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Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ
ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Δ, Ε
ΣΗΛ : 210 3630573, 3605159, 3614303
Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ Δ΄
ΣΗΛ : 210 6987439
Γ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΓΔΕ

ΠΡΟ: Ω Π.Δ.

Σαχ. Δ/νςη : Καρ. ερβίασ 10
Σαχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Θέμα: Τποποποίηζη ηηρ Απόθαζηρ Γενικού Γπαμμαηέα Γημοζίων Δζόδων ΠΟΛ 1236/2014
(ΦΔΚ 3033 Β΄) «Διδικά θέμαηα εθαπμογήρ ηηρ πύθμιζηρ οθειλών ζηη θοπολογική διοίκηζη
ηος άπθπος 51 ηος v.4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α΄/31.10.2014)»
Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014 (ΦΔΚ 237 Α΄), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ λ. 4307/2014 (ΦΔΚ 246 Α΄)
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 356/1974 (ΦΔΚ 90 Α΄) «Κψδηθαο Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ»
(Κ.Δ.Γ.Δ.), φπσο ηζρχνπλ.
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α΄) «Κψδηθαο Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο», φπσο
ηζρχνπλ.
4. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Α1 ηεο παξ. Α ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ.4152/2013 (ΦΔΚ
107 Α΄).
5. Σελ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ.1212/23.11.2012 (ΦΔΚ 3338 Β΄) «Πιεξσκή βεβαησκέλσλ ζηηο Γ.Ο.Τ.
αηνκηθψλ νθεηιψλ ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ζηα ΔΛ.ΣΑ.», φπσο ηζρχεη.
6. Σελ Απφθαζε Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ ΠΟΛ 1236/2014 (ΦΔΚ 3033 Β΄).
7. Σελ ππ’ αξηζκ. 20/25.06.2014 Πξάμε Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ (ΦΔΚ 360 ΤΟΓΓ) πεξί επηινγήο
θαη δηνξηζκνχ ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ.
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8. Σελ αλάγθε αλαθαζνξηζκνχ ζεκάησλ θαη ιεπηνκεξεηψλ πνπ θαζνξίζηεθαλ κε ηελ Απφθαζε
ΓΓΓΔ ΠΟΛ 1236/2014 κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ.4305/14 κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ λ. 4307/2014 (ΦΔΚ 246 Α/15.11.14).
9. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ
Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ.
Αποφασίζουμε:
1. Η παπάγπαθορ 4 ηηρ Απόθαζηρ Γενικού Γπαμμαηέα Γημοζίων Δζόδων ΠΟΛ 1236/2014
ανηικαθίζηαηαι ωρ εξήρ:
«4. Υξέε πνπ ππάγνληαη ζηε ξχζκηζε:
Α) Τπνρξεσηηθά:
Σν ζχλνιν ησλ βεβαησκέλσλ θαη ιεμηπξφζεζκσλ έσο θαη ηελ 1ε Οθησβξίνπ 2014 νθεηιψλ, πνπ
δελ έρνπλ ηαθηνπνηεζεί θαηά λφκηκν ηξφπν κε αλαζηνιή πιεξσκήο ή δηεπθφιπλζε ή άιιε
λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο νθεηιψλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αίηεζεο ππαγσγήο.
Β) Μεηά απφ επηινγή ηνπ νθεηιέηε :
i) βεβαησκέλεο θαη ιεμηπξφζεζκεο έσο θαη ηελ 1ε Οθησβξίνπ 2014 νθεηιέο πνπ θαηά ηελ
εκεξνκελία ηεο αίηεζεο ππαγσγήο ηεινχλ ζε δηνηθεηηθή ή δηθαζηηθή ή εθ ηνπ λφκνπ αλαζηνιή,
ii) βεβαησκέλεο θαη ιεμηπξφζεζκεο έσο θαη ηελ 1ε Οθησβξίνπ 2014 νθεηιέο πνπ θαηά ηελ
εκεξνκελία ηεο αίηεζεο ππαγσγήο έρνπλ ππαρζεί ζε ξχζκηζε ή δηεπθφιπλζε ηκεκαηηθήο
θαηαβνιήο νθεηιψλ, ησλ νπνίσλ νη φξνη ηεξνχληαη.
ηελ πεξίπησζε ππαγσγήο ζηε λέα ξχζκηζε, επέξρεηαη απψιεηα ησλ αλσηέξσ δηεπθνιχλζεσλ ή
ξπζκίζεσλ ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ρξεψλ. ε πεξίπησζε πνπ ζηηο αλσηέξσ δηεπθνιχλζεηο ή
ξπζκίζεηο πεξηιακβάλνληαη νθεηιέο πνπ δελ κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζηελ παξνχζα ξχζκηζε, απηέο
πξέπεη λα ηαθηνπνηεζνχλ απφ ηνλ νθεηιέηε θαηά λφκηκν ηξφπν.
Γ) Η ππαγφκελε ζηε ξχζκηζε βαζηθή ιεμηπξφζεζκε νθεηιή δελ κπνξεί λα μεπεξλά ην έλα
εθαηνκκχξην επξψ (1.000.000,00 €).»
2. Η παπάγπαθορ 8 ηηρ Απόθαζηρ Γενικού Γπαμμαηέα Γημοζίων Δζόδων ΠΟΛ 1236/2014,
ανηικαθίζηαηαι ωρ εξήρ:
«8. Δηδηθφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014.
Α) Οη νθεηιέηεο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηε ξχζκηζε «ηειεπηαίαο επθαηξίαο» ηεο ππνπαξαγξάθνπ Α1
ηεο παξ. Α ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ. 4152/2013 θαη ηεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο ξχζκηζεο απηήο,
ηπγράλνπλ αλαδξνκηθά ησλ εθπηψζεσλ θαη ησλ πξφζζεησλ επεξγεηεκάησλ ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ
51 ηνπ λ. 4305/2014. Δηδηθφηεξα γηα ηνπο νθεηιέηεο πνπ επηιέμνπλ λα ππαγάγνπλ ηελ
ελαπνκέλνπζα ξπζκηζκέλε νθεηιή ηνπο ζηε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014, νη αλσηέξσ
εθπηψζεηο δχλαληαη λα ρνξεγεζνχλ κεηά ηελ θαηαβνιή ηεο πξψηεο δφζεο απηήο.
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Όζνη δελ ππνβάιινπλ αίηεζε ππαγσγήο κέρξη 31 Μαξηίνπ 2015 ζεσξείηαη φηη ζπλερίδνπλ ηελ
ξχζκηζε «ηειεπηαίαο επθαηξίαο» κε ηα επεξγεηήκαηα ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/14, ηα
νπνία ζα ππνινγηζηνχλ καδηθά απφ ηελ 1ε Απξηιίνπ 2015.
Όζνη επηζπκνχλ λα ηχρνπλ ησλ ζρεηηθψλ επεξγεηεκάησλ λσξίηεξα, πξέπεη λα ππνβάιινπλ άπαμ
αίηεζε δηαηήξεζεο ηεο ξχζκηζεο «ηειεπηαίαο επθαηξίαο».
Δθφζνλ ν νθεηιέηεο εμνθιήζεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λ. 4305/2014 (31.10.2014)
θαη έσο ηηο 31.03.2015 ηελ ξχζκηζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ Α1, αθφκε θαη εάλ δελ έρεη ππνβάιιεη
αίηεζε δηαηήξεζεο, ηπγράλεη ησλ ζρεηηθψλ επεξγεηεκάησλ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ
λ. 4305/2014.
Β) Οι απαλλαγέρ διενεπγούνηαι:
i) Γηα ηηο νθεηιέο πνπ είλαη βεβαησκέλεο ζηηο Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο θαη ζηα Διεγθηηθά
Κέληξα, επί ησλ εμνθιεκέλσλ δφζεσλ ξχζκηζεο, κε νίθνζελ Αηνκηθφ Φχιιν Έθπησζεο (ΑΦΔΚ),
ην νπνίν εθθαζαξίδεηαη θαη εμνθιείηαη απφ ηελ ππεξεζία φπνπ είλαη βεβαησκέλε ε νθεηιή,
ιακβάλνληαο ππφςε ην πξνηεηλφκελν πξνο επηζηξνθή πνζφ απφ ηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή,
θαηφπηλ επηβεβαίσζεο ηήξεζεο ηεο ξχζκηζεο «ηειεπηαίαο επθαηξίαο» απφ ηνλ αξκφδην γηα ηε
ρνξήγεζε απηήο Πξντζηάκελν, ν νπνίνο ειέγρεη θαη ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Α1 ηεο παξ. Α ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ.4152/2013 θαη ηεο
απφθαζεο ΓΓΓΔ ΠΟΛ.1111/21.5.2013. Η δηαδηθαζία απηή νινθιεξψλεηαη εληφο ελελήληα (90)
εκεξψλ απφ ηελ ππαγσγή ζηε ξχζκηζε ηνπ παξφληνο θαη ην αξγφηεξν εληφο ελελήληα (90) εκεξψλ
απφ ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη ζην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ.
4305/2014. Σα αλσηέξσ δχλαληαη λα πινπνηεζνχλ κε καδηθά θχιια έθπησζεο, ηνπηθά ή θεληξηθά,
φηαλ δεκηνπξγεζεί ε θαηάιιειε κεραλνγξαθηθή εθαξκνγή.
Σν ζπλνιηθφ επηζηξεθφκελν πνζφ πηζηψλεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηηο δφζεηο ηεο ξχζκηζεο ππφ
ηελ πξνυπφζεζε φηη είλαη ζε ηζρχ.
ii) Γηα ηηο νθεηιέο πνπ είλαη βεβαησκέλεο ζηα Σεισλεία κε ηελ έθδνζε απφθαζεο απαιιαγήο
πξνζαπμήζεσλ, ηφθσλ θαη πξνζηίκσλ εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη
ππφινηπν πξνο επηζηξνθή πνζφ ζα δηελεξγείηαη κε ηε δηαδηθαζία επηζηξνθήο αρξεσζηήησο
εηζπξαρζέλησλ.».
3. Η παπάγπαθορ 9 ηηρ Απόθαζηρ Γενικού Γπαμμαηέα Γημοζίων Δζόδων ΠΟΛ 1236/2014
ανηικαθίζηαηαι ωρ εξήρ:
«9. Απψιεηα ηεο ξχζκηζεο.
Α) Η ξχζκηζε απφιιπηαη, κε ζπλέπεηα ηελ ππνρξεσηηθή άκεζε θαηαβνιή ηνπ ππνινίπνπ ηεο
νθεηιήο ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία βεβαίσζεο θαη ηελ άκεζε επηδίσμε ηεο είζπξαμήο ηνπ κε φια ηα
πξνβιεπφκελα απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία κέηξα, εάλ ν νθεηιέηεο:
i) δελ είλαη θνξνινγηθά ελήκεξνο απφ ηελ εκεξνκελία ππαγσγήο θαη θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα
ηεο ξχζκηζεο ή
ii) δελ θαηαβάιιεη εκπξφζεζκα κία δφζε ηεο ξχζκηζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ
εμακήλνπ ηεο ξχζκηζεο ή
iii) έρεη δειψζεη αλαθξηβή ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα ηνπ ρνξεγεζεί ε ξχζκηζε
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B) Η ξχζκηζε δελ απφιιπηαη αλ κεηά ηελ πάξνδν εμακήλνπ απφ ηελ έληαμε ζηε ξχζκηζε ν
νθεηιέηεο:
i) δελ θαηαβάιιεη εκπξφζεζκα κέρξη δχν δφζεηο αλά έηνο πξνγξάκκαηνο ξχζκηζεο ή
ii) δελ θαηαβάιιεη εκπξφζεζκα κία δφζε ηεο ξχζκηζεο αλά έηνο πξνγξάκκαηνο ξχζκηζεο
γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη δχν κήλεο.
Γεληθψο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο ξχζκηζεο φηη δελ πιεξνχληαη
νη φξνη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ. 4305/2014 θαη ηεο παξνχζαο απφθαζεο, ε ξχζκηζε
απφιιπηαη θαη ν νθεηιέηεο ράλεη ηα επεξγεηήκαηα ηεο ξχζκηζεο. ε πεξίπησζε πνπ ζηηο αλσηέξσ
ξπζκίζεηο πεξηιακβάλνληαη νθεηιέο πνπ δελ κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζηελ παξνχζα ξχζκηζε, απηέο
πξέπεη λα ηαθηνπνηεζνχλ απφ ηνλ νθεηιέηε θαηά λφκηκν ηξφπν.»
4. Η πεπίπηωζη β) ηηρ παπαγπάθος 11 ηηρ Απόθαζηρ Γενικού Γπαμμαηέα Γημοζίων Δζόδων
ΠΟΛ 1236/2014 ανηικαθίζηαηαι ωρ εξήρ:
«β) Ο νθεηιέηεο πνπ έρεη ππαρζεί ζε πξφγξακκα ξχζκηζεο νθεηιψλ ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ λ.
4305/2014 δχλαηαη λα επηιέμεη ηελ ππαγσγή ηνπ ζε άιιν πξφγξακκα ξχζκηζεο ηεο ίδηαο
πεξίπησζεο κε κηθξφηεξν αξηζκφ δφζεσλ γηα ην ππφινηπν πξνο θαηαβνιή πνζφ θαη ππφ ηηο ίδηεο
πξνυπνζέζεηο. ηελ πεξίπησζε απηή δηθαηνχηαη απαιιαγή απφ ηηο πξνζαπμήζεηο, ηφθνπο θαη
πξφζηηκα εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο γηα ην ελαπνκείλαλ πνζφ ζχκθσλα κε ην λέν πξφγξακκα
ξχζκηζεο θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κεληαίσλ δφζεσλ ππνινγίδεηαη απφ ην κήλα ηεο αίηεζεο
ηνπ αξρηθνχ πξνγξάκκαηνο ξχζκηζεο.»

Η απόθαζη αςηή να δημοζιεςθεί ζηην Δθημεπίδα ηηρ Κςβεπνήζεωρ.

Ακριβζς Αντίγραφο

Η Γενική Γραμματζας Δημοσίων Εσόδων

Ο Προιστάμενος

Αικατερίνη αββαΐδου

του Αυτοτελοφς Σμήματος Διοίκησης

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ:
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Α. ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Εθνικό Συπογραφείο για Δημοςίευςη ςτο τεφχοσ Β'
2. Δ.Ο.Τ., Ελεγκτικά Κζντρα και Σελωνεία όλησ τησ Χώρασ
3. Επιχειρηςιακή Μονάδα Είςπραξησ
4. Γ.Γ.Π..

Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
Αποδζκτεσ πίνακα Α ζωσ τζλοσ
Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο κ. Τπουργοφ
2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Τπουργοφ
3. Γραφείο κ. Τφυπουργοφ
4. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματζων
5. Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευθυντών
6. Όλεσ τισ Διευθφνςεισ, Σμήματα και Ανεξάρτητα Γραφεία του Τπουργείου Οικονομικών
7. Δ/νςη Οργάνωςησ
8. Δ/νςη Ειςπράξεων- Σμήματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Γραμματεία
9. Δ/νςη Σελωνειακών Διαδικαςιών
10. Δ/νςη Ηλεκτρονικήσ Διακυβζρνηςησ ΓΓΔΕ
11. Γραφείο Σφπου και Δημοςίων χζςεων
12. Γραφείο Επικοινωνίασ και Πληροφόρηςησ Πολιτών
13. Περιοδικό Φορολογική Επιθεώρηςη
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