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Όροι Ρύθμισης ν. 4611/2019 

(Άρθρο 110 Ρυθμίσεις οφειλών προς Ο.Τ.Α. A΄ βαθμού) 

 

1. Απαλλαγές από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και πρόστιμα 

Αριθμός 

Δόσεων 

Ποσοστό απαλλαγής από 

Προσαυξήσεις και Πρόστιμα 

1 100% 

2-24 80% 

25-48 70% 

49-72 60% 

73-100 50% 

 

2. Οφειλές που εντάσσονται στη ρύθμιση 

 Βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες 

 Τελούν σε αναστολή 

 Έχουν ήδη υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση που είναι ακόμα σε ισχύ 

 Δεν έχουν ακόμα βεβαιωθεί αλλά θα βεβαιωθούν έως και 16.07.2019 

 

3. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και 16.09.2019 

 

4. Χρόνος καταβολής δόσεων 

i. Πρώτη δόση: 

Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) 

εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται 

αυτοδικαίως. 

ii. Επόμενες δόσεις: 

Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, 

χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 

 

5. Καθυστέρηση καταβολής δόσης 

Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση πέντε τοις 

εκατό (5%) επί του ποσού της δόσης, από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί. 

 

6. Φορολογική ενημερότητα 

Οι συνεπείς στη ρύθμιση (εφόσον δεν έχουν δέσμευση για άλλο λόγο) παίρνουν φορολογική 

ενημερότητα αν καταβάλλουν: 
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Ποσό σε ρύθμιση Ποσοστό οφειλής που πρέπει να έχει 

εξοφληθεί για χορήγηση 

ενημερότητας 

1-5.000 € 5% 

5.000,01-10.000€ 10% 

10.000,01- 20% 

 

7. Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης 

 Αναστέλλονται (για όσους δεν έχουν ήδη ληφθεί μέτρα είσπραξης) μόνο για τα χρέη που είναι στη 

ρύθμιση 

 Για όσους έχουν ήδη ληφθεί μέτρα τα ποσά που εισπράττονται (από τις κατασχέσεις) πιστώνουν 

τις δόσεις της ρύθμισης. 

 Αν εξοφλήσει ο οφειλέτης το 25% του χρέους μπορεί να γίνει άρση κατάσχεσης, εφόσον το 

ζητήσει ο ίδιος. 

 

8. Παραγραφή οφειλών 

Αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για όσο διαρκεί η ρύθμιση. 

 

9. Απώλεια ρύθμισης 

 Αν δεν καταβληθούν 3 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει η καταβολή της τελευταίας 

δόσης πάνω από 3 μήνες. 

 Αν δεν υποβάλει τις δηλώσεις για το τέλος των ακαθαρίστων εσόδων. 

 

Σχετικά με υπαγωγή στη ρύθμιση του ν. 4611/2019 

 

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται υποβολή αίτησης του οφειλέτη και η καταβολή της πρώτης δόσης 

εντός τριών ημερών. 

Την υπογεγραμμένη αίτηση μπορείτε να υποβάλετε αυτοπροσώπως στο Γραφείο Εσόδων του Δήμου 

Αλιάρτου – Θεσπιέων (Δημαρχιακό Κατάστημα – Λεωφ. Αθηνών Αλίαρτος). 

 

Σχετικά με τον τρόπο καταβολής των δόσεων 

 

Η καταβολή των δόσεων (συμπεριλαμβανομένης και της πρώτης) μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους 

τρόπους: 

1. Στο ταμείο του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  

2. Με χρήση της ταυτότητας πληρωμής που αναγράφεται στο δοσολόγιο που εκδίδεται. 


