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i. Σχετικά με τις οφειλές
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τα κάτωθι:
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ii. Σχετικά με τις οφειλές προς
ΟΤΑ Α΄ βαθμού προβλέπονται
τα κάτωθι:

Με το Ν. 4611/2019 καθορίζεται η διαδικασία ρύθμισης του συνόλου των οφειλών των ασφαλισμένων
προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, προς τη φορολογική διοίκηση και προς ΟΤΑ Α΄ βαθμού.

1

Πεδίο εφαρμογής

1. Δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης σε νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη
εμπορικής ιδιότητας, τη διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας/ή και τη διακοπή
ή αλλαγή της ιδιότητας για το σύνολο των οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που
δημιουργήθηκαν έως και 31.12.2018 και που προέρχονται από:
•

Ατομικές εισφορές μη μισθωτών (ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων, αγροτών).

•

Εργοδότες κοινών επιχειρήσεων ή/και οικοδομοτεχνικών έργων, λόγω απασχόλησης
εργαζομένων.

•

Αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει εκδοθεί σχετική
καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου.

2. Στη ρύθμιση δύνανται να υπαχθούν:
•

Οφειλές για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής τους στη ρύθμιση του Ν.
4469/2017 (Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις). Οι
οφειλές αυτές υπάγονται αυτοτελώς, χωρίς να επηρεάζονται οι όροι της ρύθμισης ως προς τους
λοιπούς πιστωτές του Ν. 4469/2017.

•

Οφειλές για τις οποίες εκκρεμεί η διαδικασία υπαγωγής τους στη ρύθμιση του Ν. 4469/2017, υπό
την προϋπόθεση τροποποίησης των σχετικών στοιχείων της οφειλής προς τους ΦΚΑ στην αίτηση
υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

•

Οφειλές για τις οποίες εκκρεμεί η διαδικασία υπαγωγής τους στις διατάξεις του Ν. 3869/2010
(Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων). Η υπαγωγή σε αυτή την περίπτωση είναι δυνατή μόνο αν ο
οφειλέτης παραιτηθεί από την εν λόγω διαδικασία μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για
υπαγωγή στη ρύθμιση.

•

Οφειλές που είτε τελούν σε δικαστική ή διοικητική ή εκ του νόμου αναστολή είσπραξης είτε
αμφισβητούνται από τον οφειλέτη με την άσκηση προσφυγής ή άλλου ένδικου βοηθήματος ή μέσου.

•

Οφειλές που ήδη έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης με παλαιότερες διατάξεις και είναι σε ισχύ.
Στην περίπτωση αυτή επέρχεται απώλεια των διευκολύνσεων της προηγούμενης ρύθμισης.

3. Στη ρύθμιση δεν υπάγονται:
•

Οφειλές προς ΦΚΑ για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν.
3869/2010 (Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων).

•

Οφειλές από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές στην περίπτωση που έχει εκδοθεί καταδικαστική
απόφαση ποινικού δικαστηρίου σε βάρος του οφειλέτη λόγω των οφειλών αυτών.

2

Προθεσμία υποβολής της αίτησης

Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο άπαξ έως και 30.09.2019
(καταληκτική ημερομηνία) μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και κατ’ εξαίρεση, όπου υπάρχει αδυναμία
πιστοποίησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ενώπιον των αρμόδιων υπηρεσιών του ΚΕΑΟ.
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Όροι ρύθμισης

1. ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
•

Υπάγονται στη ρύθμιση το σύνολο των οφειλών μη μισθωτών ασφαλισμένων προς τους ΦΚΑ
(δηλαδή προς τον τ. ΟΑΕΕ, πρώην ΕΤΑΑ και το πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) που δημιουργήθηκαν έως
31.12.2018 με τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκους λόγω μη εμπρόθεσμης
καταβολής.

•

Εάν η κύρια οφειλή δημιουργήθηκε από 01.01.2002 έως 31.12.2016, επανυπολογίζεται ανάλογα με
τον κλάδο ασφάλισης τον οποίο αφορά (κύρια και επικουρική, υγειονομική περίθαλψη και εφάπαξ),
σύμφωνα με τα ποσοστά υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών του Ν. 4387/2016, με βάση
υπολογισμού το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25
ετών όπως ίσχυε κατά την 31.12.2018, ήτοι το ποσό των 586,08€. Επί του ως άνω επανυπολογιζόμενου
ποσού επανυπολογίζονται και οι πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκοι λόγω μη
εμπρόθεσμης καταβολής της κύριας οφειλής. Ο κατά τα ανωτέρω επανυπολογισμός παρέχεται
κατόπιν επιλογής του οφειλέτη, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα να ρυθμίσει την υφιστάμενη οφειλή
του δίχως επανυπολογισμό.

•

Στους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση παρέχεται έκπτωση 85% επί του συνόλου
των προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, είτε
επανυπολογίζονται είτε όχι.

•

Η συνολική οφειλή που προκύπτει, σύμφωνα με τις προβλέψεις περί επανυπολογισμού της
κύριας οφειλής που δημιουργήθηκε από 1.1.2002 έως 31.12.2016 και παροχής έκπτωσης επί των
προσαυξήσεων, αποπληρώνεται σε έως εκατόν είκοσι (120) μηνιαίες δόσεις.

•

Το ελάχιστο ποσό της οριζόμενης μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πενήντα
ευρώ (50,00€).

2. ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΓΑ
•

Υπάγονται στη ρύθμιση το σύνολο των οφειλών που δημιουργήθηκαν έως 31.12.2018 με τις
πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκους λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής.

•

Στους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση παρέχεται έκπτωση 100% επί των πάσης φύσεως
προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως έχουν
διαμορφωθεί μέχρι την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση.

•

Η συνολική οφειλή που προκύπτει αποπληρώνεται σε έως εκατόν είκοσι (120) μηνιαίες
δόσεις.

•

Το ελάχιστο ποσό της οριζόμενης μηνιαίας δόσης δε μπορεί να είναι μικρότερο από τριάντα
ευρώ (30,00€).

3. ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
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•

Υπάγονται στη ρύθμιση το σύνολο των οφειλών που έχουν δημιουργηθεί έως 31.12.2018 λόγω
μη καταβολής των οφειλόμενων εισφορών τόσο από την απασχόληση εργαζομένων υπαγόμενων
στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όσο και από την απασχόληση μισθωτών ιατρών, μηχανικών
κ.λπ., καθώς και των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω μη
εμπρόθεσμης καταβολής.

•

Στους οφειλέτες εργοδότες που θα υπαχθούν στη ρύθμιση παρέχεται έκπτωση επί των πάσης
φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως
έχουν διαμορφωθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση: κατά 100% σε περίπτωση
εφάπαξ καταβολής της κύριας οφειλής και κατά 50% σε περίπτωση τμηματικής καταβολής της
κύριας οφειλής. Στην κύρια οφειλή δεν παρέχεται έκπτωση.

•

Η συνολική οφειλή που προκύπτει αποπληρώνεται σε έως εκατόν είκοσι (120) μηνιαίες
δόσεις .

•

Το ελάχιστο ποσό της οριζόμενης μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πενήντα
ευρώ (50,00€).

4. ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
•

Υπάγονται στη ρύθμιση οι οφειλές από κάθε είδους παροχές που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως
σε ασφαλισμένο ή συνταξιούχο έως και 31.12.2018, εφόσον δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική
απόφαση ποινικού δικαστηρίου σε βάρος του οφειλέτη λόγω των οφειλών αυτών.

•

Στους οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση παρέχεται έκπτωση 85% επί των πάσης φύσεως
προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, όπως έχουν
διαμορφωθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση.

•

Ειδικά για τους συνταξιούχους που έχουν ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής
εισφορών από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές με παρακράτηση των δόσεων από το ποσό
της σύνταξης που λαμβάνουν προβλέπεται ότι η υπαγωγή τους στη νέα ρύθμιση συνεπάγεται την
έναρξη της παρακράτησης των δόσεων για την εξόφληση της εναπομένουσας οφειλής από το
ποσό της σύνταξης, από τον επόμενο μήνα από την υπαγωγή στη ρύθμιση, ενώ από το χρονικό αυτό
σημείο η προγενέστερη ρύθμιση παύει να ισχύει.

•

Η συνολική οφειλή που προκύπτει αποπληρώνεται σε έως εκατόν είκοσι (120) μηνιαίες
δόσεις .

•

Το ελάχιστο ποσό της οριζόμενης μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πενήντα
ευρώ (50,00€).

5. ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΙΤΙΕΣ
Σε περίπτωση που συντρέχουν οφειλές από περισσότερες αιτίες (π.χ. οφειλές ελεύθερων
επαγγελματιών, μη μισθωτών, και οφειλές ως εργοδότες) η οφειλή από κάθε αιτία ρυθμίζεται αυτοτελώς,
σύμφωνα με τους κατά περίπτωση προβλεπόμενους όρους της ρύθμισης, και ο οφειλέτης πρέπει να
καταβάλλει αθροιστικά τις προκύπτουσες δόσεις κάθε ρύθμισης.

6. Ειδικά για τις αμφισβητούμενες οφειλές και τις οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης,
ο οφειλέτης –όπως αναφέρθηκε ανωτέρω– δύναται να επιλέξει αν θα υπαχθούν στη ρύθμιση. Εάν
τελικά ο οφειλέτης δεν συμπεριλάβει στη ρύθμιση τις οφειλές αυτές, η άρση της αναστολή είσπραξης
ή της αμφισβήτησης δεν συνιστά λόγο για την έκπτωση του οφειλέτη από τη ρύθμιση. Ωστόσο, στην
περίπτωση αυτή ο οφειλέτης οφείλει να αποπληρώσει τις εν λόγω οφειλές εντός τριών (3) μηνών
από την άρση της αναστολής ή της αμφισβήτησης. Τέλος, μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση, δίχως να
συμπεριληφθούν σε αυτή οι οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης ή αμφισβητούνται από τον
οφειλέτη, η μεταγενέστερη υπαγωγή τους δεν είναι δυνατή, ακόμη και μετά την άρση της αναστολής ή
της αμφισβήτησης.
7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Ως προς το δικαίωμα συνταξιοδότησης των οφειλετών οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις
λήψης σύνταξης (ηλικιακό όριο και χρόνο ασφάλισης), προβλέπεται ότι στην περίπτωση που υπαχθούν
στη ρύθμιση και η οφειλή πέσει κάτω από τα προβλεπόμενα –στην κείμενη νομοθεσία– όρια οφειλών
για την απονομή σύνταξης ο οφειλέτης δικαιούται απονομή σύνταξης.
Οι οφειλές καταβάλλονται σε μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις εκατόν είκοσι
(120).
Σημειώνεται ότι ειδικά για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ που συμπληρώνουν το 67ο έτος της
ηλικίας τους μέχρι 31.12.2019 προβλέπεται πως το όριο οφειλών για απονομή σύνταξης διαμορφώνεται
–στο πλαίσιο ισχύος της ρύθμισης– στο ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000€).
Ως προς την υποχρέωση καταβολής των δόσεων, προβλέπεται ότι:
•

Από την ένταξη στη ρύθμιση έως την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης ο οφειλέτης
υποχρεούται να καταβάλλει κανονικά τις οριζόμενες δόσεις της ρύθμισης.

5

Ιολυνιος 2019

Ρύθμιση οφειλών με δυνατότητα
αποπληρωμήςέως 120 δόσεις.
Προυποθέσεις και όροι υπαγωγής

•

Από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης έως την έναρξη καταβολής του δικαιούμενου
ποσού της σύνταξης αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής των δόσεων της ρύθμισης. Οι δόσεις
που αντιστοιχούν στο διάστημα αυτό παρακρατούνται αθροιστικά από το ποσό της σύνταξης που
καταβάλλεται αναδρομικά στο συνταξιούχο.

•

Από την έναρξη καταβολής του δικαιούμενου ποσού σύνταξης οι οριζόμενες δόσεις
παρακρατούνται από το ποσό της σύνταξης του επόμενου μήνα από αυτόν της έναρξης καταβολής
της.

Κατά την περίοδο χορήγησης προσωρινής σύνταξης παρακρατούνται τα ποσά που αντιστοιχούν στο
ελάχιστο προβλεπόμενο ποσό δόσης κατά τις διακρίσεις των οφειλών. Η διαφορά μεταξύ του ποσού της
οφειλόμενης δόσης και του ήδη παρακρατηθέντος ελάχιστου ποσού δόσης παρακρατείται από το ποσό
της οριστικής σύνταξης που χορηγείται αναδρομικά στο συνταξιούχο.
Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης συνταξιοδότησης λόγω μη συνδρομής λοιπών συνταξιοδοτικών
προϋποθέσεων (λ.χ. λόγω μη συμπλήρωσης του προβλεπόμενου ηλικιακού ορίου ή του προβλεπόμενου
χρόνου ασφάλισης), ο οφειλέτης υποχρεούται να αποπληρώσει εντός τριών (3) μηνών από την επίδοση
της απορριπτικής απόφασης το σύνολο των δόσεων που αντιστοιχούν στο διάστημα από την υποβολή
της αίτησης συνταξιοδότησης έως την επίδοση της απορριπτικής απόφασης.
Σε περίπτωση που το δικαίωμα λήψης συνταξιοδοτικής παροχής έχει περιορισμένη διάρκεια, κατά τη
λήξη αυτής ο οφειλέτης εξακολουθεί να υπάγεται στη ρύθμιση.
Τέλος, για τις περιπτώσεις που είχαν ήδη καταβληθεί εφάπαξ ποσά προς εξόφληση ασφαλιστικών
οφειλών με σκοπό τη συνταξιοδότηση αλλά εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι τα καταβληθέντα αυτά
ποσά δεν επαρκούσαν ώστε η οφειλή να πέσει κάτω από τα προβλεπόμενα όρια –και επομένως δεν ήταν
δυνατή η συνταξιοδότηση του οφειλέτη– προβλέπεται ότι η αρχική οφειλή (δίχως το συνυπολογισμό των
καταβολών) επανυπολογίζεται σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα για κάθε είδος οφειλής και εν
συνεχεία αφαιρείται από το επανυπολογιζόμενο ποσό της οφειλής το εφάπαξ ποσό που καταβλήθηκε
από τον ασφαλισμένο. Το υπολειπόμενο ποσό εντάσσεται στη ρύθμιση και παρακρατείται από τη
σύνταξη που χορηγείται σε έως εκατόν είκοσι (120) δόσεις.

4

Μετάπτωση από υφιστάμενη ρύθμιση

Παρέχεται η δυνατότητα μετάπτωσης στη νέα ρύθμιση του υπολειπόμενου ποσού οφειλής που έχει
ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής η οποία είναι σε ισχύ. Στην περίπτωση αυτή επέρχεται
απώλεια των διευκολύνσεων της προηγούμενης ρύθμισης.
Ειδικά για τους συνταξιούχους που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών με
παρακράτηση των προβλεπόμενων δόσεων από το ποσό της σύνταξης, το υπολειπόμενο ποσό οφειλής
παρακρατείται σε μέχρι 120 δόσεις, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη αίτηση του συνταξιούχου. Το
ελάχιστο ποσό της οριζόμενης μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από πενήντα (50) ευρώ.

5

Διαδικασία υποβολής αίτησης – ημερομηνία
καταβολής δόσεων

Α.1. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και κατ’
εξαίρεση, όπου υπάρχει αδυναμία πιστοποίησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, στις αρμόδιες υπηρεσίες
του ΚΕΑΟ.
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2. Για τις οφειλές μη μισθωτών και οφειλές προς τον ΟΓΑ η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση
προβλέπει δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο ζητείται ο προσδιορισμός της οφειλής μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας του ΕΦΚΑ. Ειδικά για τους μη μισθωτούς οφειλέτες που επιλέγουν τον επανυπολογισμό
της οφειλής τους παρέχεται ενημέρωση για το ύψος της οφειλής, όπως διαμορφώνεται πριν από και
μετά τον επανυπολογισμό.
Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου και τη διαβίβαση της προσδιοριζόμενης οφειλής στο ΚΕΑΟ,
υποβάλλεται αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ.

3. Για τις οφειλές εργοδοτών και οφειλές από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές η αίτηση
υποβάλλεται απευθείας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ.
4. Με την απόφαση υπαγωγής στη ρύθμιση καθορίζεται το ποσό κάθε δόσης, ο αριθμός των
δόσεων και κάθε άλλη αναγκαία για τον οφειλέτη λεπτομέρεια (λ.χ. κωδικός πληρωμής για τραπεζική
ή ηλεκτρονική καταβολή). Το εν λόγω χρονοδιάγραμμα δεν ισχύει για τους αιτηθέντες και δικαιούχους
απονομής σύνταξης, για τους οποίους ισχύουν ειδικότερες ρυθμίσεις
5. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης,
είτε την εφάπαξ εξόφληση του υπόλοιπου αριθμού δόσεων των ρυθμισμένων οφειλών είτε τη μετάπτωση
σε μικρότερο αριθμό δόσεων με αύξηση του ποσού των καταβαλλόμενων δόσεων.
Β. Η πρώτη δόση της ρύθμισης καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υπαγωγής
στη ρύθμιση, ενώ οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων
μηνών από το μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση.

6

Συνέπειες υπαγωγής στη ρύθμιση

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης:
•

Εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής, δύναται να χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής
ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος, στο οποίο πιστοποιείται το υπολειπόμενο ποσό οφειλής. Επίσης
χορηγείται αποδεικτικό σε αναδόχους έργων και εργολάβους για την είσπραξη λογαριασμών
δημόσιου έργου, εφόσον για το έργο για το οποίο χορηγείται το αποδεικτικό δεν υφίστανται
τρέχουσες ή ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής, χορηγείται αποδεικτικό
ασφαλιστικής ενημερότητας με παρακράτηση ποσού ίσου με την οφειλή.

•

Εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής, αναστέλλονται τα μέτρα εκτέλεσης σε βάρος της περιουσίας
του οφειλέτη, ενώ συγχρόνως αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη εργοδότη
λόγω μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Αναστέλλεται η παραγραφή των οφειλών για τις
οποίες έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση.

7

Απώλεια ρύθμισης

Η απώλεια της ρύθμισης επέρχεται:
•

Αν δεν καταβληθεί ποσό δόσεων που αντιστοιχεί σε δύο (2) δόσεις της ρύθμισης.

•

Αν δεν καταβληθούν βεβαιωμένες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 01.01.2019. Ειδικά για
τους μη μισθωτούς ως βεβαιωμένες οφειλές νοούνται αυτές που προκύπτουν μετά το πέρας της
ετήσιας εκκαθάρισης και έχουν βεβαιωθεί στο ΚΕΑΟ.

•

Αν δεν καταβληθούν εντός τριών (3) μηνών από την άρση της αναστολής ή της αμφισβήτησης
οι οφειλές που κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση τελούσαν σε αναστολή είσπραξης ή
δικαστική ή διοικητική αμφισβήτηση και δεν υπήχθησαν, με επιλογή του οφειλέτη, στη ρύθμιση.

•

Αν δεν καταβληθεί το σύνολο των δόσεων που αντιστοιχούν στο διάστημα από την υποβολή της
αίτησης συνταξιοδότησης έως την επίδοση της απορριπτικής απόφασης.

•

Η ρύθμιση δεν χάνεται αν οι οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 01.01.2019 τελούν σε διοικητική,
δικαστική ή εκ του νόμου αναστολή είσπραξης ή αν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση οι όροι της οποίας
τηρούνται.

•

Σε περίπτωση θανάτου του οφειλέτη η ρύθμιση συνεχίζεται από τους κληρονόμους, ενώ κατά
τη διάρκεια της προθεσμίας αποποίησης και για τρείς (3) μήνες μετά τη λήξη της δεν επέρχεται
έκπτωση του κληρονόμου. Σε περίπτωση προσώπων που έλκουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω
θανάτου του οφειλέτη, οι δόσεις της ρύθμισης παρακρατούνται από το ποσό της σύνταξης που
τους μεταβιβάζεται, σύμφωνα με τους όρους της ρύθμισης.

7
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•

Τέλος, σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, επέρχεται απώλεια των ευεργετημάτων της και
αναβίωση της οφειλής στην κατάσταση που είχε κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και
πριν από τον τυχόν επανυπολογισμό της, αφαιρουμένων των ποσών που καταβλήθηκαν εντωμεταξύ.
Η οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή, αίρεται η αναστολή των μέτρων εκτέλεσης και
των ποινικών διώξεων και πλέον η οφειλή καθίσταται επιδιώξιμη με όλα τα προβλεπόμενα από την
κείμενη νομοθεσία μέσα.

i. Σχετικά με τις οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση
προβλέπονται τα κάτωθι:

1

Πεδίο εφαρμογής

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου στη ρύθμιση:
•

Υπάγονται οι βεβαιωμένες οφειλές προς τις ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα και τα Τελωνεία εφόσον έχουν
καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και 31.12.2018 και έχουν καταχωριστεί στα βιβλία εισπράξεων
εσόδων των ΔΟΥ, των Ελεγκτικών Κέντρων και των Τελωνείων μέχρι την ημερομηνία αίτησης
για υπαγωγή στη ρύθμιση.

•

Προαιρετικά δύνανται να υπαχθούν έπειτα από επιλογή του οφειλέτη και οι οφειλές (προς τις ΔΟΥ,
τα Ελεγκτικά Κέντρα και τα Τελωνεία εφόσον έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και 31.12.2018 και
έχουν καταχωριστεί στα βιβλία εισπράξεων εσόδων των ΔΟΥ, Ελεγκτικών Κέντρων, Τελωνείων μέχρι
την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση) που κατά την ημερομηνία της αίτησης τελούν
σε αναστολή πληρωμής από οποιαδήποτε αιτία ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση κατά τις διατάξεις της
υποπαρ. Α.2. του πρώτου άρθρου του Ν. 4152/2013 ή σε ρύθμιση κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του
πέμπτου άρθρου του Ν. 2275/1994.

2. Εξαιρούνται και δεν υπάγονται σε ρύθμιση:
•

Οφειλές που έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση κατά τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 17 του
Ν. 4321/2015 (Α΄ 32) ή του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014 (Α΄ 237), η οποία ρύθμιση απωλέσθη μετά
την κατάθεση του Ν. 4611/2019.

•

Οφειλές που έχουν υπαχθεί σε σύμβαση/ρύθμιση με τη φορολογική διοίκηση, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4469/2017 (Α΄ 62) και η οποία ρύθμιση απωλέσθη μετά την κατάθεση του Ν.
4611/2019.

•

Οφειλέτες που κατά το χρόνο υπαγωγής έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για
φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

•

Οφειλές οι οποίες δεν δύνανται να ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2
του άρθρου 22 του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180) και αφορούν την ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων
που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών ή που δεν δύνανται να
ρυθμίζονται σύμφωνα με άλλες διατάξεις.

2
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Προθεσμία υποβολής της αίτησης

Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο έως και 28.06.2019 (καταληκτική
ημερομηνία) ηλεκτρονικά στη φορολογική διοίκηση. Μόνο σε περίπτωση που υφίσταται τεχνική
αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης η υποβολή της αίτησης διενεργείται στην υπηρεσία (ΔΟΥ, Ελεγκτικό
Κέντρο, Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης/Τελωνείο) ο προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για
την επιδίωξη της είσπραξης.

3

Όροι ρύθμισης

1. Με την υπαγωγή στη ρύθμιση προβλέπονται απαλλαγές από τις προσαυξήσεις και τους τόκους
εκπρόθεσμης καταβολής που κυμαίνονται κατ’ αρχήν από ποσοστό 10% για τους υπαγόμενους στη
ρύθμιση, ανεξαρτήτως λοιπών προϋποθέσεων, και φθάνουν έως ποσοστό 100% κατά την εφάπαξ
εξόφληση.
2. Παρέχεται αριθμός μηνιαίων δόσεων τμηματικής καταβολής έως και 120 μηνιαίες δόσεις για τα
φυσικά και νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έως 24 μηνιαίες
δόσεις και κατ’ εξαίρεση έως και 36 μηνιαίες δόσεις για τα νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες
κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
3. Η ρύθμιση χορηγείται ανά οφειλέτη και για τις οφειλές για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής. Τα
αλληλεγγύως ευθυνόμενα πρόσωπα για οφειλές νομικών προσώπων υπάγονται για τις οφειλές αυτές
στο πρόγραμμα ρύθμισης που δύναται να χορηγηθεί στα νομικά πρόσωπα.
4. Με την επιλογή του οφειλέτη να εξοφλήσει τη ρύθμιση σε λιγότερες από τις προτεινόμενες από την
φορολογική διοίκηση δόσεις χορηγείται προοδευτικά αυξανόμενη απαλλαγή από προσαυξήσεις
και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.
5. Η χορήγηση του αριθμού των δόσεων για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα έχει εισοδηματικό κριτήριο και ο τρόπος υπολογισμού βασίζεται
καθαρά σε πραγματικά εισοδήματα.
6. Ο ελάχιστος αριθμός δόσεων ορίζεται στις 18, ενώ το ελάχιστο ποσό δόσης ανέρχεται σε
τριάντα (30,00€) ευρώ.
7. Ειδικά όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, για τον υπολογισμό του αριθμού των δόσεων της ρύθμισης
λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των ανήλικων και λοιπών εξαρτώμενων τέκνων του οφειλέτη, μέσω
αναλογικής μείωσης των συντελεστών εισοδήματος.
8. Οι οφειλές που υπάγονται στην ρύθμιση επιβαρύνονται με τόκο που ανέρχεται σε 5% ετησίως. Οι
βασικές οφειλές μέχρι 3.000€ που υπάγονται στη ρύθμιση δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαυξήσεις
και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο και το συνολικό
εισόδημά του δεν υπερβαίνει τις 10.000€.
9. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 2%.

4

Ημερομηνία καταβολής δόσεων – πίστωση
ποσών από παρακράτηση ή συμψηφισμό ή
πράξεις εκτέλεσης

1.

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί εντός τριών (3) εργάσιμων
ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται
έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη
ρύθμιση. Κατ’ εξαίρεση, με την υποβολή από τον οφειλέτη αιτήματος περί υπαγωγής στη ρύθμιση,
τα αποδιδόμενα ποσά από συμψηφισμούς του άρθρου 83 του νόμου 356/1974 από παρακρατήσεις
αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του Ν. 4174/2013 και από μέτρα
αναγκαστικής είσπραξης λαμβάνονται υπόψη και για την κάλυψη της πρώτης δόσης της ρύθμισης,
εφόσον εισπράττονται εντός της ανωτέρω προθεσμίας και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις
κείμενες διατάξεις.

2.

Τα ποσά που εισπράττονται κατά τη διάρκεια της ρύθμισης από την παρακράτηση ποσοστού
απαίτησης του οφειλέτη λόγω της χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής
του άρθρου 12 του Ν. 4174/2013 ή κατόπιν συμψηφισμού του άρθρου 83 του νόμου 356/1974
καλύπτουν δόση ή δόσεις της χορηγηθείσας ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά.
Ομοίως, τα αποδιδόμενα ποσά από πράξεις εκτέλεσης λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης
ή δόσεων της χορηγηθείσας ρύθμισης, εφόσον εισπράττονται κατά τη διάρκειά της και δεν
πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.
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5

Συνέπειες υπαγωγής στη ρύθμιση

Με την υπαγωγή και συμμόρφωση στη ρύθμιση παρέχονται στον οφειλέτη τα ακόλουθα ευεργετήματα:
•

Χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 12
του Ν. 4174/2013.

•

Αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990 ή, εφόσον έχει ήδη αρχίσει
η εκτέλεσή της, διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης αναστέλλεται η
παραγραφή του ποινικού αδικήματος, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου
113 του Ποινικού Κώδικα.

•

Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής
εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν
επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες. Αν ο οφειλέτης απολέσει το
ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

•

Αναστέλλεται η παραγραφή των οφειλών για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη
ρύθμιση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1)
έτος από τη λήξη αυτής.

6

Απώλεια ρύθμισης

Η απώλεια της ρύθμισης επέρχεται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου
της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής της
με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:
•

Δεν καταβάλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή
των δύο (2) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

•

Δεν υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης
αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός
τριών (3) μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής της ή εντός τριών (3)
μηνών από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος, εφόσον η προθεσμία
υποβολής έχει παρέλθει πριν από την υπαγωγή σε αυτή.

•

Δεν εξοφλήσει ή δεν τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές του, καθ’ όλη τη διάρκεια
της ρύθμισης, εντός διμήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής της ή εντός διμήνου από την
ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον η προθεσμία καταβολής της έχει παρέλθει
πριν από την υπαγωγή σε αυτή.

•

Υποπέσει σε παραβάσεις των περιπτώσεων ι΄, ια΄, ιβ΄, ιε΄ ή ιστ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 54
ή της παραγράφου 1 του άρθρου 58Α του Ν. 4174/2013 καθ’ υποτροπή. Ως υποτροπή νοείται
η διαπίστωση με την έκδοση πράξης επιβολής προστίμου εκ νέου διάπραξης οποιασδήποτε
παράβασης εκ των ως άνω αναφερομένων από την ένταξη του φορολογούμενου στη ρύθμιση και
εφεξής.
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Δικαιώματα δημοσίου κατά τη διάρκεια της
ρύθμισης

Το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση τμηματικής
καταβολής που του χορηγήθηκε:
•

να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων προσώπων ή των
εγγυητών εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη.

•

Να μη χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου
δικαιώματος επ’ αυτού στα πρόσωπα της προηγούμενης υποπερίπτωσης, ακόμη και αν συντρέχουν
οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 12 του Ν. 4174/2013,

•

Να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου και
μέχρι του ύψους των οφειλών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 του ΚΕΔΕ.

ii. Σχετικά με τις οφειλές προς ΟΤΑ Α΄ βαθμού
προβλέπονται τα κάτωθι:

1

Πεδίο εφαρμογής

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης σε φυσικά και νομικά πρόσωπα
των οφειλών τους προς τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών. Πρόσωπα που
ευθύνονται, μαζί με τον οφειλέτη, για την καταβολή μέρους της οφειλής μπορούν να υπαχθούν
στη ρύθμιση μόνο για το μέρος αυτό.
2. Ειδικότερα, στη ρύθμιση υπάγονται:
•

Οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν
έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου (ημερομηνία ισχύος από τη δημοσίευση
στο ΦΕΚ 73 Α΄/17.05.2019).

•

Οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ
του νόμου.

•

Οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση
ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων
της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων
ποσών.

•

Οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν έχουν βεβαιωθεί, επειδή εκκρεμεί
για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιονδήποτε βαθμό, εφόσον –στην τελευταία
περίπτωση– ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν με
το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω
παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό. Βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου όπου
εκκρεμούσε η υπόθεση ότι έχει υποβληθεί παραίτηση επισυνάπτεται στην αίτηση υπαγωγής στη
ρύθμιση.

2

Προθεσμία υποβολής της αίτησης

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται το αργότερο μέσα σε τέσσερις (4)
μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου.
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3

Όροι ρύθμισης

1. Η ρύθμιση χορηγείται με απόφαση που εκδίδεται από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα της
παραγράφου 2 του άρθρου 170 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Α΄ 114): δηλαδή από
τον προϊστάμενο της ταμειακής υπηρεσίας των δήμων για βασική οφειλή ύψους μέχρι 50.000 ευρώ,
από την οικονομική επιτροπή για βασική οφειλή που υπερβαίνει τα 50.000 ευρώ και ανέρχεται σε ύψος
μέχρι 150.000 ευρώ και από το δημοτικό συμβούλιο για βασική οφειλή που υπερβαίνει το ποσό των
150.000 ευρώ. Στα νομικά πρόσωπα αρμόδιο είναι το διοικητικό συμβούλιο αυτών, το οποίο δύναται με
απόφασή του να εκχωρεί την αρμοδιότητα, είτε εν συνόλω είτε για συγκεκριμένα όρια βασικών οφειλών,
σε υπηρεσίες ή υπαλλήλους του νομικού προσώπου.
Οι αποφάσεις για υπαγωγή στη ρύθμιση δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς της παραγράφου 6 του
άρθρου 93 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και της παραγράφου 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010
(Α΄ 87).
2. Με τη ρύθμιση παρέχεται απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τους
τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη
υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:
•

αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),

•

αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα
τοις εκατό (80 %),

•

αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό
εβδομήντα τοις εκατό (70%),

•

αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά
ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),

•

αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό
πενήντα τοις εκατό (50%).

3. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των
υπολοίπων. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.
4. Εφόσον ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις
των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται απαλλαγή κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των
προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό
των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται, με αντίστοιχη τροποποίηση της απόφασης του
αρμόδιου οργάνου.
5. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση πέντε τοις
εκατό (5%) επί του ποσού της δόσης από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.

4

Ημερομηνία καταβολής δόσεων

Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες
ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι
επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να
απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Ιούνιος 2019

12

Ρύθμιση οφειλών με δυνατότητα
αποπληρωμήςέως 120 δόσεις.
Προυποθέσεις και όροι υπαγωγής

5

Συνέπειες υπαγωγής στη ρύθμιση

1. Άρση δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας
Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, ο Δήμος προβαίνει σε εντολή άρσης της δέσμευσης αυτής προς την
αρμόδια Δ.Ο.Υ. και σε εντολή για επαναδέσμευση σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω και
μίας από τις δόσεις, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού
φορολογικής ενημερότητας από άλλη αιτία και ο οφειλέτης έχει καταβάλει:
•

το πέντε τοις εκατό (5%) της ρυθμιζόμενης οφειλής του για οφειλή μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000)
ευρώ,

•

το δέκα τοις εκατό (10%) της ρυθμιζόμενης οφειλής του για οφειλή από πέντε χιλιάδες (5.000) και
ένα λεπτό του ευρώ (5.000,01) μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ,

•

το είκοσι τοις εκατό (20 %) της ρυθμιζόμενης οφειλής του για οφειλή δέκα χιλιάδες και ένα λεπτό
του ευρώ (10.000,01) και πάνω.

2. Με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση
της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων, με την προϋπόθεση ότι η
εκτέλεση αφορά μόνο χρέη που υπάγονται στη ρύθμιση.
Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί
οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη
δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί. Σε
αυτές τις περιπτώσεις είναι δυνατή ύστερα από αίτηση του οφειλέτη η άρση της κατάσχεσης στα χέρια
τρίτων, εφόσον εξοφληθεί το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της οφειλής που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση.
Ποσά που αποδίδονται από επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων πέραν του ανωτέρω ποσοστού
δεν επιστρέφονται.
Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
3. Η παραγραφή των οφειλών για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση αναστέλλεται
από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αυτής και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η
ρύθμιση –ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού– και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1)
έτος από την ημερομηνία καταβολής της τελευταίας αυτής δόσης.

6

Απώλεια ρύθμισης

Η απώλεια της ρύθμισης της οφειλής επέρχεται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του
υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της
είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, αν ο οφειλέτης:
•

δεν καταβάλει τρεις (3) συνεχόμενες δόσεις ή αν καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας
δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών·

•

δεν υποβάλει στο Δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των
ακαθάριστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων, μαζί με τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και
το εκκαθαριστικό ΦΠΑ·

•

έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.
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