
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Αθήνα,  20/07/2022
Αρ. Πρωτ. : 174316

ΔΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4738/2020

στην υπ’ αριθμ. 174316 αίτηση του/της ΡΟΖΑ ΖΙΤΙΡΙΔΟΥ
 με ΑΦΜ 116513720

Το Ελληνικό Δημόσιο όπως εκπροσωπείται στην παρούσα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.2 του Ν.4738/2020 έχοντας
υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4738/2020 (Α΄ 207), όπως ισχύει
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 66468 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ Β΄2484/10-6-2021) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
όπως ισχύει, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 71 του ν. 4738/2020
συμφωνεί στην κατάρτιση διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών σύμφωνα με την κάτωθι αναγραφόμενη πρόταση:

Ι. Ο Αιτών/ η Αιτούσα υπέβαλε αίτηση εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών υπ’ αριθμ. 174316  ημ. οριστικής υποβολής:20/07/2022

Στοιχεία Αίτησης

ΑΦΜ Αιτούντα Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Διεύθυνση/Έδρα Υπογράφων/ Υπογράφοντες

116513720 ΡΟΖΑ ΖΙΤΙΡΙΔΟΥ Θ ΧΑΤΖΙΚΟΥ 56 , 56122 , ΜΕΝΕΜΕΝΗ -

ΙΙ. Ο πίνακας των ρυθμιζόμενων με την παρούσα οφειλών του αιτούντος προς το Ελληνικό Δημόσιο έχει ως έξης:

Στοιχεία Ρυθμιζόμενων Οφειλών

Στοιχεία οφειλής
Ημερομηνία
βεβαίωσης

Βασική οφειλή με
δυνατότητα διαγραφής

Βασική οφειλή χωρίς
δυνατότητα διαγραφής

(παρακρατούμενοι,
επιρριπτόμενοι

φόροι)

Βασική οφειλή από
πρόστιμα

Προσαυξήσεις
Σύνολο

ρυθμιζόμενης
οφειλής

4233/1/1/98/2021/10152/1247/10/
1

20/10/2021 € 571,47 € 0 € 0 € 29,2 € 600,67

4233/1/1/98/2021/10152/1247/11/
1

20/10/2021 € 553,93 € 0 € 0 € 28,31 € 582,24

4233/1/1/98/2021/10152/1247/12/
1

20/10/2021 € 557,95 € 0 € 0 € 28,51 € 586,46
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Στοιχεία Ρυθμιζόμενων Οφειλών

Στοιχεία οφειλής
Ημερομηνία
βεβαίωσης

Βασική οφειλή με
δυνατότητα διαγραφής

Βασική οφειλή χωρίς
δυνατότητα διαγραφής

(παρακρατούμενοι,
επιρριπτόμενοι

φόροι)

Βασική οφειλή από
πρόστιμα

Προσαυξήσεις
Σύνολο

ρυθμιζόμενης
οφειλής

4233/1/1/98/2021/10152/1247/13/
1

20/10/2021 € 536,63 € 0 € 0 € 27,42 € 564,05

4233/1/1/98/2021/10152/1247/14/
1

20/10/2021 € 545,01 € 0 € 0 € 27,85 € 572,86

4233/1/1/98/2021/10152/1247/15/
1

20/10/2021 € 2.384,63 € 0 € 0 € 121,85 € 2.506,48

4233/1/1/98/2021/10152/1247/16/
1

20/10/2021 € 2.355,68 € 0 € 0 € 120,38 € 2.476,06

4233/1/1/98/2021/10152/1247/17/
1

20/10/2021 € 2.415,39 € 0 € 0 € 123,43 € 2.538,82

4233/1/1/98/2021/10152/1247/18/
1

20/10/2021 € 2.446,73 € 0 € 0 € 125,03 € 2.571,76

4233/1/1/98/2021/10152/1247/8/1 20/10/2021 € 528,43 € 0 € 0 € 27 € 555,43

4233/1/1/98/2021/10152/1247/9/1 20/10/2021 € 520,68 € 0 € 0 € 26,61 € 547,29

Σύνολο € 13.416,53 € 0 € 0 € 685,59 € 14.102,12
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Η αποπληρωμή θα γίνει σε 240 μηνιαίες δόσεις θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κάτωθι πίνακες:

ΙΙΙ. Πρόταση ρύθμισης:

Πρόταση Αναδιάρθρωσης Οφειλών Ελληνικού Δημοσίου

Βασική οφειλή με
δυνατότητα διαγραφής

Βασική οφειλή χωρίς
δυνατότητα διαγραφής

(παρακρατούμενοι,
επιρριπτόμενοι φόροι)

Βασική οφειλή από
πρόστιμα

Προσαυξήσεις
Ποσό

διαγραφής/απαλλαγής
Ποσό οφειλής προς

ρύθμιση
Πληρωτέος τόκος

Συνολικό ποσό πληρωμής

€ 13.416,53 € 0 € 0 € 685,59 € 3.736,29 € 10.365,83 € 6.052,53 € 16.418,36

Δοσολόγιο

Έτος αποπληρωμής Μήνες εντός έτους αποπληρωμής Mηνιαίο ποσό αποπληρωμής Ετήσιο ποσό αποπληρωμής

1 12 € 68,41 € 820,92

2 12 € 68,41 € 820,92

3 12 € 68,41 € 820,92

4 12 € 68,41 € 820,92

5 12 € 68,41 € 820,92

6 12 € 68,41 € 820,92

7 12 € 68,41 € 820,92

8 12 € 68,41 € 820,92

9 12 € 68,41 € 820,92

10 12 € 68,41 € 820,92

11 12 € 68,41 € 820,92

12 12 € 68,41 € 820,92

13 12 € 68,41 € 820,92

14 12 € 68,41 € 820,92

15 12 € 68,41 € 820,92
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Δοσολόγιο

Έτος αποπληρωμής Μήνες εντός έτους αποπληρωμής Mηνιαίο ποσό αποπληρωμής Ετήσιο ποσό αποπληρωμής

16 12 € 68,41 € 820,92

17 12 € 68,41 € 820,92

18 12 € 68,41 € 820,92

19 12 € 68,41 € 820,92

20 12 € 68,41 € 820,92

Σύνολο 240 € 16.418,36
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IV. Λοιποί όροι:
1. Η παρούσα πρόταση ρύθμισης έχει εξαχθεί από το υπολογιστικό εργαλείο της περ. ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4738/2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στα άρθρα 8 έως και 8Δ της υπ’ αριθ. 67360 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ Β΄ 2499/10-6-2021) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως ισχύει, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4738/2020, και τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 66468 ΕΞ
2021 (ΦΕΚ Β΄2484/10-6-2021) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
2. Η αποδοχή της παρούσας πρότασης ρύθμισης από τον Αιτούντα πρέπει να γίνει εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της πρότασης μέσω
της ηλεκτρονικής διαδικασίας.
3. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την αποδοχή της πρότασης ρύθμισης από τον
Αιτούντα. Η παρούσα σύμβαση θεωρείται ότι έχει καταρτιστεί από την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης από τον Αιτούντα.
4. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα αρχής γενομένης από την ημερομηνία αποδοχής της
πρότασης ρύθμισης.
5. Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης για οποιονδήποτε από τους παρακάτω λόγους, το σύνολο της οφειλής που παραμένει ανεξόφλητο καθίσταται αμέσως
ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης, μαζί με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Η ρύθμιση απόλλυται αυτοδίκαια, όταν συντρέξει τουλάχιστον ένας από τους παρακάτω λόγους:
i. μη καταβολή δόσεων ή μερική καταβολή δόσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στην ρύθμιση, έως τη συμπλήρωση του ποσού που αντιστοιχεί σε τρεις (3) δόσεις,
ii. παράλειψη του οφειλέτη να υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας, καθώς και την προβλεπόμενη Αναλυτική
Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), εντός τριών (3) μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους,
iii. παράλειψη του οφειλέτη να εξοφλήσει ή να τακτοποιήσει με νόμιμο τρόπο, με αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής, βάσει νόμου, δικαστικής
απόφασης ή προσωρινής διαταγής, τις οφειλές του προς το Δημόσιο που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες πριν από τη σύναψη της διμερούς σύμβασης και δεν υπάγονται σε
αυτήν, εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης, ή, προκειμένου για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά τη σύναψη της
σύμβασης, εντός εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους.
6. Ως προς τα αποτελέσματα της σύναψης της παρούσας σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 της Κοινής Υπουργικής
Απόφασης 66468 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ Β' 2484).
7. Υπηρεσία εξυπηρέτησης και ενημέρωσης του οφειλέτη για την παρούσα εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών είναι η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (ΕΜΕΙΣ) της
ΑΑΔΕ.
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