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ΘΕΜΑ: «Πως ρυθμίζονται τα χρέη που δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια της πανδημίας. 

Μυστικά και ιδιαιτερότητες της ρύθμισης» 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Η σημερινή ενημέρωση ενδιαφέρει πάσης φύσεως επιχειρηματίες ως επίσης και φυσικά πρόσωπα. Στις 

πρόσφατες ενημερώσεις είχαμε αναφερθεί για την επικείμενη ρύθμιση των χρεών που δημιουργήθηκαν 

κατά την πανδημία (περίοδος Μάρτιος του 2020 έως Ιούλιο του 2021). Για πρώτη φορά καταγράφονται 

λεπτομέρειες και συνοπτικά τα μυστικά και τα ουσιαστικά σημεία της ρύθμισης. 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

 Άνοιξε η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την ρύθμιση των χρεών (Μάρτιος) του 2020 έως 31-07-

2021. 

 Η Αίτηση μπορεί να υποβληθεί έως 31-12-2021 

 Η ρύθμιση έχει ισχύ όταν πληρωθεί η πρώτη δόση έως 31 Ιανουαρίου το 2021. 

 Η δόση καταβάλλεται έως τις τελευταίες εργάσιμες μέρες του μήνα 

ΠΟΤΕ ΧΑΝΕΤΑΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ 

 Όταν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχιζόμενες Δόσεις 

 

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 Πάσης φύσεως επιχειρηματίες που έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση 

 Επιτηδευματίες – Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες – Άνεργοι – Φυσικά πρόσωπα που 

έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού ή εντάχθηκαν στον μηχανισμό στήριξης ως επίσης και 

σε πρόσωπα που ανεστάλει η σύμβαση εργασίας 

ΔΕΝ ΕΝΤΆΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 

 Οι επιστρεπτέες προκαταβολές  

 Χρέη που δημιουργήθηκαν προ covid-19 
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ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

 Σε 36 δόσεις χωρίς τόκους και προσαυξήσεις 

 Από 37 δόσεις έως 72 με επιτόκιο 2,5%  

ΠΟΙΑ ΧΡΕΗ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ 

 Όλα τα χρέη που έχουν βεβαιωθεί στην εφορία. Δηλαδή Φ.Π.Α. – φόρος μισθωτών 

υπηρεσιών 

 Φόρος κληρονομιάς – δωρεές ή γονική παροχή  

 Φόρος από πρόστιμα φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων 

 ΕΝΦΙΑ 

 Όλες οι ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ που δεν έχουν πληρωθεί από Μάρτιο του 2020 έως 31-07-

2021 

 

ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ 

 Απαλλάσονται από πρόστιμα και προσαυξήσεις 

 Χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας 

 Αναβάλλεται η συνέχιση εκτέλεσης αναγκαστικών μέτρων 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν πληρωθεί όλο το ποσόν εφαπαξ δεν υπάρχει κούρεμα όπως συμβαίνει με 

τις επιστρεπτέες προκαταβολές 

 

 

  

 

Με εκτίμηση 

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος 

Τσαπατσάρης Γρηγόριος 


