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ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΔΜΙΑ
ΘEMA: Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ εθάπαμ εμόθιεζεο ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ
Σαο θνηλνπνηνύκε ηηο δηαηάμεηο πνπ πεξηέρνληαη ζην θεθάιαην ΣΤ «Θέκαηα Είζπξαμεο Δεκνζίσλ Εζόδσλ»
ηνπ λόκνπ 3842/2010 (ΦΕΚ 58A’/23.04.10) «Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζύλεο, αληηκεηώπηζε ηεο
θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 66 «Μεηαβαηηθή Δηάηαμε Καηαβνιήο
Εθάπαμ Λεμηπξόζεζκσλ Οθεηιώλ» θαη ηζρύνπλ από 23.04.2010, γηα ελεκέξσζε θαη εληαία εθαξκνγή απηώλ.
Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ, νθεηιέο πξνο ην Δεκόζην, βεβαησκέλεο ζηηο Δεκόζηεο
Οηθνλνκηθέο Υπεξεζίεο (Δ.Ο.Υ.) θαη ηα Τεισλεία, θαζώο θαη νθεηιέο ππέξ ηξίησλ πνπ εηζπξάηηνληαη κέζσ
ησλ Δ.Ο.Υ., νη νπνίεο θαηέζηεζαλ ιεμηπξόζεζκεο, απαιιάζζνληαη θαηά ζεκαληηθό πνζνζηό από
πξνζαπμήζεηο εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο εθόζνλ εμνθιεζνύλ εθάπαμ ζην ζύλνιό ηνπο ή ηνπιάρηζηνλ θαηά
ην ήκηζπ έσο ηηο 31 Μαΐνπ 2010.
Εηδηθόηεξα :
1. Οθειλέρ πος ςπάγονηαι ζηη πύθμιζη :
α) Οθεηιέο, βεβαησκέλεο ζηηο Δ.Ο.Υ. θαη ηα Τεισλεία, νη νπνίεο θαηέζηεζαλ ιεμηπξόζεζκεο, ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 356/74 ΦΕΚ 90 Α (Κ.Ε.Δ.Ε.), κέρξη θαη ηηο 31 Δεθεκβξίνπ 2009.
β) Από ηηο παξαπάλσ νθεηιέο κπνξεί λα ππαρζνύλ ζηε ξύζκηζε κόλν, εθόζνλ ην επηζπκεί ν νθεηιέηεο,
απηέο πνπ:
i) ηεινύλ ζε αλαζηνιή είζπξαμεο,
ii) έρνπλ ππαρζεί ζε δηεπθόιπλζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13-21 λ. 2648/98
ΦΕΚ 238 Α, όπσο ηζρύνπλ θαζώο θαη εθείλεο, πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε νπνηαδήπνηε ξύζκηζε πνπ ηεξείηαη θαηά
ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο.
2. Οθειλέρ πος δεν ςπάγονηαι ζηη πύθμιζη:
Δελ ππάγνληαη ζηε ξύζκηζε, αθόκε θαη αλ δεηεζεί από ηνλ νθεηιέηε, νθεηιέο ππέξ μέλσλ θξαηώλ, θαζώο
θαη ηπρόλ νθεηιέο, πνπ από εηδηθέο δηαηάμεηο, δελ επηηξέπεηαη ε απαιιαγή ηνπο από ηηο πξνζαπμήζεηο
εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο.

3. Πποϋποθέζειρ ςπαγωγήρ ζηη πύθμιζη:
Υπνβνιή αίηεζεο από ηνλ νθεηιέηε ή νπνηνδήπνηε ζπλππόρξεν γηα ηελ νθεηιή πξόζσπν θαη ηαπηόρξνλε
θαηαβνιή έσο ηηο 31 Μαΐνπ .2010.
4. Απαλλαγή από ηιρ πποζαςξήζειρ εκππόθεζμηρ καηαβολήρ :
α) Σηελ πεξίπησζε ηεο εθάπαμ ζπλνιηθήο εμόθιεζεο, έσο ηηο 31 Μαΐνπ 2010, απαιιαγή πνζνζηνύ νγδόληα
ηνηο εθαηό (80%) ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο πνπ επηβαξύλνπλ ηηο νθεηιέο έσο ηελ εκέξα
ηεο θαηαβνιήο.
β) Σηελ πεξίπησζε εθάπαμ θαηαβνιήο έσο ηηο 31 Μαΐνπ 2010 ηνπιάρηζηνλ ηνπ πελήληα ηνηο εθαηό (50%)
ησλ ζπλνιηθώλ ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ απαιιαγή πνζνζηνύ εμήληα ηνηο εθαηό (60%) ησλ πξνζαπμήζεσλ
εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο πνπ ηηο επηβαξύλνπλ κέρξη ηελ εκέξα ηεο θαηαβνιήο. Τν πελήληα ηνηο εθαηό
(50%) ηεο νθεηιήο πξέπεη λα αθνξά ην ζύλνιν κεκνλσκέλεο εγγξαθήο ή εγγξαθώλ θαηά ην κέξνο απηώλ
πνπ έρεη θαηαζηεί ιεμηπξόζεζκν. Είλαη απηνλόεην όηη ην πνζό ηεο νθεηιήο πνπ απνκέλεη βαξύλεηαη κε
πξνζαπμήζεηο εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο βεβαίσζεο.
5. Λοιπά Θέμαηα :
α) Σηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 66 δύλαληαη λα ππαρζνύλ ηόζν νη νθεηιέηεο όζν θαη νη ζπλππόρξενη, εγγπεηέο
ή επζπλόκελνη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν (όπσο πρ πνηληθά ππεύζπλνη), κε ηνπο ίδηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο.
Αίηεζε πξνζώπνπ πνπ έρεη επζύλε γηα ηελ θαηαβνιή κέξνπο κόλνλ νθεηιήο ηνπ πξσηνθεηιέηε (κέξνπο
ζπγθεθξηκέλεο εγγξαθήο) δε γίλεηαη δεθηή. Αληίζεηα απηή γίλεηαη δεθηή αλ απηόο επζύλεηαη γηα ην ζύλνιν
ηεο νθεηιήο ζπγθεθξηκέλεο εγγξαθήο θαη κε ηελ πξνϋπόζεζε ην ύςνο ηεο ππό εμόθιεζε βεβαησκέλεο θαη
ιεμηπξόζεζκεο βαζηθήο νθεηιήο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε πνζνζηό πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ηεο
ζπλνιηθήο βεβαησκέλεο θαη ιεμηπξόζεζκεο βαζηθήο νθεηιήο ηνπ πξσηνθεηιέηε. Σε απηή ηελ πεξίπησζε
(εθάπαμ θαηαβνιή πνζνύ κηθξόηεξνπ ηνπ ζπλόινπ ησλ νθεηιώλ ηνπ πξσηνθεηιέηε), ε νθεηιή
απαιιάζζεηαη από πνζνζηό εμήληα ηνηο εθαηό (60%) ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο πνπ ηελ
επηβαξύλνπλ.
β) Σηηο πεξηπηώζεηο θαηαινγηζηηθώλ πξάμεσλ ησλ Τεισλεηαθώλ Αξρώλ κε αιιειέγγπα ππεύζπλα πξόζσπα
πέξαλ ηνπ ελόο, νη νθεηιέο κπνξνύλ λα θαηαβιεζνύλ από ηνπο ππόρξενπο ππό ηηο σο άλσ πξνϋπνζέζεηο. Ο
θαζέλαο δειαδή κπνξεί λα θαηαβάιεη εθόζνλ ην επηζπκεί, ην ζύλνιν ή ηνπιάρηζηνλ ην 50% ησλ νθεηιώλ
πνπ αθνξνύλ ηελ πξνζσπηθή ηνπ ππνρξέσζε. Ωζηόζν ε αιιειέγγπα ππνρξέσζή ηνπ δελ παύεη κέρξη ηελ
απνπιεξσκή ησλ νθεηιώλ θαη από ηνπο ινηπνύο νθεηιέηεο ή απηνύο ηνπο ίδηνπο.
γ) Φξέε απνβηώζαληα νθεηιέηε.
Οη θιεξνλόκνη απνβησζάλησλ νθεηιεηώλ δύλαληαη λα ηα θαηαβάινπλ κε ηηο ίδηεο πξνϋπνζέζεηο θαη
απαιιαγέο από πξνζαπμήζεηο εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο όπσο νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ζρεηηθνύ άξζξνπ,
δεδνκέλνπ όηη δελ πξόθεηηαη πεξί ζπλππεπζπλόηεηαο κε ηνλ νθεηιέηε αιιά επηκεξηζηηθήο επζύλεο
θαηαβνιήο ζύκθσλα κε ην πνζνζηό ηεο θιεξνλνκηθήο ηνπο κεξίδαο. Δειαδή ζηελ πεξίπησζε ηεο εθάπαμ
εμόθιεζεο, έσο ηηο 31 Μαΐνπ 2010, απαιιαγή πνζνζηνύ νγδόληα ηνηο εθαηό (80%) ησλ πξνζαπμήζεσλ
εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο πνπ επηβαξύλνπλ ηηο νθεηιέο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ επηκεξηζηηθή επζύλε θαηαβνιήο
θαη ζηελ πεξίπησζε εθάπαμ θαηαβνιήο ηνπιάρηζηνλ ηνπ πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ησλ ελ ιόγσ νθεηιώλ,
απαιιαγή πνζνζηνύ εμήληα ηνηο εθαηό (60%) ησλ πξνζαπμήζεσλ εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο πνπ ηηο
επηβαξύλνπλ κέρξη ηελ εκέξα ηεο θαηαβνιήο. Τν πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ηεο νθεηιήο πξέπεη λα αθνξά
ην ζύλνιν κεκνλσκέλεο εγγξαθήο ή εγγξαθώλ.
δ) Φξέε από θόξν εηζνδήκαηνο θπζηθώλ πξνζώπσλ.
Οη νθεηιέηεο ζύδπγνη γηα θόξν εηζνδήκαηνο θπζηθώλ πξνζώπσλ πνπ πξνέθπςε από ηελ θνηλή δήισζε
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο δύλαληαη λα ηα θαηαβάινπλ κε ηηο ίδηεο πξνϋπνζέζεηο θαη απαιιαγέο από
πξνζαπμήζεηο εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο, όπσο νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ζρεηηθνύ άξζξνπ, δεδνκέλνπ όηη
ε επζύλε θαηαβνιήο αλήθεη ζηνλ θάζε ζύδπγν ρσξηζηά γηα ην θόξν πνπ αλαινγεί ζηα εηζνδήκαηά ηνπ.
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