
Πώς θα αποφύγετε τις «παγίδες» και την απώλεια 

των 100 δόσεων 

Για τις οφειλές που έχουν προθεσμίες καταβολής πριν από τη 15η-12-2015, αλλά δεν 

έχουν εξοφληθεί εμπρόθεσμα, όπως π.χ. ο φόρος εισοδήματος του 2015 και οι δύο 

πρώτες μηνιαίες δόσεις του ΕΝΦΙΑ του 2015, δεν ισχύει η υποχρεωτική προσέλευση 

στις ΔΟΥ για την υπαγωγή τους στην «πάγια ρύθμιση» των 12 δόσεων. Οι οφειλές 

αυτές μπορούν να ρυθμιστούν μέσω ΤΑXΙS με την άλλη «πάγια ρύθμιση» των 12 

δόσεων που προβλέπει ο ν. 4152/2013. 

Παγίδες σε όσους οφειλέτες του Δημοσίου έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 

δόσεων και καλούνται να εξοφλήσουν νέα φορολογικά χρέη έστησε το υπουργείο 

Οικονομικών με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4346/2015. Οι διατάξεις αυτές 

καθορίζουν πότε ακριβώς επέρχεται απώλεια της ρύθμισης των «100 δόσεων» του ν. 

4321/2015, σε περίπτωση δημιουργίας νέων οφειλών προς το Δημόσιο.  

Οι διατάξεις προβλέπουν ότι όσοι φορολογούμενοι έχουν εντάξει παλαιές οφειλές 

τους προς το Δημόσιο στη ρύθμιση του ν. 4321/2015 για τις «100 δόσεις» και 

καλούνται να πληρώσουν νέες οφειλές προς το Δημόσιο θα πρέπει, για να μη χάσουν 

τη ρύθμιση των 100 δόσεων, να επιλέξουν μεταξύ τριών εναλλακτικών επιλογών: είτε 

να εξοφλήσουν τις νέες οφειλές τους στο Δημόσιο πριν αυτές καταστούν 

ληξιπρόθεσμες, είτε να τακτοποιήσουν τις οφειλές αυτές πριν από τη λήξη της 

προθεσμίας καταβολής τους, προσερχόμενοι αυτοπροσώπως στις αρμόδιες ΔΟΥ για 

να υποβάλουν αιτήσεις υπαγωγής στην «πάγια ρύθμιση» των 12 δόσεων, είτε να 

εξοφλήσουν ολοσχερώς τα ποσά των νέων οφειλών το αργότερο σε 30 μέρες από τη 

στιγμή που θα καταστούν ληξιπρόθεσμα.  

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4346/2015 και την σχετική 

εφαρμοστική απόφαση που εξέδωσε πρόσφατα ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας 

Δημοσίων Εσόδων Ι. Μπάκας (την υπ’ αριθμόν ΠΟΛ. 1273/30-12-2015) προβλέπεται 

ότι: 

1 Η ρύθμιση του ν. 4321/2015 για τις «100 δόσεις» χάνεται εφόσον προκύψουν νέες 

οφειλές προς το Δημόσιο με νόμιμη προθεσμία καταβολής τους μετά τις 15-12-2015 

και δεν εξοφληθούν εντός 30 ημερών από τη λήξη της κανονικής προθεσμίας 

καταβολής τους. Π.χ., αν ένας φορολογούμενος που έχει εντάξει παλαιές οφειλές του 

στη ρύθμιση των 100 δόσεων, έχει εξοφλήσει τις δύο πρώτες μηνιαίες δόσεις του 

ΕΝΦΙΑ του 2015 εμπρόθεσμα, μέχρι 31-10-2015 και μέχρι 30-11-2015 αντίστοιχα, 

αλλά δεν έχει εξοφλήσει την τρίτη δόση του φόρου αυτού εμπρόθεσμα, μέχρι 31-12-

2015, θα πρέπει οπωσδήποτε να εξοφλήσει τη δόση αυτή μέχρι τις 29-1-2016, για να 

μη χάσει τη ρύθμιση των 100 δόσεων. 

2 Η ρύθμιση του ν. 4321/2015 για τις «100 δόσεις» δεν χάνεται εάν ο οφειλέτης 

υπαγάγει τις νέες οφειλές του στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων, που προβλέπεται 

από το άρθρο 43 του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ν. 4174/2013), πριν οι 

οφειλές αυτές γίνουν έστω και εν μέρει ληξιπρόθεσμες. Η αίτηση υπαγωγής στην 

«πάγια ρύθμιση» του άρθρου 43 του ΚΦΔ θα πρέπει, δηλαδή, να υποβληθεί πριν από 

τη λήξη της προθεσμίας καταβολής έστω και μίας δόσης της νέας οφειλής.  



Ομως, η δυνατότητα υπαγωγής στην «πάγια ρύθμιση» του άρθρου 43 του ΚΦΔ 

παρέχεται μόνο εφόσον ο φορολογούμενος προσέλθει αυτοπροσώπως στην αρμόδια 

ΔΟΥ και υποβάλει ένα πολυσέλιδο έντυπο αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης στο οποίο θα 

πρέπει να αναγράψει αναλυτικά στοιχεία για τα μηνιαία εισοδήματά του και την 

περιουσιακή του κατάσταση προκειμένου να γίνει αποδεκτό το αίτημά του για 

αποπληρωμή των νέων οφειλών σε 12 δόσεις. Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής 

των αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση των 12 δόσεων του άρθρου 43 του ΚΦΔ δεν 

παρέχεται στους φορολογούμενους μέσω του συστήματος ΤΑΧΙSnet. 

Ουσιαστικά, όσοι φορολογούμενοι έχουν εντάξει παλαιότερες οφειλές τους προς το 

Δημόσιο στη ρύθμιση των 100 δόσεων, εφόσον έχουν νέες οφειλές που δεν μπορούν 

να τις εξοφλήσουν άμεσα ολοσχερώς, θα πρέπει να προσέρχονται υποχρεωτικά στις 

ΔΟΥ για να τακτοποιήσουν τις οφειλές αυτές με την «πάγια ρύθμιση» των 12 

μηνιαίων δόσεων, πριν καταστεί ληξιπρόθεσμη έστω και μία δόση τους!  

Αν οι φορολογούμενοι δεν πάνε στις ΔΟΥ πριν από τη λήξη της προθεσμίας 

εξόφλησης έστω και μιας δόσης των νέων οφειλών για να υποβάλουν αιτήσεις 

υπαγωγής στην «πάγια ρύθμιση», τότε θα βρεθούν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο 

απώλειας της ρύθμισης των 100 δόσεων για τις παλαιές οφειλές τους.  

Στην περίπτωση αυτή θα έχουν περιθώριο 30 ημερών για να εξοφλήσουν ολόκληρο 

το ληξιπρόθεσμο ποσό της νέας οφειλής και να αποφύγουν την απώλεια της ρύθμισης 

των 100 δόσεων.  
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