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ΘΕΜΑ: «Καθοριςμόσ χρόνου ζναρξησ εφαρμογήσ για την υπαγωγή ςτη πάγια 
ρφθμιςη των διατάξεων του άρθρου 43 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ 201 Α΄) καθώσ και 
ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογήσ τησ πάγιασ ρφθμιςησ τησ 
υποπαραγράφου Α2 τησ παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013, 

όπωσ αυτή τροποποιήθηκε από τισ διατάξεισ του άρθρου 43 του ν. 4646/2019» 

ΑΠΟΦΑΗ 

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 43 «Τροποποίθςθ των περιπτϊςεων 1, 3, 4, 7, 

9, 12 και 15 τθσ υποπαραγράφου Α2 τθσ παραγράφου Α του πρϊτου άρκρου 

του ν. 4152/2013 για τθν αφξθςθ των δόςεων τθσ πάγιασ ρφκμιςθσ» του 

Κεφαλαίου Δϋ κακϊσ και τισ διατάξεισ του άρκρου 66 «Μεταβατικζσ διατάξεισ 

και ζναρξθ εφαρμογισ» του Κεφαλαίου Θϋ του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ 201 Αϋ) 

«Φορολογικι μεταρρφκμιςθ με αναπτυξιακι διάςταςθ για τθν Ελλάδα του 

αφριο» και ειδικότερα τθσ περίπτωςθσ 6 του άρκρου 43 του ωσ άνω νόμου, με 

τισ οποίεσ παρζχεται εξουςιοδότθςθ να ορίηονται οι λεπτομζρειεσ για τθν 

εφαρμογι τθσ ρφκμιςθσ αυτισ με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν μετά 

από ειςιγθςθ  του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 

(Α.Α.Δ.Ε.). 

2. Τισ διατάξεισ τθσ υποπαραγράφου Α2 τθσ παραγράφου Α του άρκρου 

πρϊτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Αϋ). 

3. Τισ διατάξεισ τθσ απόφαςθσ του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων 

ΡΟΛ. 1112/2013 (ΦΕΚ 1237 Βϋ). 

4. Τισ διατάξεισ του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Αϋ) «Κϊδικασ Είςπραξθσ 

Δθμοςίων Εςόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)», όπωσ ιςχφουν. 

5. Τισ διατάξεισ του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Αϋ) «Κϊδικασ Φορολογικισ 

Διαδικαςίασ (Κ.Φ.Δ.)», όπωσ ιςχφουν. 

6. Τισ διατάξεισ των άρκρων 306 παρ. 4 και 312 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 

Α’). 

7. Το π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ 181 Αϋ) «Οργανιςμόσ Υπουργείου Οικονομικϊν». 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/68
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
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8. Τθν υπ’ αρικ. Δ.ΟΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ 968 Βϋ) Απόφαςθ του 

Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Οργανιςμόσ τθσ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ ιςχφει. 

9. Τισ διατάξεισ του Κεφαλαίου Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Εςόδων» του Μζρουσ Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α’) «Επείγουςεσ 

διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και 

διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφουν. 

10. Τισ διατάξεισ τθσ υποπαραγράφου Ε2 τθσ παραγράφου Ε του πρϊτου 

άρκρου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Αϋ), όπωσ ιςχφει, περί ςφςταςθσ κζςθσ 

Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων, ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ τθσ 

παραγράφου 1 του άρκρου 13 και τθσ παραγράφου 10 του άρκρου 41 του ν. 

4389/2016, όπωσ ιςχφουν. 

11. Τθν 1/20.01.2016 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου 

«Επιλογι και διοριςμόσ Γενικοφ Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων 

Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν», ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ τθσ 

παραγράφου 10 του άρκρου 41 του ν. 4389/2016, όπωσ ιςχφουν, και τθν αρικ. 

39/3/30-11-2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαςθ του Συμβουλίου Διοίκθςθσ τθσ 

Α.Α.Δ.Ε. «Ανανζωςθσ κθτείασ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Εςόδων» κακϊσ και τθν αρικμ. 5294/2020 Απόφαςθ Υπουργοφ Οικονομικϊν 

«Ανανζωςθ τθσ κθτείασ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Εςόδων» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 27/17/1/2020).  

12. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Αϋ) «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ 

Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν». 

13. Τθν υπϋ αρικμ. Υ2/9.7.2019 (ΦΕΚ 2901 Βϋ) Απόφαςθ του 

Ρρωκυπουργοφ «Σφςταςθ Θζςεων Αναπλθρωτι Υπουργοφ και Υφυπουργϊν». 

14. Τθν υπϋ αρικμ. 339/18.07.2019 (ΦΕΚ 3051 Βϋ) Απόφαςθ του 

Ρρωκυπουργοφ και του Υπουργοφ Οικονομικϊν «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον 

Υφυπουργό Οικονομικϊν, Απόςτολο Βεςυρόπουλο». 
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15. Τθν ανάγκθ κακοριςμοφ ειδικότερων κεμάτων και λεπτομερειϊν για 

τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ πάγιασ ρφκμιςθσ τθσ υποπαραγράφου Α2 τθσ 

παραγράφου Α του πρϊτου άρκρου του ν. 4152/2013, όπωσ αυτι 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 

16. Τθν ειςιγθςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. 

17. Το γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν προκαλείται 

δαπάνθ ςε βάροσ του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ. 

 

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ 

Άρθρο 1 

Τποβολή Αίτηςησ  

 Θ αίτθςθ για υπαγωγι ςε πρόγραμμα ρφκμιςθσ των διατάξεων τθσ 

υποπαραγράφου Α2 τθσ παραγράφου Α του πρϊτου άρκρου του ν. 4152/2013, 

όπωσ αυτι τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 43 του ν. 4646/2019, 

υποβάλλεται από τθν 26/2/2020 θλεκτρονικά, μζςω διαδικτυακισ εφαρμογισ 

για όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αυτό υποςτθρίηεται τεχνικά. Εξαιρετικά και ςε 

περίπτωςθ που υφίςταται αδυναμία διαδικτυακισ υποςτιριξθσ, θ αίτθςθ 

υποβάλλεται ςτθ Δ.Ο.Υ. ι Τελωνείο ι άλλθ Υπθρεςία τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 

Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ οποίασ είναι αρμόδιοσ για τθν 

επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ τθσ οφειλισ. Θ αίτθςθ για ρφκμιςθ επζχει κζςθ 

υπεφκυνθσ διλωςθσ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986.  

 

Άρθρο 2 

Οφειλζσ που υπάγονται ςτη ρφθμιςη  

Στθ ρφκμιςθ υπάγονται οφειλζσ που δεν είχαν υπαχκεί ςε οποιαδιποτε 

νομοκετικι ρφκμιςθ θ οποία κατά τθν 1.11.2019 ιταν ςε ιςχφ, όπωσ ενδεικτικά, 

ρυκμιςμζνεσ οφειλζσ κατά τισ διατάξεισ των άρκρων 1-17 του ν. 4321/2015 

(ΦΕΚ 32 Αϋ), του άρκρου 51 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Αϋ), του άρκρου 43 του 

ν. 4174/2013, τθσ υποπαραγράφου Α2 τθσ παραγράφου Α του άρκρου πρϊτου 
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του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Αϋ), τθσ παραγράφου 5 του πζμπτου άρκρου του ν. 

2275/1994 (ΦΕΚ 238 Αϋ) ι του άρκρου 62Α του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.). 

Υποχρεωτικά ρυκμίηεται το ςφνολο των βεβαιωμζνων και λθξιπρόκεςμων 

οφειλϊν ςτισ Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ, τα Ελεγκτικά Κζντρα και τα 

Τελωνεία ςφμφωνα με τον Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων (ν.δ. 356/1974, 

Αϋ 90, Κ.Ε.Δ.Ε.), τον Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ (ν. 4174/2013, Αϋ 170 

Κ.Φ.Δ.), τον Εκνικό Τελωνειακό Κϊδικα (ν. 2960/2001, Αϋ 265)  και τον 

Ενωςιακό Τελωνειακό Κϊδικα (καν. (ΕΕ) 952/2013, L 269) 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.  

 

Μετά από επιλογι του οφειλζτθ δφνανται να ρυκμιςτοφν και: 

 

α) οι βεβαιωμζνεσ μθ λθξιπρόκεςμεσ, κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ 

αίτθςθσ υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ, οφειλζσ ι δόςεισ οφειλϊν και  

β) οι βεβαιωμζνεσ και λθξιπρόκεςμεσ, κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ 

αίτθςθσ υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ, οφειλζσ  που τελοφν ςε αναςτολι πλθρωμισ. 

 

 

Άρθρο 3 

Ειςοδηματικά και λοιπά κριτήρια υπαγωγήσ ςτη ρφθμιςη 

1. Για τθν υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ των οφειλϊν που ρυκμίηονται 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. Για τον ςκοπό αυτό ταυτόχρονα με τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, ο 

οφειλζτθσ πρζπει με υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 να 

δθλϊνει το ςφνολο των περιουςιακϊν του ςτοιχείων (κινθτι και ακίνθτθ 

περιουςία οποιαςδιποτε μορφισ), απαιτιςεισ από τρίτουσ, κακϊσ και 

πλθροφορίεσ που κα περιλαμβάνουν οφειλζσ του ςε αςφαλιςτικά ταμεία ι 
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άλλεσ υπθρεςίεσ του Δθμοςίου τομζα και άλλεσ πάγιεσ υποχρεϊςεισ προσ 

τρίτουσ εφόςον υφίςτανται, το τρζχον και το αναμενόμενο ειςόδθμά του. 

 

2. 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 ποςοφ μθνιαίασ δόςθσ των τριάντα ευρϊ 

(30). Στθν περίπτωςθ αυτι υπάγονται και i) οι οφειλζσ που προκφπτουν από 

διοικθτικό προςδιοριςμό φόρου με βάςθ όχι ςτοιχεία που περιζχονται ςε 

φορολογικι διλωςθ αλλά ςτοιχεία που ζχει ςτθ διάκεςι τθσ θ Φορολογικι 

Διοίκθςθ από άλλεσ πθγζσ, με εξαίρεςθ τον προςδιοριςμό κατά τισ διατάξεισ 

του άρκρου 5Α του ν. 4172/2013 κακϊσ και ii) οι οφειλζσ που προκφπτουν από 

εκτιμϊμενο προςδιοριςμό του φόρου.  

Ειδικότερα: 

α) Για οφειλζτεσ φυςικά πρόςωπα ο αρικμόσ των δόςεων κακορίηεται με βάςθ 

το μζςο όρο του ςυνολικοφ ειςοδιματόσ τουσ (ατομικό, φορολογοφμενο ι 

απαλλαςςόμενο, πραγματικό ι τεκμαρτό), με οποιοδιποτε τρόπο και εάν ζχει 

αυτό προςδιοριςτεί (είτε βάςει διλωςθσ του φορολογοφμενου είτε κατόπιν 

ελζγχου ι οίκοκεν βάςει ςτοιχείων που ζχει ςτθ διάκεςι τθσ θ Φορολογικι 

Διοίκθςθ), κατά τα τελευταία τρία φορολογικά ζτθ πριν τθν αίτθςθ υπαγωγισ 

ςτθ ρφκμιςθ ι το ςυνολικό ειςόδθμα (ατομικό, φορολογοφμενο ι 

απαλλαςςόμενο, πραγματικό ι τεκμαρτό) 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. Για κακοριςμό του αρικμοφ των δόςεων κατά τα ανωτζρω δεν 

λαμβάνεται υπόψιν το ςυνολικό ειςόδθμα του φορολογικοφ ζτουσ για το οποίο 

κατά τον χρόνο τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ δεν ζχει παρζλκει θ 

προκεςμία υποβολισ τθσ οικείασ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ. Ο 

αρικμόσ των δόςεων υπολογίηεται  ωσ εξισ: 
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Το ςυνολικό ειςόδθμα πολλαπλαςιάηεται τμθματικά με προοδευτικά κλιμακωτό 

ςυντελεςτι, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτο τρίτο και τζταρτο εδάφιο τθσ 

υποπερίπτωςθσ β τθσ περίπτωςθσ 1 τθσ υποπαραγράφου Α2 τθσ παραγράφου 

Α του άρκρου πρϊτου του ν. 4152/2013, όπωσ τροποποιικθκε με τθν 

παράγραφο 1 του άρκρου 43 του ν. 4646/2019. 

Το 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. 

Σε 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. 

 

β) 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 (είτε βάςει διλωςθσ του 

φορολογοφμενου είτε κατόπιν ελζγχου ι οίκοκεν βάςει ςτοιχείων που ζχει ςτθ 

διάκεςι τθσ θ Φορολογικι Διοίκθςθ), 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 
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κακοριςμό του αρικμοφ των δόςεων κατά τα ανωτζρω δεν λαμβάνεται υπόψιν 

το ςυνολικό ειςόδθμα του φορολογικοφ ζτουσ για το οποίο κατά τον χρόνο τθσ 

αίτθςθσ υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ δεν ζχει παρζλκει θ προκεςμία υποβολισ τθσ 

οικείασ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ. Ο αρικμόσ των δόςεων 

υπολογίηεται  ωσ εξισ: 

Τα ςυνολικά ακακάριςτα ζςοδα πολλαπλαςιάηονται τμθματικά με προοδευτικά 

κλιμακωτό ςυντελεςτι, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτο ζνατο εδάφιο υποπερίπτωςθσ 

β τθσ περίπτωςθσ 1 τθσ υποπαραγράφου Α2 τθσ παραγράφου Α του άρκρου 

πρϊτου του ν. 4152/2013, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παράγραφο 1 του 

άρκρου 43 του ν. 4646/2019. 

Το 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. 

Σε 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 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. Σε περίπτωςθ που το νομικό πρόςωπο ι θ νομικι οντότθτα 

ζχει προβεί ςε διακοπι εργαςιϊν πζραν των πζντε ετϊν πριν τθν υποβολι 

αίτθςθσ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ζτουσ τθσ 
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αίτθςθσ, χορθγείται ο μζγιςτοσ αρικμόσ δόςεων. Για τθν εφαρμογι των 

οριηόμενων ςτθν περ. β’ τθσ παρ. 2 του παρόντοσ άρκρου, ςτισ περιπτϊςεισ που 

οφειλζτεσ είναι νομικά πρόςωπα ι νομικζσ οντότθτεσ μθ κερδοςκοπικοφ 

χαρακτιρα, δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου, λαμβάνονται υπόψθ τα ςυνολικά 

(φορολογοφμενα ι απαλλαςςόμενα) ζςοδα. 

 

Άρθρο 4 

Καταβολή πρώτησ δόςησ 

Για τθν υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ πρζπει να καταβλθκεί  θ πρϊτθ δόςθ  εντόσ 

τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία αίτθςθσ για υπαγωγι ςτθ 

ρφκμιςθ. Οι επόμενεσ δόςεισ καταβάλλονται ζωσ τθν τελευταία εργάςιμθ 

θμζρα των επόμενων μθνϊν από τθν θμερομθνία αίτθςθσ υπαγωγισ ςτθ 

ρφκμιςθ. 

Με τθν υποβολι από τον οφειλζτθ αιτιματοσ περί υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ 

τθσ υποπαραγράφου Α2 τθσ παραγράφου Α του άρκρου πρϊτου του ν. 

4152/2013, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, 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 τθσ περ. 7 

τθσ υποπαραγράφου Α2 τθσ παραγράφου Α του άρκρου πρϊτου του ν. 

4152/2013 και δεν πιςτϊνονται διαφορετικά κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

 

Άρθρο 5 

Δεφτερη ευκαιρία υπαγωγήσ ςτη ρφθμιςη 

1. Σε περίπτωςθ απϊλειασ τθσ ρφκμιςθσ, επιτρζπεται, με τουσ όρουσ και 

τισ προχποκζςεισ των περιπτϊςεων αϋ και βϋ τθσ περίπτωςθσ 1 του άρκρου 43 

του ν. 4646/2019, όπωσ ενςωματϊνεται ςτθν περίπτωςθ 1 τθσ υποπαραγράφου 

Α2 τθσ παραγράφου Α του άρκρου πρϊτου του ν. 4152/2013, θ υπαγωγι τθσ 
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ίδιασ οφειλισ ανά οφειλζτθ ςτθ ρφκμιςθ για δεφτερθ φορά. Ο αρικμόσ των 

δόςεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αρικμό των δόςεων που υπολείπονταν 

κατά τον χρόνο απϊλειασ τθσ ρφκμιςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, για τθν εκ νζου 

υπαγωγι απαιτείται ωσ πρϊτθ δόςθ τθσ ρφκμιςθσ θ προκαταβολι ποςοφ 

διπλάςιου τθσ μθνιαίασ δόςθσ τθσ δεφτερθσ ρφκμιςθσ. 

2. Θ διλωςθ του ποςοφ τθσ προκαταβολισ γίνεται από τον οφειλζτθ κατά 

τθν υποβολι του αιτιματοσ υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ. 

3. Θ προκαταβολι είναι καταβλθτζα μζςα ςε τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ 

από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ για δεφτερθ ρφκμιςθ. Θ δεφτερθ 

ρφκμιςθ κακίςταται ενεργι με τθν προκαταβολι του ποςοφ που δθλϊνεται 

από τον οφειλζτθ. Οι υπόλοιπεσ δόςεισ τθσ δεφτερθσ ρφκμιςθσ είναι 

καταβλθτζεσ ζωσ τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα των μθνϊν που ζπονται του 

μινα αίτθςθσ υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ.    

4. Το ποςό τθσ προκαταβολισ εξοφλείται με εκοφςια καταβολι ι με 

ςυμψθφιςμό κατϋ άρκρο 83 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ΦΕΚ 90 Αϋ) εντόσ τθσ προκεςμίασ του 

πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 3 του παρόντοσ άρκρου. 

 

Άρθρο 6 

Ευεργζτημα ςυνζπειασ ςτη ρφθμιςη 

 Σε οφειλζτεσ που είναι ςυνεπείσ ςτθν εκπλιρωςθ των όρων τθσ 

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 περίπτωςθ 3 τθσ υποπαραγράφου Α2 τθσ παραγράφου Α 

του άρκρου πρϊτου του ν. 4152/2013 και ζχουν επιβαρφνει το ποςό των 

δόςεων τθσ ρυκμιηόμενθσ οφειλισ. Το προσ επιςτροφι ποςό δεν 

παρακρατείται, δεν κατάςχεται και δεν ςυμψθφίηεται με άλλεσ υποχρεϊςεισ 

του οφειλζτθ προσ το Δθμόςιο ι τρίτουσ. 

Θ επιςτροφι γίνεται κεντρικά ι τοπικά ςτισ Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κζντρα με ατομικά 

ι μαηικά φφλλα ζκπτωςθσ.  
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Πςον αφορά τισ ρυκμιςμζνεσ ςτα Τελωνεία οφειλζσ, για τθν επιςτροφι του 

ςχετικοφ ποςοφ εκδίδεται απόφαςθ επιςτροφισ από το τμιμα Δικαςτικοφ του 

αρμόδιου για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ τθσ οφειλισ Τελωνείο, από τθν οποία 

προκφπτει το προσ επιςτροφι ποςό, θ οποία αποτελεί και  τίτλο πλθρωμισ.  

Συντάςςεται ςε τζςςερα αντίτυπα και υπογράφεται από τον Ρροϊςτάμενο του 

τμιματοσ και του Τελωνείου. Στθν απόφαςθ μνθμονεφονται ο Α.Φ.Μ. και τα 

ςτοιχεία του δικαιοφχου, το ποςό και θ αιτία τθσ επιςτροφισ, που 

διατυπϊνεται με ςαφινεια. Ζνα εκ των αντιτφπων τθσ απόφαςθσ παραδίδεται 

ςτο ταμείο του Τελωνείου για τθν πραγματοποίθςθ τθσ επιςτροφισ, ζνα  

παραδίδεται ςτον δικαιοφχο τθσ επιςτροφισ, ζνα παραμζνει ςτο αρχείο του 

δικαςτικοφ και ζνα αντίτυπο υποβάλλεται ςτο Ελεγκτικό Συνζδριο  με τον 

ενιαφςιο λογαριαςμό κατά τα ιςχφοντα. Θ επιςτροφι δφναται να διενεργείται 

και κεντρικά.   

 Σε 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 

περίπτωςθσ 3  τθσ υποπαραγράφου Α2 τθσ παραγράφου Α του άρκρου πρϊτου 

του ν. 4152/2013 που επιβαρφνουν τισ οφειλζσ από τθν πρϊτθ υπαγωγι τουσ 

ςτθ ρφκμιςθ και ωσ τθν εξόφλθςι τουσ. 

 

Άρθρο 7 

Λοιπά ςτοιχεία τησ ρφθμιςησ 

α. Ο οφειλζτθσ τυγχάνει των ευεργετθμάτων τθσ πάγιασ ρφκμιςθσ τθσ 

υποπαραγράφου Α2 τθσ παραγράφου Α του πρϊτου άρκρου του ν. 4152/2013, 

όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, μετά τθν εξόφλθςθ τθσ πρϊτθσ δόςθσ αυτισ 

εντόσ τθσ προκεςμίασ του πρϊτου εδαφίου τθσ περ. 7 τθσ υποπαραγράφου Α2 

τθσ παραγράφου Α του άρκρου πρϊτου του ν. 4152/2013 ι μετά τθν εξόφλθςθ 

τθσ προκαταβολισ εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου γ τθσ περίπτωςθσ 1 

τθσ υποπαραγράφου Α2 τθσ παραγράφου Α του πρϊτου άρκρου του ν. 
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4152/2013 ςτθν περίπτωςθ τθσ υπαγωγισ των ίδιων οφειλϊν από τον ίδιο 

οφειλζτθ ςε ρφκμιςθ για δεφτερθ φορά.   

β. Το ιςχφον επιτόκιο με το οποίο υπολογίηεται ο τόκοσ τθσ ρφκμιςθσ 

προςδιορίηεται ςτθν περ. 3 τθσ υποπαραγράφου Α2 τθσ παραγράφου Α του 

άρκρου πρϊτου του ν. 4152/2013, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Το επιτόκιο 

παραμζνει ςτακερό κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ ρφκμιςθσ. 

 

 

Άρθρο 8 

Χορήγηςη Πιςτοποιητικών Κεφαλαίου 

1. Στισ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ απαιτείται θ μνθμόνευςθ και επιςφναψθ ι 

θ προςκόμιςθ πιςτοποιθτικοφ ΕΝ.Φ.Ι.Α. ςφμφωνα με το άρκρο 54Α’ του Κ.Φ.Δ. 

και ο φορολογοφμενοσ ζχει ανεξόφλθτεσ οφειλζσ από διαφορετικζσ πθγζσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνου του ΕΝ.Φ.Ι.Α., οι οποίεσ ζχουν υπαχκεί ςτθ ρφκμιςθ, και 

ςτισ περιπτϊςεισ που υπάρχει υποχρζωςθ απόδοςθσ του επιμεριςτικά 

αναλογοφντοσ φόρου είτε από τον υπόχρεο είτε από ςυμβολαιογράφο, ιςχφουν 

τα οριηόμενα ςτισ ΡΟΛ. 1004/2015 (Βϋ2) απόφαςθ ΓΓΔΕ και ΡΟΛ. 1117/2015 

εγκφκλιο. 

2. Ωσ προσ τον τρόπο χοριγθςθσ του πιςτοποιθτικοφ του άρκρου 105 του 

Κϊδικα Διατάξεων Φορολογίασ Κλθρονομιϊν, Δωρεϊν, Γονικϊν Ραροχϊν και 

Κερδϊν από τυχερά παίγνια, ο οποίοσ κυρϊκθκε με το πρϊτο άρκρο του ν. 

2961/2001, εξακολουκοφν να ιςχφουν τα οριηόμενα ςτθν ΡΟΛ. 1117/2015. 

3. Στισ περιπτϊςεισ που κατά τθ μεταβίβαςθ ι ςφςταςθ εμπραγμάτων 

δικαιωμάτων επί ακινιτων κ.λπ. χορθγοφνται ςωρευτικά πιςτοποιθτικό/ά 

φόρου κλθρονομιϊν ι/και ΕΝ.Φ.Ι.Α. ι/και αποδεικτικό ενθμερότθτασ με τον 

όρο τθσ παρακράτθςθσ και απόδοςθσ των επ’ αυτϊν αναγραφόμενων ποςϊν, 

ιςχφουν τα οριηόμενα ςτθν ΡΟΛ. 1118/2016 εγκφκλιο. 

 

Άρθρο 9 
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Χρόνοσ ζναρξησ ιςχφοσ εφαρμογήσ για την υπαγωγή ςτη ρφθμιςη, 

μεταβατικζσ και καταργοφμενεσ διατάξεισ 

1. Με τθν παροφςα απόφαςθ ορίηεται ωσ χρόνοσ ζναρξθσ εφαρμογισ για τθν 

υπαγωγι ςτισ διατάξεισ του άρκρου 43 του ν. 4646/2019 θ 26/2/2020. Μζχρι 

τθν ανωτζρω θμερομθνία εξακολουκοφν να υλοποιοφνται οι διατάξεισ τθσ 

υποπαραγράφου Α2 τθσ παραγράφου Α του άρκρου πρϊτου του ν. 4152/2013 

πριν τθν τροποποίθςθ με τισ διατάξεισ του άρκρου 43 του ν. 4646/2019. 

2. Οφειλζσ οι οποίεσ κατά τθν 1/11/2019 δεν τελοφςαν ςε ρφκμιςθ και οι 

οποίεσ μζχρι τισ 26/2/2020 ζχουν υπαχκεί ςτθ ρφκμιςθ τθσ υποπαρ. Α2 τθσ 

παρ. Α του πρϊτου άρκρου του ν. 4152/2013 ι ςτθ ρφκμιςθ του άρκρου 43 του 

ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Αϋ), δφνανται από τισ 26/2/2020, κατόπιν αίτθςθσ του 

οφειλζτθ, να υπαχκοφν, για το υπόλοιπο αυτϊν, ςε ρφκμιςθ ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του άρκρου 43 του ν. 4646/2019. Διαφορετικά ςυνεχίηουν να τελοφν 

ςε ρφκμιςθ ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ των προϊςχυουςϊν 

διατάξεων.  

3. Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ των παρ. 3 περ. Γ, 6 περ. β, γ, υποπζρ. ii 

και iii,  7, 8 περ. α, β, γ, 9 και 10 τθσ Απόφαςθσ του Γενικοφ Γραμματζα 

Δθμοςίων Εςόδων ΡΟΛ 1112/2013 (ΦΕΚ 1237 Βϋ). 

 

Θ απόφαςθ αυτι να δθμοςιευτεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

 

O ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                    
                                             ΑΠΟΣΟΛΟ ΒΕΤΡΟΠΟΤΛΟ 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
 

Α. ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. Εκνικό Τυπογραφείο για Δθμοςίευςθ ςτο τεφχοσ Β' 
2. Αποδζκτεσ πίνακα Γ & Δ 
3. Δ/νςθ Στρατθγικισ Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ  (με τθν παράκλθςθ να αναρτθκεί 

ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Α.Α.Δ.Ε.) 
4. Γενικι Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 
5. Θλεκτρονικι Βιβλιοκικθ ΑΑΔΕ 
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Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
1. Γραφείο  Υπουργοφ Οικονομικϊν 
2. Γραφείο Υφυπουργοφ Οικονομικϊν 
3.Αποδζκτεσ πίνακα Α, Β, Ε, ΣΤ, Η, Θ, Θ, Ι, ΙΒ, ΙΔ, ΙΕ, ΙΣΤ. 
4. Αυτοτελζσ Γραφείο Τφπου και Δθμοςίων Σχζςεων 
 
Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γραφείο  Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων  
2. Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευκυντϊν 
3.  Δ/νςθ Ειςπράξεων- Τμιματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Γραμματεία 
4.  Αυτοτελζσ Τμιμα Συντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ 
5. Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Φορολογίασ Κεφαλαίου κ’ Ρεριουςιολογίου-Τμιματα Αϋ,Βϋ 
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