάινγα κε ηελ
νηθνλνκηθή δπλαηφηεηά ηνπο, ηαπηφρξνλα φκσο κε ηνπο ινηπνχο φξνπο πνπ ηίζεληαη
ηνπο απνηξέπνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ λέα ιεμηπξφζεζκα ρξέε ή λα κελ ππνβάιινπλ
ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο δειψζεηο πνπ απφ ηνλ λφκν έρνπλ ππνρξέσζε.
Γηα λα ρνξεγεζεί θίλεηξν εμφθιεζεο θαη ζηα ιεμηπξφζεζκα ρξέε πνπ έρνπλ
βεβαησζεί απφ ην έηνο 2007 θαη κεηά, ηα νπνία επηβαξχλνληαη κε ρακειφ πνζνζηφ
πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο, νπφηε ε απαιιαγή πνπ ζα ρνξεγεζεί ζηηο
πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ζα είλαη ζε πνζφ πνιχ ειάρηζηε ζε ζχγθξηζε
κε ην ζχλνιν ηεο νθεηιήο, ζπγθξηηηθά κε ηα ρξέε πνπ έρνπλ βεβαησζεί πξνγελέζηεξα,
παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο έθπησζεο κέξνπο ησλ πξφζζεησλ θφξσλ ή πξφζζεησλ
ηειψλ (θνξνινγηθψλ πξνζαπμήζεσλ), ην νπνίν θπκαίλεηαη αλάινγα κε ην έηνο ηεο
βεβαίσζεο, κε έλαξμε 10% γηα ην έηνο 2007 θαη θαηάιεμε ην έηνο 2010 κε έθπησζε
40%. Αληίζεηα φζα ρξέε έρνπλ βεβαησζεί απφ ην έηνο 2006 θαη πξνγελέζηεξα, φπνπ
νη πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο είλαη ζεκαληηθέο θαη ην πνζφ ηεο
απαιιαγήο απηψλ, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ δφζεσλ πνπ ζα επηιέμεη ν νθεηιέηεο,
αξθεηά πςειφ, δελ ρνξεγείηαη έθπησζε ζηηο θνξνινγηθέο πξνζαπμήζεηο.
Δπίζεο ε ξχζκηζε είλαη αξθεηά επέιηθηε ψζηε ν νθεηιέηεο πνπ αδπλαηεί λα
αληαπνθξηζεί ζην χςνο ηεο κεληαίαο δφζεο ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο πνπ επέιεμε, λα
κπνξεί λα επηιέμεη ηελ ππαγσγή ηνπ ζε ξχζκηζε κε πεξηζζφηεξεο δφζεηο, νπφηε θαη
ζηελ πεξίπησζε απηή ζα δηθαηνχηαη απαιιαγή γηα ηηο πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο
θαηαβνιήο γηα ην ππφινηπν πνζφ ην νπνίν εληάζζεηαη ζηε ξχζκηζε ηεο λέαο επηινγήο
ηνπ.
ηελ αληίζεηε πεξίπησζε πνπ ν νθεηιέηεο έρεη εληαρζεί ζε ξχζκηζε κε πνιιέο
κεληαίεο δφζεηο θαη απνθηήζεη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο ηακεηαθή επρέξεηα, κπνξεί κε
αίηεζή ηνπ λα δεηήζεη ηελ ππαγσγή ηνπ ζε ξχζκηζε κε ιηγφηεξεο κεληαίεο δφζεηο,
νπφηε ζα ηχρεη κεγαιχηεξνπ πνζνζηνχ απαιιαγήο πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο
θαηαβνιήο γηα ην πνζφ πνπ εληάζζεηαη ζηε λέα ξχζκηζε. Δάλ επηιέμεη ηελ εθάπαμ
εμφθιεζε ηνπ ππνινίπνπ ηεο νθεηιήο ηνπ απφ νπνηαδήπνηε ξχζκηζε ηφηε
απαιιάζζεηαη θαηά πνζνζηφ επί ηνπ ελαπνκείλαληνο πνζνχ ησλ πξνζαπμήζεσλ
εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ίζν κε απηφ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκφ ησλ κεληαίσλ
δφζεσλ ηεο ξχζκηζεο πνπ ηειηθά δηακνξθψλεηαη.
Μηα άιιε επειημία ηεο ξχζκηζεο είλαη ε δπλαηφηεηα ηνπ νθεηιέηε πνπ γηα
νπνηνδήπνηε ιφγν δελ εληάρζεθε ζηε ξχζκηζε κέρξη ηηο 29.10.2010 λα εληαρζεί
κεηαγελέζηεξα, εθφζνλ θαηαβάιιεη ηηο δφζεηο ησλ νπνίσλ ζα έρεη παξέιζεη ε
πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπο καδί κε ηηο πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαη λα
ηχρεη ησλ επεξγεηεκάησλ ηεο ξχζκηζεο, αιιά θαη ε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη ζηνλ
νθεηιέηε ν νπνίνο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν απνιέζεη ηε ξχζκηζε, λα εληαρζεί εθ λένπ ζε
φκνηα ή δηαθνξεηηθή ξχζκηζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14.
Οη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο δπλαηφηεηαο επηινγήο άιινπ πξνγξάκκαηνο
ξχζκηζεο, αλάινγα κε ηελ επρέξεηα ηνπ νθεηιέηε, ε δπλαηφηεηα ππαγσγήο ζηε
ξχζκηζε κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πιεξσκήο ηεο πξψηεο δφζεο αιιά θαη νη
ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο θαζνξίδνληαη κε ηελ

1130277/ΔΞ/2010/0016/05.10.2010 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, πνπ
εθδφζεθε θαη’ εμνπζηνδφηεζε πνπ ηνπ παξέρεηαη κε ηελ ηειεπηαία παξάγξαθν ηνπ
άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3888/2010, ε νπνία θαη ζαο θνηλνπνηείηαη κε ηελ παξνχζα
εγθχθιην.
εκεηψλεηαη φηη απφ 01.10.2010 θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν εηψλ αλαζηέιιεηαη ε
αξκνδηφηεηα ησλ νξγάλσλ ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2648/1998, φπσο ηζρχεη,
(Πξντζηάκελνο Γ.Ο.Τ. θαη Σεισλείνπ, αξκφδηα επηηξνπή Γ.Ο.Τ. θαη Σεισλείνπ θαη
επηηξνπή άξζξνπ 15 λ. 2648/1998) λα ρνξεγνχλ δηεπθνιχλζεηο ηκεκαηηθήο
θαηαβνιήο θαη επαλεμέηαζεο απηψλ γηα ρξέε πνπ έρνπλ βεβαησζεί κέρξη
30.09.2010.
ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΣΔΡΑ :
1.Οθειλέρ πος ςπάγονηαι ζηη πύθμιζη
ηε ξχζκηζε, ππάγνληαη νη παξαθάησ νθεηιέο :
α) Τπνρξεσηηθά φιεο φζεο έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Κ.Δ.Γ.Δ, κέρξη ηηο 30.09.2010.
Δηδηθά γηα ηηο νθεηιέο πνπ έρνπλ βεβαησζεί ζηα Σεισλεία:
- απηέο αθνξνχλ ζπκπιεξσκαηηθέο ρξεψζεηο εθ ησλ πζηέξσλ επί ηεισλεηαθψλ
παξαζηαηηθψλ
- νθεηιέο γηα ηηο νπνίεο είρε ρνξεγεζεί αλαζηνιή πιεξσκήο (πίζησζε) κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ ηεισλεηαθνχ θψδηθα θαη έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο.
- νθεηιέο πνπ αθνξνχλ πξφζηηκα, πνιιαπιά ηέιε θαη πνηλέο γηα παξαβάζεηο ηεο
ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο
- ην 30% ην νπνίν είλαη απαηηεηφ κε ηελ θαηάζεζε πξνζθπγήο θαηά θαηαινγηζηηθήο
πξάμεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 150 ηνπ ηεισλεηαθνχ θψδηθα.
Η ξχζκηζε ησλ αλσηέξσ νθεηιψλ πξαγκαηνπνηείηαη ππφ ηνλ φξν φηη ε πξνεγνχκελε
θαηαβνιή ηνπο δελ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ρνξήγεζε άδεηαο παξάδνζεο ή
εμαγσγήο εκπνξεπκάησλ, θαηαβνιή ΔΦΚ κε θαηάζεζε ΓΔΦΚ ή γηα ηε δηελέξγεηα
νξηζκέλεο πξάμεο (θαηαβνιή 50% γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ζχκθσλα κε ην
άξζξν 31 ηνπ ηεισλεηαθνχ θψδηθα).
β) Δπηπιένλ κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζηε ξχζκηζε, εθφζνλ ην επηζπκεί ν νθεηιέηεο θαη
ην δειψζεη ζηελ αίηεζή ηνπ
- Οη νθεηιέο πνπ ηεινχλ ζε δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή αλαζηνιή.
- Σν ελαπνκέλνλ πνζφ νθεηιψλ πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε δηεπθφιπλζε ηκεκαηηθήο
θαηαβνιήο θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13-21 ηνπ λ. 2648/1998 (ΦΔΚ 238 Α) ή ζε
άιιε λνκνζεηηθή ξχζκηζε, νη φξνη ησλ νπνίσλ ηεξνχληαη θαηά ηελ εκέξα ππνβνιήο
ηεο αίηεζεο γηα ππαγσγή ζηε ξχζκηζε.

- Οη νθεηιέο πνπ έρνπλ βεβαησζεί κέρξη 30.09.2010 θαη δελ έρνπλ θαηαζηεί
ιεμηπξφζεζκεο.
γ) Δπίζεο ππάγνληαη ζηε ξχζκηζε εθφζνλ δεηεζεί:
- Oη νθεηιέο πξνζψπσλ πνπ επζχλνληαη καδί κε ηνλ πξσηνθεηιέηε γηα ηελ θαηαβνιή
ηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη επζχλε γηα ην ζπλνιηθφ πνζφ βεβαίσζεο
(ζπγθεθξηκέλεο εγγξαθήο).
Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ θαηαινγηζηηθψλ πξάμεσλ (Σεισλείσλ) κε
ππφρξεα πξφζσπα πέξαλ ηνπ ελφο, νη νθεηιέο κπνξνχλ λα ξπζκηζζνχλ απφ ηνπο
ππφρξενπο - ν θαζέλαο λα ξπζκίζεη , εθφζνλ ην επηζπκεί, ην ζχλνιν ησλ νθεηιψλ
πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζσπηθή ηνπ ππνρξέσζε - , ππφ ηελ αίξεζε φηη ε αιιειέγγπα
ππνρξέσζή ηνπ δελ παχεη κέρξη ηελ απνπιεξσκή ησλ νθεηιψλ απφ ηνπο ινηπνχο
νθεηιέηεο ή απηνχο ηνπο ίδηνπο.
- Οη θιεξνλφκνη απνβησζάλησλ νθεηιεηψλ, δεδνκέλνπ φηη δελ πξφθεηηαη πεξί
ζπλππεπζπλφηεηαο κε ηνλ νθεηιέηε αιιά επηκεξηζηηθήο επζχλεο θαηαβνιήο ζχκθσλα
κε ην πνζνζηφ ηεο θιεξνλνκηθήο κεξίδαο.
- Οη νθεηιέηεο ζχδπγνη γηα θφξν εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ πξνέθπςε απφ
ηελ θνηλή δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, δεδνκέλνπ φηη ε επζχλε θαηαβνιήο
αλήθεη ζηνλ θάζε ζχδπγν ρσξηζηά γηα ην θφξν πνπ αλαινγεί ζηα εηζνδήκαηά ηνπ.
δ) Γηα νθεηιέο, πνπ απφ εηδηθφ λφκν παξέρεηαη ην δηθαίσκα άιιεο λνκνζεηηθήο
ξχζκηζεο, κπνξεί λα δεηεζεί απφ ηνλ νθεηιέηε ε εμαίξεζή ηνπο ζε νπνηνδήπνηε
ζηάδην απηήο. ηελ πεξίπησζε απηή αλαπξνζαξκφδνληαη νη δφζεηο ηεο παξνχζαο
ξχζκηζεο.
2. Οθειλέρ πος δεν ςπάγονηαι ζηη πύθμιζη
Πξφζσπα πνπ επζχλνληαη καδί κε ηνλ νθεηιέηε γηα ηελ θαηαβνιή κέξνπο νθεηιήο
(κέξνο ζπγθεθξηκέλεο εγγξαθήο) δελ δηθαηνχληαη λα ξπζκίζνπλ κφλν ην κέξνο απηφ
ηεο νθεηιήο.
3. Πποϋποθέζειρ ςπαγυγήρ ζηη πύθμιζη
α) Τπνβνιή αίηεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ έσο θαη ηηο 29 Οκηυβπίος 2010 ζηε Γ.Ο.Τ
ή ζην Σεισλείν πνπ είλαη βεβαησκέλεο νη νθεηιέο.
β) Καηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο ηεο ξχζκηζεο ή ηεο εθάπαμ πιεξσκήο ηελ εκέξα
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο
έθπησζεο πξφζζεησλ θφξσλ ή ηειψλ νπφηε ε εθάπαμ εμφθιεζε πξέπεη λα γίλεη εληφο
πέληε εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε.
γ) Γπλαηφηεηα ππνβνιήο αίηεζεο θαη ππαγσγήο ζηελ παξνχζα ξχζκηζε θαη κεηά ηηο
29.10.2010, εθφζνλ ν νθεηιέηεο θαηαβάιιεη αζξνηζηηθά φιεο ηηο κεληαίεο δφζεηο απφ

ηελ πξνζεζκία ιήμεο ηεο πξψηεο δφζεο (29.10.10) κέρξη ηελ εκεξνκελία αίηεζήο ηνπ
γηα ππαγσγή ζ’ απηήλ. ηελ πεξίπησζε απηή γηα ην ελαπνκείλαλ πνζφ πνπ
θαηαβάιιεηαη θαλνληθά ρνξεγείηαη ην πνζνζηφ έθπησζεο ησλ πξνζαπμήζεσλ
εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο πνπ αληηζηνηρεί ζην πξφγξακκα ξχζκηζεο φπσο απηφ
δηακνξθψλεηαη κε ην άζξνηζκα ησλ δφζεσλ.
4. Δςεπγεηήμαηα ηος οθειλέηη
α) Γπλαηφηεηα θαηαβνιήο ησλ νθεηιψλ πνπ ξπζκίδνληαη εθάπαμ ή ζε κεληαίεο δφζεηο
{απφ δχν (2) έσο ζαξάληα πέληε (45)}.
β) Απαιιαγή απφ ηηο πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαηά πνζνζηφ αλάινγα
κε ηνλ αξηζκφ ησλ δφζεσλ ηεο ξχζκηζεο πνπ επηιέγεηαη απφ ηνλ νθεηιέηε θαη
έθπησζε απφ ηπρφλ πξφζζεηνπο θφξνπο ή πξφζζεηα ηέιε πνπ ζπκβεβαηψζεθαλ κε
ηελ θχξηα νθεηιή απφ ην έηνο 2007 θαη κεηά.
πγθεθξηκέλα, νη ξπζκηδφκελεο νθεηιέο θαηαβάιινληαη :
α) εθάπαμ, κε απαιιαγή πνζνζηνχ 100% ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο
θαηαβνιήο θαη
- δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ησλ πξφζζεησλ θφξσλ θαη πξφζζεησλ ηειψλ πνπ
ζπκβεβαηψζεθαλ κε ηελ θχξηα νθεηιή, εθφζνλ ε ηακεηαθή βεβαίσζε έγηλε εληφο ηνπ
2007,
- είθνζη ηνηο εθαηφ (20%) ησλ πξφζζεησλ θφξσλ θαη πξφζζεησλ ηειψλ πνπ
ζπκβεβαηψζεθαλ κε ηελ θχξηα νθεηιή, εθφζνλ ε ηακεηαθή βεβαίσζε έγηλε εληφο
εληφο ηνπ 2008,
- ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ησλ πξφζζεησλ θφξσλ θαη πξφζζεησλ ηειψλ πνπ
ζπκβεβαηψζεθαλ κε ηελ θχξηα νθεηιή, εθφζνλ ε ηακεηαθή βεβαίσζε έγηλε εληφο ηνπ
2009,
- ζαξάληα ηνηο εθαηφ (40%) ησλ πξφζζεησλ θφξσλ θαη πξφζζεησλ ηειψλ πνπ
ζπκβεβαηψζεθαλ κε ηελ θχξηα νθεηιή, εθφζνλ ε ηακεηαθή βεβαίσζε έγηλε εληφο ηνπ
2010,
β) απφ δχν (2) κέρξη ηξεηο (3) κεληαίεο δφζεηο, κε απαιιαγή πνζνζηνχ ελελήληα πέληε
ηνηο εθαηφ (95%) ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαη κε ειάρηζην πνζφ
δφζεο ηα ηξηαθφζηα (300) επξψ,
γ) απφ ηέζζεξηο (4) κέρξη δψδεθα (12) κεληαίεο δφζεηο, κε απαιιαγή πνζνζηνχ
ελελήληα ηνηο εθαηφ (90%) ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαη κε
ειάρηζην πνζφ δφζεο ηα πεληαθφζηα (500) επξψ,
δ) απφ δεθαηξείο (13) κέρξη εηθνζηηέζζεξηο (24) κεληαίεο δφζεηο, κε απαιιαγή
πνζνζηνχ νγδφληα ηνηο εθαηφ (80%) ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαη
κε ειάρηζην πνζφ δφζεο ηα πεληαθφζηα (500) επξψ,

ε) απφ είθνζη πέληε (25) κέρξη ηξηάληα έμη (36) κεληαίεο δφζεηο, κε απαιιαγή
πνζνζηνχ εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο
θαη κε ειάρηζην πνζφ δφζεο ηα ρίιηα (1.000) επξψ,
ζη) απφ ηξηάληα επηά (37) κέρξη ζαξάληα πέληε (45) κεληαίεο δφζεηο, κε απαιιαγή
πνζνζηνχ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαη
κε ειάρηζην πνζφ δφζεο ηα ρίιηα (1.000) επξψ.
Ωο πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απαιιαγψλ ησλ
πεξηπηψζεσλ β έσο ζη, ινγίδνληαη, ζε θάζε πεξίπησζε, νη αλαινγνχζεο
πξνζαπμήζεηο ηεο ππφ ξχζκηζε βαζηθήο νθεηιήο, φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί θαηά ηελ
εκεξνκελία θαηαβνιήο ηεο πξψηεο δφζεο ηεο ξχζκηζεο. Οη ππφινηπεο δφζεηο κεηά
ηελ αθαίξεζε ηνπ πνζνχ ηεο απαιιαγήο επηβαξχλνληαη κε ηηο θαηά ΚΔΓΔ
πξνζαπμήζεηο.
5. Απώλεια ηηρ πύθμιζηρ
Απψιεηα ηεο ξχζκηζεο θαη ησλ επεξγεηεκάησλ απηήο επέξρεηαη φηαλ ν νθεηιέηεο :
α) αλάινγα κε ην πξφγξακκα ξχζκηζεο πνπ έρεη επηιέμεη
– ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη επηιέμεη ηελ θαηαβνιή ζε δχν ή ηξεηο κεληαίεο δφζεηο δελ
θαηαβάιεη εκπξφζεζκα κία δφζε ηεο ξχζκηζεο ή θαζπζηεξήζεη ηελ θαηαβνιή ηεο
ηειεπηαίαο δφζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ ελφο κελφο
- ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη επηιέμεη ηελ θαηαβνιή ζε ηέζζεξηο έσο δψδεθα κεληαίεο
δφζεηο δελ θαηαβάιεη εκπξφζεζκα δχν δφζεηο ηεο ξχζκηζεο ή θαζπζηεξήζεη ηελ
θαηαβνιή ηεο ηειεπηαίαο δφζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δχν κελψλ
- ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη επηιέμεη ηελ θαηαβνιή ζε πεξηζζφηεξεο ησλ δψδεθα
κεληαίσλ δφζεσλ δελ θαηαβάιεη εκπξφζεζκα ηξεηο δφζεηο ηεο ξχζκηζεο ή
θαζπζηεξήζεη ηελ θαηαβνιή ηεο ηειεπηαίαο δφζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν
ησλ ηξηψλ κελψλ.
β) δελ ππνβάιιεη εκπξφζεζκα ηηο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ηνπ θφξνπ
πξνζηηζέκελεο αμίαο θαζ΄ φιν ην δηάζηεκα ηεο ξχζκηζεο θαηαβνιήο ησλ ρξεψλ ηνπ
θαη κέρξη ηελ εμφθιεζή ηνπο
γ) δελ είλαη ελήκεξνο γηα ρξέε πνπ βεβαηψλνληαη απφ ηηο 30.09.2010 θαη κεηά θαη γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δχν κελψλ
δ) απνιέζεη δηεπθφιπλζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο πνπ ηνπ έρεη ρνξεγεζεί γηα ρξέε πνπ
έρνπλ βεβαησζεί κέρξη 30.09.2010. Γελ ζεσξείηαη απψιεηα ε ππαγσγή ησλ ρξεψλ
απηψλ ζηελ παξνχζα ξχζκηζε.
ε) απνιέζεη δηεπθφιπλζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο πνπ ζα ηνπ ρνξεγεζεί γηα ρξέε πνπ
ζα βεβαησζνχλ κεηά ηηο 30.09.2010
ζη) δελ είλαη ελήκεξνο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δχν κελψλ, γηα ρξέε

πνπ βεβαηψζεθαλ κέρξη 30.09.2010 θαη ηα νπνία δελ δήηεζε λα ππαρζνχλ ζηελ
παξνχζα ξχζκηζε.
6. Υοπήγηζη αποδεικηικού ενημεπόηηηαρ καηά ηη διάπκεια ηηρ πύθμιζηρ
α) ηνλ νθεηιέηε πνπ είλαη ζπλεπήο ζηε ξχζκηζε ζα ρνξεγείηαη απνδεηθηηθφ
ελεκεξφηεηαο ησλ νθεηιψλ ηνπ πξνο ην Γεκφζην εθφζνλ είλαη ελήκεξνο θαη ζε
ηπρφλ άιιεο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο θαη ζπληξέρνπλ νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηνπ
άξζξνπ 26 λ. 1882/1990, φπσο ηζρχεη ζήκεξα. Σν απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο ζα είλαη
κεληαίαο δηάξθεηαο θαη ζα ρνξεγείηαη σο εμήο :
- γηα ηηο ξπζκίζεηο κέρξη 3 κεληαίεο δφζεηο κε ηελ θαηαβνιή κίαο δφζεο ηνπιάρηζηνλ.
- γηα ηηο ξπζκίζεηο απφ 4 έσο 12 κεληαίεο δφζεηο κε ηελ θαηαβνιή κίαο δφζεο πνπ
έπεηαη ηεο εκεξνκελία θαηάζεζεο ηνπ αηηήκαηνο ηεο ρνξήγεζεο απνδεηθηηθνχ
ελεκεξφηεηαο θαη ζπλνιηθά φρη ιηγφηεξεο ησλ ηξηψλ δφζεσλ.
- γηα ηηο ξπζκίζεηο απφ 13 έσο 24 κεληαίεο δφζεηο κε ηελ θαηαβνιή δχν δφζεσλ πνπ
έπνληαη ηεο εκεξνκελίαο θαηάζεζεο ηνπ αηηήκαηνο ρνξήγεζεο απνδεηθηηθνχ
ελεκεξφηεηαο θαη ζπλνιηθά φρη ιηγφηεξεο ησλ ηεζζάξσλ δφζεσλ.
- γηα ηηο ξπζκίζεηο απφ 25 έσο 45 κεληαίεο δφζεηο κε ηελ θαηαβνιή ηξηψλ δφζεσλ πνπ
έπνληαη ηεο εκεξνκελίαο θαηάζεζεο ηνπ αηηήκαηνο ρνξήγεζεο απνδεηθηηθνχ
ελεκεξφηεηαο θαη ζπλνιηθά φρη ιηγφηεξεο ησλ έμη δφζεσλ.
Παξαδείγκαηα.
1) Οθεηιέηεο πνπ έρεη ππαρζεί ζηηο 29.10.10 ζε πξφγξακκα 12 δφζεσλ, έρεη
θαηαβάιεη φιεο ηηο δφζεηο κέρξη θαη ηε δφζε ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2011 θαη πξνζέξρεηαη
ζηηο 10 Μαξηίνπ 2011 θαη αηηείηαη απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο, απηφ ζα ηνπ ρνξεγεζεί
εθφζνλ θαηαβάιιεη θαη ηελ δφζε ηνπ Μαξηίνπ θαη ζπληξέρνπλ θαη νη ινηπέο
πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζήο ηνπ.
2) Οθεηιέηεο πνπ έρεη βεβαησκέλα ρξέε κέρξη θαη 30.09.2010 (κε ππαρζέληα ζε
ξχζκηζε ή δηεπθφιπλζε πνπ ηνπ ρνξεγήζεθε πξηλ ηηο 30.09.2010) θαη πξνζέξρεηαη
ζηηο 8 Φεβξνπαξίνπ 2011 θαη αηηείηαη απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο ηφηε πξνθεηκέλνπ
γηα ηελ ρνξήγεζή ηνπ, εθφζνλ ζπληξέρνπλ θαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο, ζα πξέπεη
πξψηηζηα λα ππαρζεί ζε πξφγξακκα ξχζκηζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
14 ηνπ λ. 3888/2010. Δάλ επηιέμεη πξφγξακκα 45 δφζεσλ, ηφηε ζα πξέπεη λα:
-θαηαβάιεη αζξνηζηηθά ηηο δφζεηο απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010 κέρξη θαη ηνλ
Φεβξνπάξην 2011 (5 δφζεηο)
-θαηαβάιεη, γηα ηελ ρνξήγεζε ηνπ απνδεηθηηθνχ, θαη άιιεο ηξεηο δφζεηο (Μαξηίνπ,
Απξηιίνπ, Μαΐνπ)
εκεηψλεηαη φηη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ρνξεγεζεί απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο κε
παξαθξάηεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο νθεηιήο, ην νπνίν θαη ζα εμνθιήζεη ην ζχλνιν ηεο

ππαρζείζαο ζε ξχζκηζε νθεηιήο, ν νθεηιέηεο ζα ηχρεη ησλ απαιιαγψλ πνπ
αληηζηνηρνχλ ζην πξφγξακκα ξχζκηζεο ζην νπνίν είρε ππαρζεί θαη βάζε ηνπ νπνίνπ
εθδφζεθε ην ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο.
Δπιζημαίνεηαι φηη ε Γ.Ο.Τ. φηαλ ππαγάγεηαη νθεηιέηεο ζε πξφγξακκα ξχζκηζεο
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3888/2010 ππνρξεσηηθά πξνβαίλεη ζε
δέζκεπζε ηνπ απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο ην νπνίν ρνξεγείηαη κφλν απφ ηελ αξκφδηα
Γ.Ο.Τ. θνξνινγίαο ηνπ ππνρξένπ, εθφζνλ είλαη βεβαησκέλε ε νθεηιή ηνπ ζηε Γ.Ο.Τ.
απηή. Αλ ε νθεηιή είλαη βεβαησκέλε ζε άιιε Γ.Ο.Τ. ή ζε Σεισλείν εηδνπνηείηαη κε
έγγξαθν ε αξκφδηα γηα ηε θνξνινγία Γ.Ο.Τ. φηη έρεη ππαρζεί ν νθεηιέηεο ζηηο
αλσηέξσ δηαηάμεηο, ψζηε λα γίλεη δέζκεπζε ηνπ απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο. Σν
απνδεηθηηθφ ζα ρνξεγείηαη θαηφπηλ έγγξαθεο επηθνηλσλίαο (κέζσ ηειενκνηνηππίαο)
ηεο άιιεο Γ.Ο.Τ. ή ηνπ Σεισλείνπ φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο, ζχκθσλα κε ηα
παξαπάλσ.
Η δηαδηθαζία απηή ζα ηεξείηαη κέρξη λα ππνζηεξηρζεί κεραλνγξαθηθά απφ ην
TAXIS.
β) Δθαξκνγή δηαηάμεσλ άξζξνπ 20 λ. 2648/1998, φπσο ηζρχνπλ
- Αλ πξφθεηηαη γηα αίηεκα ρνξήγεζεο απνδεηθηηθνχ ελεκεξφηεηαο γηα κεηαβίβαζε
αθηλήηνπ ν Πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ κπνξεί λα αξλεζεί ηε ρνξήγεζή ηνπ, εθφζνλ δελ
δηαζθαιίδνληαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γεκνζίνπ, ή λα νξίδεη πνζνζηφ παξαθξάηεζεο
κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ εηζπξαηηφκελνπ ηηκήκαηνο.
- Αλ πξφθεηηαη γηα είζπξαμε ρξεκαηηθήο απαίηεζεο ηνπ νθεηιέηε θαηά ηξίηνπ, κπνξεί
λα παξαθξαηεζεί κέξνο ή ην ζχλνιν ηεο απαίηεζεο πνπ ζα εηζπξαρζεί ην νπνίν
νξίδεηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ..
7. Μέηπα
ηνλ νθεηιέηε πνπ έρεη ππαρζεί ζηε ξχζκηζε δελ ιακβάλνληαη ζε βάξνο ηνπ ηα
παξαθάησ κέηξα:
- Σεο πνηληθήο δίσμεο ιφγσ κε θαηαβνιήο ιεμηπξνζέζκσλ ρξεψλ πξνο ην Γεκφζην
(άξζξν 25 λ.1882/1990), φπσο ηζρχεη.
- Σεο αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ ή επηρεηξήζεσλ (άξζξν 22 λ.2523/1997).
Δθφζνλ έρνπλ ήδε ιεθζεί ζε βάξνο ησλ νθεηιεηψλ πνπ ππάγνληαη ζηε ξχζκηζε ηα
πην πάλσ κέηξα αλαζηέιινληαη.
- Αλαζηέιιεηαη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο θηλεηψλ ή
αθηλήησλ (έθδνζε πξνγξάκκαηνο πιεηζηεξηαζκνχ), εθφζνλ ε εθηέιεζε αθνξά κφλν
ξπζκηζκέλα ρξέε.
- Γελ αλαζηέιινληαη νη θαηαζρέζεηο πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζηα ρέξηα ηξίησλ νχηε ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί νη ζρεηηθέο παξαγγειίεο θαηάζρεζεο πξηλ ηελ
θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο ή ηελ εθάπαμ εμφθιεζε ηεο ξχζκηζεο, ηα απνδηδφκελα
φκσο πνζά απφ απηέο ζα θαιχπηνπλ δφζε ή δφζεηο ηεο ξχζκηζεο, εθφζνλ δελ
πηζηψλνληαη ζε άιιεο νθεηιέο πνπ δελ έρνπλ ππαρζεί ζηελ παξνχζα ξχζκηζε.

Η ζπκκφξθσζε ηνπ νθεηιέηε ζηε ξχζκηζε δελ εκπνδίδεη ην Γεκφζην πξνο
δηαζθάιηζε ηεο νθεηιήο λα επηβάιεη θαηαζρέζεηο θαη λα εγγξάθεη ππνζήθεο ζε
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ νθεηιέηε ησλ ζπλππφρξεσλ ή ησλ εγγπεηψλ, εθφζνλ ην
ρξένο δελ είλαη αζθαιηζκέλν.
εκεηψλεηαη φηη, αλ ν νθεηιέηεο απνιέζεη ην επεξγέηεκα ηεο ξχζκηζεο, ηα κέηξα πνπ
έρνπλ αλαζηαιεί ζπλερίδνληαη.
8. Αναζηολή παπαγπαθήρ
Η παξαγξαθή ησλ ρξεψλ γηα ηα νπνία ππνβάιιεηαη αίηεζε ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε
αλαζηέιιεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαη γηα νιφθιεξν ην
ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αθνξά ε ξχζκηζε, αλεμαξηήησο θαηαβνιήο νπνηνπδήπνηε
πνζνχ θαη δελ ζπκπιεξψλεηαη πξηλ παξέιζεη έλα (1) έηνο απφ ηε ιήμε ηεο
αλαζηνιήο.
9. Λοιπά ζηοισεία ηηρ πύθμιζηρ
α) Καηά ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο θαηαβάιιεηαη ε πξψηε δφζε ηεο ξχζκηζεο,
ή πξαγκαηνπνηείηαη ε εθάπαμ εμφθιεζε ρσξίο λα απαηηείηαη θαηαβνιή παξαβφινπ.
β) Δμαηξεηηθά νη απαιιαγέο ηεο εθάπαμ εμφθιεζεο απφ πξφζζεηνπο θφξνπο θαη
πξφζζεηα ηέιε πνπ ρνξεγνχληαη κε ηελ εθάπαμ εμφθιεζε ηζρχνπλ αλ ε εμφθιεζε
δηελεξγεζεί εληφο πέληε εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο
αίηεζεο ε νπνία ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα ππνβιεζεί κέρξη ηελ 29.10.2010.
γ) Η δεχηεξε δφζε θαηαβάιιεηαη κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ κελφο
Ννεκβξίνπ 2010. Οη επφκελεο δφζεηο θαηαβάιινληαη κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε
εκέξα ησλ επφκελσλ κελψλ.
δ) Η θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο κηαο δφζεο ηεο ξχζκηζεο έρεη σο ζπλέπεηα ηελ
επηβάξπλζε ηεο δφζεο απηήο (θεθάιαην πιένλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο
θαηαβνιήο) θαηά πέληε ηνηο εθαηφ (5%) γηα θάζε κήλα θαζπζηέξεζεο. εκεηψλεηαη
φηη ην πνζνζηφ απηφ επηβάιιεηαη πιένλ ηνπ πνζνζηνχ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο
θαζψο ελέρεη ζηνηρεία θχξσζεο γηα ηε κε ζπκκφξθσζε ηνπ νθεηιέηε πξνο ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ.
ε) Δθφζνλ ν νθεηιέηεο επηζπκεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο ξχζκηζεο λα εμνθιήζεη
εθάπαμ ηηο ππφινηπεο δφζεηο ησλ ξπζκηζκέλσλ νθεηιψλ, ηνπ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα
ρνξήγεζεο απαιιαγήο θαηά πνζνζηφ επί ηνπ ελαπνκείλαληνο πνζνχ ησλ
πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ίζν κε απηφ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκφ
ησλ κεληαίσλ δφζεσλ πνπ ηειηθά δηακνξθψλεηαη.
Παπάδειγμα I: αλ θάπνηνο νθεηιέηεο έρεη ξπζκίζεη ηηο νθεηιέο ηνπ ζε 45 κεληαίεο
δφζεηο (κε απαιιαγή ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαηά πνζνζηφ
50%) θαη απνθαζίζεη ηελ εμφθιεζε κέζα ζηελ πξνζεζκία ηεο 11εο δφζεο, ηφηε ην
πνζνζηφ απαιιαγήο πνπ ηνπ παξέρεηαη επί ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο
θαηαβνιήο ηνπ ππνινίπνπ ρξένπο (πνπ εμνθιείηαη εθάπαμ) αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ

90% θαη φρη ζε 50%.
Παπάδειγμα II: αλ θάπνηνο νθεηιέηεο δελ έρεη εληαρζεί ζηε ξχζκηζε θαη δεηήζεη λα
εληαρζεί ην Μάην ηνπ 2011 ηα πξνγξάκκαηα πνπ κπνξεί λα επηιέμεη είλαη φζα
πεξηιακβάλνπλ απφ 8 κεληαίεο δφζεηο θαη άλσ, δεδνκέλνπ καδί κε ηελ πξψηε δφζε
(δφζε Ματνπ) πξέπεη λα θαηαβάιεη αζξνηζηηθά θαη φιεο ηηο δφζεηο ησλ νπίσλ έρεη
παξέιζεη ε πξνζεζκία θαηαβνιήο (δφζεηο Οθησβξίνπ 2010 έσο θαη Απξηιίνπ 2011).
ζη) ηελ πεξίπησζε πνπ ν νθεηιέηεο απνιέζεη ηελ παξνχζα ξχζκηζε δχλαηαη λα
ππαρζεί εθ λένπ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη κε ηελ θαηάζεζε ηεο λέαο αίηεζεο γηα
επαλέληαμε θαηαβάιιεη αλαδξνκηθά ηνλ αξηζκφ ησλ κεληαίσλ δφζεσλ απφ ηελ
πξνζεζκία ηεο πξψηεο δφζεο (29.10.10) κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο λέαο αίηεζεο.
δ) Ο νθεηιέηεο πνπ έρεη ππαρζεί ζε πξφγξακκα ξχζκηζεο νθεηιψλ ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3888/2010 κπνξεί λα επηιέμεη ηελ ππαγσγή ηνπ ζε άιιν πξφγξακκα
ξχζκηζεο ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ κε δηαθνξεηηθφ αξηζκφ δφζεσλ γηα ην ππφινηπν πξνο
θαηαβνιή πνζφ. ηελ πεξίπησζε απηή δηθαηνχηαη απαιιαγή απφ ηηο πξνζαπμήζεηο
εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο γηα ην ελαπνκείλαλ πνζφ ζχκθσλα κε ην λέν πξφγξακκα
ξχζκηζεο.
Παπάδειγμα: αλ θάπνηνο νθεηιέηεο έρεη ξπζκίζεη ηηο νθεηιέο ηνπ ζε 20 κεληαίεο
δφζεηο (κε απαιιαγή ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαηά πνζνζηφ
80%) θαη απνθαζίζεη θαηά ηελ πξνζεζκία ηεο 11εο δφζεο λα ππαρζεί ζε πξφγξακκα
45 δφζεσλ, ηφηε ην πνζνζηφ απαιιαγήο πνπ ηνπ παξέρεηαη επί ησλ πξνζαπμήζεσλ
εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ηνπ ππνινίπνπ ρξένπο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 50% θαη φρη ζε
90%.
ε) Ο νθεηιέηεο πνπ έρεη δεηήζεη ηελ ππαγσγή ηνπ ζε ξχζκηζε κε δφζεηο θαη
θαηαβάιεη ηελ πξψηε δφζε αιιά κέζα ζηελ πξνζεζκία ηεο εθάπαμ εμφθιεζεο
(29.10.10) θαηαβάιεη θαη φιεο ηηο ππφινηπεο δφζεηο δηθαηνχηαη απαιιαγήο απφ
πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαηά πνζνζηφ 100%. Δάλ ε νθεηιή
εμνθιεζεί εληφο πέληε εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο (εκεξνκελία
αίηεζεο έσο θαη 29.10.10) δηθαηνχηαη θαη έθπησζε ησλ ηπρφλ πξφζζεησλ θφξσλ θαη
ηειψλ φπσο νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε α ηεο παξ. 1 ηνπ σο άλσ άξζξνπ.
10. I) Αναζηολή παποσήρ διεςκολύνζευν ημημαηικήρ καηαβολήρ ζύμθυνα με ηα
άπθπα 13-21 ν. 2648/98, όπυρ ιζσύοςν
Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν εηψλ (απφ 01.10.2010 εσο θαη
30.09.2012) δελ επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε δηεπθνιχλζεσλ ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο
ζχκθσλα θαη κε ηα άξζξα 13 έσο θαη 21 ηνπ λ. 2648/1998 απφ ηα φξγαλα ηνπ άξζξνπ
14 ηνπ ηδίνπ λφκνπ, γηα ρξέε πνπ βεβαηψζεθαλ ηακεηαθά κέρξη ηηο 30.09.2010. Γηα ην
αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα αλαζηέιιεηαη ε αξκνδηφηεηα ησλ νξγάλσλ ηνπ άξζξνπ
14 ηνπ λ. 2648/1998 (Πξντζηάκελνο Γ.Ο.Τ. θαη Σεισλείνπ, αξκφδηα επηηξνπή Γ.Ο.Τ.
θαη Σεισλείνπ θαη επηηξνπή άξζξνπ 15 λ. 2648/1998) λα ρνξεγνχλ δηεπθνιχλζεηο
ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο θαη επαλεμέηαζεο απηψλ γηα ρξέε πνπ έρνπλ βεβαησζεί κέρξη
30.09.2010.
Γηα ρξέε πνπ βεβαηψλνληαη ηακεηαθά κεηά ηηο 30.09.2010 ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ

άξζξσλ 13-21 ηνπ λ. 2648/1998, θαη σο εθ ηνχηνπ ηα αλσηέξσ φξγαλα δχλαληαη λα
ρνξεγνχλ δηεπθνιχλζεηο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο, κφλν φκσο γηα ηα ρξέε απηά.
10.II) Απαλλαγέρ – διαγπαθέρ ζύμθυνα με ηα άπθπα 6 παπ. 4 και 82 ηος ν.δ.
356/1974, όπυρ ιζσύοςν
Αλαθνξηθά κε αηηήκαηα απαιιαγήο νθεηιήο απφ πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο
θαηαβνιήο, ιφγσ κε γλψζεο ηεο νθεηιήο (παξ. 4, άξζξνπ 6 λ.δ. 356/1974 Κ.Δ.Γ.Δ.,
φπσο ηζρχεη) ή ηε δηαγξαθή νθεηιήο πξνο ην Γεκφζην, ιφγσ νηθνλνκηθήο αδπλακίαο
(άξζξν 82 λ.δ. 356/1974 Κ.Δ.Γ.Δ.) επηζεκαίλεηαη φηη, ζπλερίδεηαη θαλνληθά ε
ιεηηνπξγία ησλ αξκνδίσλ θαηά πεξίπησζε νξγάλσλ (Πξντζηάκελνο Γ.Ο.Τ., ή
Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ) γηα φια ηα βεβαησκέλα θαη ιεμηπξφζεζκα ρξέε πνπ
πθίζηαηαη δπλαηφηεηα απαιιαγήο απφ πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο κεξηθά
ή νιηθά, ή δηαγξαθήο κεξηθά ή νιηθά βάζεη ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ πξηλ θαη κεηά ηηο
30/09/2010, εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λ.3888/2010).
11. Γιαδικαζία διαγπαθήρ ησλ πξφζζεησλ θφξσλ θαη ησλ πξφζζεησλ ηειψλ πνπ
έρνπλ ζπκβεβαησζεί κε ηελ θχξηα νθεηιή :
Με ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο (κέρξη ηηο 29.10.2010 ) γηα εθάπαμ εμφθιεζε, κε ηελ
νπνία ν νθεηιέηεο δεηά θαη έθπησζε πξφζζεησλ θφξσλ ή ηειψλ, ζχκθσλα κε ηηο
θνηλνπνηνχκελεο δηαηάμεηο, ην δηθαζηηθφ ηκήκα ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα εζφδσλ,
ζπληάζζεη ππεξεζηαθφ ζεκείσκα απζεκεξφλ πξνο ην αξκφδην γηα ηε βεβαίσζε
ηκήκα ηεο ίδηαο Γ.Ο.Τ. ή απνζηέιιεη ην ίδην ππεξεζηαθφ ζεκείσκα κε
ηειενκνηνηππία εθφζνλ πξφθεηηαη γηα άιιε Τπεξεζία, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ
πνζνχ ησλ πξφζζεησλ θφξσλ ή ηειψλ ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε
α ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14. Σν αξκφδην ηκήκα ή Τπεξεζία ππνρξενχηαη λα
απαληήζεη απζεκεξφλ ή ην αξγφηεξν εληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο γηα ην
αθξηβέο πνζφ ηνπ πξφζζεηνπ θφξνπ ή ηέινπο πνπ έρεη βεβαησζεί κε ην ζπγθεθξηκέλν
ρξεκαηηθφ θαηάινγν θαη γηα ην νπνίν δεηείηαη ε εθάπαμ πιεξσκή. Σν δηθαζηηθφ
ηκήκα εηδνπνηεί άκεζα ηνλ ππφρξεν γηα ηελ θαηαβνιή θαη εθφζνλ εληφο πέληε
εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο πξαγκαηνπνηεζεί ε
εθάπαμ εμφθιεζε ηφηε ην ηκήκα εζφδσλ ζπληάζζεη αηνκηθφ θχιιν έθπησζεο είηε
κεκνλσκέλν είηε ζπγθεληξσηηθφ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ π.δ. 16/1989
θαη πξνβαίλεη ζε νίθνζελ δηαγξαθή ηνπ πνζνζηνχ ησλ πξφζζεησλ θφξσλ θαη ηειψλ
γηα ηα νπνία έρεη ρνξεγεζεί ε έθπησζε.
Β. ςμτηθιζμόρ αμοιβαίυν απαιηήζευν
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ.3888/2010, ζε ζπκςεθηζκφ
αληηηάζζεηαη θαη απαίηεζε βεβαησκέλε αθφκε θαη αλ δελ έρεη θαηαζηεί
ιεμηπξφζεζκε. Δπνκέλσο ζπκςεθίδνληαη ρσξίο δήισζε ηνπ νθεηιέηε φρη κφλν ηα
ιεμηπξφζεζκα ρξέε (άξζξν 83 ηνπ Κ.Δ.Γ.Δ.), ηα ρξέε πνπ ηεινχλ ζε δηνηθεηηθή ή
δηθαζηηθή αλαζηνιή (παξ. 5 άξζξνπ 67 λ.3842/2010), αιιά θαη φια ηα ρξέε πνπ
έρνπλ βεβαησζεί ηακεηαθά θαη δελ έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκα (παξ. 2 άξζξνπ 15
λ3888/2010).
- Η ξχζκηζε νθεηιψλ ζηελ νπνία ππάγεηαη νθεηιέηεο ιφγσ νηθνλνκηθήο αδπλακίαο

δελ επεξεάδεη ην ζπκςεθηζκφ απαίηεζεο ηνπ νθεηιέηε θαηά ηνπ Γεκνζίνπ, ην δε
πνζφ ηεο απαίηεζεο απηήο ζπκςεθίδεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ.
ή ηνπ Σεισλείνπ νιφθιεξν θαη κέρξη ην κέξνο πνπ θαιχπηεη ηελ νθεηιή.
- ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα εξεπλάηαη θαη λα εμαθξηβψλεηαη ε ζπγθεθξηκέλε
εκεξνκελία απφζβεζεο ησλ ακνηβαίσλ απαηηήζεσλ απφ ην ρξφλν πνπ απηέο
ζπλππήξμαλ, δεδνκέλνπ φηη ιφγσ ηεο ελέξγεηαο ηεο απφζβεζεο πνπ δξα αλαδξνκηθά
θαη κέρξη ηνπ ρξνληθνχ ζεκείνπ πνπ νη ακνηβαίεο απαηηήζεηο ζπλαληήζεθαλ, ε νθεηιή
δελ επηβαξχλεηαη κε ηηο θαηά Κ.Δ.Γ.Δ. πξνζαπμήζεηο εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο.
Γ. Παπάηαζη ηος σπόνος παπαγπαθήρ ηυν βεβαιυμένυν σπεών
Με ηε δηάηαμε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ.3888/2010, παξαηείλεηαη κέρξη
31.12.2012 ε παξαγξαθή ησλ πάζεο θχζεσο βεβαησκέλσλ ζηηο Γ.Ο.Τ. θαη ηα
Σεισλεία ρξεψλ πνπ παξαγξάθνληαη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ
(30.09.2010) θαη κέρξη 31.12.2012.
Τπελζπκίδεηαη φηη, κε ηε δηάηαμε ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3808/2009 είρε
παξαηαζεί κέρξη 31.12.2011 ν ρξφλνο παξαγξαθήο ησλ βεβαησκέλσλ ζηηο Γεκφζηεο
Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο θαη ηα Σεισλεία ηνπ Κξάηνπο ρξεψλ πξνο ην Γεκφζην θαη
ηξίηνπο πνπ παξαγξάθνληαλ εληφο ησλ εηψλ 2009 θαη 2010.
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