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ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ 
ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΔΚΟΤΙΑ ΡΤΘΜΙΗ ΣΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΣΟΤ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΟ 
ΚΑΙ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΣΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΔΜΩΝ ΥΡΔΩΝ ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ 

 

 

«Σήμερα, ανακοινϊνουμε  μια γενναία ρφθμιςη. Τραβάμε  οριςτικά μια γραμμή με το 
παρελθόν. Όχι για παραγραφή, αλλά για απελευθζρωςη. Απελευθζρωςη του επιχειρηματία 
από το παρελθόν. Απελευθζρωςη των φορολογικϊν μηχανιςμϊν από τισ ανζλεγκτεσ 
χρήςεισ. Όλο το παρελθόν. Μζχρι ςήμερα.» 
 
Πρωκυπουργόσ, Γιϊργοσ Α. Παπανδρζου, Κεςςαλονίκθ 11/9/2010 
 

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Θ εξαγγελία του Πρωκυπουργοφ γίνεται άμεςα πράξθ με μια γενναία ρφκμιςθ, που καλεί 

τουσ πολίτεσ ςτθν εκοφςια κατάργθςθ των φορολογικών διαφορών του παρελκόντοσ, 
που ταλανίηουν και τθ διοίκθςθ και τουσ φορολογοφμενουσ. Καλοφμε τουσ 
φορολογοφμενουσ και τισ φορολογικζσ αρχζσ να αφιςουν πίςω το παρελκόν και να χτίςουν 
ςτο παρόν και ςτο μζλλον μία ςχζςθ αμοιβαίασ εμπιςτοςφνθσ και ςυνζπειασ που κα 
διαςφαλίηει τθν εκπλιρωςθ των φορολογικών υποχρεώςεων από όλουσ τουσ πολίτεσ.  
Είναι μία «τελευταία ευκαιρία» για μία «νζα αρχι». 
 
Σο Τπουργείο Οικονομικϊν κατακζτει για διαβοφλευςθ τισ βαςικζσ αρχζσ ςχεδίου νόμου 
για τθν εκοφςια κατάργθςθ των φορολογικϊν εκκρεμοτιτων.  
 

Στισ ρυκμίςεισ του νόμου κα υπαχκοφν οι εκκρεμείσ υποκζςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ 
και λοιπών φορολογικών αντικειμζνων επιτθδευματιών, οι οποίεσ αφοροφν 
διαχειριςτικζσ περιόδουσ που ζκλειςαν μζχρι 31-12-2009. 

 
τθν διαδικαςία εκοφςιασ κατάργθςθσ φορολογικϊν εκκρεμοτιτων κα ςυμπεριλθφκοφν:  
 

 οι ανζλεγκτεσ υποκζςεισ με εξαίρεςθ αυτζσ των πολφ μεγάλων επιχειριςεων.  

 οι υποκζςεισ που εκκρεμοφν ςτα διοικθτικά δικαςτιρια α’ και β’  βακμοφ 
δικαιοδοςίασ  εφόςον δεν ζχουν ςυηθτθκεί ςτο δευτεροβάκμιο δικαςτιριο και  

 οι λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ προσ το Δθμόςιο.  

 
Οι ρυκμίςεισ κατάργθςθσ των φορολογικϊν εκκρεμοτιτων κα πραγματοποιθκοφν με βάςθ: 

 

 Τθ διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ που υποβλικθκε ανάλογα με τα δθλοφμενα 
ακακάριςτα ζςοδα.  

 Το ποςό του κυρίου φόρου και του προςτίμου που εκκρεμεί ςτα δικαςτιρια, 

ανάλογα με το περιεχόμενο τθσ τυχόν πρωτοβάκμιασ απόφαςθσ και 

 Το ποςό του κυρίου φόρου ι προςτίμου που ζχει καταςτεί λθξιπρόκεςμο. 
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Η διαδικαςία κατάργθςθσ των εκκρεμοτιτων κα διενεργθκεί μζςω τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Ρλθροφοριακών Συςτθμάτων για τον μεγαλφτερο όγκο των υποκζςεων, με 
αποςτολι προσ τουσ ενδιαφερομζνουσ εκκακαριςτικοφ ςθμειώματοσ. 
 
Η εξόφλθςθ του ςθμειώματοσ κα επιφζρει εκ του νόμου οριςτικι και αμετάκλθτθ 
επίλυςθ τθσ διαφοράσ και κα καταργεί τον ζλεγχο, τθ Δίκθ και τα τυχόν λθφκζντα 
αναγκαςτικά μζτρα είςπραξθσ. 
 
Θ Κυβζρνθςθ ςτουσ ζντεκα μινεσ διακυβζρνθςθσ τθσ χϊρασ ζχει αποδείξει τθν αμετακίνθτθ 
βοφλθςι τθσ για ζνα δικαιότερο και αναλογικότερο φορολογικό ςφςτθμα με διεφρυνςθ τθσ 
φορολογικισ βάςθσ και τθν πάταξθ τθσ φοροδιαφυγισ. 
 
Ιδθ ζχει κεςπιςτεί νζο κεςμικό πλαίςιο που αλλάηει ριηικά το πλαίςιο φορολόγθςθσ και 

ενιςχφει τισ δυνατότθτεσ του φορολογικοφ μθχανιςμοφ να εντοπίηει και να ελζγχει τθ 
φορολογθτζα φλθ. Ειδικά:  
 

 Σο ΔΟΕ επαναςυςτικθκε και ενιςχφκθκε με δυνατότθτεσ απευκείασ επιβολισ 
φορολογικϊν ποινϊν 

 Κακιερϊκθκαν οι ζλεγχοι ςτθ βάςθ διαςταυρϊςεων με βάςθ κριτιρια κινδφνου από 

τθ ΓΓΠ 

 Θ ΓΓΠ αποκτά πρόςβαςθ ςε κάκε βάςθ οικονομικϊν δεδομζνων του Δθμοςίου 
ϊςτε να υπάρχει δυνατότθτα ςυγκζντρωςθσ και διαςταφρωςθσ κάκε πλθροφορίασ 
με οικονομικό ενδιαφζρον. 

 Κακιερϊκθκαν τεκμιρια προςδιοριςμοφ ειςοδιματοσ, ϊςτε να μπορεί με βάςθ τα 
μζςα διαβίωςθσ να προςεγγίηεται το ελάχιςτο δυνατό  ειςόδθμα όλων των 

φορολογοφμενων 

 Πολλαπλαςιάηονται και αξιοποιοφνται τα δεδομζνα – τραπεηικά και φορολογικά – 

από το εξωτερικό, ςτο πλαίςιο διεκνϊν ςυμβάςεων αποφυγισ διπλισ φορολογίασ 

 Από 1/1/2011 όλα τα τιμολόγια άνω των 3.000 ευρϊ κα υποβάλλονται μόνο 
θλεκτρονικά 

 Από 1/1/2011 όλεσ οι πλθρωμζσ άνω των 1.500 ευρϊ κα πραγματοποιοφνται μόνο 

μζςω τραπεηικισ ςυναλλαγισ (πιςτωτικι ι χρεωςτικι κάρτα, τραπεηικι κατάκεςθ ι 
επιταγι) 

 Όλεσ οι επαγγελματικζσ ςυναλλαγζσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μιςκοδοςίασ, κα 
γίνονται μόνο μζςω του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ 

 
Οι αλλαγζσ αυτζσ ςτθ φορολογία ακολουκοφνται τον Οκτϊβριο από ζνα δεφτερο μεγάλο 
βιμα κεςμικϊν παρεμβάςεων, που χτυπά τθ φοροδιαφυγι αλλάηοντασ τθ διαδικαςία 

εκδίκαςθσ των φορολογικϊν και τελωνειακϊν διαφορϊν από τα Διοικθτικά Δικαςτιρια και 
αναδιοργανϊνει εκ βάκρων τθ φορολογικι διοίκθςθ.  
 
Ρροχωράμε ςε τζςςερισ μείηονεσ κεςμικζσ αλλαγζσ ςτθ διαδικαςία εκδίκαςθσ των 
φορολογικών και τελωνειακών διαφορών από τα Διοικθτικά Δικαςτιρια. Οι αλλαγζσ κα 
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ενταχκοφν ςτο ςχζδιο νόμου του Τπουργείου Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων 

Δικαιωμάτων για τθν Σροποποίθςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Δικονομίασ: 
 

 Η προςωρινι διαταγι που χορθγείται από το δικαςτι ςτισ φορολογικζσ και 
τελωνειακζσ δίκεσ οριοκετείται χρονικά. Αν ο δικαςτισ χορθγιςει προςωρινι 
διαταγι, αυτι κα ζχει ιςχφ για τριάντα (30) θμζρεσ. Μζςα ςε αυτό το διάςτθμα κα 
πρζπει να ςυηθτθκεί θ αίτθςθ αναςτολισ διαφορετικά θ προςωρινι διαταγι παφει 
να ιςχφει. Αν ςυηθτθκεί μζςα ςτισ 30 θμζρεσ θ αίτθςθ αναςτολισ, θ απόφαςθ του 
δικαςτθρίου πρζπει να εκδοκεί επίςθσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ.  
 

 Οριοκζτθςθ του βάρουσ απόδειξθσ και τθσ εξουςίασ του δικαςτθρίου όταν δικάηει 

αναςτολι με αντικείμενο φορολογικι υπόκεςθ. Παφει θ γενικι και αόριςτθ 
αναςτολι εκτζλεςθσ ολόκλθρθσ τθσ πράξθσ τθσ φορολογικισ αρχισ, με τθν οποία 
αδρανοποιοφνται με δικαςτικι απόφαςθ οι ειςπρακτικοί μθχανιςμοί, εφ’  όλθσ τθσ 

περιουςίασ του φορολογοφμενου. Οι ειςπρακτικοί μθχανιςμοί, δεν κα ζχουν πια 
δικαιολογία επανάπαυςθσ και κα επιβάλλεται να δραςτθριοποιθκοφν προκειμζνου 
να ειςπράξουν τθν οφειλι, επιβάλλοντασ αναγκαςτικά μζτρα ςτα υπόλοιπα 

περιουςιακά ςτοιχεία (με εξαίρεςθ εκείνο ι εκείνα για τα οποία το δικαςτιριο 
ζκρινε ότι κα ςυνιςτοφςε ανεπανόρκωτθ βλάβθ κάτι τζτοιο).  
 

 Μία δίκθ ουςίασ ςτισ φορολογικζσ και τελωνειακζσ διαφορζσ. Διαφορζσ ζωσ 
150.000 ευρϊ κα δικάηονται από το Σριμελζσ Διοικθτικό Πρωτοδικείο. Κα 
επιτρζπεται μόνον αναίρεςθ.  Διαφορζσ από 150.000 ευρϊ και άνω κα δικάηονται 
ςε πρϊτο και τελευταίο βακμό από το Διοικθτικό Εφετείο. Αναίρεςθ επιτρζπεται. 
Με τισ ρυκμίςεισ αυτζσ κα ςυντμθκεί ο απαράδεκτοσ ςιμερα χρόνοσ εκκρεμοδικίασ 
(8 ζωσ 12 χρόνια) μζχρι τθν ζκδοςθ τελεςίδικθσ απόφαςθσ, κατά τα 2/3  του. Θ 

τελεςίδικθ απόφαςθ, δθλαδι, κα εκδίδεται το αργότερο μζςα ςε 3 χρόνια από τθν 
κατάκεςθ τθσ προςφυγισ. Φορολογικι αρχι και φορολογοφμενοσ κα τερματίηουν 
ςε ανεκτό χρόνο τθ διαφορά τουσ, γεγονόσ που κα ςυμβάλλει και ςτθν  

αποτελεςματικι είςπραξθ των δθμοςίων εςόδων και ςτθν δθμιουργία ςτακεροφ 
φορολογικοφ περιβάλλοντοσ για τουσ φορολογοφμενουσ. 
 

 Πχι δικαςτικι ακφρωςθ των πράξεων των φορολογικών αρχών για τυπικζσ και 
ανοφςιεσ πλθμμζλειεσ. Σο Δικαςτιριο πριν ακυρϊςει τθν πράξθ για τυπικι 
πλθμμζλεια ι για ζλλειψθ τφπου τθσ διαδικαςίασ ι για ςυγκεκριμζνθ παράλειψθ, 
κα εξετάηει αν ο φορολογοφμενοσ ζπακε κάποια βλάβθ από τθν παράλειψθ, και αν 
θ βλάβθ που ζπακε μπορεί να επανορκωκεί, μόνο με τθν ακφρωςι τθσ και τθν 
επανάλθψθ τθσ ζκδοςθσ τθσ. Αν δεν ςυντρζχουν αυτζσ οι προχποκζςεισ θ πράξθ τθσ 
φορολογικισ αρχισ δεν κα ακυρϊνεται και το δικαςτιριο κα δικάηει ςτθν ουςία τθσ 

τθν προςφυγι. 
 
Σελευταίο μεγάλο ςτοίχθμα είναι θ αποκατάςταςθ τθσ ςχζςθσ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ 
φορολογοφμενου και φορολογικοφ ςυςτιματοσ προχωρϊντασ: 
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 τθν αναδιοργάνωςθ των οικονομικϊν υπθρεςιϊν για να απελευκερωκοφν πόροι, να 

ςτθριχκεί και να διευκολυνκεί το κακθμερινό ζργο των ςτελεχϊν και των υπαλλιλων 
του φορολογικοφ, ελεγκτικοφ και ειςπρακτικοφ μθχανιςμοφ. 
 

 Κα τεκοφν ςε εφαρμογι από το 2011 νζεσ θλεκτρονικζσ εφαρμογζσ προσ τουσ 

φορολογοφμενουσ για να μειωκεί το κόςτοσ διαχείριςθσ των κακθμερινϊν 
φορολογικϊν υποκζςεων και να ελαχιςτοποιθκεί θ ανάγκθ επαφισ των πολιτϊν με 
τισ φορολογικζσ υπθρεςίεσ. 

 
Θ κυβζρνθςθ προχωρά επίςθσ ςτθν περαιτζρω διεφρυνςθ και αυςτθροποίθςθ του 
υφιςτάμενου ποινικοφ κεςμικοφ πλαιςίου, ζτςι ϊςτε θ ποινικι καταςτολι των 
αδικθμάτων τθσ φοροδιαφυγισ να είναι άμεςθ, δραςτικι και ανεξάρτθτθ από τθν εκδίκαςθ 
τθσ φορολογικισ διαφοράσ.  
 

Σο 2011 κα είναι θ χρονιά τθσ δραςτικισ ποινικισ καταςτολισ τθσ φοροδιαφυγισ ςε όλεσ 
τθσ τισ εκφάνςεισ. 
 

Ζτςι κα διακόψουμε οριςτικά τθ ςχζςθ με το κακό μασ παρελκόν. Σο μζλλον τθσ Χϊρασ δεν 
μπορεί να είναι, οφτε θ ςυνζχιςθ οφτε θ διαχείριςθ του παρελκόντοσ. Αν κζλουμε 
αναγνωρίςιμο και ελπιδοφόρο μζλλον δεν μποροφμε να παρατείνουμε το παρελκόν ι και 
το παρόν.   



5 

 

 

ΙΙ. ΡΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑΓΗΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΔΙΑΦΟΩΝ 
 
Α. ΥΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΥΡΟΘΕΣΕΙΣ 
 
τισ ρυκμίςεισ του νόμου που κα κατατεκεί ςτισ αμζςωσ προςεχείσ θμζρεσ, κα υπαχκοφν οι 
εκκρεμείσ υποκζςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ των λοιπϊν φορολογικϊν αντικειμζνων 
επιτθδευματιϊν, οι οποίεσ αφοροφν διαχειριςτικζσ περιόδουσ που ζκλειςαν μζχρι τισ 
31.12.2009. 
 
Εκκρεμείσ υποκζςεισ νοοφνται εκείνεσ ςτισ οποίεσ, μζχρι τθν κατάκεςθ του ςχεδίου νόμου: 
 
α) Δεν ζχει αρχίςει ο ζλεγχοσ. 

 
β) Ζχει αρχίςει ο ζλεγχοσ αλλά δεν ζχει περαιωκεί. 
 
γ) Ζχει εκδοκεί Φφλλο Ελζγχου ι Πράξθ αποτελεςμάτων αλλά δεν ζχει οριςτικοποιθκεί. 
 
δ) Εκκρεμοφν ςτα διοικθτικά δικαςτιρια και δεν ζχουν ςυηθτθκεί ςε αϋ ςυηιτθςθ ςτο 
δευτεροβάκμιο δικαςτιριο. 
 
ε) Περαιωμζνεσ υποκζςεισ για τισ οποίεσ μζχρι 31.8.2010:  
 
αα) Ζχουν μετά τον ζλεγχο, εκδοκεί ςυμπλθρωματικά φφλλα ελζγχου ι πράξεισ 
προςδιοριςμοφ αποτελεςμάτων ι Φ.Π.Α. τα οποία είτε δεν ζχουν οριςτικοποιθκεί, είτε 

εκκρεμοφν ενϊπιον των διοικθτικϊν δικαςτθρίων και δεν ζχουν ςυηθτθκεί ςε α’ ςυηιτθςθ 
ςτο δευτεροβάκμιο δικαςτιριο ι 
ββ) Ζχουν εκδοκεί αποφάςεισ Επιβολισ προςτίμου Κ.Β.. για ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία με 

βάςθ τα οποία δεν ζχει διενεργθκεί ακόμθ ζλεγχοσ ςτισ λοιπζσ φορολογίεσ. 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 
  
1)  Πιςτεφετε ότι πρζπει να διευρυνθεί ή να περιοριςτεί το πεδίο εφαρμογήσ των 
ρυθμίςεων με την ςυμπερίληψη ή την αφαίρεςη και άλλων κατηγοριϊν φορολογικϊν 
υποθζςεων και ποιϊν; 
 
2) Πιςτεφετε  ότι πρζπει να ενταχθοφν ςτο πεδίο εφαρμογήσ και φορολογικζσ υποθζςεισ 

που ζχουν οριςτικοποιηθεί με τη διαδικαςία τησ «αυτοπεραίωςησ» και αν ναι με ποιουσ 
όρουσ;  
 
3) Πιςτεφετε ότι πρζπει να ενταχθοφν  ςτο πεδίο εφαρμογήσ των ρυθμίςεων ωσ  ξεχωριςτή 
κατηγορία οι υποθζςεισ ληπτϊν εικονικϊν ςτοιχείων, με καταβολή ποςοφ ίςου με το 
άθροιςμα του αναλογοφντοσ  ΦΠΑ και του 1/3 του ποςοφ τησ εικονικότητασ;   



6 

 

Β. ΕΞΑΙΟΥΜΕΝΕΣ ΥΡΟΘΕΣΕΙΣ 

 
Δεν κα υπαχκοφν ςτισ ρυκμίςεισ του νόμου ακόμθ και αν είναι εκκρεμείσ, οι ακόλουκεσ 
κατθγορίεσ υποκζςεων: 
 
α) Οι υποκζςεισ για τισ οποίεσ δεν ζχει υποβλθκεί μζχρι 31 Αυγοφςτου 2010 εμπρόκεςμθ 
ι εκπρόκεςμθ αρχικι διλωςθ φόρου ειςοδιματοσ ι εκκακαριςτικι διλωςθ Φ.Π.Α. για 
κάποια από τισ ανζλεγκτεσ χριςεισ κακϊσ και οι επόμενεσ αυτισ. 
 
β)  Οι υποκζςεισ φυςικϊν προςϊπων με ειςόδθμα από γεωργικζσ επιχειριςεισ για τισ 
οποίεσ δεν ζχουν τθρθκεί βιβλία και μόνο όςον αφορά τα ειςοδιματα αυτά.  
 
γ) Οι υποκζςεισ για τισ οποίεσ ζχει υποβλθκεί ςυμπλθρωματικι διλωςθ ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 6 του ν. 2753/1999, με εξαίρεςθ τισ ανζλεγκτεσ 

προθγοφμενεσ ι επόμενεσ χριςεισ αυτϊν. 
 
δ) Από κάκε υπόκεςθ, θ ανζλεγκτθ χριςθ ςτθν οποία τα δθλοφμενα ακακάριςτα ζςοδα 
είναι μεγαλφτερα του ποςοφ των (ενδεικτικά): είκοςι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρϊ 
και όλεσ οι επόμενεσ αυτισ χριςεισ. 
 
ε) Οι ανζλεγκτεσ υποκζςεισ για τισ οποίεσ υπάρχουν καταςχεμζνα ανεπίςθμα βιβλία ι 
ςτοιχεία, εκτόσ αν αυτά ζχουν τφχει επεξεργαςίασ και ζχουν εκδοκεί πράξεισ επιβολισ 
προςτίμου Κ.Β.. 
 
ςτ) Οι υποκζςεισ φορολογίασ πλοίων, ακίνθτθσ περιουςίασ, μεγάλθσ ακίνθτθσ περιουςίασ, 
μεταβίβαςθσ ακινιτων και κλθρονομιϊν - δωρεϊν - προικϊν - γονικϊν παροχϊν. 

 
η) Οι υποκζςεισ που αφοροφν επιχειριςεισ που είναι ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν 
Ακθνϊν. 

 
θ) Οι υποκζςεισ που αφοροφν επιχειριςεισ για τον ζλεγχο των οποίων ζχουν ςυγκροτθκεί 
Ειδικά υνεργεία Ελζγχου του άρκρου 39 του ν. 1914/1990.  
 
κ) Οι υποκζςεισ επιτθδευματιϊν φυςικϊν προςϊπων τα οποία με βάςθ τα ςτοιχεία του 
περιουςιολογίου ζτουσ 2008 υπάγονται ςε Φορολόγθςθ Μεγάλθσ Ακίνθτθσ Περιουςίασ 
(ΦΜΑΠ).  
 
ι) Οι ανζλεγκτεσ υποκζςεισ για τισ οποίεσ ζχουν εκδοκεί πράξεισ επιβολισ προςτίμων ΚΒ, 
για ζκδοςθ πλαςτϊν, εικονικϊν ι νοκευμζνων ςτοιχείων 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:  
 
1. Πιςτεφετε ότι κάποιεσ από τισ ανωτζρω κατηγορίεσ υποθζςεων και ειδικότερα κάποιεσ 
από τισ υποθζςεισ τησ κατηγορίασ (ςτ), πρζπει να ενταχθοφν ςτισ ρυθμίςεισ του νόμου; 
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2. Ποιο, κατά την γνϊμη ςασ, πρζπει να είναι το όριο των δηλωθζντων ακαθαρίςτων 

εςόδων με βάςη το οποίο οι φορολογικζσ υποθζςεισ εξαιροφνται των ρυθμίςεων; 
 
3. Πιςτεφετε ότι και άλλεσ κατηγορίεσ υποθζςεων πρζπει να εξαιρεθοφν των ρυθμίςεων 
και ποιζσ;  
 
4. Πιςτεφετε ότι ςτην ρφθμιςη πρζπει να υπαχθοφν και υποθζςεισ ςτισ οποίεσ οι υπόχρεοι 
δεν είχαν μζχρι 31.8.2010 υποβάλλει δηλϊςεισ είτε ειςοδήματοσ, είτε Φ.Π.Α., με την 
παροχή δυνατότητασ υποβολήσ εκπρόθεςμησ δήλωςησ μζςα ςε ςυγκεκριμζνη προθεςμία; 
Αν ναι υπό ποιεσ ειδικότερεσ προχποθζςεισ; 
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Γ. ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΩΝ ΤΗΣ ΥΘΜΙΣΗΣ 
 
Για τθν εφαρμογι των διατάξεων του νόμου, οι παρακάτω όροι νοοφνται ωσ εξισ: 
 
1. Δθλωκζντα ακακάριςτα ζςοδα: Κεωροφνται αυτά που προκφπτουν από τισ δθλϊςεισ 
φορολογίασ ειςοδιματοσ μετά τθν αφαίρεςθ: α) των εςόδων από ςυμμετοχζσ ςε άλλεσ 
επιχειριςεισ και β) των εςόδων από μιςκϊματα ακινιτων. 
 
2. Αποκρυβείςα φορολογθτζα φλθ: Είναι το ποςό που προκφπτει από απόφαςθ επιβολισ 
προςτίμου του Κϊδικα Βιβλίων και τοιχείων (Κ.Β..) και αφορά τθν απόκρυψθ εςόδων ι 
αγορϊν (εμπορεφςιμων ι πάγιων περιουςιακϊν ςτοιχείων), που ςυντελζςτθκε: α) Με τθν 

παράλειψθ ζκδοςθσ ι λιψθσ φορολογικϊν ςτοιχείων. β) Με τθν ζκδοςθ ι λιψθ 
ανακριβοφσ ωσ προσ τθν αξία φορολογικοφ ςτοιχείου. γ) Με τθ λιψθ πλαςτοφ ι εικονικοφ 
φορολογικοφ ςτοιχείου ι νοκευμζνου. 
 
3. Παραβάςεισ του Κ.Β.. που επαυξάνουν τον φόρο: είναι οι παραβάςεισ  που 
ςυνίςτανται ςε: 
 
α) Μθ τιρθςθ ι μθ διαφφλαξθ οποιουδιποτε κεωρθμζνου βιβλίου Κ.Β.., είτε βαςικοφ 
είτε πρόςκετου. 
β) Μθ επίδειξθ των κεωρθμζνων Βιβλίων ςτον Σακτικό ι Προλθπτικό Ζλεγχο. 
γ) Ανακριβι τιρθςθ Βιβλίων ωσ προσ τα ζςοδα ι μθ καταχϊρθςθ εςόδων. 
δ) Ανακριβι τιρθςθ βιβλίων ωσ προσ τισ Αγορζσ ι μθ καταχϊρθςθ αγορϊν. 

ε) Ανακριβι τιρθςθ Πρόςκετων Βιβλίων ι ςε μθ καταχϊρθςθ δεδομζνων που επθρεάηουν 
τα ζςοδα ι τισ αγορζσ. 
ςτ) Σιρθςθ βιβλίων κατϊτερθσ τθσ προβλεπόμενθσ από τον Κ.Β.. κατθγορίασ. 

η) Ανακρίβεια απογραφισ ωσ προσ τθν ποςότθτα ι τθν αξία. 
θ) Μθ ζκδοςθ ι ανακριβι ζκδοςθ ςτοιχείου του που προβλζπεται από τον Κ.Β.. ι από 
υπουργικζσ αποφάςεισ.  
κ) Ζκδοςθ ακεϊρθτου ςτοιχζιου Κ.Β.. μθ καταχωρθμζνου ςτα Βιβλία. 
ι) Μθ διαφφλαξθ εκδοκζντοσ ι λθφκζντοσ φορολογικοφ ςτοιχείου. 
ια) Καταχϊρθςθ ςτα Βιβλία ανφπαρκτων αγορϊν ι εξόδων. 
ιβ) Ζκδοςθ ι ςιμανςθ ςτοιχείου από μθ νόμιμο φορολογικό μθχανιςμό, που δεν 
καταχωρικθκε ςτα Βιβλία. 
ιγ) Μθ αναγραφι του είδουσ των αγακϊν. 
ιδ) Μθ ςφνταξθ Απογραφισ ι Λςολογιςμοφ. 
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Δ. ΟΟΙ ΥΘΜΙΣHΣ  
 
Θ ρφκμιςθ των ανζλεγκτων υποκζςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ και λοιπϊν 
φορολογικϊν αντικειμζνων, κα γίνει με τουσ πιο κάτω όρουσ και προχποκζςεισ: 
 
1. Θ ρφκμιςθ κακεμιάσ ανζλεγκτθσ υπόκεςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ πραγματοποιείται 
με τθ βεβαίωςθ φόρου επιπλζον εκείνου που τυχόν βεβαιϊκθκε με βάςθ τθ διλωςθ 
φορολογίασ ειςοδιματοσ που υποβλικθκε. Ο επιπλζον αυτόσ φόροσ υπολογίηεται 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των επόμενων παραγράφων. 
 
2. Ρυκμίηεται υποχρεωτικά, θ πρϊτθ κατά ςειρά ανζλεγκτθ και οι ςυνεχόμενεσ με αυτι 

ανζλεγκτεσ υποκζςεισ που υπάγονται ςτισ ρυκμίςεισ του νόμου. Τπό τθν επιφφλαξθ να 
είναι ςυνεχόμενεσ και να περιλαμβάνεται θ πρϊτθ ανζλεγκτθ χριςθ, επιτρζπεται θ 
ρφκμιςθ οριςμζνων μόνο χριςεων.  
 
3. Με τθν ρφκμιςθ των ανζλεγκτων υποκζςεων φόρου ειςοδιματοσ και λοιπϊν 
φορολογιϊν, ρυκμίηονται υποχρεωτικά και οι εκκρεμείσ Πράξεισ Προςτίμου Κ.Β.. κακϊσ 
και τα εκκρεμι προςωρινά φφλλου ελζγχου ι πράξεισ που αφοροφν τισ υποκζςεισ αυτζσ. 
 
4. Ο ενδιαφερόμενοσ αποδζχεται τθ βεβαίωςθ και καταβολι τθσ ςυνολικισ οφειλισ 
φόρου που προκφπτει από το ΕΚΚΑΚΑΡΛΣΛΚΟ ΘΜΕΛΩΜΑ, χωρίσ να ςυμψθφίηεται ι να 
εκπίπτεται ο φόροσ που βεβαιϊκθκε με βάςθ τισ οικείεσ δθλϊςεισ που ζχουν υποβλθκεί.  
 

5. Σα χρθματικά ποςά που καταβάλλονται ςτο Δθμόςιο κατ' εφαρμογι τθσ ρφκμιςθσ, δεν 
αναηθτοφνται, οφτε ςυμψθφίηονται. 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 
 

1. Πιςτεφετε ότι κάποιοι από τουσ ανωτζρω όρουσ πρζπει να μην ενταχθοφν ςτισ 

ρυθμίςεισ; 

2. Πιςτεφετε ότι και άλλοι όροι ή προχποθζςεισ πρζπει να τεθοφν και ποιοι;  
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Ε. ΡΟΣΔΙΟΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΙΡΛΕΟΝ ΦΟΟΥ 
 
1. Σο ποςό του επιπλζον φόρου υπολογίηεται ωσ εξισ: τα δθλωκζντα ακακάριςτα ζςοδα 
πολλαπλαςιάηονται με ςυντελεςτι (Ενδεικτικά): δφο τοισ εκατό (2%) για όλα τα 
επαγγζλματα, με εξαίρεςθ τα παρακάτω για τα οποία τα δθλοφμενα ακακάριςτα ζςοδα 
πολλαπλαςιάηονται ωσ εξισ: 
 
α) με ςυντελεςτι (ενδεικτικά): επτά τοισ χιλίοισ (7‰) 
Κ.Α. 4214: ζμποροσ(πρατιριο) Βενηίνθσ και πετρελαίου 
Κ.Α. 5402: πρατιριο χονδρικισ πωλιςεωσ προϊόντων καπνοβιομθχανίασ. 
Κ.Α. 5402: ζμποροσ προϊόντων καπνοβιομθχανίασ χονδρικϊσ, 

 
β) με ςυντελεςτι (ενδεικτικά): δϊδεκα τοισ χιλίοισ (12‰) 
Κ.Α. 4235: ζμποροσ πετρελαίου κζρμανςθσ διανομι κατϋ οίκον. 
Σο ποςό που προκφπτει πολλαπλαςιάηεται με ςυντελεςτι προοδευτικότθτασ ανάλογα με 
τα ακακάριςτα ζςοδα, ωσ εξισ:  

 Για ακακάριςτα ζςοδα μζχρι 150.000 ευρϊ:                                               .Π.= 1  

 Για ακακάριςτα ζςοδα πάνω από 150.000  ζωσ και 300.000 ευρϊ:       .Π.= 1,05  

 Για ακακάριςτα ζςοδα πάνω από 300.000 ζωσ και 600.000 ευρϊ :       .Π.= 1,10 

 Για ακακάριςτα ζςοδα πάνω από 600.000 ζωσ και 1.200.00 ευρϊ:       .Π.= 1,15  

 Για ακακάριςτα ζςοδα πάνω από 1.200.000 ζωσ και 3.000.000 ευρϊ: .Π. =1,20 

 Για ακακάριςτα ζςοδα πάνω από 3.000.000 ζωσ και 6.000.000 ευρϊ: .Π.= 1,25  

 Για ακακάριςτα ζςοδα πάνω από 6.000.000 ζωσ και 9.000.000 ευρϊ: .Π.= 1,30 

 Για ακακάριςτα ζςοδα πάνω από 9.000.000 ευρϊ:                                   .Π. =1,35  
το τελικό ποςό που προκφπτει από τουσ ωσ άνω υπολογιςμοφσ επιβάλλεται φόροσ με 
ςυντελεςτι (ενδεικτικά): είκοςι τοισ εκατό (20%) εκτόσ από τισ Α.Ε. και Ε.ΠΕ. όπου 
επιβάλλεται φόροσ με ςυντελεςτι (ενδεικτικά): είκοςι πζντε τοισ εκατό (25%). 
 
2.  Εάν από τον παραπάνω υπολογιςμό δεν προκφπτει φόροσ ι προκφπτει: 
 
α) Ποςό μικρότερο από (ενδεικτικά): τετρακόςια (400) ευρϊ για επιτθδευματία που δεν 
τιρθςε βιβλία ι τιρθςε βιβλία πρϊτθσ κατθγορίασ του Κ.Β.., το ποςό του βεβαιωτζου 
φόρου ορίηεται ςτα (ενδεικτικά): τετρακόςια (400) ευρϊ. 
 
β) Ποςό μικρότερο από (ενδεικτικά): επτακόςια (700) ευρϊ για κάκε  επιτθδευματία που 
τιρθςε βιβλία δεφτερθσ κατθγορίασ του Κ.Β.., το ποςό του βεβαιωτζου φόρου ορίηεται 

ςτα (ενδεικτικά): επτακόςια (700) ευρϊ. 
 
γ) Ποςό μικρότερο από (ενδεικτικά): χίλια (1000) ευρϊ, προκειμζνου για επιτθδευματία  
που τιρθςε βιβλία τρίτθσ κατθγορίασ του Κ.Β.., το ποςό του βεβαιωτζου φόρου ορίηεται 
ςτα (ενδεικτικά): χίλια (1000) ευρϊ. 
 



11 

 

3. Για τον υπολογιςμό του ποςοφ του βεβαιωτζου φόρου, ςτθν περίπτωςθ που υπάρχει 

Απόφαςθ Επιβολισ Προςτίμου Κ.Β.., το ποςό τθσ τυχόν αποκρυβείςασ φορολογθτζασ 
φλθσ πολλαπλαςιαηόμενο με ςυντελεςτι 15% προςτίκεται ςτο ποςό που προκφπτει, από 
τον πολλαπλαςιαςμό των δθλωκζντων ακακάριςτων εςόδων με τουσ ςυντελεςτζσ  τθσ 
παρ. 1, και επί του ακροίςματοσ επιβάλλεται φόροσ με ςυντελεςτι 20 ι 25%, (ενδεικτικόσ 
ςυντελεςτισ) ανάλογα με τθν περίπτωςθ, το προκφπτον δε ποςό προςαυξάνεται ωσ εξισ: 
 
α) τθν περίπτωςθ φπαρξθσ παραβάςεων τθσ παραγράφου Γ3 (Παραβάςεισ του Κ.Β..), 
κατά είκοςι τοισ εκατό (20%). 
 
β) τθν περίπτωςθ φπαρξθσ αποκρυβείςασ φορολογθτζασ φλθσ κατά τθν ζννοια των 
περιπτϊςεων αϋκαι βϋ τθσ παραγράφου Γ3 (Παράλειψθ ζκδοςθσ ι λιψθσ ι ανακριβισ 
ζκδοςθ ι λιψθ φορολογικοφ ςτοιχείου) κατά ςαράντα τοισ εκατό (40%). 
 

γ) τθν περίπτωςθ φπαρξθσ αποκρυβείςασ φορολογθτζασ φλθσ κατά τθν ζννοια τθσ 
περίπτωςθσ γϋ τθσ παραγράφου Γ2 (λιψθ πλαςτοφ ι εικονικοφ ι νοκευμζνου ςτοιχείου) 
του άρκρου 2 του παρόντοσ κατά εξιντα τοισ εκατό (60%). 

 
4. Για τθν εφαρμογι των προθγοφμενων περιπτϊςεων λαμβάνονται υπόψθ οι 
παραβάςεισ του Κ.Β.. οι οποίεσ:  
 
α) ζχουν οριςτικοποιθκεί,  
 
β) εκκρεμοφν για διοικθτικι επίλυςθ τθσ διαφοράσ ςτθ Δ.Ο.Τ. ι ςτα Διοικθτικά Δικαςτιρια 
και δεν ζχουν ςυηθτθκεί ςτο ακροατιριο του δευτεροβάκμιου Δικαςτθρίου,  
 

5. Θ ηθμιά που τυχόν περιλαμβάνεται ςτθ διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ του 
τελευταίου ρυκμιηόμενου οικονομικοφ ζτουσ δεν μεταφζρεται για ςυμψθφιςμό με τα 
κετικά ειςοδιματα των επόμενων ετϊν. 

  
6. ε περιπτϊςεισ εκκρεμϊν προςωρινϊν φφλλων ελζγχου ι πράξεων προςδιοριςμοφ του 
φόρου, τα φφλλα ι οι πράξεισ αυτζσ ρυκμίηονται με διαγραφι των πρόςκετων φόρων.  
 
7. Θ ρφκμιςθ κακεμιάσ ανζλεγκτθσ υπόκεςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ ςυνεπάγεται 
αυτοδίκαια και τθν ρφκμιςθ ωσ ειλικρινϊν των ανζλεγκτων υποκζςεων των λοιπϊν 
φορολογικϊν αντικειμζνων με τθν επιφφλαξθ των οριηομζνων ςτισ επόμενεσ 
παραγράφουσ:  
 
α) Εάν ςε κάποια από τισ ανζλεγκτεσ χριςεισ υφίςταται αποκρυβείςα φορολογθτζα φλθ ι 

τα δεδομζνα των υποβλθκειςϊν ςχετικϊν δθλϊςεων εμφανίηουν διαφορζσ ςε ςχζςθ με 
τα αντίςτοιχα δεδομζνα τθσ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ και των εντφπων που τθ 
ςυνοδεφουν, επί των επί πλζον ακακάριςτων εςόδων υπολογίηεται Φ.Π.Α., με τθν 
εφαρμογι ωσ ςυντελεςτι αυτοφ που προβλζπεται για τθν κφρια δθλωκείςα 
δραςτθριότθτα προςαυξθμζνου (ενδεικτικά): κατά τριάντα τοισ εκατό (30%). 
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β) Για τισ ρυκμιηόμενεσ ςφμφωνα με το νόμο υποκζςεισ δεν υπάρχει θ δυνατότθτα 

επιςτροφισ τυχόν πιςτωτικοφ υπολοίπου Φ.Π.Α. που αφορά τα ρυκμιηόμενα ζτθ, οφτε 
μεταφοράσ του τυχόν πιςτωτικοφ υπολοίπου του τελευταίου ρυκμιηόμενου ζτουσ για 
ςυμψθφιςμό ςτο επόμενο ζτοσ.  
 
γ)  ε περιπτϊςεισ εκκρεμϊν προςωρινϊν πράξεων προςδιοριςμοφ του φόρου, οι πράξεισ 
αυτζσ ρυκμίηονται με διαγραφι των πρόςκετων φόρων.  
 
δ)  τθν περίπτωςθ που διαπιςτϊνεται ι μθ υποβολι των ςχετικϊν δθλϊςεων ι 
υπάρχουν ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. κάκε είδουσ επιβαρυντικά ςτοιχεία διενεργείται ζλεγχοσ 
με βάςθ τισ κείμενεσ διατάξεισ.  
 
ε)  Οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου Κ.Β.. που αφοροφν τισ ρυκμιηόμενεσ ανζλεγκτεσ 
υποκζςεισ και εκκρεμοφν ςτθ Δ.Ο.Τ. ι ενϊπιον των Διοικθτικϊν Δικαςτθρίων και δεν 

ζχουν ςυηθτθκεί ςτο ακροατιριο του δευτεροβάκμιου Δικαςτθρίου, ρυκμίηονται με 
περιοριςμό ςτο ζνα πζμπτο (1/5) του επιβλθκζντοσ ςχετικοφ προςτίμου κατά τισ 
ειδικότερεσ διακρίςεισ και προβλζψεισ τθσ παρ.Η1 και 2.  
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 
 

1. Ποιοσ είναι κατά την γνϊμη ςασ ο ενδεδειγμζνοσ ςυντελεςτήσ τησ παρ.1; Πρζπει να 

διαφοροποιηθεί ανάλογα με το φψοσ των δηλωθζντων ακαθαρίςτων εςόδων; 

2. Ποιοσ  είναι κατά τη γνϊμη ςασ ο ελάχιςτοσ καταβλητζοσ φόροσ των παρ. 2 και 3; 

3. Ποιοσ είναι ο επιβλητζοσ ςυντελεςτήσ προςαφξηςησ του φόρου ςτισ  περιπτϊςεισ τησ 

παρ. 4; 

4. Ποιόσ είναι κατά την γνϊμη ςασ ο επιβλητζοσ ςυντελεςτήσ προςαφξηςησ ςτην 

περίπτωςη τησ παρ. 8; 

5. Πιςτεφετε ότι πρζπει να ςυμπεριληφθεί και ςυντελεςτήσ ο οποίοσ θα αποτυπϊνει το 

διαφορετικό ποςοςτό κζρδουσ ςτισ περιπτϊςεισ των ελεφθερων επαγγελματιϊν; 

6. Πιςτεφετε ότι οι ςυντελεςτζσ τησ παρ.2 (ελάχιςτη καταβολή φόρου ανά χρήςη) πρζπει 

να είναι διαφοροποιημζνοι για τουσ ελεφθερουσ επαγγελματίεσ; 
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ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΟΥ 
 
1. Για τθν ρφκμιςθ των ανζλεγκτων υποκζςεων, θ Γενικι Γραμματεία Πλθροφοριακϊν 
υςτθμάτων (Γ.Γ.Π..) του Τπουργείου Οικονομικϊν κα εκδϊςει  Εκκακαριςτικό θμείωμα 
για κάκε ανζλεγκτθ υπόκεςθ που, με βάςθ τα ςτοιχεία των βάςεων δεδομζνων που 
διακζτει, υπάγεται ςτο πεδίο εφαρμογισ του νόμου και το οποίο για κακεμία υπόκεςθ κα 
περιζχει και τα ακόλουκα ςτοιχεία: 
 
α) τθν αρμόδια για τθν, κατά οικονομικό ζτοσ, Δ.Ο.Τ. φορολογίασ ειςοδιματοσ του 
επιτθδευματία και τον κωδικό αυτισ, 
β) τα ανζλεγκτα οικονομικά ζτθ, 
γ) τθ νομικι μορφι του επιτθδευματία και τθν κατθγορία βιβλίων Κ.Β.., 

δ) τα δθλωκζντα ακακάριςτα ζςοδα, 
ε) τθν αποκρυβείςα φορολογθτζα φλθ ι άλλθ παράβαςθ Κ.Β.. από τισ ανωτζρω υπό 
ςτοιχ. 
ςτ) το ςυντελεςτι Φ.Π.Α. τθσ κφριασ δθλωκείςασ δραςτθριότθτασ, 
η) το ςυντελεςτι του φόρου τθσ ρφκμιςθσ, 
θ) το ποςό του φόρου τθσ ρφκμιςθσ, 
κ) τθ διαφορά του Φ.Π.Α. με βάςθ τθν αποκρυβείςα φορολογθτζα φλθ ι τθν 
εμφανιηόμενθ διαφορά μεταξφ των δεδομζνων των δθλϊςεων Φ.Π.Α. και των δθλϊςεων 
φορολογίασ ειςοδιματοσ και των εντφπων που τισ ςυνοδεφουν, 
ι) το, βάςει τθσ ρφκμιςθσ, ποςό προςτίμου Κ.Β.. κατά τα οριηόμενα ανωτζρω υπό 
ςτοιχ…Ε7ε  
ια) το ςφνολο του φόρου τθσ ρφκμιςθσ κατά χριςθ και το ςφνολο τθσ οφειλισ,  

ιβ) το ποςοςτό (ενδεικτικά): είκοςι πζντε τοισ εκατό (25%) τθσ ςυνολικισ οφειλισ που 
πρζπει να καταβλθκεί το αργότερο μζχρι 12.11.2010 για να γίνει αποδεκτό το 
Εκκακαριςτικό θμείωμα και να ενταχκεί φορολογικι υπόκεςθ ςτισ ρυκμίςεισ του νόμου. 

 
2. Ζνα αντίτυπο του Εκκακαριςτικοφ θμειϊματοσ αποςτζλλεται ταχυδρομικϊσ με 
επιςτολι ςτον επιτθδευματία που αφορά και ζνα ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. φορολογίασ 
ειςοδιματοσ του επιτθδευματία ι ςε κάκε αρμόδια Δ.Ο.Τ. φορολογίασ ειςοδιματοσ αν 
αυτζσ είναι περιςςότερεσ από μια. 
 
3. Ο επιτθδευματίασ, εφόςον επικυμεί να ρυκμίςει τισ ανζλεγκτεσ υποκζςεισ του, 
καταβάλλει το (ενδεικτικά) είκοςι πζντε τοισ εκατό (25%) του ποςοφ τθσ ςυνολικισ 
οφειλισ που αναγράφεται ςτο Εκκακαριςτικό θμείωμα. Θ καταβολι από τον 
επιτθδευματία του αναφερόμενου ςτο προθγοφμενο εδάφιο ποςοφ, ςυνεπάγεται τθν 

ανεπιφφλακτθ και αμετάκλθτθ αποδοχι του περιεχομζνου του Εκκακαριςτικοφ 
θμειϊματοσ, και τθν ρφκμιςθ των παραπάνω υποκζςεων του, θ οποία και επζρχεται με 
τθν εν λόγω καταβολι με τθν ολοςχερι εξόφλθςθ. Η κατά τα παραπάνω καταβολι δεν 
μπορεί να γίνει πζραν τθσ 12θσ Νοεμβρίου. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ προαναφερόμενθσ 
προκεςμίασ δεν κα υπάρχει πλζον δυνατότθτα ρφκμιςθσ. 
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4. Θ αποδοχι από τον επιτθδευματία του Εκκακαριςτικοφ θμειϊματοσ κα ςυνεπάγεται 

τθν αυτόματθ ρφκμιςθ όλων των δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ και Φ.Π.Α. κακϊσ 
και όλων των λοιπϊν φορολογικϊν αντικειμζνων που αφοροφν τισ οικείεσ χριςεισ και κα 
επιφζρει όλα τα αποτελζςματα τθσ διοικθτικισ επίλυςθσ τθσ διαφοράσ, τα δε 
καταβλθκζντα ςτο Δθμόςιο χρθματικά ποςά κατ' εφαρμογι τθσ ρφκμιςθσ αυτισ δεν κα 
μποροφν να αναηθτοφνται. {Κατ' εξαίρεςθ των αναφερόμενων ςτο προθγοφμενο εδάφιο, 
ςε περίπτωςθ που μετά τθν κατά τα ανωτζρω ρφκμιςθ περιζλκουν ςε γνϊςθ του 
Προϊςταμζνου τθσ αρμόδιασ Δ.Ο.Τ. νζα – ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 68 του Κϊδικα Φορολογίασ Ειςοδιματοσ (ν. 
2238/1994) και τθσ παραγράφου 3 του άρκρου με τον Κϊδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), 
εκδίδεται βάςει αυτϊν ςυμπλθρωματικό φφλλο ελζγχου ι πράξθ και ςυμψθφίηεται ο 
βεβαιωκείσ φόροσ ειςοδιματοσ και Φ.Π.Α.} 
 
5. Σο Εκκακαριςτικό θμείωμα αμζςωσ μετά τθν αποδοχι του κατά τα ανωτζρω, 

καταχωρείται ςε ειδικό βιβλίο, ςτο οποίο αναγράφονται ο αφξων αρικμόσ, το 
ονοματεπϊνυμο ι θ επωνυμία του επιτθδευματία, ο Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου 
(Α.Φ.Μ.), το επάγγελμα, θ διεφκυνςι του, τα ρυκμιηόμενα οικονομικά ζτθ και τα ποςά 
των φόρων ανά Κωδικό Αρικμό. 
 
6. Ο φόροσ ειςοδιματοσ, o Φ.Π.Α. και τα πρόςτιμα του Κ.Β.., που προκφπτουν από το 
Εκκακαριςτικό θμείωμα, βεβαιϊνονται ςτο όνομα του υπόχρεου.  
 
7. Θ βεβαίωςθ ενεργείται από τον Προϊςτάμενο τθσ Δ.Ο.Τ. που κατά το χρόνο ζκδοςθσ του 
Εκκακαριςτικοφ θμειϊματοσ είναι αρμόδια  για τθ φορολογία ειςοδιματοσ του 
επιτθδευματία για το ςφνολο τθσ οφειλισ που προκφπτει από αυτό.  
 

8. Για τθ βεβαίωςθ των οφειλόμενων ποςϊν ο προϊςτάμενοσ τθσ Δ.Ο.Τ. ςυντάςςει 
χρθματικό κατάλογο ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 
 

9. Σα υπόλοιπα ποςά φόρου ειςοδιματοσ, του Φ.Π.Α. και του προςτίμου του Κ.Β.. που 
περιλαμβάνονται ςτο Ειδικό Εκκακαριςτικό θμείωμα και αφοροφν τισ ρυκμιηόμενεσ 
ανζλεγκτεσ υποκζςεισ του επιτθδευματία, καταβάλλονται ωσ ακολοφκωσ: 
 
α) Αν το ποςό τθσ αρχικισ ςυνολικισ οφειλισ, είναι μζχρι πζντε χιλιάδεσ (5.000) ευρϊ, ςε 
(ενδεικτικά): τζςςερεισ (4), κατ’ ανϊτατο όριο, ίςεσ μθνιαίεσ δόςεισ και χωρίσ το ποςό τθσ 
κάκε δόςθσ να υπολείπεται των πεντακοςίων (500) ευρϊ. 
β) Άν το ποςό τθσ αρχικισ ςυνολικισ οφειλισ, είναι πάνω από πζντε χιλιάδεσ (5.000) ευρϊ 
και μζχρι είκοςι χιλιάδεσ (20.000) ευρϊ, ςε (ενδεικτικά): ζξι (6) ίςεσ μθνιαίεσ δόςεισ. 
γ) Άν το ποςό τθσ αρχικισ ςυνολικισ οφειλισ, είναι πάνω από είκοςι χιλιάδεσ (20.000) 

ευρϊ, ςε (ενδεικτικά): δϊδεκα (12) ίςεσ μθνιαίεσ δόςεισ. 
 
10. Θ πρϊτθ δόςθ καταβάλλεται μζχρι τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα του επόμενου μινα 
από εκείνον εντόσ του οποίου το Εκκακαριςτικό θμείωμα ζγινε αποδεκτό και το 
αργότερο μζχρι 12.11.2010 και οι υπόλοιπεσ μζχρι τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα των 
αντίςτοιχων επόμενων μθνϊν, χωρίσ να απαιτείται ςχετικι ειδοποίθςθ του υπόχρεου. 
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11. ε περίπτωςθ που ολόκλθρο το οφειλόμενο κατά τα ανωτζρω ποςό καταβλθκεί μζςα 
ςτθν προκεςμία καταβολισ τθσ πρϊτθσ δόςθσ, παρζχεται ζκπτωςθ ποςοςτοφ δζκα τοισ 
εκατό (10%). 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόςεσ πιςτεφετε ότι πρζπει να είναι οι προβλεπόμενεσ δόςεισ και ποιο το φψοσ 
τουσ; 
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Ζ. ΟΟΙ ΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΡΟΣΔΙΟΙΣΜΟΣ ΦΟΟΥ ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ ΡΟΥ 
ΕΚΚΕΜΟΥΝ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΙΑ. 
 
1. Κάκε εκκρεμισ ελεγμζνθ (με τακτικό ζλεγχο) υπόκεςθ θ οποία: 
 
α) είτε εκκρεμεί ςτο πρωτοβάκμιο διοικθτικό δικαςτιριο, 
 
β) είτε ζχει εκδοκεί οριςτικι απόφαςθ του πρωτοβάκμιου διοικθτικοφ δικαςτθρίου, με τθν 
οποία ακυρϊκθκε θ πράξθ τθσ φορολογικισ αρχισ για τυπικό λόγο,  
 
ρυκμίηεται οριςτικά με τθν καταβολι του κυρίου φόρου (χωρίσ πρόςκετουσ φόρουσ ι 
προςαυξιςεισ) και αν πρόκειται για πρόςτιμο, με τθν καταβολι του 1/5 του προςτίμου. 
 

γ) Αν ζχει εκδοκεί οριςτικι απόφαςθ του πρωτοβάκμιου δικαςτθρίου με τθν οποία 
απορρίπτεται θ προςφυγι εν όλω ι εν μζρει, και ζχει αςκθκεί από τον φορολογοφμενο 
εμπρόκεςμθ ζφεςθ, θ υπόκεςθ ρυκμίηεται οριςτικά με τθν καταβολι του κυρίου φόρου 
κατά το μζροσ που απορρίφκθκε με τθν προςφυγι,  προςαυξθμζνου κατά 20%. Αν θ 
υπόκεςθ αφορά πρόςτιμο, ρυκμίηεται με τθν καταβολι του ¼ του προςτίμου.  
 
2. Αν ζχει εκδοκεί οριςτικι απόφαςθ του πρωτοβάκμιου διοικθτικοφ δικαςτθρίου με τθν 
οποία γίνεται δεκτι εν όλω ι εν μζρει θ προςφυγι για λόγουσ ουςίασ ζχει αςκθκεί από το 
Δθμόςιο ζφεςθ και θ υπόκεςθ δεν ζχει ςυηθτθκεί ςε α’ ςυηιτθςθ ςτο δευτεροβάκμιο 
δικαςτιριο, θ υπόκεςθ περαιϊνεται με τθν καταβολι του 25% του ποςοφ για το οποίο 
ζγινε δεκτι θ προςφυγι. 
 

3. Οι υποκζςεισ τθσ υποπερίπτωςθσ  ββϋ τθσ περίπτωςθσ εϋ τθσ παραγράφου Α 
περαιϊνονται με τον περιοριςμό ςτο ογδόντα τοισ εκατό (80%) του αρχικά επιβλθκζντοσ 
προςτίμου Κ.Β.., εξαντλοφμενθσ κάκε περαιτζρω φορολογικισ υποχρζωςθσ για τισ 

υποκζςεισ αυτζσ ωσ προσ τα ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία που αφορά το εν λόγω πρόςτιμο. 
 
4. Οι εκκρεμείσ ενϊπιον των Διοικθτικϊν Δικαςτθρίων υποκζςεισ κα ρυκμιςτοφν με 
υποβολι ςχετικισ αιτιςεωσ με όλα τα ςχετικά ςτοιχεία ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. εντόσ 
προκεςμίασ ενόσ μθνόσ από τθν ψιφιςθ του νόμου. Για τθν προκαταβολι και τισ δόςεισ 
κα ιςχφουν τα ίδια με τισ ανζλεγκτεσ υποκζςεισ. Θ καταβολι τθσ προκαταβολισ πρζπει να 
γίνει μζχρι 12 Νοεμβρίου 2010. 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πιςτεφετε ότι οι ρυθμίςεισ και ειδικότερα τα καταβλητζα ποςά ή ποςοςτά ςτισ 
υποθζςεισ που εκκρεμοφν ςτα δικαςτήρια πρζπει να ρυθμιςτοφν διαφορετικά; 
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Η. ΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 
 

1. Χρζθ προσ το Δθμόςιο, που ζχουν βεβαιωκεί κατά τισ διατάξεισ του Κϊδικα Είςπραξθσ 
Δθμοςίων Εςόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) μζχρι 30θ επτεμβρίου 2010 ςτισ Δθμόςιεσ Οικονομικζσ 
Τπθρεςίεσ (Δ.Ο.Τ.) και τα Σελωνεία, κακϊσ και χρζθ υπζρ τρίτων που ειςπράττονται 
μζςω των Δ.Ο.Τ. ρυκμίηονται μετά από αίτθςθ του οφειλζτθ,  που υποβάλλεται  μζχρι 
31θ Οκτωβρίου 2010 ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. ι Σελωνείο που είναι βεβαιωμζνα  και 
καταβάλλονται ωσ ακολοφκωσ: 
 
1.1. εφάπαξ με απαλλαγι από τισ προςαυξιςεισ εκπρόκεςμθσ καταβολισ κατά 

ποςοςτό εκατό τοισ εκατό (100%) και ζκπτωςθ από τυχόν  πρόςκετουσ φόρουσ ι 
πρόςκετα τζλθ που ςυμβεβαιϊκθκαν  με τθν κφρια οφειλι από το ζτοσ 2007 και 
μετά,  κατά ποςοςτό, που διαφοροποιείται,  ανάλογα με το ζτοσ βεβαίωςθσ : 

1.1.1. όςα βεβαιϊκθκαν εντόσ του 2007 κατά ποςοςτό δζκα ςτα εκατό (10%)   
1.1.2. όςα βεβαιϊκθκαν εντόσ του 2008 κατά ποςοςτό είκοςι ςτα εκατό (20%)   
1.1.3. όςα βεβαιϊκθκαν εντόσ του 2009 κατά ποςοςτό τριάντα ςτα εκατό 

(30%)   
1.1.4. όςα βεβαιϊκθκαν εντόσ του 2010 κατά ποςοςτό ςαράντα ςτα εκατό 

(40%)   
 

1.3 ςε δφο (2) ζωσ τρεισ (3) μθνιαίεσ δόςεισ, με απαλλαγι από τισ προςαυξιςεισ 
εκπρόκεςμθσ καταβολισ κατά ποςοςτό ενενιντα πζντε τοισ εκατό (95%) και με 
ελάχιςτο ποςό μθνιαίασ δόςθσ τριακόςια (300) ευρϊ. 
 

1.4 ςε τζςςερισ (4) ζωσ (12) μθνιαίεσ δόςεισ με απαλλαγι ποςοςτοφ ενενιντα τοισ 

εκατό (90%) των προςαυξιςεων εκπρόκεςμθσ καταβολισ και με ελάχιςτο ποςό 
μθνιαίασ δόςθσ πεντακόςια (500) ευρϊ. 

 

1.4. ςε δεκατρείσ (13) ζωσ είκοςι τζςςερισ (24) μθνιαίεσ δόςεισ με απαλλαγι 
ποςοςτοφ ογδόντα τοισ εκατό (80%) των προςαυξιςεων εκπρόκεςμθσ 
καταβολισ με ελάχιςτο ποςό μθνιαίασ δόςθσ πεντακόςια (500) ευρϊ. 
 

1.5. ςε είκοςι πζντε (25) ζωσ τριάντα ζξι (36) μθνιαίεσ δόςεισ με απαλλαγι ποςοςτοφ 
εβδομιντα τοισ εκατό (70%) των προςαυξιςεων εκπρόκεςμθσ καταβολισ, με 
ελάχιςτο ποςό μθνιαίασ δόςθσ χίλια (1.000) ευρϊ. 

 

 

1.6. ςε τριάντα επτά (37) ζωσ ςαράντα ςαράντα πζντε  (45) μθνιαίεσ δόςεισ, με 
απαλλαγι ποςοςτοφ πενιντα τοισ εκατό (50%) των προςαυξιςεων εκπρόκεςμθσ 
καταβολισ και με ελάχιςτο ποςό μθνιαίασ δόςθσ χίλια πεντακόςια (1.000) ευρϊ, 

 
Θ  πρϊτθ δόςθ καταβάλλεται τθν θμζρα υποβολισ τθσ αίτθςθσ για υπαγωγι ςτθ 
ρφκμιςθ, θ δεφτερθ δόςθ μζχρι τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα του Νοεμβρίου 2010 , 



18 

 

οι δε επόμενεσ δόςεισ τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα των επόμενων μθνϊν. Εξαιρετικά 

θ εφάπαξ εξόφλθςθ γίνεται είτε τθν θμζρα υποβολισ τθσ αίτθςθσ είτε εντόσ πζντε 
εργαςίμων θμερϊν από αυτι και ςε κάκε περίπτωςθ μζχρι τθν 5θ Νοεμβρίου 2010. 
 

2. Ο οφειλζτθσ χάνει το ευεργζτθμα των παραπάνω ρυκμίςεων  ςτισ ακόλουκεσ 
περιπτϊςεισ: 
 
α) εφόςον ςτθν περίπτωςθ 1.2. δεν καταβάλει εμπρόκεςμα μία δόςθ, ςτθν περίπτωςθ 
1.3 δεν καταβάλλει εμπρόκεςμα δφο δόςεισ και ςτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ δεν 
καταβάλλει εμπρόκεςμα τρείσ δόςεισ, 
 
β) εφόςον κακυςτεριςει τθν καταβολι τθσ τελευταίασ δόςθσ τθσ ρφκμιςθσ του για 
χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των δφο μθνϊν.  
 

γ) εφόςον ο οφειλζτθσ κακ’ όλο το διάςτθμα τθσ ρφκμιςθσ του και μζχρισ εξοφλιςεωσ, 
δεν υποβάλει εμπρόκεςμα τiσ φορολογικζσ δθλϊςεισ του φόρου ειςοδιματοσ, 
περιουςίασ κακϊσ και παρακρατοφμενων ι επιρριπτόμενων φόρων.  
 
δ) εφόςον δεν είναι ενιμεροσ ςτα χρζθ του που βεβαιϊνονται από 1 Οκτωβρίου 2010 
και μετά, για χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των δφο μθνϊν. 
 
ε) εφόςον απολζςει διευκόλυνςθ τμθματικισ καταβολισ που του ζχει χορθγθκεί για 
ιδθ υφιςτάμενα χρζθ ι που κα του χορθγθκεί για χρζθ που κα βεβαιωκοφν μετά τθν 
ψιφιςθ του Νόμου  
 
ςτ) εφόςον δεν είναι ενιμεροσ για χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των δφο μθνϊν, για 

χρζθ του που βεβαιϊκθκαν μζχρι 30 επτεμβρίου 2010, τα οποία δεν ηιτθςε να 
υπαχκοφν ςτθν παροφςα ρφκμιςθ. 
 

2. ε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ πλθρωμισ μίασ δόςθσ τθσ ρφκμιςθσ,  θ δόςθ 
επιβαρφνεται με προςαφξθςθ εκπρόκεςμθσ καταβολισ πζντε τοισ εκατό (5%) για τον 
πρϊτο μινα κακυςτζρθςθσ. ε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ πλθρωμισ δφο ςυνεχόμενων 
δόςεων τθσ ρφκμιςθσ και οι δφο δόςεισ επιβαρφνονται με προςαφξθςθ εκπρόκεςμθσ 
καταβολισ δζκα τοισ εκατό (10%) και μζχρι τθν απϊλεια τθσ ρφκμιςθσ. 
 

3. Παρζχεται θ δυνατότθτα οφειλζτθσ που ζχει υπαχκεί ςε πρόγραμμα ρφκμιςθσ, να 
επιλζξει τθν υπαγωγι του ςε ρφκμιςθ τθσ παραγράφου 1 με περιςςότερεσ δόςεισ με 
τον περιοριςμό τθσ ελάχιςτθσ καταβολισ και με τθν προχπόκεςθ ότι μζχρι τθν 
θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ ζχει καταβάλει όλεσ τισ δόςεισ τθσ προθγοφμενθσ 

ρφκμιςθσ. τθν περίπτωςθ αυτι δικαιοφται απαλλαγι από τισ προςαυξιςεισ 
εκπρόκεςμθσ καταβολισ για το υπόλοιπο ποςό που εντάςςεται ςτθ νζα ρφκμιςθ με το 
ποςοςτό που ορίηεται για τθ ρφκμιςθ τθσ νζασ επιλογισ του. 
 

5. ε περίπτωςθ που οφειλζτθσ ζχει ενταχκεί ςε ρφκμιςθ με πολλζσ μθνιαίεσ δόςεισ, 
εφόςον εξοφλιςει ςε πρόγραμμα μικρότερθσ χρονικισ διάρκειασ, τυγχάνει   
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απαλλαγισ προςαυξιςεων εκπρόκεςμθσ καταβολισ για το οφειλόμενο ποςό που 

εξοφλείται, με το ποςοςτό που ορίηεται για τθ ρφκμιςθ εντόσ των χρόνων τθσ οποίασ 
εξόφλθςε. 
 Εάν ενταχκεί ςε πρόγραμμα ρφκμιςθσ με δόςεισ και εκ των υςτζρων εξοφλιςει εντόσ 
των χρόνων ιςχφοσ του προγράμματοσ εφάπαξ εξόφλθςθσ (1.1), τότε απαλλάςςεται 
από τισ προςαυξιςεισ εκπρόκεςμθσ καταβολισ κατά ποςοςτό εκατό τοισ εκατό (100%) 
για το εφάπαξ καταβαλλόμενο ποςό. 
 

6. Οφειλζτεσ που δεν υποβάλλουν αίτθςθ υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ  μζχρι τθν 31 
Οκτωβρίου 2010, ζχουν το δικαίωμα να υποβάλουν τθν αίτθςθ και μεταγενζςτερα με 
τθν προχπόκεςθ ότι κα καταβάλουν με τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ και τισ δόςεισ που 
κα είχαν λιξει εάν θ αίτθςθ είχε υποβλθκεί εντόσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ πλζον 
των αναλογουςών προςαυξιςεων επί ολοκλιρου του ποςοφ από τθν παρζλευςθ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ τθσ αίτθςθσ και μζχρι τθν εκπρόκεςμθ υποβολι τθσ. Στθ 

ρφκμιςθ περιλαμβάνονται οι οφειλζσ τθσ παραγράφου 7, όπωσ αυτζσ ζχουν 
διαμορφωκεί τθν θμζρα υποβολισ τθσ αίτθςθσ. Σο ποςοςτό απαλλαγισ από τισ 
προςαυξιςεισ εκπρόκεςμθσ καταβολισ,  ανάλογα με τον τφπο τθσ ρφκμιςθσ που κα 
επιλζξει ο οφειλζτθσ να ενταχκεί, μειϊνεται κατά πζντε τοισ εκατό (5%) του 
αντιςτοιχοφντοσ ςτο πρόγραμμα τθσ επιλογισ του ποςοςτοφ και αφορά μόνο ςτισ 
οφειλζσ τθσ παραγράφου 7. 

  
7. τισ ρυκμίςεισ τθσ παραγράφου 1. εντάςςονται όλεσ οι λθξιπρόκεςμεσ κατά τθν θμζρα 

δθμοςίευςθσ του νόμου οφειλζσ. Ο οφειλζτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να μθν ηθτιςει τθν 
υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ, των οφειλϊν του που βρίςκονται ςε διοικθτικι ι δικαςτικι 
αναςτολι. Ο οφειλζτθσ ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει τθν ζνταξθ ςτθν ρφκμιςθ και των 
βεβαιωμζνων κατά τον χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ των οφειλϊν, αλλά χωρίσ τθν 

επιμικυνςθ του χρόνου ρφκμιςθσ. 
 
8. Για χρονικό διάςτθμα δφο ετϊν με ζναρξθ τθν  1 Οκτωβρίου 2010 , αναςτζλλεται θ 

παραγραφι των πάςθσ φφςεωσ χρεϊν που ζχουν βεβαιωκεί ταμειακά ςτισ Δ.Ο.Τ. και 
τα Σελωνεία. 

 
9. Για χρονικό διάςτθμα δφο ετϊν από τθ δθμοςίευςθ του νόμου δεν κα επιτρζπεται θ 

χοριγθςθ διευκολφνςεων τμθματικισ καταβολισ του άρκρου 14 του ν.2648/98 για όλα 
τα χρζθ που κα  ζχουν βεβαιωκεί ταμειακά μζχρι 30 επτεμβρίου 2010.  

 
10. τον οφειλζτθ που είναι ςυνεπισ ςτθ ρφκμιςθ κα χορθγείται αποδεικτικό ενθμερότθτασ 

των οφειλϊν του προσ το Δθμόςιο μθνιαίασ διάρκειασ ωσ εξισ : 
     α. για τισ ρυκμίςεισ μζχρι 3 μινεσ μετά τθν καταβολι τθσ 2θσ δόςθσ. 

       β. για τισ ρυκμίςεισ μζχρι 6 μινεσ μετά τθν καταβολι τθσ 3θσ δόςθσ 
      γ. για τισ ρυκμίςεισ μζχρι 12 μινεσ μετά τθν καταβολι τθσ 4θσ δόςθσ 
      δ. για τισ ρυκμίςεισ άνω των 12 μθνϊν εφόςον κατά τον χρόνο χοριγθςθσ του 

αποδεικτικοφ ζχουν εξοφλθκεί οι τρζχουςεσ δόςεισ πλζον των δόςεων των δφο 
επομζνων μθνϊν από τθν ρφκμιςθ και πάντωσ μετά τθν καταβολι -6- τουλάχιςτον 
δόςεων. 
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12. Κατά του οφειλζτθ εφόςον υπαχκεί ςτθ ρφκμιςθ δεν κα λαμβάνονται τα προβλεπόμενα 
μζτρα κατά τισ διατάξεισ  του άρκρου 25 του ν.1882/1990, του άρκρου 22 του 
ν.2523/1997,όπωσ αυτά ιςχφουν ςιμερα και των άρκρων 231 ζωσ 243 του 
ν.2717/1999,  κα αναςτζλλονται δε τα τυχόν λθφκζντα ωσ άνω μζτρα. 
Κατά τον χρόνο τθσ ρφκμιςθσ κα αναςτζλλεται επίςθσ θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ 
αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ επί κινθτϊν ι ακινιτων με τθν προχπόκεςθ ότι θ εκτζλεςθ 
αφορά μόνο χρζθ που ρυκμίηονται με τισ διατάξεισ του νόμου. Θ αναςτολι αυτι δεν 
κα  ιςχφει για καταςχζςεισ που ζχουν επιβλθκεί ςτα χζρια τρίτων ι ζχουν εκδοκεί οι 
ςχετικζσ παραγγελίεσ, τα αποδιδόμενα όμωσ ποςά από αυτζσ κα λαμβάνονται υπόψθ 
για τθν κάλυψθ δόςθσ ι δόςεων τθσ ρφκμιςθσ, εφόςον δεν ςυμψθφίηονται με άλλεσ 
οφειλζσ που δεν ζχουν ρυκμιςτεί. 
 
Αν ο οφειλζτθσ απολζςει το ευεργζτθμα τθσ ρφκμιςθσ, τα μζτρα που ζχουν αναςταλεί 

ςυνεχίηονται. 
 
 


