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Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (16/9/2009)
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Ρύθµιση θεµάτων ΦΠΑ, επισφαλών απαιτήσεων, ληξιπρόθεσµων χρεών προς το ∆ηµόσιο, αναπροσαρµογή ποσού
οφειλών προς ασφαλιστικά ταµεία και αναστολή πλειστηριασµών από πιστωτικά ιδρύµατα
(∆ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ Α’ αρ. 181/16 Σεπτεµβρίου 2009)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Ρύθµιση θεµάτων ΦΠΑ, επισφαλών απαιτήσεων,
ληξιπρόθεσµων χρεών προς το ∆ηµόσιο, αναπροσαρµογή
ποσού οφειλών προς ασφαλιστικά ταµεία και αναστολή
πλειστηριασµών από πιστωτικά ιδρύµατα

Άρθρο 2
1. Τα ποσοστά που αναφέρονται στην περίπτωση θ’
της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορο−
λογίας Εισοδήµατος, που κυρώθηκε µε το ν. 2238/1994
(Φ.Ε.Κ. Α151) αυξάνονται από µισό τοις εκατό (0,5%) και
ένα τοις εκατό (1%), σε ένα τοις εκατό (1%) και ένα και
µισό τοις εκατό (1,5%) αντίστοιχα.
2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου έχουν
εφαρµογή για δαπάνες που πραγµατοποιούνται για δι−
αχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανου−
αρίου 2009 και µετά.
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 44 παρ.1 του Συντάγµατος,
2. την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και
απρόβλεπτης ανάγκης:
α) να ολοκληρωθεί η προσαρµογή της φορολογικής
νοµοθεσίας πριν από την λήξη του τρέχοντος έτους,
προκειµένου να εκτελεσθεί απρόσκοπτα ο κρατικός
προϋπολογισµός του έτους 2010 και να ρυθµισθούν θέ−
µατα επισφαλών απαιτήσεων και
β) να προστατευθούν άµεσα, ενόψει της οικονοµικής
κρίσεως, οι πολίτες που αντιµετωπίζουν δυσχέρειες
για την έγκαιρη εξόφληση των χρεών τους προς το
∆ηµόσιο, οι µικροοφειλέτες που υπόκεινται σε ποινικές
διώξεις και οι δανειολήπτες που δεν δύνανται να αντι−
µετωπίσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις,
3. Το γεγονός ότι, ενόψει της οικονοµικής κρίσης,
καθίσταται άµεσα αναγκαία η θέσπιση των ανωτέρω
ρυθµίσεων, οι οποίες αποσκοπούν στην τόνωση της
ρευστότητας των επιχειρήσεων και στην ανακούφιση
δοκιµαζόµενων πολιτών.
4. Το απρόβλεπτο γεγονός της προκήρυξης πρόωρων
γενικών βουλευτικών εκλογών, που έχει ως συνέπεια
την αδυναµία της έγκαιρης ψήφισης των ρυθµίσεων
της παρούσας πράξης µε τυπικό νόµο.
Με πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζουµε:

Περιοδική δήλωση, η οποία υποβάλλεται χωρίς την
ταυτόχρονη καταβολή ποσοστού τριάντα τοις εκατό
(30%) τουλάχιστον του οφειλόµενου φόρου, θεωρείται
ως απαράδεκτη και δεν παράγει κανένα έννοµο απο−
τέλεσµα.
2. Στους υποκείµενους στο φόρο που έχουν κάνει χρήση
της ευχέρειας που τους παρέχεται στην παράγραφο 1
και υποβάλλουν ανακριβή ή δεν υποβάλλουν περιοδική
δήλωση Φ.Π.Α. επιβάλλεται αντί πρόσθετου φόρου µόνο
πρόστιµο ίσο µε το τριπλάσιο της διαφοράς του φόρου
που οφείλεται. Για το πρόστιµο αυτό δεν έχουν εφαρµογή
οι διατάξεις για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς.
3. Ο Προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ. υποχρεούται να προβαί−
νει άµεσα στη βεβαίωση του φόρου που προκύπτει από
τις δηλώσεις των διατάξεων της παραγράφου 1.
4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για πε−
ριοδικές δηλώσεις των οποίων η προθεσµία υποβολής
λήγει από 20.10.2009 και µετά.
5. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Οικο−
νοµικών ορίζονται οι διαδικασίες και κάθε λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.
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Άρθρο 1
1. Παρέχεται η δυνατότητα τµηµατικής καταβολής του
φόρου που οφείλεται µε την υποβολή των αρχικών χρεω−
στικών περιοδικών δηλώσεων, που προβλέπονται από τις
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Κώδικα
Φ.Π.Α. (κυρ. ν. 2859/2000), στους υποκείµενους στο φόρο
που τηρούν βιβλία Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., µε
καταληκτική ηµεροµηνία καταβολής του συνολικά οφει−
λόµενου φόρου το τέλος του δεύτερου µήνα από τη λήξη
του µήνα υποβολής της περιοδικής δήλωσης ως εξής:
καταβολή ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον
του οφειλόµενου φόρου µε την υποβολή της δήλωσης,
καταβολή του υπολοίπου φόρου σε δύο ισόποσες
µηνιαίες δόσεις.
Το ποσό της κάθε δόσης προσαυξάνεται κατά ποσοστό
ένα τοις εκατό (1%) µέχρι τη λήξη του δεύτερου µήνα από
τη λήξη του µήνα της υποβολής της δήλωσης.
Από τον τρίτο µήνα επιβάλλεται προσαύξηση κατά
Κ.Ε.∆.Ε. που ανέρχεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%)
για κάθε µήνα καθυστέρησης.
Στους υποκείµενους στο φόρο που καταβάλλουν του−
λάχιστον το τριάντα τοις εκατό (30%) του οφειλόµε−
νου φόρου και κάνουν χρήση της ευχέρειας αυτής δεν
επιβάλλονται οι προβλεπόµενες κυρώσεις µέχρι και το
τέλος του δεύτερου µήνα από τη λήξη του µήνα υπο−
βολής της περιοδικής δήλωσης.
Από τον τρίτο µήνα από τη λήξη του µήνα υποβολής της
δήλωσης επιβάλλονται όλες οι προβλεπόµενες κυρώσεις.

Άρθρο 3
1. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 234
του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, που κυρώθηκε µε
το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999 (Φ.Ε.Κ. Α΄97), αντικα−
θίσταται ως εξής:
«(β) το συνολικό ληξιπρόθεσµο χρέος προς το ∆ηµόσιο
από κάθε αιτία, συµπεριλαµβανοµένων και των κάθε
είδους τόκων και προσαυξήσεων, υπερβαίνει το ποσό
των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ».
2. Όσοι, κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτού
του νόµου, κρατούνται, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων
των άρθρων 231 έως και 243 του Κώδικα ∆ιοικητικής
∆ικονοµίας, για ποσό µικρότερο των 150.000 ευρώ, απο−
λύονται µε επιµέλεια του διευθυντή της φυλακής.
3. Αποφάσεις που διατάσσουν, κατ’ εφαρµογή των
διατάξεων των άρθρων 231 έως και 243 του Κώδικα
∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, προσωπική κράτηση για ποσό
κατώτερο αυτού της προηγουµένης παραγράφου και
δεν έχουν εκτελεστεί, δεν εκτελούνται. Εκκρεµείς αιτή−
σεις προϊσταµένων δηµοσίων οικονοµικών υπηρεσιών
και τελωνείων καθώς και ένδικα µέσα κατά πρωτόδικων
αποφάσεων για χρέη κατώτερα του ποσού της προη−
γουµένης παραγράφου, δεν εισάγονται για συζήτηση.
Άρθρο 4
Το άρθρο 33 του ν. 3346/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 140) αντικα−
θίσταται ως εξής:
«Άρθρο 33
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Για την εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2 του άρ−
θρου 1 του α.ν. 86/1967 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 136) απαιτείται το ποσό
των ασφαλιστικών εισφορών, που βαρύνουν τον υπό−
χρεο (εργοδοτικών) καθώς και των παρακρατουµένων
ασφαλιστικών εισφορών των εργαζοµένων, να υπερβαί−
νει συνολικώς τα πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ».

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
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Άρθρο 5
Αναστέλλονται έως και 31.12.2009 οι πλειστηριασµοί, οι
οποίοι επισπεύδονται για την ικανοποίηση απαιτήσεων
που δεν υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων χιλιάδων
(200.000) ευρώ, από πιστωτικά ιδρύµατα και εταιρείες
παροχής πιστώσεων, καθώς και από τους εκδοχείς των
απαιτήσεων αυτών.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ,
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ−ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ,
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΕΝ∆ΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆ΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
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Άρθρο 6
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετι−
κά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος,
αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Σεπτεµβρίου 2009

