Πιο ευνοϊκή η ρύθμιση των 100 δόσεων παραδείγματα.
Παράδειγμα 1ο για μη καταβολή Φ.Μ.Υ.
Φόρος Δήλωση
Φ.Μ.Υ.
χρεωστικό
10.000 ευρώ

Περίοδος

Σεπτεμβρίου
2013

Πρόστιμο ν. 2523/1997 (3,5% ανά μήνα και μέχρι
120% για μη υποβολή)

Η δήλωση
έπρεπε να
υποβληθεί

Ο έλεγχος
γίνεται στις

25 Ιουλίου 2014
και
Οκτώβριο 2013 καταλογίζονται
τα σχετικά
πρόστιμα
3,5%*10 μήνες = 35% * 10.000 = 3.500,00 ευρώ

Μετά τον καταλογισμό του φόρου και ων προστίμων στις 25 Ιουλίου και εφόσον μέχρι σήμερα δεν
έχει εξοφληθεί η συγκεκριμένη οφειλή, ξεκινούν οι προθεσμίες για την υποβολή των προστίμων των
άρθρων 53 και 57 του ν.4174/2013.
(10.000+3.500) 13.500 * 0,73% * 8 μήνες έως
Πρόστιμο άρθρου 53 (τόκοι)
σήμερα = 788,4 ευρώ
1
Πρόστιμο εκπρόθεσμου καταβολής άρθρου 57
Δεν υπολογίζεται καθώτι < από του άρθρου 59
1
Πρόστιμο εκπρόθεσμου καταβολής άρθρου 59
10.000,00 ευρώ (ισόποσο του φόρου)
Συνολικά τα πρόστιμα έχουν ως εξής:
Πρόστιμο του ν. 2523/1997
3.500,00
Πρόστιμο άρθρου 53 (τόκοι)
788,40
Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 59
10.000,00
Σύνολο προστίμων και προσαυξήσεων
14.288,00
Κεφάλαιο => 10.000,00
Προσαυξήσεις => 14.288,40
Η διαγραφή των προστίμων και των προσαυξήσεων, ανάλογα με τις δόσεις που θα
επιλέξει ο οφειλέτης έχουν ως ακολούθως:
14.288,00 - 10.000 = 4.288,00 (πρόστιμο άρθρου 59 το οποίο δεν υπολογίζεται
εφόσον υπαχθεί στην ρύθμιση σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο παραγράφου 1
άρθρου 1 ν.4321/2014)
Υπόλοιπο προσαυξήσεων και προστίμων που μπαίνουν στην ρύθμιση

Εφάπαξ
2-5 δόσεις
6-10 δόσεις
11-20 δόσεις
21-30 δόσεις
31 -40 δόσεις
41-50 δόσεις
51-60 δόσεις

Προσαυξήσεις
που διαγράφονται
100%
4,288.00
90%
3,859.20
80%
3,430.40
75%
3,216.00
70%
3,001.60
65%
2,787.20
60%
2,572.80
55%
2,358.40

61-70 δόσεις
71-80 δόσεις
81-90 δόσεις
91-100 δόσεις

50%
45%
40%
30%

2,144.00
1,929.60
1,715.20
1,286.40

1

Να θυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4321/2015,
με έναρξη ισχύος από 21-03-2015, τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής του
άρθρου 57 καταργούνται. Η κατάργηση των προστίμων καταλαμβάνει οφειλές
που καταχωρίζονται στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής
Διοίκησης από τη δημοσίευση του ν. 4321/2015.
Παράδειγμα 2ο για δήλωση Φ.Π.Α.
Φόρος - Δήλωση

Περίοδος

Η δήλωση έπρεπε να
υποβληθεί

Μετά από τακτικό
έλεγχο καταλογίζονται
τα πρόστιμα μη
υποβολής την

Φ.Π.Α. χρεωστικό
2.500 ευρώ

Μαΐου2012

20 Ιουλίου 2012

20η Οκτωβρίου 2014

3,5%*27μήνες = 94,5% * 2.500 =
υποβολή)
2.362,50 ευρώ
Μετά τον καταλογισμό των φόρων και προστίμων ξεκινούν οι προθεσμίες για την υποβολή
προστίμων των άρθρων 53 και 57 του ν.4174/2013.
4.862,5* 0,73% * 5 μήνες έως
Πρόστιμο άρθρου 53 (τόκοι)
σήμερα από τον καταλογισμό =
177,48 ευρώ
Πρόστιμο εκπρόθεσμου καταβολής άρθρου 57
4.862,5*10% = 486,25 ευρώ
Πρόστιμο ν. 2523/1997 (3,5% ανά μήνα και μέχρι 120% για μη

Συνολικά τα πρόστιμα έχουν ως εξής:
Του ν.2523/1997
Πρόστιμο άρθρου 53 (τόκοι)
Πρόστιμο εκπρόθεσμου καταβολής άρθρου 57
Σύνολο προστίμων και προσαυξήσεων
Κεφάλαιο => 2.500
Προσαυξήσεις => 3.026,23
3.026,23 - 486.25 (πρόστιμο άρθρου 57 το οποίο δεν υπολογίζεται εφόσον υπαχθεί
στην ρύθμιση - τελευταίο εδάφιο παραγράφου 1 άρθρου 1 ν.4321/2014) =
Υπόλοιπο προσαυξήσεων και προστίμων που μπαίνουν στην ρύθμιση

Εφάπαξ
2-5 δόσεις
6-10 δόσεις
11-20 δόσεις
21-30 δόσεις
31 -40 δόσεις

100%
90%
80%
75%
70%
65%

Προσαυξήσεις
που
διαγράφονται
3.026,23
2.723,61
2.420,98
2.269,67
2.118,36
1.967,05

2.362,50
177,48
486,25
3.026,23

41-50 δόσεις
51-60 δόσεις
61-70 δόσεις
71-80 δόσεις
81-90 δόσεις
91-100 δόσεις

60%
55%
50%
45%
40%
30%

1.815,74
1.664,43
1.513,12
1.361,80
1.210,49
907,87

