
 

 

30.12.2016 

Ερώτηση προς 

Τον Υπουργό Οικονομικών 

Θέμα: «Ενεργοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 1.α του άρθρου 4 του ν.4346/2015 
σχετικά με τις φορολογικές ρυθμίσεις του ν.4321/2015» 

Σύμφωνα με την παράγραφο 1.α του άρθρου 4 του ν.4346/2015, η οποία τροποποίησε την 

περίπτωση δ’ του άρθρου 8 του ν.4321/2015, όποιος οφειλέτης δεν εξοφλεί τις νέες οφειλές 

του εντός της αποκλειστικής προθεσμίας που αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες μετά την 

υπαγωγή του στις ρυθμίσεις του ν.4321/2015 θα οδηγείται σε απώλεια ρύθμισης. Η ίδια 

παράγραφος προβλέπει πως κατ’ εξαίρεση από την 01/07/2016 έως και την 31/12/2017 δεν 

θα υπάρχει απώλεια ρύθμισης εάν οι νέες οφειλές εξοφλούνται εντός 15 ημερών από όταν 

καταστούν ληξιπρόθεσμες. Από την 01.01.2017 όμως η ίδια διάταξη εισάγει πρόβλεψη μέσω 

της οποίας δύναται να απολεσθεί η ρύθμιση στην περίπτωση που δεν έχει παρέλθει εξάμηνο 

από την προηγούμενη καθυστέρηση εξόφλησης νέων οφειλών.  

Η αυστηροποίηση των προβλέψεων απώλειας των ρυθμίσεων του ν.4321/2015 κατά τη 

διάρκεια μιας περιόδου που η οικονομική δραστηριότητα είναι αναιμική και οι φορολογικές 

υποχρεώσεις φυσικών και νομικών προσώπων βρίσκονται στα ιστορικά υψηλά τους, αποτελεί 

εγγύηση για το γεγονός της απώλειας της ρύθμισης για χιλιάδες οφειλέτες. Παρόλες τις 

αντιξοότητες πολλές ρυθμισμένες οφειλές εξυπηρετούνταν και απέδιδαν σημαντικά ποσά στα 

κρατικά έσοδα. Η ενεργοποίηση των διατάξεων περί των επιπτώσεων στις ρυθμίσεις από 

ανεξόφλητες νέες οφειλές θα πλήξει εντέλει τα φορολογικά έσοδα του Δημοσίου.  

Ακόμα και αν οι νέες οφειλές υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση μετά από αίτηση του οφειλέτη 

πριν τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους η κατάσταση παραμένει δυσχερής 

εξαιτίας του γεγονότος πως η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στην πάγια ρύθμιση του άρθρου 

43 του Κ.Φ.Δ. δεν γίνεται ηλεκτρονικά. Επιπροσθέτως τα βάρη που δημιουργεί η πάγια 

ρύθμιση των 12 δόσεων είναι πολλαπλάσια αυτής του ν.4321/2015 που μπορεί να 

επιμηκυνθεί ως και τις 100 δόσεις, πράγμα που δημιουργεί εύλογες απορίες για το κατά πόσο 

το υφιστάμενο πλαίσιο μπορεί να στηρίξει τους φορολογούμενους που βρίσκονται σε 

αδυναμία καταβολής. Είναι προφανές από αυτά πως από 01/01/2017 το σύστημα των 

ρυθμίσεων θα στερείται της απαραίτητης ευελιξίας, πράγμα που θα αποβεί εις βάρος 

φορολογουμένων και δημοσίων εσόδων. 

 

 

 



 

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

1. Υπάρχει προγραμματισμός για αναστολή της εφαρμογής των από 01.01.2017 

ρυθμίσεων της παραγράφου 1.α του άρθρου 4 του ν.4346/2015 και για παράταση της 

κατ’ εξαίρεση πρόβλεψης για μη απώλεια της ρύθμισης του ν.4321/2015 εάν οι νέες 

οφειλές εξοφλούνται εντός 15 ημερών από όταν καταστούν ληξιπρόθεσμες; 

2. Προτίθεται η ηγεσία του Υπουργείου να προβεί σε κάποιου άλλου είδους διευκόλυνση 

των οφειλετών προκειμένου αυτοί να μην τίθενται εκτός ρύθμισης με μεγάλη ευκολία; 

Υπάρχει σχεδιασμός για τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης υπαγωγής 

στην πάγια ρύθμιση του άρθρου 43 του Κ.Φ.Δ; 

3. Τι εισέπραξε το Δημόσιο από τις φορολογικές ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών του 

ν.4321/2015 το 2016; Ποια η διαφορά των εισπράξεων σε σχέση με το 2015; 

4. Ποιο είναι το συνολικό ποσό οφειλών των ενεργών ρυθμίσεων τον Δεκέμβριο του 

2016; Ποια είναι η διαφορά σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2015;     

 

 

Ο ερωτών Βουλευτής 

 

 

 

 

Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης 


