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Υποβολή Αίτησης ρύθμισης ληξιπρόθεσμων Φορολογικών οφειλών. 
(τα κυριότερα σημεία) 

 

1.Ποιά η προθεσμία Υποβολής; 

Μέχρι και την 26η Μαΐου 2015 ηλεκτρονικά. 

 

 

2. Πότε γίνεται η καταβολή δόσεων; 
 

Η καταβολή των δόσεων διενεργείται στους φορείς είσπραξης (Τράπεζες, ΕΛ.ΤΑ.) με 

την χρήση μοναδικού κωδικού πληρωμής (Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής - 

Τ.Ρ.Ο.). 

 

3. Πότε καταβάλλεται η Πρώτη δόση; 

Καταβλητέα μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. 

4.Πότε καταβάλλονται οι επόμενες δόσεις; 

Την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών. 

 

5. Ποιες οφειλές υπάγονται στη ρύθμιση; 
 

Α) Υποχρεωτικά υπάγονται: 

 

Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων έως και την 1η Μαρτίου 2015 οφειλών, οι οποίες 

κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής, έχουν βεβαιωθεί. 

 Β) Μετά από επιλογή του οφειλέτη: 

 

Β1) ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου 2015 οφειλές, οι οποίες κατά την 

ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής έχουν βεβαιωθεί και έχουν καταχωρισθεί στα 

βιβλία της Φορολογικής Αρχής και 

 

            α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου ή 

 

            β) έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών  

βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης, η οποία είναι σε ισχύ. 
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6. Ποιες είναι οι απαλλαγές από προσαυξήσεις, πρόσθετους φόρους, τόκους και 

πρόστιμα; 

 

Ποσοστό απαλλαγής από 
προσαυξήσεις, τέλη και επιβαρύνσεις  Δόσεις έως 
100,00 % 1 

90,00 % 5 

80,00 % 10 

75,00 % 20 

70,00 % 30 

65,00 % 40 

60,00 % 50 

55,00 % 60 

50,00 % 70 

45,00 % 80 

40,00 % 90 

30,00 % 100 

 

 

7. Πόσο είναι το ελάχιστο ποσό δόσης ; 

Δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 20€. 

8. Υπάρχουν επιβαρύνσεις κατά τη διάρκεια της ρύθμισης; 

 

Βασική οφειλή άνω των 5.000€, που υπάγεται σε ρύθμιση, επιβαρύνεται με τόκο 3% 

ετησίως, ήτοι 0.25% ανά μήνα.  

 

9. Πότε υπάρχει απώλεια της ρύθμισης; 
 

Όταν ο οφειλέτης:  

 

     α) κατά τη διάρκεια του πρώτου οκταμήνου της ρύθμισης δεν καταβάλει δύο (2) 

συνεχόμενες δόσεις ή 

 

    β) μετά την πάροδο του πρώτου οκταμήνου της ρύθμισης δεν καταβάλει τρεις (3) 

συνεχόμενες δόσεις ή 

 

    γ) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα τριών 

μηνών, ανεξαρτήτως του αριθμού των δόσεων της ρύθμισης ή 

 

    δ) δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α., τις οποίες έχει 

υποχρέωση να υποβάλλει κατά την τελευταία πενταετία, καθ' όλη τη διάρκεια της 
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ρύθμισης, το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την πάροδο της προθεσμίας 

υποβολής τους ή εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή 

στη ρύθμιση. 

 

 

10. Ποιες είναι οι συνέπειες ως προς τα αναγκαστικά μέτρα; 
 

Για οφειλές που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης και ο οφειλέτης τηρεί την 

ρύθμιση ,  

Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας 

αναγκαστικής εκτέλεσης εν γένει (π.χ. έκδοση προγράμματος  πλειστηριασμού) επί 

κινητών ή ακινήτων. 

Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή 

έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα ποσά όμως που θα αποδίδονται από αυτές 

καλύπτουν δόση ή δόσεις της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές 

που δεν έχουν ρυθμιστεί.  

Με την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί 

συνεχίζονται. 

 

2. Οι ήδη επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων αίρονται, εφόσον: 

 

      α) έχει εξοφληθεί ποσοστό 25% της αρχικής βασικής βεβαιωμένης ρυθμιζόμενης 

οφειλής πριν από οποιαδήποτε απαλλαγή, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσό 

της προκαταβολής του άρθρου 15 του Ν. 4321/2015, 

 

     β) έχει υποβληθεί σχετική αίτηση από τον οφειλέτη, 

 

     γ) έχει κατά περίπτωση εξεταστεί η συνδρομή των προϋποθέσεων υπαγωγής στη 

ρύθμιση και μη απώλειας αυτής. 

 

    δ) η επιβληθείσα κατάσχεση αφορά αποκλειστικά χρέη που έχουν υπαχθεί και 

εξοφληθεί στο πλαίσιο της παρούσας ρύθμισης και δεν περιλαμβάνει άλλα χρέη που 

δεν έχουν εξοφληθεί. 
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