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Ψηφίστηκε από τη Βουλή ο νόμος 3814/2010, με τον οποίο

κυρώνεται η από 16.9.2009 Πράξης Νοµοθετικού Περι-

εχοµένου περί «Ρύθµισης θεµάτων Φ.Π.Α., επισφαλών

απαιτήσεων, ληξιπρόθεσµων χρεών προς το Δημόσιο,

αναπροσαρµογή ποσού οφειλών προς ασφαλιστικά

ταµεία και αναστολή πλειστηριασµών από πιστωτικά

ιδρύµατα». Η εν λόγω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

προβλέπει τα ακόλουθα:

Τμηματική Καταβολή του ΦΠΑ 

Οι διατάξεις της ως άνω Πράξης παρέχουν τη δυνατότητα,

για περιοδικές δηλώσεις με προθεσµία υποβολής την

20.10.2009 κι εφεξής, τµηµατικής καταβολής του οφειλό-

μενου ΦΠΑ µε την υποβολή χρεωστικών περιοδικών

δηλώσεων από τους υποκείµενους στο φόρο, οι οποίοι

τηρούν βιβλία Α ή Β ή Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Καταληκτι-

κή ηµεροµηνία καταβολής του φόρου ορίζεται το τέλος του

δεύτερου µήνα από τη λήξη του µήνα υποβολής της περι-

οδικής δήλωσης, η δε αποπληρωμή του γίνεται ως ακο-

λούθως:

g Καταβολή ποσοστού τουλάχιστον 30% του

οφειλόµενου φόρου µε την υποβολή της δήλωσης.

Αν η υποβολή της περιοδικής δήλωσης δεν συνο-

δεύεται με ταυτόχρονη καταβολή τουλάχιστον του

30% του οφειλόµενου φόρου, η δήλωση θεωρείται

απαράδεκτη και μη νόμιμη.

g Καταβολή του υπολοίπου φόρου σε δύο ισόποσες

μηνιαίες δόσεις.

Το ποσό της κάθε δόσης προσαυξάνεται κατά ποσοστό

1% µέχρι τη λήξη του δεύτερου µήνα από τη λήξη του µήνα

της υποβολής της δήλωσης. Από τον τρίτο µήνα επιβάλλε-

ται προσαύξηση σε ποσοστό 2% για κάθε µήνα καθυ-

στέρησης.

Στους υποκείµενους στο φόρο που καταβάλλουν τουλάχιστον

το 30% του οφειλόµενου φόρου και κάνουν χρήση της

ευχέρειας για τμηματική καταβολή δεν επιβάλλονται οι

προβλεπόµενες κυρώσεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (π.χ. προσαυξή-

σεις, αυτοτελείς χρηματικές ποινές) µέχρι και το τέλος του

δεύτερου µήνα από τη λήξη του µήνα υποβολής της περι-

οδικής δήλωσης. Από τον τρίτο µήνα από τη λήξη του

µήνα υποβολής της δήλωσης επιβάλλονται όλες οι προβ-

λεπόµενες από τον Κ.Ε.Δ.Ε. κυρώσεις.

Σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης, επιβάλλεται στους

φορολογούμενους που κάνουν χρήση της ως άνω δυνα-

τότητας τμηματικής καταβολής πρόσθετος φόρος ποσο-

στού 4,5% επί της διαφοράς του φόρου που καταβλήθηκε

και αυτού που έπρεπε να καταβληθεί με βάση τις πραγμα-

τικές εισροές – εκροές. Σε περίπτωση µη υποβολής δήλω-

σης ο πρόσθετος φόρος ανέρχεται σε 5% επί του οφειλό-

μενου φόρου για κάθε µήνα μη υποβολής, µε ανώτατο

όριο πρόσθετης φορολογικής επιβάρυνσης ποσοστό

200% επί του οφειλόμενου φόρου. 

Ληξπρόθεσμα Χρέη προς το Δημόσιο 

Το άρθρο 3 της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

ορίζει ότι το ληξιπρόθεσµο χρέος του φορολογούμενου
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(π.χ. από φόρο, τέλη, εισφορές, τόκους, προσαυξήσεις),

για το οποίο επιβάλλεται προσωπική κράτηση, θα πρέπει

να υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ. Προβλέπεται

επίσης ότι όσοι, κατά την έναρξη ισχύος του νόµου, έχουν

υποβληθεί σε προσωπική κράτηση για ποσό μικρότερο

των 150.000 ευρώ (σύμφωνα με τα άρθρα 231 έως και 243

του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας), απολύονται µε

επιµέλεια του διευθυντή της φυλακής. Ομοίως, προβλέπε-

ται ότι οι μη εκτελεσθείσες αποφάσεις, οι οποίες διατάσ-

σουν προσωπική κράτηση για ποσό μικρότερο των

150.000 ευρώ, δεν θα εκτελεστούν. Οι εκκρεµείς αιτήσεις

προϊσταµένων ΔΟΥ και τελωνείων καθώς και ένδικα µέσα

κατά πρωτόδικων αποφάσεων για χρέη κατώτερα του προ-

αναφερόμενου ορίου των €150.000, δεν εισάγονται για

συζήτηση.

Ασφαλιστικές Εισφορές 

Ο νόμος 86/1967 προβλέπει ότι όποιος έχει υποχρέωση

καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών) και δεν

καταβάλλει αυτές εντός μηνός από της ημερομηνία που

κατέστησαν ληξιπρόθεσμα, τιμωρείται με φυλάκιση του-

λάχιστον 3 (τριών) μηνών και χρηματικής ποινής τουλάχι-

στον €29.35, ασχέτως ποσού. 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της ως άνω Πράξης Νομοθετικού

Περιεχομένου, τα ως άνω ισχύουν πλέον όταν το ποσό των

ασφαλιστικών εισφορών (είτε αυτές αφορούν εργοδοτικές

εισφορές είτε παρακρατουµένες υπέρ των εργαζοµένων

εισφορές) υπερβαίνει συνολικά τις 5.000 ευρώ και όχι

ασχέτως ποσού.

Αναστολή Πλειστηριασμών 

Με το άρθρο 5 της ανωτέρω Πράξης Νομοθετικού Περιεχο-

μένου αναστέλλονται έως και την 31.06.2010 οι πλειστη-

ριασµοί που επισπεύδονται για την ικανοποίηση απαιτή-

σεων μικρότερων των 200.000 ευρώ από πιστωτικά

ιδρύµατα, από εταιρείες παροχής πιστώσεων και από

τους εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών.
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