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Ο ΓΖΜΟΣ ΤΡΟΗΕΖΝΗΑΣ ΜΔΘΑΝΩΝ ζηα πιαίζηα ηνπ Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 

73/17.05.2019 ηεύρνο Α') «Ρύζκηζε νθεηιώλ πξνο ηνπο Φνξείο Κνηλωληθήο 

Αζθάιηζεο, ηε Φνξνινγηθή Δηνίθεζε θαη ηνπο Ο.Τ.Α. α΄ βαζκνύ, 

Σπληαμηνδνηηθέο Ρπζκίζεηο Δεκνζίνπ θαη ινηπέο αζθαιηζηηθέο θαη 

ζπληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο, ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο ηωλ εξγαδνκέλωλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο», αλαθνηλώλεη ηε  
 
πύθμιζη οθειλών με ηην ςποβολή αίηηζηρ έωρ και ηην 17/09/2019  
Σπγθεθξηκέλα: 

Α. Σηε ξύζκηζε ηνπ Ν. 4611/2019 ππάγνληαη νη νθεηιέο πξνο ηνπο 

δήκνπο θαη ηα λνκηθά πξόζωπα απηώλ πνπ έρνπλ βεβαηωζεί ή πνπ ζα 

βεβαηωζνύλ έωο θαη δύν (2) κήλεο από ηελ έλαξμε ηζρύνο απηνύ, ήηνη 

έωο θαη 16.07.2019. 

 

Β. Οη νθεηιέο δύλαληαη λα θαηαβιεζνύλ εθάπαξ ή ζε μηνιαίερ ιζόποζερ 

δόζειρ (πιελ ηεο ηειεπηαίαο πνπ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε ηωλ 

ππνινίπωλ) κε απαιιαγή θαηά πνζνζηό από ηηο πξνζαπμήζεηο θαη ηνπο 

ηόθνπο εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο πνπ ηηο επηβαξύλνπλ θαζώο θαη από ηα 

πξόζηηκα ιόγω εθπξόζεζκεο ππνβνιήο ή κε ππνβνιήο ή αλαθξηβνύο 

δήιωζεο ή ιόγω κε θαηαβνιήο ηέινπο.  

 

α) αλ εμνθιεζνύλ εθάπαξ, κε απαιιαγή θαηά πνζνζηό εθαηό ηνηο εθαηό 

(100%), 

β) αλ εμνθιεζνύλ ζε δύν (2) έωρ είθνζη ηέζζεξηο (24) δόζειρ, κε 

απαιιαγή θαηά πνζνζηό νγδόληα ηνηο εθαηό (80 %), 

γ) αλ εμνθιεζνύλ ζε εηθνζηπέληε (25) έωρ ζαξάληα νθηώ (48) δόζειρ, 

κε απαιιαγή θαηά πνζνζηό εβδνκήληα ηνηο εθαηό (70%), 

δ) αλ εμνθιεζνύλ ζε ζαξάληα ελλέα (49) έωρ εβδνκήληα δύν (72) 

δόζειρ, κε απαιιαγή θαηά πνζνζηό εμήληα ηνηο εθαηό (60%), 

ε) αλ εμνθιεζνύλ ζε εβδνκήληα ηξεηο (73) έωρ εθαηό (100) δόζειρ, κε 

απαιιαγή θαηά πνζνζηό πελήληα ηνηο εθαηό (50%). (παξ.1 άξζξν 110 

Ν.4611/19) 

Γ. Η ξπζκηδόκελε νθεηιή εμνθιείηαη εθάπαμ ή ε πξώηε δόζε ηεο 

θαηαβάιιεηαη μέζα ζε ηπειρ (3) επγάζιμερ ημέπερ από ηελ εκέξα 

ππαγωγήο ζηε ξύζκηζε, δηαθνξεηηθά ε ξύζκηζε θαηαξγείηαη απηνδηθαίωο. 

Οη επόκελεο δόζεηο θαηαβάιινληαη κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα 

ηνπ αληίζηνηρνπ κήλα, σωπίρ λα απαηηείηαη ηδηαίηεξε ειδοποίηζη ηνπ 

νθεηιέηε.  

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απεπζύλεζηε ζην ηκήκα εζόδωλ 

ηνπ Δήκνπ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. 
Τειέθωλν: 22980 42211  
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