
ΡΥΘΜΙΣΗ  Ν. 4152/13     (ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ Ή ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ) 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 10.000 € 

 

Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά (εκτός της αίτησης) πρέπει να υποβληθούν στον ΤΥ∆Ε ή να 

σταλούν µε συστηµένη αποστολή σε 30 εργάσιµες ηµέρες.  

 

1. Φωτοτυπία της αίτησης που έχει υποβληθεί για υπαγωγή σε ρύθµιση ( συµπληρωµένη 

µε στοιχεία που τυχόν λείπουν π.χ. ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, δ/νση, δόσεις που επιλέγονται κλπ) 

ή συµπληρωµατική (της αρχικής) αίτηση στο ειδικό έντυπο αίτησης για ρύθµιση που 

υπάρχει στο διαδίκτυο µε τα πλήρη στοιχεία. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του οφειλέτη στην οποία να δηλώνεται ότι, δεν 

έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του οφειλέτη στην οποία να δηλώνεται η αδυναµία 

εξόφλησης της οφειλής τη δεδοµένη χρονική στιγµή, καθώς και βιωσιµότητας του 

διακανονισµού, όπως περιγράφεται αναλυτικά στις προϋποθέσεις υπαγωγής στη 

ρύθµιση που υπάρχουν στο διαδίκτυο και υποβολή σχετικών δικαιολογητικών που 

απαιτούνται. 

4. Πιστοποίηση πάγιας εντολής αυτόµατης χρέωσης (για την καταβολή των δόσεων). 

 

Μετά την καταβολή της α’ δόσης εντός 7 εργάσιµων ηµερών, της β΄ δόσης και των 

επόµενων στο τέλος κάθε µήνα, την υποβολή του συνόλου των δικαιολογητικών εντός 30 

εργάσιµων ηµερών και την πιστοποίηση αυτόµατης χρέωσης, καθώς και την αξιολόγηση της 

υπηρεσίας σε ένα εξάµηνο περίπου θα κληθείτε να παραλάβετε ή θα σταλεί η οριστικά 

χορηγηθείσα πράξη ρύθµισης οφειλών.  

 

Αν ο οφειλέτης έχει αλλαγές στην ασφαλιστική του κατάσταση (ανάληψη υπηρεσίας µε 

πάγια αντιµισθία, αναστολή κλπ), η οποία δεν έχει κοινοποιηθεί στον ΤΥ∆Ε, πρέπει να 

προσκοµίσει πιστ/κό µεταβολών του οικείου Συλλόγου & βεβαιώσεις των αρµόδιων αρχών 

εντός της προθεσµίας των 30 ηµερών. 

                                     
ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ∆ΩΝ- ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΥ∆Ε 



 
  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ
(1)

:  

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail):  

 
 

 
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 

(3)
, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 

Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 
• Έχω / ∆εν έχω καταδικαστεί για φοροδιαφυγή. 
 

• Αδυνατώ να εξοφλήσω την οφειλή µου ................................ και βεβαιώνω ότι έχω τη δυνατότητα να την 
εξοφλήσω τµηµατικά ................................... 

• Στοιχεία δηλούµενου µηνιαίου εισοδήµατος :  α) µηνιαίο καθαρό εισόδηµα (ποσό) ……….……………...…. 
β) πάγιες µηνιαίες υποχρεώσεις (από δάνεια τράπεζας, ΙΚΑ, δηµοσίου κλπ - ποσά) ………………..………..…..  
γ) αναµενόµενο (επιπλέον) µηνιαίο εισόδηµα (περιγραφή, ποσό)…………………………………..  / ετήσιο 
οικογενειακό εισόδηµα ................................................. € 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 



  

 
• ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ που διαθέτω: 

Α)  ακίνητη περιουσία : έχω δηλώσει το σύνολο των εµπράγµατων δικαιωµάτων µου επί ακινήτων στο Ε9, το 
οποίο υποβάλλω µε επικυρωµένο αντίγραφό του στον ΤΥ∆Ε, και µη δηλωθέντα εµπράγµατα δικαιώµατα επί 
ακινήτων (πχ εµπράγµατα δικαιώµατα πρόσφατα αποκτηθέντα ή εµπράγµατα στο εξωτερικό για τα οποία δεν 
υπάρχει υποχρέωση δήλωσης) /∆ιεύθυνση, περιγραφή, εµπράγµατο δικαίωµα, ποσοστό..................... 
…………….............................................................................................................................................……………..   
Β) πλωτά, εναέρια µεταφορικά µέσα και τα κάθε χρήσης οχήµατα : έχω δηλώσει το σύνολό τους στο  Ε1, ως εξής : 
ΟΧΗΜΑΤΑ : 1)....................................2)…………………........... (στοιχεία κυκλ/ρίας, κυβικά, έτος κυκλ.)  και µη 
δηλωθέντα µεταφορικά µέσα και οχήµατα (δεν υφίσταται υποχρέωση δήλωσης, πρόσφατα αποκτηθέντα κλπ) / 
είδος, αριθµός κυκλοφορίας/νηολογίου, ποσοστό κλπ ……………………………………………………………………..  
Γ) λοιπά περιουσιακά στοιχεία : οµόλογα, µετοχές, οµολογίες, µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων, παράγωγα 
χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, άλλα / περιγραφή (είδος, τίτλος, αριθµός χαρτοφυλακίου, τρέχουσα αξία 
………………………..  / Συµµετοχή σε κάθε είδους επιχειρήσεις / περιγραφή, είδος συµµετοχής, είδος επιχείρησης 
κλπ................ / Κινητά αξίας (πχ έργα τέχνης, συλλογές) / περιγραφή, είδος, πλήθος, αξία.............................. / 
Λοιπές απαιτήσεις – άλλες περιπτώσεις...........................................................................................................  
∆) Λογαριασµοί σε τράπεζες, ταµιευτήρια, ΕΛΤΑ και άλλα ηµεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύµατα / αριθµοί 
λογαριασµών (ΙΒΑΝ)  1) ΙΒΑΝ...........................................................€.................  
2) ΙΒΑΝ………………………….............€.................. 
Επιπλέον διαθέτω ........................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 

 
 

 
 

Ηµεροµηνία:      ……….20…… 
 

Ο – Η ∆ηλ. 
 
 
 

(Υπογραφή/Σφραγίδα) 

 


