
 

 

 

                    Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α΄/2013), όπως ισχύει. 

ΤΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ Α.2. ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΤΘΜΙΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 
 
*** ΠΡΟΟΧΗ: Με τθν παρ.7 άρκρου  43 Ν.4646/2019,ΦΕΚ Α 201  (με το οποίο        
τροποποιοφνται όπωσ παρατίκενται οι περιπτϊςεισ 1,3,4,7,9,12 και 15        τθσ 
υποπαραγράφου Α2) ορίηεται ότι: 
 "Εξαιροφνται και δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ οφειλζσ που ζχουν ιδθ υπαχκεί 
ςε οποιαδιποτε νομοκετικι ρφκμιςθ, θ οποία κατά τθν 1.11.2019 ιταν ςε ιςχφ". 
 
«1. α. Οφειλζσ βεβαιωμζνεσ ςτισ Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ, τα Ελεγκτικά Κζντρα και τα 
Σελωνεία, ςφμφωνα με τον Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων (ν.δ. 356/1974, Α` 90, 
Κ.Ε.Δ.Ε.), τον Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ (ν. 4174/2013, Α`170 Κ.Φ.Δ.) και τον 
Σελωνειακό Κϊδικα, δφνανται, κατόπιν αίτθςθσ των οφειλετϊν, πριν ι μετά τθ λιξθ τθσ 
προκεςμίασ καταβολισ αυτϊν, να ρυκμίηονται και να καταβάλλονται ωσ εξισ: 
 
 (ι)ςε δφο (2) ζωσ είκοςι τζςςερισ (24) μθνιαίεσ δόςεισ, (ϊϊ)ςε δφο (2) ζωσ ςαράντα οκτϊ (48) 
μθνιαίεσ δόςεισ, εφόςον πρόκειται για οφειλζσ που βεβαιϊνονται από φόρο κλθρονομιϊν, 
από φορολογικό και τελωνειακό ζλεγχο, κακϊσ και για μθ φορολογικζσ και τελωνειακζσ 
οφειλζσ, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτα επόμενα εδάφια. 
 
 β. Ο αρικμόσ των δόςεων τθσ ρφκμιςθσ για οφειλζσ που ρυκμίηονται ςφμφωνα με τθν 
ανωτζρω υποπερίπτωςθ α) (ii) ςε ζωσ ςαράντα οκτϊ (48) δόςεισ κακορίηεται από τθ 
Φορολογικι Διοίκθςθ με βάςθ τθν ικανότθτα αποπλθρωμισ του οφειλζτθ, κατά τα επόμενα, 
υπό τον περιοριςμό του ελάχιςτου ποςοφ μθνιαίασ δόςθσ τθσ υποπερίπτωςθσ δ`. 
 
 Γ ια οφειλζτεσ φυςικά πρόςωπα, με βάςθ 
 
 - το μζςο όρο του ςυνολικοφ ειςοδιματόσ τουσ (ατομικό, φορολογοφμενο ι απαλλαςςόμενο, 
πραγματικό ι τεκμαρτό) κατά τα τελευταία τρία φορολογικά ζτθ πριν τθν αίτθςθ υπαγωγισ 
ςτθ ρφκμιςθ για τα οποία ζχει παρζλκει θ προκεςμία υποβολισ τθσ οικείασ διλωςθσ 
φορολογίασ ειςοδιματοσ, ι το ςυνολικό ειςόδθμα (ατομικό, φορολογοφμενο ι 
απαλλαςςόμενο, πραγματικό ι τεκμαρτό) του αμζςωσ προθγοφμενου φορολογικοφ ζτουσ από 
τθν θμερομθνία αίτθςθσ υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ, για το οποίο ζχει παρζλκει θ προκεςμία 
υποβολισ τθσ οικείασ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ, εφόςον αυτό είναι μεγαλφτερο , και 
το φψοσ τθσ ρυκμιηόμενθσ οφειλισ ωσ εξισ: Σο ςυνολικό ειςόδθμα πολλαπλαςιάηεται 
τμθματικά με προοδευτικά κλιμακωτό ςυντελεςτι, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτο επόμενο εδάφιο. 
 
 Για ειςόδθμα: 
 
 αα) από 0,01 ευρϊ ζωσ 15.000 ευρϊ με ςυντελεςτι τζςςερα τοισ εκατό (4%), 
 
 ββ) από 15.000,01 ευρϊ ζωσ 20.000 ευρϊ με ςυντελεςτι ζξι τοισ εκατό (6%), 
 
 γγ) από 20.000,01 ευρϊ ζωσ 25.000 ευρϊ με ςυντελεςτι οκτϊ τοισ εκατό (8%), 
 
 δδ) από 25.000,01 ευρϊ ζωσ 30.000 ευρϊ με ςυντελεςτι δζκα τοισ εκατό (10%), 
 
 εε) από 30.000,01 ευρϊ ζωσ 50.000 ευρϊ με ςυντελεςτι δϊδεκα τοισ εκατό (12%), 
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 ςτςτ) από 50.000,01 ευρϊ ζωσ 75.000 ευρϊ με ςυντελεςτι δεκαπζντε τοισ εκατό (15%), 
 
 ηη) από 75.000,01 ευρϊ ζωσ 100.000 ευρϊ με ςυντελεςτι είκοςι τοισ εκατό (20%), 
 
 θθ) πάνω από 100.000 ευρϊ με ςυντελεςτι είκοςι πζντε τοισ εκατό (25%). 
 
 Ο ανωτζρω ςυντελεςτισ μειϊνεται ανάλογα με τον αρικμό των εξαρτϊμενων τζκνων του 
οφειλζτθ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 11 του ν. 4172/2013 (Α`167), 
κατά μία (1) εκατοςτιαία μονάδα για ζνα (1) τζκνο, κατά δφο (2) εκατοςτιαίεσ μονάδεσ για δφο 
(2) τζκνα και κατά τρεισ (3) εκατοςτιαίεσ μονάδεσ για τρία (3) τζκνα και άνω. Σο άκροιςμα των 
γινομζνων του ειςοδιματοσ με τουσ αντίςτοιχουσ ςυντελεςτζσ αναγόμενο ςε μθνιαία βάςθ 
διαιρεί το ποςό τθσ ρυκμιηόμενθσ οφειλισ. Ο αρικμόσ των δόςεων προκφπτει από το ακζραιο 
μζροσ του πθλίκου τθσ διαίρεςθσ αυτισ, υπό τον περιοριςμό του ελάχιςτου ποςοφ μθνιαίασ 
δόςθσ. 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 τον κακοριςμό τθσ ικανότθτασ αποπλθρωμισ προςμετράται το υπολειπόμενο 
ρυκμιςμζνο ποςό από ανεξόφλθτεσ κατά τον χρόνο τθσ υπαγωγισ δόςεισ ρυκμίςεων, οι 
οποίεσ χορθγικθκαν δυνάμει των διατάξεων τθσ υποπερίπτωςθσ α` (ii), ςτο βακμό που ο 
χρόνοσ αποπλθρωμισ των δόςεων των προθγουμζνων ρυκμίςεων ςυμπίπτει με τον χρόνο 
αποπλθρωμισ των δόςεων τθσ ρφκμιςθσ. 
 
 Για οφειλζτεσ νομικά πρόςωπα ι νομικζσ οντότθτεσ, με βάςθ 
 
 - το μζςο όρο των ςυνολικϊν ακακάριςτων εςόδων των τριϊν τελευταίων πριν τθν αίτθςθ 
υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ φορολογικϊν ετϊν για τα οποία ζχει παρζλκει θ προκεςμία υποβολισ 
τθσ οικείασ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ, ι 
 
 - τα ςυνολικά ακακάριςτα ζςοδα του αμζςωσ προθγοφμενου φορολογικοφ ζτουσ από τθν 
θμερομθνία αίτθςθσ υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ, για τα οποία ζχει παρζλκει θ προκεςμία 
υποβολισ τθσ οικείασ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ, εφόςον αυτά είναι μεγαλφτερα. Σα 
ςυνολικά ακακάριςτα ζςοδα πολλαπλαςιάηονται τμθματικά με προοδευτικά κλιμακωτό 
ςυντελεςτι, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτο επόμενο εδάφιο. 
 
 Για ακακάριςτα ζςοδα: 
 
 αα) από 0,01 ευρϊ ζωσ 1.000.000 ευρϊ με ςυντελεςτι πζντε τοισ εκατό (5%), 
 
 ββ) από 1.000.000,01 ευρϊ ζωσ 1.500.000 ευρϊ με ςυντελεςτι επτά τοισ εκατό (7%), 
 
 γγ) από 1.500.000,01 ευρϊ και άνω με ςυντελεςτι δζκα τοισ εκατό (10%). 
 
 Σο άκροιςμα των γινομζνων των ακακάριςτων εςόδων με τουσ αντίςτοιχουσ ςυντελεςτζσ 
αναγόμενο ςε μθνιαία βάςθ διαιρεί το ποςό τθσ ρυκμιηόμενθσ οφειλισ. Ο αρικμόσ των 
δόςεων προκφπτει από το ακζραιο μζροσ του πθλίκου τθσ διαίρεςθσ αυτισ, υπό τον 
περιοριςμό του ελάχιςτου ποςοφ μθνιαίασ δόςθσ. ε περίπτωςθ που για όλα τα φορολογικά 
ζτθ με βάςθ τα οποία κακορίηεται θ ικανότθτα αποπλθρωμισ του οφειλζτθ ζχουν υποβλθκεί 
μθδενικζσ δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ, χορθγείται ο μζγιςτοσ αρικμόσ δόςεων, υπό 
τον περιοριςμό του ποςοφ τθσ ελάχιςτθσ μθνιαίασ δόςθσ. Για τον κακοριςμό τθσ ικανότθτασ 
αποπλθρωμισ λαμβάνονται κάκε φορά υπόψιν και οι οφειλζσ από ανεξόφλθτεσ κατά τον 
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χρόνο τθσ υπαγωγισ δόςεισ ρυκμίςεων οι οποίεσ χορθγικθκαν δυνάμει των διατάξεων τθσ 
υποπερίπτωςθσ α` (ii), ςτον βακμό που ο χρόνοσ αποπλθρωμισ των δόςεων των 
προθγουμζνων ρυκμίςεων ςυμπίπτει με τον χρόνο αποπλθρωμισ των δόςεων τθσ ρφκμιςθσ. 
 
 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. 
 
 Με απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν μπορεί να κακορίηεται χαμθλότεροσ ςυντελεςτισ 
για νομικά πρόςωπα ι νομικζσ οντότθτεσ που αςκοφν αποκλειςτικά ι κυρίωσ οριςμζνεσ 
δραςτθριότθτεσ, λαμβάνοντασ υπόψθ κάκε πρόςφορο ςτοιχείο ςχετικά με τουσ ςυντελεςτζσ 
κερδοφορίασ των δραςτθριοτιτων αυτϊν. 
 
 Ο αρικμόσ των δόςεων που κακορίηεται από τθ Φορολογικι Διοίκθςθ για οφειλζσ τθσ 
υποπερίπτωςθσ α` (ii), δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ των είκοςι τεςςάρων (24), υπό τον 
περιοριςμό του ελάχιςτου ποςοφ μθνιαίασ δόςθσ. Ο οφειλζτθσ μπορεί να επιλζξει τθν 
αποπλθρωμι ςε λιγότερεσ των είκοςι τεςςάρων (24) μθνιαίων δόςεων. 
 
 γ. ε περίπτωςθ απϊλειασ τθσ ρφκμιςθσ, επιτρζπεται, με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ 
των περιπτϊςεων α` και β`, θ υπαγωγι τθσ ίδιασ οφειλισ ανά οφειλζτθ ςτθ ρφκμιςθ του 
παρόντοσ για δεφτερθ φορά και για αρικμό δόςεων, ο οποίοσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τον 
αρικμό των δόςεων που υπολείπονταν κατά τον χρόνο απϊλειασ τθσ ρφκμιςθσ. τθν 
περίπτωςθ αυτι, για τθν εκ νζου υπαγωγι απαιτείται θ προκαταβολι ποςοφ διπλάςιου τθσ 
μθνιαίασ δόςθσ τθσ δεφτερθσ ρφκμιςθσ. Σο ποςό προκαταβολισ δθλϊνεται από τον οφειλζτθ 
κατά τθν υποβολι του αιτιματοσ υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ και καταβάλλεται εντόσ τριϊν (3) 
εργάςιμων θμερϊν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ. 
 
 Οι υπόλοιπεσ δόςεισ τθσ ρφκμιςθσ καταβάλλονται ζωσ τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα των 
επόμενων μθνϊν από τθν θμερομθνία αίτθςθσ υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ. 
 
 δ. Σο ελάχιςτο ποςό μθνιαίασ δόςθσ τθσ ρφκμιςθσ ορίηεται ςε τριάντα (30) ευρϊ.» 
 
 2. ε κάκε περίπτωςθ και ιδιαιτζρωσ για ποςά βαςικισ οφειλισ άνω των πζντε χιλιάδων 
(5.000) ευρϊ χορθγείται θ ρφκμιςθ μόνο εφόςον ο αιτϊν αποδεικνφει ότι μπορεί να 
ανταποκρικεί ςτο φψοσ τθσ μθνιαίασ δόςθσ. 
 
 «3. Η υπαχκείςα ςτθ ρφκμιςθ βαςικι οφειλι επιβαρφνεται, από τθν θμερομθνία υπαγωγισ, 
αντί των κατά Κ.Ε.Δ.Ε. και κατά του ν. 4174/2013 (Α`170) τόκων και προςαυξιςεων 
εκπρόκεςμθσ καταβολισ, με τόκο ωσ εξισ: 
 
 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, πλζον είκοςι πζντε εκατοςτϊν τθσ εκατοςτιαίασ μονάδασ (0,25%), ετθςίωσ 
υπολογιηόμενο. Σο επιτόκιο υπολογιςμοφ του τόκου αναπροςαρμόηεται ετθςίωσ, τθν πρϊτθ 
εργάςιμθ θμζρα του επομζνου μινα από αυτόν τθσ δθμοςίευςθσ του ωσ άνω μζςου ετιςιου 
επιτοκίου και ιςχφει για όλεσ τισ ρυκμίςεισ που χορθγοφνται μζχρι τον επανακακοριςμό του το 
επόμενο ζτοσ. Σο επιτόκιο παραμζνει ςτακερό κακ` όλθ τθ διάρκεια τθσ ρφκμιςθσ. 
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 β) Για οφειλζσ που ρυκμίηονται ςε περιςςότερεσ από δϊδεκα (12) μθνιαίεσ δόςεισ, το 
επιτόκιο τθσ ανωτζρω περίπτωςθσ α`, 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 . 
 
 γ) ε περίπτωςθ απϊλειασ και υπαγωγισ των ίδιων οφειλϊν ςτθ ρφκμιςθ για δεφτερθ φορά 
από τον ίδιο οφειλζτθ, τα επιτόκια των υποπεριπτϊςεων α` και β` προςαυξάνονται κατά 
μιάμιςθ (1,5) ποςοςτιαία μονάδα. Σα οριηόμενα ςτο προθγοφμενο εδάφιο δεν ιςχφουν για 
οφειλζσ από δαςμοφσ. 
 
 δ) Σα επιτόκια των προθγουμζνων υποπεριπτϊςεων δεν υπερβαίνουν τα επιτόκια που 
ορίηονται για τθν εφαρμογι τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 53 του ν. 4174/2013 (Α`170) και 
τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 6 του ν. 356/1974 (Α`90). 
 
 ε) Με τθν υπαγωγι και υπό τθν προχπόκεςθ τθσ τιρθςθσ του προγράμματοσ ρφκμιςθσ δεν 
υπολογίηονται τα πρόςτιμα του άρκρου 57 του Κ.Φ.Δ. και του άρκρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε.. 
 
 ςτ) Για οφειλζσ από δαςμοφσ, και ανεξαρτιτωσ του αρικμοφ των δόςεων τθσ ρφκμιςθσ αυτϊν, 
το επιτόκιο υπολογιςμοφ του τόκου ιςοφται με το εκφραςμζνο ςε ετιςια βάςθ και 
δθμοςιευμζνο ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςειρά C, επιτόκιο που 
εφαρμόηει θ Ευρωπαϊκι Κεντρικι Σράπεηα ςτισ κφριεσ πράξεισ αναχρθματοδότθςισ τθσ τθν 
πρϊτθ θμζρα του μινα λιξθσ τθσ προκεςμίασ καταβολισ τουσ, για τισ λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ, 
ι τθν πρϊτθ θμζρα του μινα βεβαίωςισ τουσ, για τισ μθ λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ, 
προςαυξθμζνο κατά μία ποςοςτιαία μονάδα. Σο επιτόκιο παραμζνει ςτακερό κακ` όλθ τθ 
διάρκεια τθσ ρφκμιςθσ και δεν προςαυξάνεται λόγω υπαγωγισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ 
οφειλϊν ςε ρφκμιςθ για δεφτερθ φορά από τον ίδιο οφειλζτθ, οφτε υπόκειται ςτον 
περιοριςμό τθσ υποπερίπτωςθσ δ`. Σόκοσ δεν υπολογίηεται, εφόςον οι ρυκμιηόμενεσ οφειλζσ 
δεν υπερβαίνουν ανά πράξθ βεβαίωςθσ το ποςό των δζκα (10) ευρϊ.» 
 
 
 «4. τθ ρφκμιςθ υπάγεται υποχρεωτικά το ςφνολο των βεβαιωμζνων και λθξιπρόκεςμων 
οφειλϊν ςτισ Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ, τα Ελεγκτικά Κζντρα και τα Σελωνεία που κατά 
τον χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ δεν ζχουν τακτοποιθκεί κατά νόμιμο τρόπο με αναςτολι 
πλθρωμισ ι διευκόλυνςθ ι άλλθ νομοκετικι ρφκμιςθ τμθματικισ καταβολισ λθξιπρόκεςμων 
οφειλϊν, ενϊ δφνανται να υπαχκοφν μετά από επιλογι του οφειλζτθ και βεβαιωμζνεσ και 
λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ που τελοφν ςε διοικθτικι ι δικαςτικι αναςτολι.» 
 
 
*** Οι περιπτϊςεισ 1,3 και 4,αντικαταςτάκθκαν ωσ άνω  με το άρκρο 43 παρ.1,2 και 3 
αντίςτοιχα Ν.4646/2019,ΦΕΚ Α 201 και ςφμφωνα με το άρκρο 66 παρ.36 του αυτοφ νόμου: 
" Οι διατάξεισ των περιπτϊςεων 1,3,4,7,9,12 και 15 τθσ υποπαραγράφου Α2 τθσ παραγράφου 
A` του πρϊτου άρκρου του ν. 4152/2013, όπωσ τροποποιοφνται με το άρκρο 43 του παρόντοσ, 
εφαρμόηονται από τθν 1.1.2020. Μζχρι και τθν 31.12.2019 ιςχφουν οι διατάξεισ τθσ 
υποπαραγράφου Α2 τθσ παραγράφου A` του πρϊτου άρκρου του ν. 4152/2013 πριν τθν 
τροποποίθςθ με τισ διατάξεισ του άρκρου 43 του παρόντοσ. 
 
«5. Εξαιροφνται και δεν υπάγονται ςτθ ρφκμιςθ οφειλζτεσ που κατά το χρόνο υπαγωγισ ζχουν 
καταδικαςτεί ςε πρϊτο βακμό για φοροδιαφυγι.» 
 
*** Η περ. 5 αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο 74 παρ.2 Ν.4174/2013,ΦΕΚ Α 
170/26.7.2013. 
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 6. Για τθν υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ είναι απαραίτθτα: α) θ αναλυτικι διλωςθ όλων των 
ειςοδθμάτων, περιουςιακϊν ςτοιχείων και τυχόν οφειλϊν προσ τρίτα πρόςωπα, β) θ 
διαπίςτωςθ ότι ζχουν υποβλθκεί οι φορολογικζσ δθλϊςεισ τθσ τελευταίασ πενταετίασ και γ) αν 
οι ςυνολικζσ βαςικζσ οφειλζσ υπερβαίνουν το ποςό των πενιντα χιλιάδων (50.000) ευρϊ, θ 
προςκόμιςθ ςτοιχείων 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. 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. 
 
*** ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:  Με τθ παρ.10α υποπαρ.Δ.1 του άρκρου 2 του  Ν.4336/2015 
       ΦΕΚ Α 94,ορίηεται ότι: 
"α. Η ιςχφσ τθσ υποπερίπτωςθσ γ` τθσ περίπτωςθσ 6 τθσ υποπαραγράφου Α.2 τθσ παρ. Α` του 
άρκρου πρϊτου του ν. 4152/2013 (Α` 107), όπωσ ιςχφει, ωσ προσ τισ προχποκζςεισ 
πιςτοποίθςθσ από ανεξάρτθτο εκτιμθτι, παροχισ εγγφθςθσ ι διαςφάλιςθσ ι εμπράγματθσ 
αςφάλειασ, κακϊσ και τθσ βιωςιμότθτασ του διακανονιςμοφ αναςτζλλεται για χρονικό 
διάςτθμα δφο ετϊν από τθ 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". 
 ***  ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Κατά  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". 
 
 
 7. Η πρϊτθ δόςθ τθσ ρφκμιςθσ είναι καταβλθτζα μζςα ςε τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν 
θμζρα υποβολισ τθσ αίτθςθσ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ, οι δε επόμενεσ δόςεισ τθν τελευταία 
εργάςιμθ θμζρα των επόμενων μθνϊν. Η καταβολι τθσ οφειλισ δφναται να πραγματοποιείται 
μζςω πάγιασ εντολισ ςτουσ φορείσ είςπραξθσ. 
 
 «Με τθν υποβολι από τον οφειλζτθ αιτιματοσ περί υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ του παρόντοσ, τα 
αποδιδόμενα ποςά από ςυμψθφιςμοφσ του άρκρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε., από παρακρατιςεισ 
αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ και βεβαίωςθσ οφειλισ του άρκρου 12 του ν. 4174/2013 και από 
μζτρα αναγκαςτικισ είςπραξθσ δφνανται να καλφπτουν τθν πρϊτθ δόςθ, εφόςον 
ειςπράττονται εντόσ τθσ προκεςμίασ του πρϊτου εδαφίου και δεν πιςτϊνονται διαφορετικά 
κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ.» 
 
Η κακυςτζρθςθ πλθρωμισ μίασ δόςθσ ςυνεπάγεται τθν επιβάρυνςθ αυτισ με προςαφξθςθ 
δεκαπζντε τοισ εκατό (15%). Η δόςθ αυτι με τθν αναλογοφςα προςαφξθςθ πρζπει να 
καταβλθκεί το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ καταβολισ τθσ επόμενθσ 
δόςθσ. 
 
*** Σο  μζςα ςε « » εδάφιο τθσ περ.7 προςτζκθκε  ωσ άνω  με το άρκρο 43 παρ. 4 
Ν.4646/2019,ΦΕΚ Α 201 και ςφμφωνα με το άρκρο 66 παρ.36 του αυτοφ νόμου: 

javascript:open_links('595159,651879')
javascript:open_article_links(722932,'118')
javascript:open_links('595159,722932')
javascript:open_links('595159,600312')


 
 

" Οι διατάξεισ των περιπτϊςεων 1, 3, 4, 7, 9, 12 και 15 τθσ υποπαραγράφου Α2 τθσ 
παραγράφου A` του πρϊτου άρκρου του ν. 4152/2013, όπωσ τροποποιοφνται με το άρκρο 43 
του παρόντοσ, εφαρμόηονται από τθν 1.1.2020. Μζχρι και τθν 31.12.2019 ιςχφουν οι διατάξεισ 
τθσ υποπαραγράφου Α2 τθσ παραγράφου A` του πρϊτου άρκρου του ν. 4152/2013 πριν τθν 
τροποποίθςθ με τισ διατάξεισ του άρκρου 43 του παρόντοσ". 
 
 
 8. Η ρφκμιςθ απόλλυται με ςυνζπεια τθν υποχρεωτικι άμεςθ καταβολι του υπολοίπου τθσ 
οφειλισ, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία βεβαίωςθσ και τθν άμεςθ επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ του με 
όλα τα προβλεπόμενα από τθν ιςχφουςα νομοκεςία μζτρα, τθρουμζνων και των διατάξεων 
περί δθμοςιοποίθςθσ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν του άρκρου 9 του ν. 3943/2011 (Α` 66), εάν ο 
οφειλζτθσ: 
 
 α) δεν καταβάλλει εμπρόκεςμα μία δόςθ τθσ ρφκμιςθσ πζραν τθσ μίασ φοράσ, 
 
 β) κακυςτεριςει τθν καταβολι τθσ τελευταίασ δόςθσ τθσ ρφκμιςθσ για χρονικό διάςτθμα 
μεγαλφτερο του ενόσ μθνόσ, 
 
 γ) δεν υποβάλλει τισ δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ και του φόρου προςτικζμενθσ αξίασ, 
κακ` όλο το διάςτθμα τθσ ρφκμιςθσ καταβολισ των οφειλϊν του και μζχρι τθν εξόφλθςθ τουσ, 
 
 δ) δεν είναι ενιμεροσ ςτισ οφειλζσ του από τθν θμερομθνία υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ και μετά, 
 
 ε) ζχει υποβάλει ελλιπι ι αναλθκι ςτοιχεία προκειμζνου να του χορθγθκεί θ ρφκμιςθ. 
 
 9. Η υπαγωγι ςτθν εν λόγω ρφκμιςθ τμθματικισ καταβολισ και θ ςυνεπισ ςυμμόρφωςθ ςε 
αυτι παρζχει ςτον οφειλζτθ τα ακόλουκα ευεργετιματα: 
 
 α) Χορθγείται αποδεικτικό ενθμερότθτασ από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. μθνιαίασ ιςχφοσ, ςφμφωνα 
με τισ λοιπζσ προχποκζςεισ του άρκρου 26 του ν. 1882/1990, όπωσ ιςχφει και με τθν 
επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ παραγράφου. 
 
 β) Αναβάλλεται θ εκτζλεςθ τθσ ποινισ που επιβλικθκε κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 25 του 
ν. 1882/1990 ι, εφόςον άρχιςε θ εκτζλεςθ τθσ, διακόπτεται. 
 
 «Κατά το χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ τθσ ρφκμιςθσ αναςτζλλεται θ παραγραφι του ποινικοφ 
αδικιματοσ, κατά παρζκκλιςθ των χρονικϊν περιοριςμϊν του άρκρου 113 του Ποινικοφ 
Κϊδικα.» 
 
 γ) Αναςτζλλεται θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ επί κινθτϊν ι 
ακινιτων με τθν προχπόκεςθ ότι θ εκτζλεςθ αφορά μόνο οφειλζσ που ρυκμίηονται με τισ 
διατάξεισ αυτοφ του άρκρου. Η αναςτολι αυτι δεν ιςχφει για καταςχζςεισ που ζχουν 
επιβλθκεί ςτα χζρια τρίτων ι ζχουν εκδοκεί οι ςχετικζσ παραγγελίεσ, τα αποδιδόμενα όμωσ 
ποςά από αυτζσ λαμβάνονται υπόψθ για τθν κάλυψθ δόςθσ ι δόςεων τθσ ρφκμιςθσ, «εφόςον 
ειςπράττονται κατά τθ διάρκεια αυτισ και δεν πιςτϊνονται διαφορετικά κατά τισ κείμενεσ 
διατάξεισ.» 
 
Αν ο οφειλζτθσ απολζςει το ευεργζτθμα τθσ ρφκμιςθσ, τα μζτρα που ζχουν αναςταλεί 
ςυνεχίηονται. 
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 δ) Αναςτζλλεται θ εκτζλεςθ του μζτρου που προβλζπεται από το άρκρο 7 του ν. 2120/1993 
(Α` 24), όπωσ το άρκρο αυτό αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 22 παρ. 3 του ν. 2523/1997 (Α` 
179). 
 
«ε. ε οφειλζτεσ που είναι ςυνεπείσ ςτθν εκπλιρωςθ των όρων τθσ παροφςασ ρφκμιςθσ μζχρι 
το πζρασ αυτισ, κατόπιν εξόφλθςθσ τθσ τελευταίασ δόςθσ, επιςτρζφεται ποςό που ιςοφται με 
το είκοςι πζντε τοισ εκατό (25%) των τόκων που ορίηονται ςτθν παράγραφο 2 και ζχουν 
επιβαρφνει το ποςό των δόςεων τθσ ρυκμιηόμενθσ οφειλισ. Σο προσ επιςτροφι ποςό δεν 
παρακρατείται, δεν κατάςχεται και δεν ςυμψθφίηεται με άλλεσ υποχρεϊςεισ του οφειλζτθ 
προσ το Δθμόςιο ι τρίτουσ. ε περίπτωςθ απϊλειασ τθσ ρφκμιςθσ και υπαγωγισ των ίδιων 
οφειλϊν από τον ίδιο οφειλζτθ ςε ρφκμιςθ για δεφτερθ φορά ωσ βάςθ υπολογιςμοφ του 
ποςοφ των τόκων που επιςτρζφονται, λαμβάνεται το ςφνολο των τόκων τθσ παραγράφου 2 
που επιβαρφνουν τισ οφειλζσ από τθν πρϊτθ υπαγωγι τουσ ςτθ ρφκμιςθ και ωσ τθν εξόφλθςι 
τουσ.» 
 
*** Η παρ.9 τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε ωσ άνω με το άρκρο 43 παρ.5 Ν.4646/2019, 
       ΦΕΚ Α 201 και, ςφμφωνα με το άρκρο 66 παρ.36 του αυτοφ νόμου: 
" Οι διατάξεισ των περιπτϊςεων 1,3, 4, 7, 9, 12 και 15 τθσ υποπαραγράφου Α2 τθσ 
παραγράφου A` του πρϊτου άρκρου του ν. 4152/2013, όπωσ τροποποιοφνται με το άρκρο 43 
του παρόντοσ, εφαρμόηονται από τθν 1.1.2020. Μζχρι και τθν 31.12.2019 ιςχφουν οι διατάξεισ 
τθσ υποπαραγράφου Α2 τθσ παραγράφου A` του πρϊτου άρκρου του ν. 4152/2013 πριν τθν 
τροποποίθςθ με τισ διατάξεισ του άρκρου 43 του παρόντοσ". 
 
 10. Σο Δθμόςιο προβαίνει ςε ςυμψθφιςμό των χρθματικϊν απαιτιςεων του οφειλζτθ κατά 
του Δθμοςίου και μζχρι του φψουσ των οφειλϊν του, κατά τισ διατάξεισ του ν.δ. 356/1974 
(Κ.Ε.Δ.Ε.) και μετά τθ ςυμμόρφωςθ του οφειλζτθ ςτθ ρφκμιςθ τμθματικισ καταβολισ που του 
χορθγικθκε. 
 
 11. Σο Δθμόςιο διατθρεί το δικαίωμα και μετά τθ ςυμμόρφωςθ του οφειλζτθ ςτθ ρφκμιςθ 
τμθματικισ καταβολισ που του χορθγικθκε: 
 
 α) να επιβάλει καταςχζςεισ και να εγγράφει υποκικεσ ςε περιουςιακά ςτοιχεία του οφειλζτθ 
των ςυνυποχρεων προςϊπων ι των εγγυθτϊν, εφόςον θ οφειλι δεν είναι αςφαλιςμζνθ, 
 
 β) να μθ χορθγεί αποδεικτικό ενθμερότθτασ ςτα πρόςωπα τθσ προθγοφμενθσ περίπτωςθσ, 
ακόμθ και αν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ χοριγθςθσ αυτοφ, εφόςον θ οφειλι δεν είναι 
αςφαλιςμζνθ, 
 
 γ) να δίνει εντολι παρακράτθςθσ μζρουσ ι του ςυνόλου τθσ χρθματικισ απαίτθςθσ του 
οφειλζτθ κατά τρίτων προςϊπων, για τθν είςπραξθ τθσ οποίασ ηθτείται το αποδεικτικό 
ενθμερότθτασ. 
 
 12. Σα ποςά που ειςπράττονται από τθν παρακράτθςθ ποςοςτοφ απαίτθςθσ του οφειλζτθ 
λόγω τθσ χοριγθςθσ αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ για είςπραξθ χρθμάτων ι κατόπιν 
ςυμψθφιςμοφ, καλφπτουν δόςθ ι δόςεισ τθσ χορθγθκείςασ ρφκμιςθσ. 
 
 13. Η παραγραφι των οφειλϊν για τισ οποίεσ υποβάλλεται αίτθςθ υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ 
αναςτζλλεται από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ και για ολόκλθρο το χρονικό 
διάςτθμα που αφορά θ ρφκμιςθ, ανεξαρτιτωσ καταβολισ οποιουδιποτε ποςοφ και δεν 
ςυμπλθρϊνεται πριν παρζλκει ζνα ζτοσ από τθ λιξθ τθσ τελευταίασ δόςθσ αυτισ. 
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 14. Αρμόδιο όργανο για τθ χοριγθςθ τθσ ρφκμιςθσ του άρκρου αυτοφ είναι ο Γενικόσ 
Γραμματζασ Δθμοςίων Εςόδων ο οποίοσ δφναται με απόφαςθ του να εκχωρεί τθν 
αρμοδιότθτα αυτι. 
 
15 «Με απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομικϊν μετά από ειςιγθςθ του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ 
δφνανται να προςδιορίηεται ο χρόνοσ ζναρξθσ εφαρμογισ για τθν υπαγωγι ςτισ διατάξεισ τθσ 
παροφςασ, να κακορίηονται οι προχποκζςεισ υπαγωγισ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων και 
μζςω διαδικτυακισ εφαρμογισ τθσ ΑΑΔΕ, οι οποίεσ πρζπει να εκπλθρϊνονται για να μθν 
απωλεςκεί θ ρφκμιςθ, οι περιπτϊςεισ για τισ οποίεσ θ Φορολογικι Διοίκθςθ κα απαιτεί 
υποχρεωτικά τθν πλθρωμι τθσ ρφκμιςθσ μζςω πάγιασ εντολισ ςτουσ φορείσ είςπραξθσ, 
επιπλζον όροι και προχποκζςεισ που πρζπει να πλθροφνται για να κακίςταται ενεργι θ 
ρφκμιςθ, οι λεπτομζρειεσ και κάκε ειδικότερο κζμα εφαρμογισ των διατάξεων του άρκρου 
αυτοφ.» 
 
*** Η παρ.15 τροποποιικθκε  ωσ άνω με το άρκρο 43 παρ.6 Ν.4646/2019, 
       ΦΕΚ Α 201 και, ςφμφωνα με το άρκρο 66 παρ.36 του αυτοφ νόμου: 
" Οι διατάξεισ των περιπτϊςεων 1,3, 4, 7, 9, 12 και 15 τθσ υποπαραγράφου Α2 τθσ 
παραγράφου A` του πρϊτου άρκρου του ν. 4152/2013, όπωσ τροποποιοφνται με το άρκρο 43 
του παρόντοσ, εφαρμόηονται από τθν 1.1.2020. Μζχρι και τθν 31.12.2019 ιςχφουν οι διατάξεισ 
τθσ υποπαραγράφου Α2 τθσ παραγράφου A` του πρϊτου άρκρου του ν. 4152/2013 πριν τθν 
τροποποίθςθ με τισ διατάξεισ του άρκρου 43 του παρόντοσ". 
 
 16. Από τθν θμερομθνία που κακορίηεται κατά τθν προθγοφμενθ περίπτωςθ τθσ παροφςασ 
υποπαραγράφου, δεν επιτρζπεται θ χοριγθςθ διευκολφνςεων - ρυκμίςεων τμθματικισ 
καταβολισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 13 ζωσ και 21 του ν. 2648/1998 (Α` 238) και 
του άρκρου 14 του ν. 3888/2010 (Α` 175). 
 
*** ΠΡΟΟΧΗ: ΒΛ.  παρ. 1 του άρκρου 22 του ν. 4002/2011,όπωσ αυτι ςυμπλθρϊκθκε 
     με το άρκρο 75 Ν.4172/2013  ςχ. με οφειλζσ από κρατικζσ ενιςχφςεισ 
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