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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

1) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Α΄  
Τηλέφωνο     :  210-3635963/480                             ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. 
 

2) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 
19η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Δ΄ 
Τηλέφωνο : 210-6987439/458               
       
                     
ΘΕΜΑ: «Ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του 
ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄/2-2-2012), όπως ισχύει» 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν. 4038/2012  (ΦΕΚ 14 Α΄/2-2-2012), 

όπως συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις της παραγράφου 9 του πέµπτου άρθρου του 

ν.4047/2012 ΦΕΚ 31 Α/23.02.2012 και ειδικότερα της περίπτωσης η. της παραγράφου 8 

του ν. 4038/2012, όπως ισχύει, σύµφωνα µε τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον 

Υπουργό Οικονοµικών να ρυθµίζει µε απόφαση κάθε ειδικότερο θέµα εφαρµογής των 

ανωτέρω διατάξεων. 

2. Την αρ. Υ. 25/06.12.2011 (ΦΕΚ 2792 Β / 08.12.2011) απόφαση του Πρωθυπουργού 

«Καθορισµός αρµοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονοµικών Φίλιππου 

Σαχινίδη και Παντελή Οικονόµου».  

3. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αθήνα, 24   Φεβρουαρίου 2012 

ΠΟΛ : 1047 
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1. Στην ρύθµιση της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α), όπως 

ισχύει, δύνανται να υπαχθούν βασικές ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το Δηµόσιο, καθώς 

και υπέρ τρίτων, βεβαιωµένες στις Δ.Ο.Υ. ή στα Τελωνεία, µέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) 

ευρώ όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και µέχρι εβδοµήντα πέντε χιλιάδες (75.000) 

ευρώ όταν πρόκειται για νοµικά πρόσωπα.    

2. Το αίτηµα χορήγησης ρύθµισης ληξιπροθέσµων οφειλών άνω των 24 δόσεων κατά τις 

διατάξεις των περιπτώσεων δδ), εε) και στστ) της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του  νόµου 

4038/2012, όπως ισχύει, εξετάζεται από τον προϊστάµενο της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου, 

όπου είναι βεβαιωµένη η οφειλή, ο οποίος εκδίδει αιτιολογηµένη απόφαση, η οποία 

αναγράφεται επί της αίτησης ή επισυνάπτεται, ανάλογα µε τη φορολογική εικόνα και τη 

φοροδοτική ικανότητα του οφειλέτη, µε βάση τα ακόλουθα δικαιολογητικά, που 

προσκοµίζονται από τον τελευταίο :  

α)  Υποβληθείσες δηλώσεις (όταν απαιτείται) :  

i)  φορολογίας Εισοδήµατος των τελευταίων τριών (3) ετών,  

ii) της τελευταίας εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ και οριστικής δήλωσης ΦΜΥ, 

iii) όλων των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και προσωρινών δηλώσεων ΦΜΥ, που έπονται 

της τελευταίας εκκαθαριστικής/οριστικής και που η προθεσµία υποβολής τους έχει λήξει 

ένα µήνα πριν την ηµεροµηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθµιση. 

iv) δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) 

β)  Επίσηµα στοιχεία που αποδεικνύουν ζηµία των δύο (2) τουλάχιστον τελευταίων ετών. 

γ) Επίσηµα στοιχεία που αποδεικνύουν καταστροφή αγαθών ή περιουσιακών στοιχείων 

επιχείρησης ή φυσικού προσώπου.   

δ) Δηµόσια έγγραφα που αποδεικνύουν βαριά ασθένεια του οφειλέτη ή µέλους της 

οικογενείας του Α βαθµού συγγένειας ή προστατευόµενου µέλους, ή του προσώπου που 

έχει προσωπική ευθύνη για την καταβολή της οφειλής. 

ε)  Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. 

στ)   Επίσηµα στοιχεία που αποδεικνύουν τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης. 

3. Τα παραπάνω δικαιολογητικά λαµβάνονται υπόψη σωρευτικά ή διαζευκτικά για την 

διαµόρφωση της κρίσης του προϊσταµένου της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου, µε εξαίρεση τις 

δηλώσεις της περίπτωσης 2 α), η υποβολή των οποίων είναι προϋπόθεση  για την 

περαιτέρω εξέταση του αιτήµατος. 

4. Εφόσον ο οφειλέτης επιθυµεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθµισης να εξοφλήσει εφάπαξ 

τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθµισµένων οφειλών, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης 

απαλλαγής κατά ποσοστό επί του εναποµείναντος ποσού των προσαυξήσεων 
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εκπρόθεσµης καταβολής, ίσο µε αυτό που αντιστοιχεί στον αριθµό των µηνιαίων δόσεων 

που τελικά διαµορφώνεται.  

5. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

   

 

 
Ακριβές Αντίγραφο   Ο Αναπληρωτής   Υπουργός Οικονοµικών 

Ο Προϊστάµενος της Γραµµατείας                       Παντελής Οικονόµου 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 
Α. ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. Εθνικό Τυπογραφείο για Δηµοσίευση στο τεύχος Β' 

2. Δ.Ο.Υ. και Τελωνεία όλης της Χώρας 

3. Γ.Γ.Π.Σ./Δ30  

 
Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Αποδέκτες πίνακα Δ', ΣΤ', Ζ', Η', Θ', Ι', ΙΑ', ΙΒ', ΙΓ', ΙΔ', ΙΕ',ΙΣΤ', ΙΖ', ΙΗ', ΙΘ', Κ', ΚΑ', 

ΚΒ',ΚΓ' 

 
Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1) Γραφείο κ. Υπουργού 

2) Γραφείο κ.κ. Αναπληρωτών Υπουργών  

3) Γραφείο κ. Υφυπουργού 

4) Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραµµατέων 

5) Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευθυντών 

6) Όλες τις Διευθύνσεις, Τµήµατα και Ανεξάρτητα Γραφεία του Υπουργείου 

Οικονοµικών 

7) Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων- Τµήµατα Α, Β, Γ, Δ, Ε,Γραµµατεία 

8) Γραφείο Τύπου και Δηµοσίων Σχέσεων 

9) Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών 

10) Περιοδικό Φορολογική Επιθεώρηση 

 

 


