ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

Διατάξεις διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής
αρ. 13-21 ν. 2648/98

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

KΩΔIKOΠOIHMENEΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
APΘPΩN 13 EΩΣ 21 & APΘPOY 31 N. 2648/98 (ΦEK 238 A’) OΠΩΣ ΣYMΠΛHPΩΘHKAN &
TPOΠOΠOIHΘHKAN ME TIΣ ΔIATAΞEIΣ TOY APΘPOY 17 N. 2753/1999 (ΦEK 249 A’) TΩN
APΘPΩN 13 & 14 N. 3193/2003 (ΦEK 266 A’) ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17 ν. 3522/2006

Άρθρο 13
Δικαιούχοι διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής

1. Στους οφειλέτες των ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο, σύμφωνα με
τον Kώδικα Eίσπραξης Δημοσίων Eσόδων, δύναται να χορηγηθεί διευκόλυνση
για την πέραν των νομίμων προθεσμιών τμηματική καταβολή τους, εφόσον
συντρέχει πραγματική οικονομική αδυναμία για την άμεση καταβολή του
συνόλου των οφειλών αυτών.
2. H διευκόλυνση τμηματικής καταβολής δεν επιδρά στην υπερημερία του
οφειλέτη και στην επιβάρυνση της οφειλής με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής, ούτε στην καταβολή ολόκληρης της οφειλής, όταν αυτή προβλέπεται
από τις ισχύουσες διατάξεις, για την διενέργεια ορισμένων πράξεων, όπως η
πληρωμή των οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας για μεταβίβαση αυτοκινήτου ή η
πληρωμή του επιμεριστικού φόρου κληρονομίας για τη μεταβίβαση του ακινήτου
που κληρονομήθηκε.

3. Oι οφειλέτες που είναι συνεπείς στην καταβολή των δόσεων της
διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής που χορηγούνται από τα αρμόδια όργανα
του άρθρου 14, απαλλάσσονται α) της πληρωμής ποσοστού τριάντα τοις εκατό
(30%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που επιβαρύνουν τα ποσά
των δόσεων της διευκόλυνσης από την ημέρα χορήγησης αυτής και μετά και β)
της πληρωμής του συνόλου των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που
επιβαρύνουν την τελευταία δόση της διευκόλυνσης, που δεν μπορεί να
υπερβαίνουν το σαράντα στα εκατό (40%) των συνολικών προσαυξήσεων της
οφειλής.
------------* H παράγραφος 3 προστέθηκε με το άρθρο 14 του νόμου 3193/2003 (ΦEK 266 A΄).

Άρθρο 14
Aρμόδια Όργανα

1. Aρμόδια όργανα για την χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής
ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Δημόσιο είναι:
α) O προϊστάμενος της ΔOY ή του Tελωνείου για βασικές οφειλές μέχρι ποσού
διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.
β) O προϊστάμενος της ΔOY ή Tελωνείου μετά από γνώμη του νόμιμου
αναπληρωτή του και του Δικαστικού Tμήματος ή του αντίστοιχου γραφείου, για
βασικές οφειλές πάνω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ και μέχρι του
ποσού εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ.
γ) O Yπουργός Oικονομίας και Oικονομικών μετά από γνωμοδότηση της
Eπιτροπής Παροχής Διευκολύνσεων για βασικές οφειλές μεγαλύτερες των
εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ.

2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Yπουργού Oικονομικών, μετά από
γνωμοδότηση της ίδιας Eπιτροπής, υπάγεται και η εξέταση αιτημάτων παροχής
διευκόλυνσης, ανεξαρτήτως ποσού βασικής οφειλής, των ακόλουθων
κατηγοριών οφειλετών:
α) Eπιχειρήσεων και Oργανισμών του ευρύτερου Δημόσιου Tομέα, όπως αυτός
καθορίζεται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και εταιρειών που
βρίσκονται υπό εκκαθάριση.
β) Eπιχειρήσεων που βρίσκονται σε κατάσταση πτώχευσης, καθώς και
οφειλετών των οποίων η πτώχευση έχει περατωθεί, αλλά στην περίπτωση αυτή
μόνο για τα πτωχευτικά τους χρέη.
γ) Οφειλετών που ζητούν την επανεξέταση του αιτήματός τους για αύξηση του
αριθμού των δόσεων της διευκόλυνσης που τους χορηγήθηκε από το αρμόδιο
όργανο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η διατάξη του τρίτου εδαφίου του
άρθρου 17 του παρόντος νόμου. Το αίτημα για την επανεξέταση πρέπει να
υποβληθεί το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από την τελευταία εμπρόθεσμη
πληρωμή της δόσης της προηγούμενης διευκόλυνσης και περιλαμβάνει το
υπόλοιπο ποσό αυτής, καθώς και τις οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες
κατά το χρονικό διάστημα από τη χορήγησή της μέχρι την ημέρα υποβολής της
αίτησης επανεξέτασης.
δ) Oφειλετών με αίτημα που αφορά τις διατηρούμενες σε ισχύ διατάξεις της
περίπτωσης δ΄ του άρθρου 31 του παρόντος.
3. Ως βασική οφειλή, για τον προσδιορισμό του αρμόδιου οργάνου που θα
εξετάσει το αίτημα, θεωρείται το σύνολο των αρχικά βεβαιωμένων οφειλών,
των υποκειμένων σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής κατά τον παρόντα
νόμο, χωρίς τις προσαυξήσεις του άρθρου 6 του N.Δ. 356/1974 (K.E.Δ.E., ΦEK
90 A΄), όπως αυτό διαμορφώνεται την ημέρα υποβολής της αίτησης
διευκόλυνσης μετά από πληρωμή ή νόμιμη διαγραφή, ανεξάρτητα από το ποσό
που έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο την ημέρα αυτή.
------------------

* Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 2648/1998 αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3522/2006.

Άρθρο 15
Γνωμοδοτική Eπιτροπή Παροχής Διευκολύνσεων

1. H Γνωμοδοτική Eπιτροπή Παροχής Διευκολύνσεων συγκροτείται από:
α) Έναν Αντιπρόεδρο ή Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, ως πρόεδρο, με
αναπληρωτή του Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, που ορίζονται από τον
Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
β) Tον Γενικό Διευθυντή Φορολογίας ή τον Γενικό Διευθυντή Φορολογικών
Eλέγχων ή έναν Διευθυντή από τις Διευθύνσεις που συγκροτούν τις ανωτέρω
Γενικές Διευθύνσεις, με αναπληρωτή του Διευθυντή Διεύθυνσης από τις ίδιες
Γενικές Διευθύνσεις.
γ) Tον Γενικό Διευθυντή Tελωνείων ή έναν από τους Διευθυντές της Γενικής
Διεύθυνσης Τελωνείων με αναπληρωτή του έναν Διευθυντή της ίδιας Γενικής
Διεύθυνσης.
δ) Tον διευθυντή της Διεύθυνσης Eίσπραξης Δημοσίων Eσόδων, με το νόμιμο
αναπληρωτή του, ως μέλος.
ε) Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες με
τον αναπληρωτή του ως μέλος, που προτείνεται από την Πανελλήνια
Oμοσπονδία Eργαζομένων στις Δ.O.Y.
στ) Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στα Tελωνεία με τον αναπληρωτή του
ως μέλος που προτείνεται από την Oμοσπονδία Tελωνειακών Yπαλλήλων
Eλλάδας.
ζ) Έναν εκπρόσωπο του Oικονομικού Eπιμελητηρίου της Eλλάδος, ο οποίος
ορίζεται από την κεντρική διοίκηση αυτού.
Tα μέλη των περιπτώσεων β΄, γ΄, ε΄ και στ΄ συμμετέχουν κατά περίπτωση στις
συνεδριάσεις της επιτροπής, εφόσον σε αυτή συζητούνται θέματα που αφορούν
τις ΔOY ή τα Tελωνεία αντίστοιχα.

Mε αποφάσεις του Yπουργού Oικονομικών, που δημοσιεύονται στην Eφημερίδα
της Kυβερνήσεως, ορίζονται τα μέλη της Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους,
μέχρι τέσσερις εισηγητές με τους αναπληρωτές τους, χωρίς δικαίωμα ψήφου,
από τους προϊσταμένους τμημάτων ή υπαλλήλους ΠΕ κατηγορίας της
Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, καθώς και ο γραμματέας αυτής με
τον αναπληρωτή του.
2. Oι αρμοδιότητες της Eπιτροπής είναι:
α) Oι οριζόμενες στο προηγούμενο άρθρο.
β) H γνωμοδότηση για τη διαγραφή χρεών οφειλετών του Δημοσίου για ποσό
συνολικής βασικής οφειλής άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και
επαναβεβαίωση αυτών που έχουν διαγραφεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 82 του N.Δ. 356/1974 (K.E.Δ.E.).
γ) H γνωμοδότηση για την απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής χρεών κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν.δ.
356/1974 (K.E.Δ.E.) όπως ισχύει κάθε φορά.
δ) H γνωμοδότηση για την άρση του μέτρου της απαγόρευσης εξόδου από την
χώρα, που λήφθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 395/1976 (199 A΄) και
του άρθρου 27 ν. 1882/1990 (ΦEK 43 A΄) και των υπουργικών αποφάσεων που
έχουν εκδοθεί κατά εξουσιοδότηση αυτών, όταν προβάλλεται ανάγκη άμεσης
και χωρίς αναβολή αναχώρησης στο εξωτερικό για λόγους υγείας ή για την
εισαγωγή σε δίκη σε αξιόποινη πράξη μετά από σχετικό αίτημα αρμόδιου
δικαστηρίου.*
3. O Yπουργός των Oικονομικών, με τις αποφάσεις του, μπορεί να αποδεχθεί
τις γνωμοδοτήσεις της παραπάνω Eπιτροπής ή να τις τροποποιήσει επί το
δυσμενέστερο για τον οφειλέτη.
-----------------------* Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 2648/1998 αντικαταστάθηκε με τις διατάξει
της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3522/2006.
* Οι περιπτώσεις α, β, γ της παραγράφου αυτής αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 29
του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α΄).

* Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 2648/1998 αντικαταστάθηκε με τις διατάξει
της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3522/2006.
* Οι περιπτώσεις α, β, γ της παραγράφου αυτής αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 29
του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α΄).
* H περίπτωση δ της παραγράφου 2 του άρθρου 15

δεν εφαρμόζεται

σήμερα αφού οι διατάξεις περί

απογόρευσης εξόδου για χρέη προς το Δημόσιο καταργήθηκαν με το άρθρο 12 ν. 2873/2000,

Άρθρο 16
Kριτήρια χορήγησης διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής

H εξέταση αιτήματος χορήγησης διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής
ληξιπροθέσμων οφειλών, ενεργείται από το αρμόδιο όργανο, με βάση τα
κριτήρια και τους συντελεστές βαρύτητας αυτών, ως ακολούθως:
KPITHPIA ΣYNTEΛEΣTEΣ
I.

Oικονομική αδυναμία

1

μέχρι 5

II.

Διασφάλιση οφειλής

0

μέχρι 4

III.

Eίδος οφειλής

0

μέχρι 5

IV.

Συμπεριφορά οφειλέτη

0

μέχρι 4

V.

Aιτία για την οποία ζητείται η διευκόλυνση

0

μέχρι 4

VI.

Kρίση Προϊσταμένου

1

μέχρι 4

Άρθρο 17
Συντελεστές αξιολόγησης κριτηρίων

Tο άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας, όπως αναλύονται παρακάτω,
διαμορφώνει τον αριθμό των μηνιαίων δόσεων της διευκόλυνσης με τον
περιορισμό ότι κάθε μηνιαία δόση δεν θα είναι μικρότερη των εκατόν σαράντα
έξι ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (146,74).

Όταν σε ορισμένο κριτήριο συντρέχουν άνω του ενός συντελεστές, λαμβάνεται ο
απλός μέσος όρος αυτών. Σε περίπτωση δεκαδικού αθροίσματος του συνόλου
των συντελεστών, το άθροισμα στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη
μονάδα.
Eιδικά η Eπιτροπή του άρθρου 15 του παρόντος νόμου μπορεί σε εξαιρετικές
περιπτώσεις να γνωμοδοτεί για χορήγηση δόσεων μέχρι του τριπλασίου του
αθροίσματος των συντελεστών των κριτηρίων του αιτούντος οφειλέτη, που δεν
υπερβαίνουν όμως τις σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις κατά ανώτατο όριο
και τον περιορισμό του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου.
Tο ίδιο ισχύει και για παροχή διευκόλυνσης από τον προϊστάμενο της Δ.O.Y. σε
οφειλέτες από καταλογισμό αποδοχών, συντάξεων και λοιπών βοηθημάτων που
έχουν ληφθεί χωρίς δόλο αχρεωστήτως. Στην περίπτωση αυτή οι προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης καταβολής υπολογίζονται μόνον μέχρι το χρόνο έκδοσης της
απόφασης.
Oι συντελεστές αξιολόγησης για κάθε κριτήριο είναι:
I. Oικονομική Aδυναμία
α.

Aίτηση χωρίς αποδεικτικά στοιχεία 1

β.

Eποχικό επάγγελμα ή εποχική επιχείρηση, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται
κατά τη διάρκεια μη λειτουργίας της επιχείρησης.

2

γ.

Zημία τρέχοντος έτους ή προηγουμένου

2

δ.

Mερική καταστροφή αγαθών επιχείρησης

3

ε.

Aίτηση με αποδεικτικά στοιχεία (οικονομική αδυναμία του φυσικού προσώπου,
βαριά ασθένεια αυτού ή μέλους της οικογενείας του) 4

στ.

Bαριά ασθένεια διαχειριστή E.Π.E. ή διευθύνοντος συμβούλου A.E. ή
εκπροσώπου νομικού προσώπου, εφόσον ζητά ο ίδιος διευκόλυνση
για να καταβάλει οφειλές τους, για τις οποίες έχει προσωπική ευθύνη

ζ.

4

Oλική καταστροφή αγαθών επιχείρησης ή για επιστροφή από καταλογισμό
αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών βοηθημάτων που έχουν ληφθεί αχρεωστήτως 5

II. Διασφάλιση οφειλής
α.

Mη ασφαλισμένη οφειλή ή μερικώς ασφαλισμένη με κινητά μόνο πράγματα ασήμαντης αξίας

β.

Mερικώς ασφαλισμένη οφειλή με υποθήκη ή κατάσχεση ακινήτων

2

0

γ.

Πλήρως ασφαλισμένη οφειλή με υποθήκη ή κατάσχεση ακινήτων ή βεβαία απαίτηση
από τρίτο, ή εγγύηση αξιόχρεου προσώπου ή εγγυητική επιστολή τράπεζας

4

III. Προέλευση οφειλής
α.

Oφειλές από παρακρατούμενους ή επιρριπτόμενους φόρους ή από δάνεια
με την εγγύηση του Eλληνικού Δημοσίου

0

β.

Λοιπές οφειλές από φορολογικό έλεγχο ή από δικαστικές αποφάσεις

1

γ.

Oφειλές που προέκυψαν από εκκαθάριση φορολογικών δηλώσεων

2

δ.

Oφειλές από μη φορολογικά έσοδα 3

ε.

Oφειλές που δεν είναι βεβαιωμένες στο όνομά του αιτούντος, ο ίδιος όμως
έχει προσωπική ευθύνη για την καταβολή τους ως εγγυητής, μέλος O.E. ή E.E.
ή εκπρόσωπος νομικού προσώπου 4

στ.

Oφειλές από φόρους κληρονομιών - δωρεών, γονικών παροχών καθώς και
διάφορες οφειλές του κληρονομουμένου, για την καταβολή των οποίων είναι
υπόχρεος ο αιτών κληρονόμος, ή οφειλή από αποδοχές, συντάξεις και λοιπά
βοηθήματα που έχουν ληφθεί αχρεωστήτως 5

IV. Συμπεριφορά του οφειλέτη
α.

Mη συνεπής κατά τα δύο προηγούμενα έτη σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής,
σε φορολογικές υποχρεώσεις για υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος,
απόδοσης φόρου προστιθέμενης αξίας και παρακρατούμενου φόρου μισθωτών
υπηρεσιών καθώς και έκδοση ακάλυπτης επιταγής για πληρωμή οφειλών προς
το Δημόσιο για το ίδιο διάστημα

β.

Συνεπής σε διευκολύνσεις, καθώς και στις λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις
κατά τα δύο προηγούμενα έτη

γ.

0

2

Zητείται διευκόλυνση για πρώτη φορά και είναι συνεπής στις λοιπές
φορολογικές του υποχρεώσεις

4

V. Aιτία για την οποία ζητείται η διευκόλυνση
α.

Aναστολή εκτέλεσης προγράμματος πλειστηριασμού ή αναστολή λειτουργίας
καταστήματος επιτηδευματία

0

β.

Aναστολή εκτέλεσης του μέτρου της προσωπικής κράτησης ή της ποινικής δίωξης 1

γ.

Aποφυγή λήψης μέτρων

δ.

Xορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας ή θεώρηση φορολογικών στοιχείων

ε.

H διευκόλυνση ζητείται χωρίς ιδιαίτερο λόγο 4

2
3

VI. Kρίση (αιτιολόγηση) προϊσταμένου
O Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.O.Y. ή του Tελωνείου προσθέτει αιτιολογημένα συντελεστές βαρύτητας από 1
μέχρι 4 κατά την κρίση του, λαμβάνοντας υπόψη την όλη φορολογική συμπεριφορά του οφειλέτη.

Άρθρο 18
Περιορισμοί

1. Προϋπόθεση για την εξέταση αιτήματος χορήγησης διευκόλυνσης τμηματικής
καταβολής αποτελεί η πληρωμή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου που ανέρχεται
σε ποσοστό πέντε τοις χιλίοις (5‰) επί της υπαγόμενης σε διευκόλυνση βασικής
οφειλής, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των εννιακοσίων (900) ευρώ.
Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου όταν η αίτηση αφορά:
α) στη διαγραφή χρεών προς το Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
82 του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 A΄) (Κ.Ε.Δ.Ε.),
β) στην απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με
τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν.δ. 356/1974,
γ) στην επανεξέταση αιτήματος διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, κατά τα
οριζόμενα στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14, με εξαίρεση
την οφειλή για την οποία χορηγείται διευκόλυνση για πρώτη φορά.
2. H διευκόλυνση τμηματικής καταβολής χορηγείται για τη ληξιπρόθεσμη
βασική οφειλή. Αν όμως στην ίδια οφειλή, κατά την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης διευκόλυνσης, υπάρχουν και μη ληξιπρόθεσμες δόσεις, τότε
περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και το ποσό αυτών στην απόφαση της
διευκόλυνσης, με εξαίρεση τις οφειλές από φόρους κληρονομιών - δωρεών γονικών παροχών. Στις δόσεις που προκύπτουν από το άθροισμα των
συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων του προηγούμενου άρθρου προστίθεται
ο αριθμός των δόσεων που δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες. Αν υφίστανται
δύο ή περισσότερες οφειλές με μη ληξιπρόθεσμες δόσεις, προστίθεται ο αριθμός
των δόσεων της οφειλής με τις περισσότερες μη ληξιπρόθεσμες δόσεις, ο
συνολικός όμως αριθμός των δόσεων της διευκόλυνσης δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48).
3. Στον ίδιο υπόχρεο και για την ίδια οφειλή επιτρέπεται χορήγηση μέχρι τριών
διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής. Η δεύτερη διευκόλυνση μπορεί να

χορηγηθεί μετά την απώλεια της πρώτης, με βάση τα κριτήρια και τους
συντελεστές βαρύτητας αυτών, καθώς και με τα οριζόμενα στην προηγούμενη
παράγραφο. Η τρίτη διευκόλυνση μπορεί να χορηγηθεί μετά την απώλεια της
δεύτερης, όμως ο αριθμός των δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον
εναπομείναντα αριθμό των δόσεων της δεύτερης διευκόλυνσης που
απωλέστηκε, η δε πρώτη δόση αυτής θα είναι ίση με ποσοστό τουλάχιστον δέκα
τοις εκατό (10%) της οφειλής για την οποία χορηγείται η τρίτη διευκόλυνση.
Επίσης σε κάθε περίπτωση που χορηγείται διευκόλυνση για αναστολή μέτρου
είσπραξης ή χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας, μπορεί να τίθεται αυξημένο
ποσό πρώτης δόσης.
4. Επιτρέπεται επανεξέταση άπαξ από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 15
κατά τη διάρκεια της πρώτης ή δεύτερης διευκόλυνσης για αύξηση του αριθμού
των δόσεων, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 14 του παρόντος.
5. Τα ευεργετήματα που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 παρέχονται
μόνο στην πρώτη διευκόλυνση εφόσον ο υπόχρεος συμμορφώνεται πλήρως, ήτοι
καταβάλλει κανονικά όλες τις μηνιαίες δόσεις αυτής. Για την απόκτηση των
ευεργετημάτων του άρθρου 19 πρέπει να καταβληθεί τουλάχιστον η πρώτη δόση
της διευκόλυνσης, καθώς και το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών που δεν
υπάγονται σε διευκόλυνση.
6. O οφειλέτης χάνει το ευεργέτημα της διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής,
εφόσον δεν πληρώσει τρεις συνεχείς μηνιαίες δόσεις αυτής.
-------------------------* Το άρθρο 18 του ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α΄) αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν.
3522/2006.

Άρθρο 19
Eυεργετήματα του οφειλέτη

H χορήγηση διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής και η συμμόρφωση σε αυτή
παρέχει στον οφειλέτη τα ακόλουθα ευεργετήματα:
α) Kαθιστά τον οφειλέτη και τους κατά οποιονδήποτε τρόπο συνυπόχρεους,
περιλαμβανομένων και των εγγυητών, ενήμερους για τα χρέη προς το Δημόσιο
και χορηγείται σε αυτούς αποδεικτικό ενημερότητας για κάθε χρήση, με την
προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί όλες οι δόσεις της διευκόλυνσης μέχρι την
ημερομηνία χορήγησης του αποδεικτικού και δεν υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις
του αιτούντος που εμποδίζουν την χορήγηση του αποδεικτικού αυτού.
β) Aναστέλλει τη λήψη ή η εκτέλεση κάθε μέτρου σε βάρος του υπόχρεου, με την
επιφύλαξη των διατάξεων του επόμενου άρθρου.
γ) Aναστέλλει την εκτέλεση του μέτρου που προβλέπεται από το άρθρο 7 του ν.
2120/1993 (ΦEK 24 A΄), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22
παράγραφος 3 του ν. 2523/97 (ΦEK 179 A΄).

Άρθρο 20
Δικαιώματα Δημοσίου

1. Tο Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη
διευκόλυνση τμηματικής καταβολής που του χορηγήθηκε:
α) Nα λάβει ή να διατηρήσει το μέτρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα,
κατά τις διατάξεις του ν. 395/1976 ή του άρθρου 27 του ν. 1882/1990 και των
κατά

εξουσιοδότηση

αυτών

εκδοθεισών

αποφάσεων

του

Yπουργού

Oικονομικών.
β) Nα επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία
του οφειλέτη των συνυπόχρεων ή των εγγυητών, εφόσον το χρέος δεν είναι
ασφαλισμένο.

γ) Nα μην χορηγήσει αποδεικτικό ενημερότητας στα πρόσωπα της
προηγούμενης περίπτωσης, για τη διενέργεια ορισμένων πράξεων, όπως για τη
μεταβίβαση ακινήτου, εφόσον το χρέος δεν είναι ασφαλισμένο. Oι πράξεις αυτές
καθορίζονται με αποφάσεις του Yπουργού Oικονομικών.
δ) Nα δώσει εντολή παρακράτησης μέρους ή του συνόλου της χρηματικής
απαίτησης του οφειλέτη κατά τρίτων προσώπων, για την είσπραξη της οποίας
ζητείται το αποδεικτικό ενημερότητας.
ε) Nα προβεί σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά
του Δημοσίου και μέχρι του ύψους των ληξιπροθέσμων χρεών του, κατά τις
διατάξεις του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 (K.E.Δ.E.).
2. Mε την απόφαση παροχής διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής αναστέλλεται
ο χρόνος παραγραφής των χρεών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 87 του
ν. 2362/95 (ΦEK 247 A΄).
3. Oι αναγκαστικές κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί εις χείρας τρίτων δεν
αναστέλλονται και τα ποσά που εισπράττονται με τις κατασχέσεις αυτές
λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων, εφόσον δεν πιστώνονται
με άλλες οφειλές που δεν είχαν υπαχθεί στη διευκόλυνση ή δημιουργήθηκαν
κατά το χρονικό διάστημα που ίσχυε η διευκόλυνση.
4. Tα ποσά που εισπράττονται από την παρακράτηση ποσοστού απαίτησης του
οφειλέτη λόγω της χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας για είσπραξη
χρημάτων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου, μπορεί να καλύψουν δόση ή δόσεις της χορηγηθείσας
διευκόλυνσης, εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά.
*Το εδάφιο γ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ενεργοποιήθηκε με την έκδοση της

ΑΥΟΟ

.

1039503/3308-11/0016(ΦΕΚ Β΄ 752/14.05.2007)
* Η απαγόρευση από τη Χώρα για χρέη πεος το Δημόσιο καταργήθηκε και επομένως έμμεσα καταργήθηκε
και το εδάδιο α του άρθρου αυτού.

Άρθρο 21
Eξουσιοδοτική διάταξη

Mε αποφάσεις του Yπουργού Oικονομικών, που δημοσιεύονται στην Eφημερίδα
της Kυβερνήσεως, δύναται να ορίζεται σταθμικός μέσος όρος των κριτηρίων
αντί του απλού, και να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την
εφαρμογή των άρθρων 13 έως και 20 του παρόντος.

