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Πληρωμές ληξιπρόθεσμων οφειλών σε μηνιαίες δόσεις
Σε συνέχεια των φορολογικών ενημερώσεων του Ιανουαρίου και Μαρτίου 2017 για το θέμα
πληρωμής των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών όπως προνοείται από τον περί της
Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών Νόμο του 2017 (Ν.4(Ι)/2017), το
Τμήμα Φορολογίας έχει γνωστοποιήσει στις 23 Ιουνίου 2017 την σχετική διαδικασία που πρέπει
να ακολουθείται. Με βάση τον κανονισμό αυτό (Κ.Δ.Π. 200/2017) ισχύουν τα ακόλουθα:

Υποβολή αίτησης για υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης:
Η αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών θα
πρέπει να υποβάλλεται εντός 3 μηνών αρχής γενομένης της 3ης Ιουλίου 2017, μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας Αριάδνη, όπου αυτό υποστηρίζεται τεχνικά. Η απόφαση του Εφόρου
Φορολογίας και η δήλωση αποδοχής από τον οφειλέτη γίνεται μέσω της διαδικτυακής
εφαρμογής.
Εξαιρετικά και σε περίπτωση που υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης ή/και
αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδίδεται για το σκοπό αυτό από το Τμήμα Φορολογίας, η
αίτηση υποβάλλεται στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας ή όπου αλλού
αναφέρεται ρητώς. Σε τέτοια περίπτωση, η σχετική αίτηση θα ελέγχεται από εξουσιοδοτημένο
λειτουργό του Τμήματος Φορολογίας και θα εγκρίνεται ή θα απορρίπτεται ανάλογα.
Οφειλές που υπάγονται σε ρύθμιση:
Οι πιο κάτω οφειλές υπάγονται σε ρύθμιση
α. Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών που προκύπτουν μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου
2015, οι οποίες κατά την ημερομηνία της αίτησης έχουν βεβαιωθεί στο Τμήμα
Φορολογίας και έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία αυτού, ανεξάρτητα εάν έχουν υπαχθεί
σε άλλη διευκόλυνση ή ρύθμιση.
β. Ποσά που καθίστανται οφειλόμενα με την υποβολή του εντύπου αυτοφορολογίας και
που αφορούν φορολογικά έτη μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015, στις περιπτώσεις που τα
πρόσωπα έχουν ήδη υποβάλει δήλωση εισοδήματος χωρίς όμως την καταβολή του
οφειλόμενου φόρου που προκύπτει.
γ. Οφειλές που βεβαιώνονται μετά την έναρξη ισχύος του σχετικού Νόμου από τον Έφορο
Φορολογίας και αφορούν υποχρεώσεις φορολογικών ετών και περιόδου μέχρι την 31
Δεκεμβρίου 2015 και καταχωρούνται στα βιβλία του Τμήματος Φορολογίας ως
εισπρακτέα έσοδα. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση για υπαγωγή σε ρύθμιση γίνεται
εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που η οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη.
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Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης:
Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που αναφέρονται στις παραγράφους α. και β. πιο πάνω μπορούν να
υπαχθούν σε ρύθμιση με απαλλαγή κατά ποσοστό του συνολικού ποσού τόκων και
επιβαρύνσεων ως ακολούθως:
α.
β.
γ.
δ.
ε.
στ.
ζ.
η.
θ.
ι.

Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό 95%
2‐8 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 90%
9‐15 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 85%
16‐21 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 80%
22‐28 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 75%
29‐35 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 70%
36‐42 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 65%
43‐49 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 60%
50‐56 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 55%
57‐60 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 50%

Διευκρινίζεται ότι:
 Οι αιτήσεις για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών θα γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν
υποβληθεί όλες οι δηλώσεις για όλες τις περιόδους που εντάσσονται στη ρύθμιση και
έχουν διευθετηθεί οι φορολογικές οφειλές που αφορούν περίοδο μετά τις 31
Δεκεμβρίου 2015.
 Η ρύθμιση αφορά τον συνολικό φόρο (κεφάλαιο, τόκους και επιβαρύνσεις) φορολογικών
ετών μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Καταβολή εφάπαξ ποσού
Σύμφωνα με την ενημέρωση του Τμήματος Φορολογίας:

 Πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με την καταβολή ενός και
μόνο εφάπαξ ποσού μπορούν να το πράξουν τις πρώτες 2 εβδομάδες από την έναρξη
ισχύος της νομοθεσίας, που είναι η 3η Ιουλίου 2017. Στο διάστημα αυτό καμία άλλη
αίτηση για ρύθμιση με δόσεις δεν θα γίνεται αποδεκτή.

 Για ρύθμιση της οφειλής με μία εφάπαξ πληρωμή δεν χρειάζεται εγγραφή στην
Διαδικτυακή Δίοδο Ασφαλείας «Αριάδνη». Θα πρέπει ωστόσο, να υποβληθεί ιδιοχείρως
στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας, το έντυπο ΤΦ2005Ε/2017

 Καταβολή εφάπαξ πληρωμής θα γίνεται στα ταμεία του Τμήματος Φορολογίας ή με
οποιοδήποτε άλλο τρόπο υποδεικνύεται στον φορολογούμενο κατά την παρουσία του
στα Επαρχιακά Γραφεία.

 Η εφάπαξ πληρωμή φορολογικής οφειλής θα γίνεται με εγγυητική/τραπεζική επιταγή.
 Η αίτηση για εφάπαξ αποπληρωμή (έντυπο ΤΦ2005Ε/2017) θα εξετάζεται από
εξουσιοδοτημένο λειτουργό του Τμήματος Φορολογίας και θα εγκρίνεται ή θα
απορρίπτεται ανάλογα.

 Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης και διαφωνίας του οφειλέτη μπορεί να υποβληθεί
ένσταση με το Έντυπο ΤΦ2006/2017.
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Καταβολή δόσεων:
Η καταβολή των δόσεων γίνεται στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή στο Τμήμα Φορολογίας με
τη χρήση μοναδικού κωδικού πληρωμής ή ανάλογα με την περίπτωση σε Υπηρεσία του
Τμήματος Φορολογίας.
Οι υπαχθείσες στη ρύθμιση οφειλές δεν επιβαρύνονται εφεξής με επιβαρύνσεις ή τόκους
εκπρόθεσμης καταβολής σύμφωνα με τους ισχύοντες φορολογικούς νόμους.

Υποβολή ένστασης:
Σε περίπτωση που ο οφειλέτης διαφωνεί με την απόφαση του Εφόρου Φορολογίας να
απορρίψει την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα ρύθμισης τότε ο οφειλέτης μπορεί να
υποβάλει ένσταση σε προκαθορισμένο έντυπο και η απόφαση του Εφόρου θα κοινοποιείται
εντός 30 ημερών από την ημερομηνία λήψης της.

Τερματισμός ρύθμισης:
Η ρύθμιση τερματίζεται εάν ο οφειλέτης:
α. κατά την διάρκεια της ρύθμισης δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος
ή/και δηλώσεις ΦΠΑ τις οποίες έχει υποχρέωση να υποβάλει εντός της προθεσμίας
υποβολής τους
β. δημιουργήσει οποιαδήποτε καινούργια οφειλή μετά την 31 Δεκεμβρίου 2015 και η
οποία δεν έχει διευθετηθεί με οποιοδήποτε τρόπο
γ. καθυστερήσει να καταβάλει σωρευτικά οποιεσδήποτε 3 δόσεις
δ. καθυστερήσει να καταβάλει συγκεκριμένη δόση πέραν των 3 μηνών, περιλαμβανομένου
του μηνός για τον οποίο η δόση έπρεπε να είχε εξαρχής καταβληθεί
Γενικώς, στην περίπτωση που διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης ότι δεν
πληρούνται οι όροι της ρύθμισης, αυτή ακυρώνεται και καταβάλλεται ολόκληρο το υπόλοιπο
ποσό που οφείλεται συμπεριλαμβανομένων και των επιβαρύνσεων.

Εκκρεμείς ποινικές διώξεις:
Σε περίπτωση που εκκρεμεί ποινική δίωξη εναντίον οφειλέτη, ο οφειλέτης αυτός έχει το
δικαίωμα να υπαχθεί σε ρύθμιση και ο Έφορος Φορολογίας αποτείνεται στο Γενικό Εισαγγελέα
της Δημοκρατίας για σκοπούς αναστολής της ποινικής δίωξης.

