
ΘΕΜΑ:  Νέα  ρύθμιση  εξόφλησης  οφειλών  προς  Ο.Τ.  Α  του  Ν.  4257/14  του
Υπουργείου Εσωτερικών

• Οφειλές βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως 31.12.2009. 

Στο  άρθρο 12 παράγραφος 3 και 4 του Ν.3074/02, με την τελευταία τροποποίηση του από το
άρθρο  26  παράγραφος  2  και  3  του  Ν.3649/08  και  το  άρθρο  63  του  Ν.3801/09,  δίνεται  η
δυνατότητα καταβολής των οφειλών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 σε ισόποσες μηνιαίες
δόσεις  με  ελάχιστο  ποσό  δόσης  150€  και  μέγιστο  αριθμό  δόσεων  τις  24.  
Με  την  ρύθμιση  θα  παρέχεται  απαλλαγή  100% από  πρόστιμα  εκπρόθεσμης  καταβολής  και
προσαυξήσεις. Ενώ σε περίπτωση ολικής εξόφλησης της οφειλής δίνεται επιπλέον απαλλαγή 10%
της ρυθμιζόμενης οφειλής. 

• Οφειλές βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες από 01.01.2010 έως 14.04.2014. 

Οι  οφειλές  που  έχουν  βεβαιωθεί  από  01.01.2010  και  μέχρι  τις  14.04.2014  (ημερομηνία
δημοσίευσης του Νόμου) ρυθμίζονται με την παράγραφο 1 του σχετικού άρθρου, ως ακολούθως: 
Ποσό οφειλής Τρόπος εξόφλησης Απαλλαγή

Ανεξαρτήτου ποσού Εφάπαξ καταβολή οφειλής 100%  των  προσαυξήσεων
εκπρόθεσμης καταβολής

Έως 5.000 € 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις
80%  των  προσαυξήσεων
εκπρόθεσμης καταβολής

Από 5.000,01€ έως 10.000€ 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις
50%  των  προσαυξήσεων
εκπρόθεσμης καταβολής

Από 10.000,01€ έως 20,000 € 72 ισόποσες μηνιαίες δόσεις
30%  των  προσαυξήσεων
εκπρόθεσμης καταβολής<

Από 20.000,01€ και πάνω 100 ισόποσες μηνιαίες δόσεις 
10%  των  προσαυξήσεων
εκπρόθεσμης καταβολής

Στην ανωτέρω ρύθμιση, για ποσά έως 5.000€ τίθεται ο περιορισμός το ελάχιστο ποσό της δόσης
να είναι τα 100,00€. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις  το ελάχιστο ποσό της δόσης προκύπτει από το
πηλίκο του ποσού με τον αριθμό των δόσεων.
 
Οι ανωτέρω δόσεις επιβαρύνονται με  προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής σύμφωνα με το
επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον 8% ετησίως.
Συνεπώς το τελικό ετήσιο επιτόκιο είναι 8,25%. Το σχετικό ποσοστό προσαυξήσεων παραμένει
σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.
 
Σε περίπτωση που ο οφειλέτης αιτηθεί την εφάπαξ εξόφληση του συνόλου των οφειλών του, τότε
παρέχεται σε αυτών 100% απαλλαγή των προσαυξήσεων και των ακόλουθων προστίμων. 

Για  να  υπαχθούν  οι  οφειλές  σε  ρύθμιση  προβλέπεται  εντός  (4)  μηνών  από  την  ημερομηνία
δημοσίευσης  του  νόμου,  δηλαδή  έως  14/08/2014.  Για  την  ισχύ  της  ρύθμισης  θα  πρέπει  να
καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης
για υπαγωγή στη ρύθμιση ώστε να θεωρηθεί έγκυρη η διευκόλυνση τμηματικής καταβολής.  Σε
διαφορετική περίπτωση η ρύθμιση δεν θα εγκρίνεται ενώ δε θα δίνεται στον οφειλέτη το
δικαίωμα να υποβάλει νέα αίτηση. 

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν καταβάλει έστω και μια δόση, η Ταμειακή Υπηρεσία θα πρέπει
να προβαίνει άμεσα σε δέσμευση της φορολογικής και δημοτικής ενημερότητας του υπόχρεου.
Επιπροσθέτως,  εάν  η  δόση  δεν  καταβληθεί  εντός  της  προκαθορισμένης  ημερομηνίας  θα

http://www.karagilanis.gr/images/nodes/101/181566_ar_12_par_3_4_3074.pdf


επιβαρύνεται με προσαύξηση 15%, και θα πρέπει να εξοφληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία
λήξης  της  προθεσμίας  καταβολής  της  επόμενης  δόσης,  αλλιώς  θα  ακυρώνεται  η  χορηγηθείσα
διευκόλυνση εξόφλησης καθώς και τα ευεργετήματα αυτής. 

 Απώλεια της ρύθμισης

Σύμφωνα με την παράγραφο 11 του σχετικού άρθρου, η ρύθμιση θα ακυρώνεται και ο οφειλέτης
θα  υποχρεώνεται  στην  άμεση  καταβολή  του  υπολοίπου  της  οφειλής,  σύμφωνα  με  τα  αρχικά
στοιχεία της βεβαίωσης, σε περίπτωση που ο οφειλέτης:
i. δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης περισσότερες από μία φορές,
ii. καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός
μήνα,
iii.  δεν υποβάλλει τα προβλεπόμενα στοιχεία για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων
εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων,
iv.  δεν  είναι  εφεξής  ενήμερος  στις  οφειλές  του  προς  το  Δήμο,
v.  διαπιστωθεί  ότι  κατέθεσε  ανακριβή  στοιχεία  για  την  υπαγωγή  του  σε  ρύθμιση.
Συνέπεια  των ανωτέρω περιπτώσεων iii  & iv,  είναι  ότι  ο  υπόχρεος  καθ’ όλη τη διάρκεια της
ρύθμισης θα πρέπει να είναι συνεπής με την εξόφληση των νέων υποχρεώσεών που θα προκύπτουν
προς το Δήμο.

Έναρξη εφαρμογής της ρύθμισης

Η σχετική ρύθμιση ισχύει από 10/04/2014, ενώ η δυνατότητα κατάθεσης αιτήσεων δίνεται από
14/04/2014 έως τις 14/08/2014.
Παρακαλούνται οι οφειλέτες του Δήμου Κέας όπως προσέλθουν στην Οικονομική Υπηρεσία
του Δήμου για να κάνουν χρήση των   ευεργετημάτων     της ρύθμισης του Ν.4257/14.


