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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ   Αρ. Πρωτ.            Β.  Προτ/τας 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ   Γ36/02/13 

ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Πληροφορίες : Ε. Γανωτίδου 
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            Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο.  

 

        ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

        Ως συνημμένος πίνακας διανομής 

 

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 Ν.4225/2014» 
 
Σχετ.: Το υπ’ αριθ.πρωτ.1073/63/15-1-2014 έγγραφο της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας 
 

Με την παρούσα σας κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4225/2014 
(ΦΕΚ 2/Α΄/7-1-2014), «Αναβάθµιση και βελτίωση των µηχανισµών είσπραξης των 
ασφαλιστικών φορέων, πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές 
διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» και 
σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

 
1. Όπως είναι γνωστό, οι οφειλέτες που υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής σε ρύθµιση 
οφειλών σύµφωνα µε τις διατάξεις των υποπαραγράφων ΙΑ.1 ή /και ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ 
του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α΄/9-5-2013), υποχρεούνται να προσκοµίσουν, στο 
αρµόδιο για την έκδοσης απόφασης ρύθµισης διοικητικό όργανο, στοιχεία και 
δικαιολογητικά ανάλογα µε το ύψος της οφειλής. 

Η προσκόµιση στοιχείων και δικαιολογητικών αποτελεί υποχρέωση των οφειλετών 
µε ύψος οφειλής άνω των 5.000 ευρώ, ενώ για οφειλέτες φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε 
κύρια οφειλή έως 5.000 ευρώ προβλέφθηκε απλούστερη διαδικασία (προσκόµιση 
υπεύθυνης δήλωσης για την αδυναµία εξόφλησης τη δεδοµένη χρονική στιγµή, για τη 
µη καταδίκη τους ή τη µη άσκηση εις βάρος τους ποινικής δίωξης για φοροδιαφυγή, 
κ.λ.π.). 

Με τις κοινοποιούµενες διατάξεις, για λόγους απλούστευσης των διαδικασιών, 
τροποποιείται το ανωτέρω όριο των 5.000 ευρώ, όπως αυτό προβλεπόταν στις διατάξεις 
του πρώτου εδαφίου και του στοιχείου αα΄ της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου 
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ΙΑ.1, καθώς και του πρώτου εδαφίου του στοιχείου β΄ της περίπτωσης 2 της 
υποπαραγράφου ΙΑ.  

Πλέον, οι προϋποθέσεις υπαγωγής που αναφέρονται στις προαναφερόµενες 
διατάξεις, θα εφαρµόζονται σε οφειλές άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. 

Ως εκ τούτου, οι διαδικασίες που αφορούσαν στην ένταξη σε ρύθµιση των 
οφειλών έως 5.000 ευρώ θα εφαρµόζονται εφεξής για ποσά έως 10.000 ευρώ. 

Στην ανωτέρω τροποποίηση δεν εµπίπτει η περίπτωση των φυσικών προσώπων που 
δεν ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα, για τους οποίους εξακολουθεί να ισχύει η 
δυνατότητα ρύθµισης οφειλών τους έως 5.000 Ευρώ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις 
διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περ. 2α της υποπαραγράφου ΙΑ.2 του 
Ν.4152/2013. 
 
2. Επιπλέον, σύµφωνα µε τις κοινοποιούµενες διατάξεις, διαγράφεται το εδάφιο β, 
της περ.1 της υποπαραγράφου ΙΑ.2, όπως είχε τροποποιηθεί µε το αρθ.17 του 
Ν.4180/2013 και εποµένως καταργείται η υποχρέωση ασφαλιστικής και φορολογικής 
ενηµερότητας ως προϋπόθεση υπαγωγής σε ρύθµιση. 
 
3. Τέλος, στην παράγραφο ΙΑ του Ν.4152/2013, αντικαθίστανται το τελευταίο 
εδάφιο του στοιχείου γγ΄ της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.1 και το τελευταίο 
εδάφιο του στοιχείου β΄ της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 ως εξής: 
«Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθµισης οφειλές που αφορούν οφειλέτες που 
έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή». 

Κατόπιν των ανωτέρω, µετά την εφαρµογή των διατάξεων του αρθ.12 του 
Ν.4225/2014, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή σε ρύθµιση των οφειλετών εκείνων που 
έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή ενώ δε θα εξετάζεται η τυχόν ύπαρξη ποινικής 
δίωξης για φοροδιαφυγή εις βάρος του οφειλέτη. 

 
(Συν.: 7 φύλλα) 

 
 

 

 

  
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ Κ.Ε.Α.Ο. 

 

 

ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑ∆ΟΥ 
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