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- ΚΕΕΕ 

Επιμελητήρια Χώρας 

Θέμα: Απώλεια ρύθμισης των 100 δόσεων 

Με βάση το άρθρο 4 του ν. 4346/2015, η ρύθμιση του ν. 4321/2015 για τις 100 
δόσεις χάνεται εφόσον προκύψουν νέες οφειλές προς το Δημόσιο και δεν εξοφληθούν 
εντός 15 ημερών από τη λήξη της κανονικής προθεσμίας καταβολής τους, εάν η 
προθεσμία αυτή λήγει μετά της 30-6-2016. Επίσης αν δεν μπορέσει ο υπόχρεος να 
ρυθμίσει τις νέες οφειλές που θα προκύψουν, πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες, 
σε 12 μηνιαίες δόσεις με την πάγια ρύθμιση του ΚΔΦ, τότε χάνει και την ρύθμιση 
των 100 δόσεων και επιβαρύνεται με όλες τις προσαυξήσεις που επανέρχονται. 
Επιπλέον δεν ισχύει η ηλεκτρονική υποβολή στο TAXIS πάγιας ρύθμισης των 12 
δόσεων αλλά ο υπόχρεος οφείλει να προσέλθει αυτοπροσώπως στην αρμόδια ΔΟΥ 
και να υποβάλει πολυσέλιδη αίτηση-υπεύθυνης δήλωση στο οποίο θα πρέπει να 
αναγράψει αναλυτικά στοιχεία για τα μηνιαία εισοδήματά του και την περιουσιακή 
του κατάσταση. 

κύριε Υπουργέ, 

μέσα από τις διαμαρτυρίες μελών μας και την καθημερινή επαφή μας με τον 
κόσμο της αγοράς, δυστυχώς οι προβλέψεις μας είναι ότι, όχι μόνο θα χαθεί η 
ρύθμιση των 100 δόσεων στην οποία είχαν υπαχθεί χιλιάδες μικροί και μικρομεσαίοι 
επιχειρηματίες, αλλά θα σταματήσει και η πληρωμή των νέων οφειλών που θα 
προκύψουν από τα νέα εκκαθαριστικά σημειώματα και τον ΕΝΦΙΑ που αναμένεται. 

Η συγκεκριμένη διάταξη του νόμου την οποία υιοθετήσατε και ψηφίσατε κατ' 
απαίτηση των δανειστών είναι εντελώς παράλογη. Οδηγεί σε χιλιάδες λουκέτα λόγω 
αδυναμίας πληρωμών, διότι αν χαθεί η ρύθμιση των 100 δόσεων, πως θα τις ρυθμίσει 
ο υπόχρεος σε 12 δόσεις, την στιγμή που δίνει αγώνα να πληρώσει τις νέες οφειλές 
και μάλιστα αυξημένες. 
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κύριε Υπουργέ, 

αν έχετε στόχο να δώσετε ρεαλιστική λύση ώστε να αποφευχθεί το κλείσιμο 
επιχειρήσεων, η απώλεια θέσεων εργασίας και η μείωση των εσόδων για το 
δημόσιο άμεσα ή έμμεσα, πρέπει να προβείτε στην τροποποίηση της 
υφιστάμενης διάταξης επαναφέροντας το θέμα, ώστε να μην χάνεται η ρύθμιση 
των 100 δόσεων, ως ανεξάρτητη από τις νέες οφειλές οι οποίες θα μπορούν να 
ρυθμίζονται ηλεκτρονικά από το TAXIS σε 12 δόσεις. 

Εξάλλου κύριε Υπουργέ η ταλαίπωρη αυτή ρύθμιση, που ο μικρομεσαίος 
αξιοποίησε για να μπορέσει να είναι συνεπής, καταλήγει με πολλαπλές παρεμβάσεις 
ανενεργή και δημιουργεί συνθήκες πλέον πλήρους απαξίωσης και εγκατάλειψης, 
λόγω αδυναμίας. 

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας 


