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ΕΚΟΤΙΑ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΜΩΝ ΟΥΕΙΛΩΝ ΕΚΣΟ ΡΤΘΜΙΗ 

ε ςυνζχεια τθσ ψιφιςθσ του ν. 4320/19.3.2015 και ειδικότερα του άρκρου 34 που αφορά ςτθν 

εκοφςια καταβολή μζρουσ ή ςυνόλου οφειλήσ εκτόσ ρφθμιςησ με απαλλαγι από τισ 

προςαυξιςεισ, τουσ τόκουσ και τα πρόςτιμα εκπρόκεςμθσ καταβολισ που τισ επιβαρφνουν και 

για τθ διευκόλυνςθ των φορολογουμζνων, δθμιουργικθκε εκτφπωςθ για τθ «υγκεντρωτική 

Εικόνα Οφειλών εκτόσ Ρφθμιςησ», τθσ οποίασ το περιεχόμενο αναλφεται παρακάτω. 

Η εκτφπωςθ χωρίηεται ςε τρία (3) βαςικά τμιματα: 

Α. Αναλυτικζσ πληροφορίεσ για κάθε οφειλή 

 Ο Α.Φ.Μ. και το Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία, του Φυςικοφ ι Νομικοφ Προςϊπου 

αντίςτοιχα 

 Η Δ.Ο.Τ. ςτθν οποία ζχει βεβαιωκεί το χρζοσ 

 Σο είδοσ του φόρου, το οικονομικό ζτοσ που αφορά το χρζοσ κακϊσ και θ ημερομηνία 

βεβαίωςησ 

 

 Σο αρχικό βεβαιωθζν ποςό 

 Σο μη ληξιπρόθεςμο υπόλοιπο, εφόςον υπάρχει 

 Σο ληξιπρόθεςμο υπόλοιπο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ εκτφπωςθσ 

 Σα τζλη, που αφοροφν ςε ποςοςτό επί του κεφαλαίου και δεν τυγχάνουν απαλλαγισ 

 Οι προςαυξήςεισ και οι τόκοι μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ εκτφπωςθσ 
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 Σο ποςό ολικήσ εξόφληςησ ςτο οποίο ακροίηονται μθ λθξιπρόκεςμο υπόλοιπο, 

λθξιπρόκεςμο υπόλοιπο και τζλθ, ενϊ αγνοοφνται οι εν λόγω προςαυξιςεισ και τόκοι 

 Σο ποςοςτό μείωςησ τθσ ςυνολικισ οφειλισ. το ςυγκεκριμζνο παράδειγμα, θ ςυνολικι 

οφειλι είναι: 1.565,68 + 814,16 = 2.379,84, οπότε θ μείωςθ που προκφπτει με τθν 

απαλλαγι είναι 814,16 * 100 / 2.379,84 = 34,21% 

 Η ημερομηνία για την οποία ιςχφει θ τρζχουςα αποτφπωςθ 

 Η Σαυτότητα Οφειλήσ (Σ.Ο.), θ οποία είναι μοναδικι για κάκε χρζοσ και 

χρθςιμοποιείται για τθν πλθρωμι μζςω τραπεηϊν ι ΕΛ.ΣΑ. για το ςυγκεκριμζνο χρζοσ 

Β. Πληροφορίεσ για το ςφνολο των οφειλών 

Περιλαμβάνει ακροιςτικά όλεσ τισ οφειλζσ εκτόσ ρφκμιςθσ και τα ποςά για τθν ολικι 

εξόφλθςθ, τισ προςαυξιςεισ και τουσ τόκουσ κακϊσ και το ςυνολικό ποςοςτό μείωςθσ, όπωσ 

επίςθσ και χριςιμεσ επιςθμάνςεισ για τθν πλθρωμι ςτισ Σράπεηεσ ι τα ΕΛ.ΣΑ. 

ΠΡΟΟΧΗ: Εάν ο φορολογοφμενοσ ζχει για παράδειγμα 5 οφειλζσ και επικυμεί να τισ 

εξοφλιςει ολικά, κα πρζπει να προςκομίςει ςτθν τράπεηα 5 Σαυτότθτεσ Οφειλισ. 

Γ. υγκεντρωτική εικόνα οφειλών 

Η ςυγκεντρωτικι εικόνα οφειλϊν αφορά ςε εναλλακτικό τρόπο αποτφπωςθσ όλων των 

οφειλϊν, για τθν διευκόλυνςθ όςων ζχουν περιςςότερεσ από τρεισ (3) οφειλζσ. 
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Περιλαμβάνει τα ςτοιχεία που απεικονίηονται ςτο τμιμα Α τθσ εκτφπωςθσ και επιπλζον το 

ποςό τθσ ςυνολικισ οφειλισ. 

 

Σα ποςοςτά μείωςθσ τθσ οφειλισ που εμφανίηονται ςτθν παροφςα εκτφπωςθ αφοροφν ςτθν 

ολικι εξόφλθςθ τθσ οφειλισ. ε κάκε περίπτωςθ δφναται να καταβλθκεί μζροσ τθσ οφειλισ με 

απαλλαγι των προςαυξιςεων που αναλογοφν ςε αυτιν τθν καταβολι. 

 

Η ολική / μερική εκοφςια καταβολή ληξιπρόθεςμων οφειλών εκτόσ ρφθμιςησ με δυνατότητα 

απαλλαγήσ από προςαυξήςεισ και τόκουσ παρζχεται για τισ καταβολζσ που θα 

πραγματοποιηθοφν μζχρι τισ 27 Μαρτίου 2015. 


