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Αίτθςθ ρφκμιςθσ οφειλών του Ν. 4152/2013, όπωσ
τροποποιικθκε με τον Ν. 4646/2019 και ιςχφει (Ρ7)
ενθμερωμζνθ με το άρκρο 292 Ν. 4738/2020.
1.

Ε

Ποιεσ οφειλζσ υπάγονται ςτθ ρφκμιςθ;

Α

ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ
τθ ρφκμιςθ υπάγεται το ςφνολο των βεβαιωμζνων και λθξιπρόκεςμων οφειλϊν ςτισ
Δ.Ο.Τ./Ελεγκτικά Κζντρα, ςφμφωνα με τον Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων και τον
Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ, που κατά το χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ δεν ζχουν
τακτοποιθκεί κατά νόμιμο τρόπο με αναςτολι πλθρωμισ από οποιαδιποτε αιτία, ι
άλλθ ρφκμιςθ τμθματικισ καταβολισ βάςει νόμου ι δικαςτικισ απόφαςθσ, ι
προςωρινισ διαταγισ.
ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΑ




2.

Ε
Α

3.

Ε
Α

οι βεβαιωμζνεσ μθ λθξιπρόκεςμεσ, κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ
υπαγωγισ, οφειλζσ ι δόςεισ οφειλϊν και
οι βεβαιωμζνεσ και λθξιπρόκεςμεσ, κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ
αίτθςθσ υπαγωγισ, οφειλζσ που τελοφν ςε αναςτολι πλθρωμισ.
οι οφειλζσ, οι οποίεσ μετά τθν 1/11/2019 και μζχρι και τισ 25/02/2020 ζχουν
υπαχκεί ςτθ ρφκμιςθ τθσ υποπαρ. Α2 του ν.4152/2013 ι ςτθ ρφκμιςθ του
άρκρου 43 του Κ.Φ.Δ, τθσ οποίασ οι όροι τθροφνται. τθν περίπτωςθ αυτι,
κεωρείται ότι οι οφειλζσ υπιχκθςαν ςτθ ρφκμιςθ για πρϊτθ φορά.

Ποιοι εξαιροφνται από τθν υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ;
 Oφειλζτεσ που ζχουν καταδικαςτεί για εγκλιματα φοροδιαφυγισ ακόμα και ςε
πρϊτο βακμό. τθ ρφκμιςθ δφνανται να υπαχκοφν οφειλζτεσ οι οποίοι ζχουν
ακωωκεί κατά τον χρόνο υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ.
 Οφειλζσ, οι οποίεσ ςφμφωνα με διατάξεισ άλλων νόμων δεν δφνανται να
ρυκμίηονται (π.χ. παρ. 2 του άρ. 22 του ν.4002/2011 (Αϋ180) ςχετικά με τθν
ανάκτθςθ κρατικϊν ενιςχφςεων που χορθγικθκαν με τθ ςφςταςθ ειδικϊν
αφορολόγθτων αποκεματικϊν).
 Οφειλζσ που είχαν υπαχκεί ςε οποιαδιποτε νομοκετικι ρφκμιςθ θ οποία κατά
τθν 1.11.2019 ιταν ςε ιςχφ και μετά τθν θμερομθνία αυτι απωλζςκθ, για τισ
περιπτϊςεισ που δεν ςυντρζχουν τα κριτιρια τθσ Απόφαςθσ Α. 1127/2021.
Ποιεσ είναι οι προχποκζςεισ για να ενταχκεί κάποιοσ ςτθ ρφκμιςθ;




Οι οφειλζτεσ πρζπει να ζχουν υποβάλει τισ δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ
και τισ δθλϊςεισ του φόρου προςτικζμενθσ αξίασ τθσ τελευταίασ πενταετίασ ζωσ
τθν θμερομθνία τθσ αίτθςθσ (εμπρόκεςμα ι εκπρόκεςμα).
Οι υπόλοιπεσ λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ του αιτοφντοσ οι οποίεσ δεν υπάγονται
ςτθ ρφκμιςθ τθσ παροφςασ πρζπει να ζχουν εξοφλθκεί ι τακτοποιθκεί κατά
νόμιμο τρόπο (με άλλθ ρφκμιςθ ι αναςτολι πλθρωμισ).
Για ςυνολικζσ βαςικζσ οφειλζσ που υπερβαίνουν το ποςό των πενιντα χιλιάδων
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(50.000) ευρϊ πρζπει να προςκομίηονται ςτοιχεία από τα οποία προκφπτει θ
πρόςκαιρθ οικονομικι αδυναμία και θ δυνατότθτα τιρθςθσ των όρων τθσ
ρφκμιςθσ, με υπογραφι για τον ζλεγχο και τθν πιςτοποίθςθ αυτϊν από
ανεξάρτθτο εκτιμθτι(ορκωτοί ελεγκτζσ – λογιςτζσ, λογιςτζσ φοροτεχνικοί και
κατζχοντεσ άδεια αςκιςεωσ δικθγορικοφ λειτουργιματοσ). Για ςυνολικζσ
βαςικζσ οφειλζσ που υπερβαίνουν το ποςό των εκατόν πενιντα χιλιάδων
(150.000) ευρϊ, πζραν τθσ τιρθςθσ των οριηόμενων ςτο προθγοφμενο εδάφιο
προχποκζςεων απαιτείται θ πρόςκετθ παροχι εγγφθςθσ ι διαςφάλιςθσ ι
εμπράγματθσ αςφάλειασ για το ςφνολο αυτϊν. Ανεξάρτθτοσ εκτιμθτισ κα
προςδιορίςει τθν αξία τθσ προςφερόμενθσ διαςφάλιςθσ.
φμφωνα με το άρκρο 118 παρ.1 Ν.4537/2018, ΦΕΚ Α 84/15.5.2018:
"1. Η ιςχφσ τθσ περίπτωςθσ γ`τθσ παραγράφου 6 τθσ υποπαραγράφου Α.2 τθσ
παρ. Α` του άρκρου πρϊτου του ν. 4152/2013 (Α`107), αναςτζλλεται, ωσ προσ τισ
προχποκζςεισ πιςτοποίθςθσ από ανεξάρτθτο εκτιμθτι και τθσ παροχισ εγγφθςθσ
ι διαςφάλιςθσ ι εμπράγματθσ αςφάλειασ, για χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν
από τθν δθμοςίευςθ του παρόντοσ. Η αναςτολι καταλαμβάνει και τισ ιδθ
χορθγθκείςεσ ρυκμίςεισ. Εγγυιςεισ, διαςφαλίςεισ ι εμπράγματεσ αςφάλειεσ που
τυχόν ζχουν παραςχεκεί κατ` εφαρμογι των ανωτζρω διατάξεων εξακολουκοφν
να ιςχφουν".
φμφωνα με το άρκρο 294 Ν. 4738/2020,ΦΕΚ Α` 207/27.10.2020:
"Η ιςχφσ τθσ περ. γϋ τθσ παρ. 6 τθσ υποπαρ. Α.2 τθσ παρ. Αϋ του άρκρου πρϊτου
του ν. 4152/2013 (Αϋ107), αναςτζλλεται, ωσ προσ τισ προχποκζςεισ πιςτοποίθςθσ
από ανεξάρτθτο εκτιμθτι και τθσ παροχισ εγγφθςθσ ι διαςφάλιςθσ ι
εμπράγματθσ αςφάλειασ, για χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν από τθ δθμοςίευςθ
του παρόντοσ (27.10.2020). Η αναςτολι καταλαμβάνει και τισ ιδθ χορθγθκείςεσ
ρυκμίςεισ. Εγγυιςεισ, διαςφαλίςεισ ι εμπράγματεσ αςφάλειεσ που ζχουν
παραςχεκεί κατ’ εφαρμογι των διατάξεων που αναφζρονται ςτο παρόν
εξακολουκοφν να ιςχφουν."

4.

Ε
Α

ε πόςεσ δόςεισ μποροφν να ρυκμιςτοφν τα χρζθ;






Από δφο (2) ζωσ ςαράντα οχτϊ (48), εφόςον πρόκειται για οφειλζσ που
βεβαιϊνονται από φόρο κλθρονομιϊν, από φορολογικό ζλεγχο κακϊσ και για
μθ φορολογικζσ οφειλζσ.
Από δφο (2) ζωσ είκοςι τζςςερισ (24) για όλεσ τισ υπόλοιπεσ οφειλζσ.
Οφειλζσ βεβαιωμζνεσ υπζρ αλλοδαποφ δθμοςίου δφναται να ρυκμίηονται ςε
ζωσ 24 δόςεισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν περίπτωςθ 1.α. (i) τθσ υποπαρ.
Α2 τθσ παρ. Α του άρκρου πρϊτου του ν. 4152/2013, όπωσ αυτι τροποποιικθκε
με το άρκρο 43 του Ν.4646/2019.
Ο αρικμόσ των δόςεων που κακορίηεται από τθν φορολογικι διοίκθςθ για
οφειλζσ που ρυκμίηονται ςε ζωσ ςαράντα οκτϊ (48) μθνιαίεσ δόςεισ, δεν μπορεί
να είναι μικρότεροσ των είκοςι τεςςάρων (24), υπό τον περιοριςμό του
ελάχιςτου ποςοφ μθνιαίασ δόςθσ (30€). Βεβαίωσ, ο οφειλζτθσ μπορεί να
επιλζξει τθν αποπλθρωμι ςε λιγότερεσ δόςεισ των είκοςι τεςςάρων
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(24)μθνιαίων δόςεων.

5.

Ε
Α

Από τι εξαρτάται ο αρικμόσ των δόςεων ;








Για τθν υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ των οφειλϊν που ρuκμίηονται ςε ζωσ είκοςι
τζςςερισ (24) δόςεισ (υποπερ. 1.α.(i) τθσ υποπαρ. Α2 τθσ παρ. Α του πρϊτου
άρκρου του ν. 4152/2013 κα πρζπει να αποδεικνφεται θ βιωςιμότθτα του
διακανονιςμοφ. Η βιωςιμότθτα τεκμαίρεται από τα ςτοιχεία που δθλϊνονται
ςτθν υπεφκυνθ διλωςθ. ε κάκε περίπτωςθ, ιςχφει ο περιοριςμόσ του
ελάχιςτου ποςοφ μθνιαίασ δόςθσ.
Ο αρικμόσ των δόςεων τθσ ρφκμιςθσ για τισ οφειλζσ που ρυκμίηονται ςε ζωσ 48
δόςεισ (υποπερ. 1.α. (ii) τθσ υποπαρ. Α2 τθσ παρ. Α του πρϊτου άρκρου του ν.
4152/2013) κακορίηεται με βάςθ τθν ικανότθτα αποπλθρωμισ του οφειλζτθ,
υπό τον περιοριςμό του ελάχιςτου ποςοςτοφ μθνιαίασ δόςθσ, ωσ εξισ:
Για οφειλζτεσ φυςικά πρόςωπα ο αρικμόσ των δόςεων κακορίηεται με βάςθ το
μζςο όρο του ςυνολικοφ ειςοδιματόσ τουσ, με οποιοδιποτε τρόπο και εάν ζχει
αυτό προςδιοριςτεί, κατά τα τελευταία τρία φορολογικά ζτθ πριν τθν αίτθςθ
υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ, ι το ςυνολικό ειςόδθμα του αμζςωσ προθγοφμενου
φορολογικοφ ζτουσ από τθν θμερομθνία αίτθςθσ υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ,
εφόςον αυτό είναι μεγαλφτερο από το μζςο όρο, και το φψοσ τθσ ρυκμιηόμενθσ
οφειλισ. ε περίπτωςθ που ο οφειλζτθσ δεν είχε υποχρζωςθ υποβολισ
διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ για κανζνα από τα φορολογικά ζτθ που
λαμβάνονται υπόψιν για τον κακοριςμό τθσ ικανότθτασ αποπλθρωμισ, ι ζχει
υποβάλει
μθδενικζσ δθλϊςεισ για όλα τα ζτθ αυτά, χορθγείται ο μζγιςτοσ αρικμόσ
δόςεων, υπό τον περιοριςμό του ποςοφ τθσ ελάχιςτθσ μθνιαίασ δόςθσ.
Για οφειλζτεσ νομικά πρόςωπα ι νομικζσ οντότθτεσ, ο αρικμόσ των δόςεων
κακορίηεται με βάςθ το μζςο όρο των ςυνολικϊν ακακάριςτων εςόδων, με
οποιοδιποτε τρόπο και εάν ζχουν αυτά προςδιοριςτεί, των τριϊν τελευταίων
πριν τθν αίτθςθ υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ φορολογικϊν ετϊν, ι
τα ςυνολικά ακακάριςτα ζςοδα του αμζςωσ προθγοφμενου φορολογικοφ ζτουσ
από τθν θμερομθνία αίτθςθσ υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ, εφόςον αυτά είναι
μεγαλφτερα από τον μζςο όρο, και το φψοσ τθσ ρυκμιηόμενθσ οφειλισ. Για
νομικά πρόςωπα ι νομικζσ οντότθτεσ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, δθμοςίου
ι ιδιωτικοφ δικαίου, λαμβάνονται υπόψθ τα ςυνολικά (φορολογοφμενα ι
απαλλαςςόμενα) ζςοδα. ε περίπτωςθ που για όλα τα φορολογικά ζτθ με βάςθ
τα οποία κακορίηεται θ ικανότθτα αποπλθρωμισ του οφειλζτθ ζχουν υποβλθκεί
μθδενικζσ δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ ι δεν υπιρχε υποχρζωςθ
υποβολισ διλωςθσ λόγω νεοςφςτατου νομικοφ προςϊπου και μθ παρζλευςθσ
τθσ προκεςμίασ υποβολισ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ κατά τον χρόνο
υποβολισ τθσ αίτθςθσ για ρφκμιςθ, χορθγείται ο μζγιςτοσ αρικμόσ δόςεων, υπό
τον περιοριςμό του ποςοφ τθσ ελάχιςτθσ μθνιαίασ δόςθσ. Αν το νομικό
πρόςωπο ι θ νομικι οντότθτα ζχει προβεί ςε διακοπι εργαςιϊν, ωσ ςυνολικά
ακακάριςτα ζςοδα για τον υπολογιςμό του αρικμοφ των δόςεων λαμβάνονται
υπόψθ τα ςυνολικά ακακάριςτα ζςοδα, του φορολογικοφ ζτουσ διακοπισ
εργαςιϊν. ε περίπτωςθ που το νομικό πρόςωπο ι θ νομικι οντότθτα ζχει
προβεί ςε διακοπι εργαςιϊν πζραν των πζντε ετϊν πριν τθν υποβολι αίτθςθσ
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για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ζτουσ τθσ αίτθςθσ,
χορθγείται ο μζγιςτοσ αρικμόσ δόςεων.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Ε

ε περίπτωςθ που ζχω βεβαιωμζνεσ οφειλζσ ςε περιςςότερεσ τθσ μιασ Δ.Ο.Τ. ι
Ελεγκτικοφ Κζντρου πώσ κα τισ ρυκμίςω;

Α

Οι οφειλζσ ρυκμίηονται ανά Δ.Ο.Τ. ι Ελεγκτικό Κζντρο, ςυνεπϊσ πρζπει να υποβάλλετε
αίτθςθ ρφκμιςθσ ςε κάκε μία από αυτζσ μζςω τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ. τθν αρχικι
οκόνθ, υπάρχει ςχετικό πεδίο «Επιλογι Δ.Ο.Τ. οφειλισ», με δυνατότθτα επιλογισ τθσ
Δ.Ο.Τ./Ελεγκτικοφ Κζντρου όπου υπάρχουν ανοικτζσ οφειλζσ, που μποροφν να
υπαχκοφν ςτθ ρφκμιςθ.

Ε

Ποφ μπορώ να βρω τθν Σ.Ρ.Ο.(Σαυτότθτα Ρυκμιςμζνθσ Οφειλισ);

Α

Από το μενοφ: ΡΤΘΜΙΕΙ/2.Προβολι Αίτθςθσ, επιλζγετε τον τφπο και το ζτοσ ρφκμιςθσ
και εμφανίηονται οι αντίςτοιχεσ ρυκμίςεισ που ζχετε υποβάλλει. τθ ςυνζχεια επιλζγετε
«Προβολι Αίτθςθσ» τθσ ρφκμιςθσ. τθν τελευταία γραμμι τθσ εκτφπωςθσ των ςτοιχείων
τθσ ρφκμιςθσ εμφανίηεται θ Σαυτότθτα Ρυκμιςμζνθσ Οφειλισ (Σ.Ρ.Ο.).

Ε

Τπζβαλα τθν αίτθςθ και δεν πλιρωςα εντόσ τριών (3) εργάςιμων θμερών. Σι να κάνω;

Α

Μπορείτε να υποβάλετε νζα αίτθςθ ρφκμιςθσ και να πλθρϊςετε με τθ νζα Σ.Ρ.Ο. εντόσ
τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν υποβολι τθσ αίτθςισ ςασ ςε φορζα είςπραξθσ.

Ε

Ποφ και πότε πλθρώνω τθν προκαταβολι ι τισ δόςεισ τθσ ρφκμιςισ μου;

Α

Η πρϊτθ δόςθ ι θ προκαταβολι ςε περίπτωςθ δεφτερθσ ρφκμιςθσ, πλθρϊνεται ςτουσ
Φορείσ Είςπραξθσ εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ
αίτθςθσ με τθν Σαυτότθτα Ρυκμιςμζνθσ Οφειλισ (Σ.Ρ.Ο.). Οι επόμενεσ δόςεισ
πλθρϊνονται με τθν ίδια Σ.Ρ.Ο. ζωσ τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα των επόμενων
μθνϊν.

Ε

Μπορώ να ρυκμίςω μζροσ των προαιρετικά υπαγόμενων οφειλών, μζςω τθσ
θλεκτρονικισ εφαρμογισ;

Α

Τπάρχει θ δυνατότθτα επιλογισ προσ ρφκμιςθ, μίασ μόνο δόςθσ ι περιςςότερων τθσ
μίασ δόςθσ, από τισ κατθγορίεσ:
Β: υνολικό υπόλοιπο μθ λθξιπρόκεςμων δόςεων πλθν αυτϊν που βρίςκονται ιδθ ςε
κακεςτϊσ νομοκετικισ ρφκμιςθσ ι διευκόλυνςθσ τμθματικισ καταβολισ και
Γ: υνολικό υπόλοιπο λθξιπρόκεςμων δόςεων που τελοφν ςε αναςτολι πλθρωμισ.

Ε

Ποιο είναι το ελάχιςτο ποςό τθσ δόςθσ;

Α

Σο ελάχιςτο ποςό δόςθσ είναι 30 ευρϊ.

Ε

Πότε απόλλυται θ ρφκμιςθ και τι ςυνζπειεσ ζχω;
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Α

H ρφκμιςθ απόλλυται, με ςυνζπεια τθν υποχρεωτικι άμεςθ καταβολι του υπολοίπου
τθσ οφειλισ ςφμφωνα με τα ςτοιχεία βεβαίωςθσ και τθν άμεςθ επιδίωξθ τθσ είςπραξισ
του με όλα τα προβλεπόμενα από τθν ιςχφουςα νομοκεςία μζτρα, εάν ο οφειλζτθσ:








13.

Δεν καταβάλει εμπρόκεςμα μία δόςθ τθσ ρφκμιςθσ πζραν τθσ μίασ φοράσ,
δεν καταβάλει τθν τυχόν μία εκπρόκεςμθ δόςθ τθσ ρφκμιςθσ με τθν
αναλογοφςα προςαφξθςθ αυτισ (15%) μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ
προκεςμίασ καταβολισ τθσ επόμενθσ δόςθσ,
δεν υποβάλλει τισ δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ και του φόρου
προςτικζμενθσ αξίασ, κακ’ όλο το διάςτθμα τθσ ρφκμιςθσ καταβολισ των
οφειλϊν του και μζχρι τθν εξόφλθςι τουσ,
δεν είναι ενιμεροσ ςτισ οφειλζσ του (ατομικζσ και οφειλζσ από ςυνυποχρζωςθ,
ςυνυπευκυνότθτα) από τθν θμερομθνία υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ και μετά,
(ανεξάρτθτα από τθν υπθρεςία τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ ςτθν οποία ζχουν
βεβαιωκεί),
ζχει υποβάλει ανακριβι ι ελλιπι ςτοιχεία, προκειμζνου να του χορθγθκεί θ
ρφκμιςθ. Ωσ ελλιπισ νοείται θ μθ υποβολι των απαραίτθτων ι των τυχόν
ςυμπλθρωματικά αιτθκζντων ςτοιχείων ι πλθροφοριϊν.
Γενικϊσ, ςτθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ ρφκμιςθσ
ότι δεν πλθροφνται οι όροι των διατάξεων τθσ υποπαραγράφου Α2 τθσ
παραγράφου Α του πρϊτου άρκρου του ν.4152/2013 και τθσ απόφαςθσ
Τφυπουργοφ Οικονομικϊν Α1010/2020 (ΦΕΚ 187 Βϋ), θ ρφκμιςθ απόλλυται και ο
οφειλζτθσ χάνει τα ευεργετιματα τθσ ρφκμιςθσ και καταπίπτουν οι
προςφερκείςεσ εγγυιςεισ.

Ε

Πώσ υπολογίηεται ο τόκοσ με τον οποίο επιβαρφνεται θ ρφκμιςθ;

Α

Για οφειλζσ που ρυκμίηονται ςε ζωσ δϊδεκα (12) μθνιαίεσ δόςεισ, ο τόκοσ
υπολογίηεται με βάςθ το τελευταίο δθμοςιευμζνο μζςο ετιςιο επιτόκιο δανείων ςε
ευρϊ χωρίσ κακοριςμζνθ διάρκεια αλλθλόχρεων λογαριαςμϊν που χορθγοφνται από
όλα τα Πιςτωτικά Ιδρφματα ςτθν Ελλάδα ςε μθ χρθματοπιςτωτικζσ επιχειριςεισ, όπωσ
αυτό δθμοςιεφεται από τθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ (Εκδόςεισ / τατιςτικό Δελτίο
Οικονομικισ υγκυρίασ), πλζον είκοςι πζντε εκατοςτϊν τθσ εκατοςτιαίασ μονάδασ
(0,25%), ετθςίωσ υπολογιηόμενο.
Για οφειλζσ που ρυκμίηονται ςε περιςςότερεσ από δϊδεκα (12) μθνιαίεσ δόςεισ, το
επιτόκιο τθσ ανωτζρω περίπτωςθσ με βάςθ το οποίο υπολογίηεται ο τόκοσ,
προςαυξάνεται κατά μιάμιςθ εκατοςτιαία μονάδα (1,5%). Ο ωσ άνω τόκοσ είναι ετθςίωσ
υπολογιηόμενοσ και παραμζνει ςτακερόσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ρφκμιςθσ.
ε περίπτωςθ απϊλειασ και υπαγωγισ των ίδιων οφειλϊν ςτθ ρφκμιςθ για δεφτερθ
φορά από τον ίδιο οφειλζτθ, τα ανωτζρω επιτόκια, προςαυξάνονται κατά μιάμιςθ (1,5)
ποςοςτιαία μονάδα.

14.

Ε
Α

Είχα ρφκμιςθ θ οποία ιταν ςε ιςχφ τθν 01/11/2019 και ςιμερα ζχει απωλεςκεί. Σι
μπορώ να κάνω;
Με το άρκρο 292 του Ν. 4738/2020, τροποποιικθκε θ παρ. 7 του άρκρου 43 του ν.
4646/2019 (Α’ 201), και παρζχεται δεφτερθ ευκαιρία για απολεςκείςεσ φορολογικζσ
ρυκμίςεισ. το εξισ, οφειλζσ που ιταν ςε νομοκετικι ρφκμιςθ εν ιςχφ τθν 01.11.2019,θ
οποία απωλζςκθκε μετά τθν θμερομθνία αυτι, υπάγονται ςε πάγια ρφκμιςθ, εφόςον
όμωσ πλθροφνται ςυγκεκριμζνα κριτιρια τα οποία αναφζρονται, ςτθν απόφαςθ Α.
1127/2021.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

Ε

Είχα ρφκμιςθ θ οποία ιταν ςε ιςχφ τθν 01/11/2019 και ςιμερα ζχει απολεςκεί. Από
πότε μποροφν να υποβλθκοφν θλεκτρονικά αιτιςεισ για τθν υπαγωγι ςε πάγια
ρφκμιςθ(Ρ7), για όςουσ πλθροφν τα κριτιρια τθσ Α.1127/2021;

Α

φμφωνα με τθν Απόφαςθ Α. 1160/2021, οι οφειλζτεσ που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του
άρκρου 2 (εξαιρζςεισ), τθσ απόφαςθσ Α. 1127/2021, δφνανται να υποβάλλουν αίτθςθ
από τθν 12/07/2021. Οι υπόλοιποι οφειλζτεσ, δφνανται να υποβάλλουν αίτθςθ από τθν
1/10/2021.

Ε

Είχα ρφκμιςθ θ οποία ιταν ςε ιςχφ τθν 01/11/2019 και τθν απώλεςα. Εάν ςφμφωνα με
τθν Α.1127/2021, ρυκμίςω αυτά τα χρζθ ςε πάγια ρφκμιςθ Ν. 4152/2013, αλλά τθν
απωλζςω εκ νζου, κα ζχω δυνατότθτα να τα ξαναρυκμίςω ςε πάγια ρφκμιςθ;

Α

Όχι.

Ε

Ζχω ενεργι ρφκμιςθ του ν. 4152/2013(Ρ2), θ οποία δθμιουργικθκε μετά τθν
01/11/2019. Μπορώ να εντάξω αυτά τα χρζθ, ςε ρφκμιςθ του νόμου 4152/2013 όπωσ
τροποποιικθκε με το ν.4646/2019;

Α

Ναι. Θα επιλζξετε «Μετάπτωςθ πάγιων ρυκμίςεων (με θμερ. υπαγωγισ από
02/11/2019 - 25/02/2020)» και το υπόλοιπο ποςό τθσ ρφκμιςισ ςασ, κα εμφανιςτεί
ςτθν κατθγορία Δ. Για να εντάξετε ςτθ ρφκμιςθ τισ οφειλζσ τθσ κατθγορίασ Δ (υνολικό
υπόλοιπο δόςεων που εντάχκθκαν ςε ρφκμιςθ Ν.4152/2013 από 02/11/2019 25/02/2020), κα κάνετε κλικ ςτθ ςτιλθ «Επιλογι».

Ε

Ζχω ενεργι ρφκμιςθ του ν. 4174/2013 θ οποία δθμιουργικθκε μετά τθν 01/11/2019.
Μπορώ να εντάξω αυτά τα χρζθ, ςε ρφκμιςθ του νόμου 4152/2013 όπωσ
τροποποιικθκε με το ν.4646/2019;

Α

Ναι. Θα επιλζξετε «Μετάπτωςθ πάγιων ρυκμίςεων (με θμερ. υπαγωγισ από
02/11/2019 - 25/02/2020)» και το υπόλοιπο ποςό τθσ ρφκμιςισ ςασ, κα εμφανιςτεί
ςτθν κατθγορία Ε. Για να εντάξετε ςτθ ρφκμιςθ τισ οφειλζσ τθσ κατθγορίασ Ε (υνολικό
υπόλοιπο δόςεων που εντάχκθκαν ςε ρφκμιςθ Ν.4174/2013 από 02/11/2019 25/02/2020), κα κάνετε κλικ ςτθ ςτιλθ «Επιλογι».

Ε

Ποιεσ οφειλζσ εντάςςονται ςτθ β’ υπαγωγι;

Α

Οφειλζσ οι οποίεσ κατά τθν 01/11/2019 δεν τελοφςαν ςε ρφκμιςθ, αλλά είχαν υπαχκεί
προγενζςτερα ςε ρφκμιςθ με τον ν. 4152/2013 και αυτι απωλζςκθκε, ι υπιχκθςαν
ςε αυτι (με τον ν. 4152/2013 ι τθν τροποποίθςι του), μετά τθν 01/11/2019 και αυτι
επίςθσ απωλζςκθκε.

Ε

Ποιοσ είναι ο αρικμόσ των δόςεων τθσ ρφκμιςθσ β’ υπαγωγισ;

Α

Ο αρικμόσ των δόςεων τθσ νζασ ρφκμιςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αρικμό των
δόςεων που υπολείπονταν κατά τον χρόνο απϊλειασ τθσ ρφκμιςθσ.

Σελευταία Ενθμζρωςθ: 14/07/2021
15:02 μμ

ςελ. 6/6

Αίτθςθ ρφκμιςθσ οφειλϊν του Ν. 4152/2013, όπωσ
τροποποιικθκε με τον Ν. 4646/2019 και ιςχφει (Ρ7)

ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ - ΑΠΑΝΣΗΕΙ
www.aade.gr
Πώσ ρυκμίηω εκ νζου (β’ υπαγωγι) τισ εμφανιηόμενεσ απολεςκείςεσ ρυκμίςεισ Ν.
21.
4152/2013 (όπωσ τροποποιικθκε με τον Ν. 4646/2019);

Ε

Α
22.

Ε
Α

Επιλζγω κάκε φορά μία (1) εξ’ αυτϊν. τθν περίπτωςθ που θ απολεςκείςα
ρφκμιςθ περιλαμβάνει τόςο οφειλζσ που ρυκμίηονται ςε 24, όςο και οφειλζσ που
ρυκμίηονται ςε 48 δόςεισ, αυτζσ κα πρζπει να ενταχκοφν ςε δφο (2) διακριτζσ
ρυκμίςεισ β’ υπαγωγισ.
Πώσ ενεργοποιείται θ ρφκμιςθ β’ υπαγωγισ;
Θα πρζπει εντόσ τριϊν (3) θμερϊν να καταβλθκεί προκαταβολι ποςοφ διπλάςιου τθσ
μθνιαίασ δόςθσ τθσ δεφτερθσ ρφκμιςθσ.
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