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του Ν.4174/2013 (Α΄ 170)» 

ΑΠΟΦΑΗ 
Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 

 
Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 43, παρ. 7, του Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ 

(ν. 4174/2013, Αϋ170), όπωσ ιςχφουν. 

2. Σισ διατάξεισ τθσ υποπαραγράφου Ε2 του ν. 4093/2012 περί ςφςταςθσ 

κζςθσ Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων (Αϋ222). 

3. Σθν Πράξθ του Τπουργικοφ υμβουλίου αρ. 1 τθσ 16.1.2013 (τ. Τ.Ο.Δ.Δ. 

18), «Επιλογι και Διοριςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων». 

4. Σθν ανάγκθ κακοριςμοφ λεπτομερειϊν για τθν εφαρμογι τθσ ρφκμιςθσ 

του άρκρου 43 του Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ. 

5. Σο γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε 

βάροσ του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ. 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2013 

ΠΟΛ. 1277 
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A Π Ο Φ Α  Ι Ζ Ο Τ Μ Ε 

 

Άρθρο 1 

Οφειλζσ που υπάγονται ςτη ρφθμιςη 

1. τθ ρφκμιςθ υπάγεται υποχρεωτικά το ςφνολο των βεβαιωμζνων ςτισ 

Φορολογικζσ Αρχζσ λθξιπρόκεςμων, ζωσ τθν θμερομθνία τθσ αίτθςθσ, 

οφειλϊν που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του Κϊδικα Φορολογικισ 

Διαδικαςίασ που δεν ζχουν τακτοποιθκεί κατά νόμιμο τρόπο με αναςτολι 

είςπραξθσ ι διευκόλυνςθ ι άλλθ νομοκετικι ρφκμιςθ τμθματικισ καταβολισ 

λθξιπροκζςμων οφειλϊν. τισ οφειλζσ αυτζσ ςυγκαταλζγονται και οι τυχόν 

ςυμβεβαιωμζνεσ υπζρ νομικϊν προςϊπων και τρίτων κακϊσ και υπζρ του 

αλλοδαποφ Δθμοςίου ςτο πλαίςιο τθσ αμοιβαίασ ςυνδρομισ, εφόςον δεν 

ορίηεται διαφορετικά.  

2. τθ ρφκμιςθ δφνανται να υπαχκοφν μετά από επιλογι του 

φορολογοφμενου: 

α)  οι βεβαιωμζνεσ οφειλζσ  που  τελοφν ςε αναςτολι είςπραξθσ, 

β) οι μθ λθξιπρόκεςμεσ ζωσ τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ 

ςτθ ρφκμιςθ οφειλζσ. 

 

Άρθρο 2 

Φορολογικζσ δηλώςεισ που υποβάλλονται για την υπαγωγή 

Για τθν υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ απαιτείται θ υποβολι των δθλϊςεων 

φορολογίασ ειςοδιματοσ, εκκακαριςτικϊν δθλϊςεων φόρου προςτικζμενθσ 

αξίασ τθσ τελευταίασ πενταετίασ, κακϊσ και των περιοδικϊν δθλϊςεων 

(ΦΠΑ) που ζπονται τθσ τελευταίασ εκκακαριςτικισ και που θ προκεςμία 

υποβολισ τουσ ζχει λιξει ζνα μινα πριν τθν θμερομθνία αίτθςθσ.  

 

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΗ-Ψ0Ο



Άρθρο 3 

Αίτηςη υπαγωγήσ ςτη ρφθμιςη 

1.  Η ρφκμιςθ χορθγείται άπαξ ανά οφειλζτθ και για τισ ωσ άνω οφειλζσ 

για τισ οποίεσ ζχει ευκφνθ καταβολισ. 

2. Η αίτθςθ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ υποβάλλεται θλεκτρονικά, μζςω 

διαδικτυακισ εφαρμογισ για όςεσ περιπτϊςεισ αυτό υποςτθρίηεται τεχνικά. 

Εξαιρετικά και ςτισ περιπτϊςεισ που υφίςταται τεχνικι αδυναμία 

διαδικτυακισ υποςτιριξθσ ι απαιτοφνται για τθν αξιολόγθςθ τθσ αίτθςθσ 

επιπλζον ςτοιχεία, πζραν αυτϊν που δφνανται να καταχωρθκοφν 

θλεκτρονικά, θ αίτθςθ υποβάλλεται ςτθν υπθρεςία που είναι αρμόδια για 

τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ τθσ οφειλισ.  

3. Η ρφκμιςθ ιςχφει με τθν καταβολι τθσ πρϊτθσ δόςθσ, θ οποία 

διενεργείται εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν υποβολι τθσ 

αίτθςθσ για υπαγωγι. Μόνθ θ αίτθςθ υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ δε ςυνεπάγεται 

τθν υπαγωγι του οφειλζτθ ςε πρόγραμμα ρφκμιςθσ, εάν δεν καταβλθκεί θ 

πρϊτθ δόςθ εντόσ τθσ οριηόμενθσ προκεςμίασ. 

4. Κάκε αποδεικτικό ςτοιχείο ι ζγγραφο απαραίτθτο για τθν υπαγωγι 

ςτθ ρφκμιςθ προςκομίηεται ι αποςτζλλεται ςτθν αρμόδια για τθν είςπραξθ 

τθσ οφειλισ υπθρεςία ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ επιςτολι εντόσ μθνόσ από 

τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ, τα οποία αξιολογοφνται ελευκζρωσ. 

Η αρμόδια για τθν ζγκριςθ του προγράμματοσ ρφκμιςθσ υπθρεςία μπορεί να 

ηθτά περαιτζρω πλθροφορίεσ, ςτοιχεία ι ζγγραφα κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 

προγράμματοσ. 

 

Άρθρο 4 

Σρόποσ καταβολήσ δόςεων 

Η καταβολι των δόςεων διενεργείται με ευκφνθ του οφειλζτθ ςτουσ φορείσ 

είςπραξθσ, χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ του φορολογοφμενου, όπωσ αυτοί 

ορίηονται ςτισ οικείεσ κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ 
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αποφάςεισ του Τπουργοφ Οικονομικϊν ι του Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων 

Εςόδων, με τθ χριςθ μοναδικοφ κωδικοφ, ο οποίοσ ονομάηεται «Σαυτότθτα 

Ρυκμιςμζνθσ Οφειλισ (Σ.Ρ.Ο.)» και αντιςτοιχεί ςε κάκε απόφαςθ ρφκμιςθσ. 

 

Άρθρο 5 

Αρμόδια όργανα τησ Διοίκηςησ 

Αρμόδιοσ για τθν ζγκριςθ τθσ ρφκμιςθσ, τθν εξζταςθ των δικαιολογθτικϊν, 

τθν παρακολοφκθςθ, τθν τιρθςθ των όρων, τθ διαπίςτωςθ τθσ απϊλειασ και 

κάκε άλλθ αναγκαία διαδικαςία, ορίηεται ο Προϊςτάμενοσ τθσ  Δ.Ο.Τ  ι τθσ 

Τπθρεςίασ, που είναι αρμόδια για τθν επιδίωξθ είςπραξθσ τθσ οφειλισ. τθν 

περίπτωςθ ςυνολικισ βαςικισ βεβαιωμζνθσ οφειλισ ανά οφειλζτθ άνω του 

ενόσ εκατομμυρίου πεντακοςίων χιλιάδων ευρϊ (1.500.000,00€), αρμόδια 

ορίηεται θ Επιχειρθςιακι Μονάδα Είςπραξθσ. 

 

Άρθρο 6 

Ελάχιςτο ποςό μηνιαίασ δόςησ 

Σο ελάχιςτο ποςό μθνιαίασ δόςθσ τθσ ρφκμιςθσ ορίηεται ςε δεκαπζντε (15) 

ευρϊ. 

 

Άρθρο 7 

Λοιπά Θζματα 

το ίδιο πρόγραμμα ρφκμιςθσ είναι δυνατόν να υπάγονται οφειλζσ για τισ 

οποίεσ χορθγοφνται μζχρι 12 δόςεισ και οφειλζσ για τισ οποίεσ χορθγοφνται 

άνω των 12 και μζχρι 24 δόςεισ κατά περίπτωςθ. τθν περίπτωςθ αυτι 

ρυκμίηονται κατά προτεραιότθτα αυτζσ για τισ οποίεσ χορθγοφνται άνω των 

12 δόςεων. 
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Άρθρο 8 

1. Η παροφςα απόφαςθ ιςχφει από 1.1.2014 

2. Η απόφαςθ αυτι να δθμοςιευτεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

   Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ  

 ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ 

 

 

 

 

  

Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ 
ΕΟΔΩΝ 

ΘΕΟΧΑΡΗ ΘΕΟΧΑΡΗ 
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 ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

Α. ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Εκνικό Συπογραφείο για Δθμοςίευςθ ςτο τεφχοσ Β' 

2. Δ.Ο.Τ. και Σελωνεία όλθσ τθσ Χϊρασ 

3. Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (e- Εφαρμογζσ)   

Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

Αποδζκτεσ πίνακα Α, ζωσ τζλοσ (πλθν των Δ.Ο.Τ. και των Σελωνείων) 

Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1) Γραφείο κ. Τπουργοφ 

2) Γραφείο κ. Αναπλθρωτι Τπουργοφ  

3) Γραφείο κ. Τφυπουργοφ 

4)Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων 

5) Γραφεία κ.κ. Γενικϊν Γραμματζων 

6) Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευκυντϊν 

7) Όλεσ τισ Διευκφνςεισ, Σμιματα και Ανεξάρτθτα Γραφεία του Τπουργείου 

Οικονομικϊν 

8) Δ/νςθ Πολιτικισ Ειςπράξεων- Σμιματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Γραμματεία 

9) Δ/νςθ 19θ Σελωνειακϊν Διαδικαςιϊν 

10) Γραφείο Σφπου και Δθμοςίων χζςεων 

11) Γραφείο Επικοινωνίασ και Πλθροφόρθςθσ Πολιτϊν 

12) Περιοδικό Φορολογικι Επικεϊρθςθ 

 

ΑΔΑ: ΒΙ6ΖΗ-Ψ0Ο


