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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Ανοίγει στο TAXISnet η νέα ρύθμιση σε 24 – 48 δόσεις για χρέη στην εφορία 

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του και κάθε ενδιαφερόμενο 

ότι  ανοίγει τις επόμενες ημέρες η ηλεκτρονική αίτηση στο TAXISnet για την νέα πάγια ρύθμιση 

οφειλών σε 24 – 48 δόσεις μέσω της οποίας οι φορολογούμενοι έχουν την ευκαιρία να ρυθμίσουν 

όχι μόνο παλαιά χρέη προς την Εφορία, αλλά και τις οφειλές του 2019, όπως τον φόρο 

εισοδήματος και τον ΕΝΦΙΑ. 

Η νέα ρύθμιση σε 24 και 48 δόσεις θα αντικαταστήσει την προηγούμενη πάγια ρύθμιση των 

12-24 δόσεων. Η έκδοση της Υπουργικής απόφασης η οποία θα καθορίζει τους όρους και τις 

λεπτομέρειες της νέας ρύθμισης αναμένεται να εκδοθεί άμεσα, ενώ παράλληλα ετοιμάζεται η 

ηλεκτρονική εφαρμογή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο TAXISnet, μέσω της 

οποίας θα υποβάλλονται οι αιτήσεις από τους οφειλέτες για να υπαχθούν στη νέα πάγια ρύθμιση. 

Στην νέα πάγια ρύθμιση θα μπορούν να υπαχθούν: 

– Όσοι φορολογούμενοι χρωστούν φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, Φ.Π.Α. και άλλους φόρους και τέλη 

στην Εφορία ή στα τελωνεία που βεβαιώθηκαν εντός του 2019 αλλά έως την 1η Νοεμβρίου 2019 

δεν είχαν εντάξει τις οφειλές τους αυτές στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων. Οι φορολογούμενοι 

αυτοί θα μπορούν να ρυθμίσουν τις συγκεκριμένες οφειλές έως και σε 24 μηνιαίες δόσεις χωρίς 

εισοδηματικά κριτήρια, αλλά με τους όρους και τις προϋποθέσεις της νέας πάγιας ρύθμισης. 

– Όσοι φορολογούμενοι έχουν παλαιά ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία και τα έχουν αφήσει 

αρρύθμιστα. Οι φορολογούμενοι αυτοί θα μπορούν να καταβάλουν τα χρέη τους έως και σε 24 

μηνιαίες δόσεις εάν αυτά προέρχονται από φόρους εισοδήματος, Φ.Π.Α., ΕΝΦΙΑ ή άλλους φόρους 

ή μέχρι και σε 48 μηνιαίες δόσεις αν τα εν λόγω χρέη προέρχονται από φόρους κληρονομιάς ή 

από φορολογικά ή τελωνειακά πρόστιμα ή από πρόστιμα της Τροχαίας, του δήμου ή της 

Πολεοδομίας τα οποία μεταφέρθηκαν και βεβαιώθηκαν στις Δ.Ο.Υ. ή από άλλες έκτακτες αιτίες. 

– Όλα τα χρέη προς την Εφορία που θα βεβαιώνονται μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα 

τεθούν σε ισχύ οι διατάξεις για τη νέα πάγια ρύθμιση, είτε γίνουν ληξιπρόθεσμα είτε όχι. 

 

Η νέα πάγια ρύθμιση 

Σύμφωνα με το νέο σχήμα της πάγιας ρύθμισης: 

1. Οφειλές που έχουν βεβαιωθεί στις Δ.Ο.Υ., στα Ελεγκτικά Κέντρα και στα τελωνεία αλλά δεν 

έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής η οποία ήταν σε ισχύ την 



1/11/2019, καθώς και οφειλές οι οποίες βεβαιώνονται στο εξής πριν ή μετά τη λήξη της 

προθεσμίας καταβολής αυτών, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται: 

– σε 2 έως 24 μηνιαίες δόσεις 

– σε 2 έως 48 μηνιαίες δόσεις, εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται από φόρο 

κληρονομιών, από φορολογικό και τελωνειακό έλεγχο, καθώς και για μη φορολογικές και 

τελωνειακές οφειλές, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα σε επόμενες παραγράφους. 

2. Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης ορίζεται σε 30 ευρώ. 

3. Ο αριθμός των δόσεων για τις έκτακτες οφειλές που ρυθμίζονται σε έως και 48 δόσεις 

καθορίζεται με βάση εισοδηματικά κριτήρια. 

4. Για τον καθορισμό του αριθμού των μηνιαίων δόσεων που δικαιούται κάθε οφειλέτης-φυσικό 

πρόσωπο για να ρυθμίσει κάποιο έκτακτο χρέος του λαμβάνεται υπόψη το συνολικό πραγματικό 

δηλωθέν εισόδημά του. Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος αυτού αθροίζονται όλα τα 

δηλωθέντα ποσά εισοδημάτων που έχουν επιβαρυνθεί με φόρο εισοδήματος ή έχουν απαλλαγεί 

από τον φόρο εισοδήματος ή έχουν φορολογηθεί με ειδικό τρόπο ή αυτοτελώς, ακόμη κι αυτά που 

απαλλάχθηκαν ή εξαιρέθηκαν από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Εάν το τεκμαρτό εισόδημα 

είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό, τότε για τον υπολογισμό του αριθμού των μηνιαίων δόσεων 

λαμβάνεται υπόψη το τεκμαρτό εισόδημα. 

5. Η πρώτη δόση της ρύθμισης καταβάλλεται μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα 

υποβολής της αίτησης ενώ οι επόμενες δόσεις την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων 

μηνών. 

6. Η καθυστέρηση πληρωμής μίας δόσης θα έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση αυτής με 

προσαύξηση 15%. Η δόση αυτή με την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το 

αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης. 

7. Για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως και 12 δόσεις, ο τόκος θα υπολογίζεται με βάση το 

τελευταίο δημοσιευμένο μέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισμένη διάρκεια 

αλληλόχρεων λογαριασμών που χορηγούνται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα σε μη 

χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος πλέον 

0,25%, ετησίως υπολογιζόμενο. 

8. Για οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από 12 μηνιαίες δόσεις, το επιτόκιο 

προσαυξάνεται κατά 1,5%. 

9. Η ρύθμιση θα χάνεται με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της 

οφειλής εάν ο οφειλέτης: 

– δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς 

–καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο του ενός μηνός 

– δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας καθ’ 

όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους 

– δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά 

– έχει υποβάλει ελλιπή ή αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση. 



10. Οι οφειλέτες που είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των όρων της ρύθμισης, κατά την καταβολή 

της τελευταίας δόσης, θα απαλλάσσονται από την πληρωμή ποσού που ισούται με το 25% των 

τόκων που έχουν επιβαρύνει το ποσό των δόσεων της ρυθμιζόμενης οφειλής. Η απαλλαγή δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το ύψος της τελευταίας δόσης 

 


