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ΑΔΑ:
Αθήνα, 10/9/2019
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ΠΡΟ: Ωσ Πίνακασ Διανομισ

ΑΔΑ: ΩΒΔΟ46ΜΠ3Ζ-ΛΨΥ

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίθςθ των διατάξεων του άρκρου 2 του ν.4621/2019 (ΦΕΚ 128
Αϋ) και τθσ Απόφαςθσ Τφυπουργοφ Οικονομικϊν και Διοικθτι ΑΑΔΕ Α. 1329/2019
(ΦΕΚ 3367 Β’ και ΦΕΚ 3404 Β’ ΔΙΟΡΘΩΕΙ ΦΑΛΜΑΣΩΝ). Παροχι οδθγιϊν για τθν
τροποποίθςθ τθσ ρφκμιςθσ οφειλϊν ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ των άρκρων 98-109
του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Αϋ).».
ΧΕΣ : α) Απόφαςθ Τφυπουργοφ Οικονομικϊν και Διοικθτι ΑΑΔΕ Α.1196/2019
β) Εγκφκλιοσ Οδθγία Ε.2109/19

Με τθν παροφςα εγκφκλιο κοινοποιοφνται οι διατάξεισ του άρκρου 2 του
ν.4621/2019 (ΦΕΚ 128 Αϋ) και τθσ Απόφαςθσ Α.1329/2019 (ΦΕΚ 3367 Βϋ και ΦΕΚ 3404
Β’ ΔΙΟΡΘΩΕΙ ΦΑΛΜΑΣΩΝ), με τισ οποίεσ τροποποιικθκαν θ ρφκμιςθ των
διατάξεων των άρκρων 98-109 του ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73 Αϋ) και θ Απόφαςθ
Α.1196/2019 (ΦΕΚ 1762 Βϋ) αντίςτοιχα, και παρζχουμε οδθγίεσ για ενθμζρωςθ και
ενιαία εφαρμογι αυτϊν.
Αναλυτικότερα :

1.

Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 2 του ν.4621/2019

καταργείται από τθν ζκδοςθ τθσ Π.Ν.Π. τθσ 27θσ.6.2016 (ΦΕΚ 106 Αϋ) το πζμπτο άρκρο
αυτισ.
2.

Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 2 του ν.4621/2019

αναρικμικθκε θ υποπερ. δ’ τθσ περ. Γ’ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 98 του
ν.4611/2019 ςε ε’ και προςτζκθκε νζα υποπερ. δ’, ςφμφωνα με τθν οποία παρζχεται θ
δυνατότθτα ςτουσ οφειλζτεσ νομικά πρόςωπα ι νομικζσ οντότθτεσ κερδοςκοπικοφ
χαρακτιρα με ςυνολικι υποχρεωτικά υπαγόμενθ ςτθ ρφκμιςθ βαςικι οφειλι κατά τισ
διατάξεισ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 98 του ν.4611/2019 ζωσ ζνα εκατομμφριο
(1.000.000) ευρϊ να ρυκμίςουν τισ οφειλζσ τουσ ςε ζωσ και εκατόν είκοςι δόςεισ, υπό
τον περιοριςμό τθσ ελάχιςτθσ δόςθσ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 98 του
ν.4611/2019, με απαλλαγι από τισ προςαυξιςεισ και τόκουσ εκπρόκεςμθσ καταβολισ
που τισ επιβαρφνουν κατά τθν θμερομθνία τθσ αίτθςθσ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ,
ανάλογα με τον αρικμό των δόςεων τθσ ρφκμιςθσ.
υγκεκριμζνα, οι υπαγόμενεσ ςτθ ρφκμιςθ οφειλζσ καταβάλλονται εφάπαξ ι ςε
δόςεισ με απαλλαγζσ από τόκουσ/προςαυξιςεισ εκπρόκεςμθσ καταβολισ ωσ εξισ:
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α) με απαλλαγι κατά ποςοςτό εκατό τοισ εκατό (100%) από τισ
προςαυξιςεισ/τόκουσ εκπρόκεςμθσ καταβολισ που τισ επιβαρφνουν, εφόςον θ
οφειλι καταβάλλεται εφάπαξ,
β) με απαλλαγι κατά ποςοςτό ενενιντα πζντε τοισ εκατό (95%), εφόςον θ
οφειλι καταβάλλεται ςε δφο (2) ζωσ και τζςςερισ (4) μθνιαίεσ δόςεισ,
γ) με απαλλαγι κατά ποςοςτό ογδόντα πζντε τοισ εκατό (85%), εφόςον θ οφειλι
καταβάλλεται ςε πζντε (5) ζωσ και δϊδεκα (12) μθνιαίεσ δόςεισ,
δ) με απαλλαγι κατά ποςοςτό ογδόντα τοισ εκατό (80%), εφόςον θ οφειλι
καταβάλλεται ςε δεκατρείσ (13) ζωσ και είκοςι τζςςερισ (24) μθνιαίεσ δόςεισ,
ε) με απαλλαγι κατά ποςοςτό εβδομιντα πζντε τοισ εκατό (75%), εφόςον θ
οφειλι καταβάλλεται ςε είκοςι πζντε (25) ζωσ και τριάντα ζξι (36) μθνιαίεσ δόςεισ,
ςτ) με απαλλαγι κατά ποςοςτό ςαράντα πζντε τοισ εκατό (45%), εφόςον θ
οφειλι καταβάλλεται ςε τριάντα επτά (37) ζωσ και ςαράντα οκτϊ (48) μθνιαίεσ
δόςεισ,
η) με απαλλαγι κατά ποςοςτό τριάντα τοισ εκατό (30%), εφόςον θ οφειλι
καταβάλλεται ςε ςαράντα εννζα (49) ζωσ και εξιντα (60) μθνιαίεσ δόςεισ,
θ) με απαλλαγι κατά ποςοςτό είκοςι τοισ εκατό (20%), εφόςον θ οφειλι
καταβάλλεται ςε εξιντα μία (61) ζωσ και εβδομιντα και δφο (72) μθνιαίεσ δόςεισ,
κ) με απαλλαγι κατά ποςοςτό δζκα πζντε τοισ εκατό (15%), εφόςον θ οφειλι
καταβάλλεται ςε εβδομιντα τρεισ (73) ζωσ και ενενιντα ζξι (96) μθνιαίεσ δόςεισ,
ι) με απαλλαγι κατά ποςοςτό δζκα τοισ εκατό (10%), εφόςον θ οφειλι
καταβάλλεται ςε ενενιντα επτά (97) ζωσ και εκατόν είκοςι (120) μθνιαίεσ δόςεισ.

Επιςημάνςεισ:
 το ανϊτατο όριο του ενόσ εκατομμυρίου (1.000.000) ευρϊ, ωσ κριτιριο για
τθν ζνταξθ των οφειλετϊν ςτθν ανωτζρω υποπερίπτωςθ, περιλαμβάνεται το ςφνολο
των βεβαιωμζνων οφειλϊν ςτισ Δ.Ο.Τ./Ελεγκτικά Κζντρα ι Σελωνεία, κατά περίπτωςθ,
που υποχρεωτικά υπάγονται ςτθ ρφκμιςθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου
5 του άρκρου 98 του ν. 4611/2019, χωρίσ τισ προςαυξιςεισ και τουσ τόκουσ
εκπρόκεςμθσ καταβολισ και τα πρόςτιμα των άρκρων 57 του Κ.Φ.Δ. και 6 του Κ.Ε.Δ.Ε.
που τισ επιβαρφνουν.
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 ε περίπτωςθ που οι ανωτζρω οφειλζσ είναι βεβαιωμζνεσ ςε περιςςότερεσ τθσ
μίασ/ενόσ Δ.Ο.Τ./Ελεγκτικοφ Κζντρου ι Σελωνείου, αυτζσ ρυκμίηονται ανά Τπθρεςία.
 τισ ανωτζρω απαλλαγζσ τόκων και προςαυξιςεων εκπρόκεςμθσ καταβολισ
ςυμπεριλαμβάνεται το ποςοςτό απαλλαγισ του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου 1
του άρκρου 98 του ν. 4611/2019, ιτοι δζκα τοισ εκατό (10%).
 τθν περίπτωςθ που ο οφειλζτθσ επιλζξει ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ
ρφκμιςθσ τθν εφάπαξ εξόφλθςθ του υπολοίπου αρικμοφ των δόςεων των
ρυκμιςμζνων οφειλϊν ι τθ μετάπτωςθ ςε μικρότερο αρικμό δόςεων, τυγχάνει
απαλλαγισ επί του εναπομείναντοσ ποςοφ των προςαυξιςεων και τόκων
εκπρόκεςμθσ καταβολισ, ςε ποςοςτό ίςο με αυτό που αντιςτοιχεί ςτον αρικμό των
μθνιαίων δόςεων που τελικά διαμορφϊνεται ςφμφωνα με τα ανωτζρω οριηόμενα.
 Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 9 του άρκρου 2 του ν. 4621/2019 ορίηεται
ότι νομικά πρόςωπα ι νομικζσ οντότθτεσ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα με ςυνολικι
υποχρεωτικά υπαγόμενθ ςτθ ρφκμιςθ βαςικι οφειλι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ
παραγράφου 5 του άρκρου 98 του ν. 4611/2019, ζωσ ζνα εκατομμφριο (1.000.000)
ευρϊ, που κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του ν.4621/2019 ζχουν ιδθ υπαγάγει τισ οφειλζσ
τουσ ςε ρφκμιςθ τμθματικισ καταβολισ ςε ζωσ τριάντα ζξι (36) δόςεισ κατά τισ
διατάξεισ των υποπερ. α’ ζωσ γ’ τθσ περ. Γ’ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 98 του ν.
4611/2019, δφνανται να αιτθκοφν τθ ρφκμιςθ των οφειλϊν τουσ ςφμφωνα με τθν
υποπερ. δ’ τθσ περ. Γϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 98 του ν.4611/2019, όπωσ
ιςχφει, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία αίτθςθσ υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ.
τθν περίπτωςθ υπαγωγισ ςε ρφκμιςθ ςε ζωσ και εκατόν είκοςι (120) δόςεισ
ςφμφωνα με τα ανωτζρω επζρχεται απϊλεια του αρχικοφ προγράμματοσ ρφκμιςθσ. Θ
απϊλεια επζρχεται με τθν πίςτωςθ τθσ πρϊτθσ δόςθσ τθσ νζασ ρφκμιςθσ.
Όςοι από τουσ ανωτζρω οφειλζτεσ δεν επιλζξουν με ςχετικι αίτθςι τουσ τθν
υπαγωγι τουσ ςτθν υποπερ. δ τθσ περ. Γϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 98 του
ν.4611/2019, κεωρείται ότι ςυνεχίηουν με το πρόγραμμα ρφκμιςθσ που τουσ είχε
χορθγθκεί ςε ζωσ τριάντα ζξι (36) δόςεισ υπό τουσ όρουσ και προχποκζςεισ των
άρκρων 98-109 του ν.4611/2019, όπωσ ιςχφουν.
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3.

Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 2 του ν.4621/2019

αντικαταςτάκθκε θ παράγραφοσ 2 του άρκρου 98 του ν.4611/2019 αναφορικά με το
ελάχιςτο ποςό δόςθσ τθσ ρφκμιςθσ το οποίο μειϊκθκε από τριάντα (30) ςε είκοςι (20)
ευρϊ.
4.

Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 2 του ν.4621/2019

προςτίκεται νζα παράγραφοσ 6 ςτο άρκρο 98 του ν.4611/2019, ϊςτε να παρζχεται
ςτον οφειλζτθ θ δυνατότθτα εξόφλθςθσ μζρουσ τθσ οφειλισ του με προκαταβολι με
χοριγθςθ ιςόποςθσ απαλλαγισ προςαυξιςεων και τόκων εκπρόκεςμθσ καταβολισ.
Για

τθν

καλφτερθ

κατανόθςθ

των

ανωτζρω

παρατίκεται

παράδειγμα:

Φορολογοφμενοσ με βαςικι οφειλι 100.000 ευρϊ θ οποία επιβαρφνεται με
προςαυξιςεισ/τόκουσ εκπρόκεςμθσ καταβολισ 20.000 ευρϊ, επιλζγει πρόγραμμα
ρφκμιςθσ 120 δόςεων για το οποίο, βάςει του νόμου, τυγχάνει απαλλαγισ
προςαυξιςεων/τόκων

10%.

Εφόςον

προκαταβάλλει

ποςό

5.000

ευρϊ,

οι

προςαυξιςεισ/τόκοι κα μειωκοφν ιςόποςα και κα διαμορφωκοφν ςε 15.000 ευρϊ
(ιτοι 20.000-5.000). το εναπομείναν ποςό των 15.000 ευρϊ κα υπολογιςτεί και θ
απαλλαγι 10%, ιτοι οι τόκοι/προςαυξιςεισ κα διαμορφωκοφν τελικϊσ ςε 13.500
ευρϊ *ιτοι 15.000-(10%Χ15.000)+.

Επιςημάνςεισ:
 Θ αίτθςθ-διλωςθ

για

προκαταβολι

υποβάλλεται θλεκτρονικά

μζςω

διαδικτυακισ εφαρμογισ για όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αυτό υποςτθρίηεται τεχνικά. ε
περίπτωςθ που υφίςταται αδυναμία διαδικτυακισ υποςτιριξθσ, θ αίτθςθ
υποβάλλεται ςτθ Δ.Ο.Τ. ι Σελωνείο ι άλλθ Τπθρεςία τθσ Α.Α.Δ.Ε., ο Προϊςτάμενοσ τθσ
οποίασ είναι αρμόδιοσ για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ τθσ οφειλισ.
 Θ αίτθςθ-διλωςθ για προκαταβολι ποςοφ και υπαγωγι τθσ οφειλισ ςε
ρφκμιςθ κατά τισ διατάξεισ των άρκρων 98-109 του ν.4611/2019 δφναται να
υποβλθκεί ζωσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υπαγωγισ ςε ρφκμιςθ.
 Σο ελάχιςτο ποςό προκαταβολισ είναι το διπλάςιο τθσ μθνιαίασ δόςθσ του
προγράμματοσ ρφκμιςθσ που ζχει επιλζξει ο οφειλζτθσ. Θ προκαταβολι είναι
καταβλθτζα άπαξ, με εκοφςια καταβολι, μζςα ςε τρεισ (3) εργάςιμεσ μζρεσ από τθν
θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ. Ο οφειλζτθσ τυγχάνει των ευεργετθμάτων τθσ
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ρφκμιςθσ των άρκρων 98-109 του ν. 4611/2019, όπωσ θ χοριγθςθ αποδεικτικοφ
ενθμερότθτασ κατά το άρκρο 12 του Κ.Φ.Δ., μετά τθν καταβολι τθσ προκαταβολισ.
 Ωο πξνο ηνλ ηξόπν ρνξήγεζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ηνπ άξζξνπ 105 του Κϊδικα
Φορολογίασ Κλθρονομιϊν, Δωρεϊν, Γονικϊν Παροχϊν και Κερδϊν από τυχερά παίγνια,
ο οποίοσ κυρϊκθκε με το πρϊτο άρκρο του ν. 2961/2001 εξακολουκοφν να ιςχφουν τα
οριηόμενα ςτθν ΠΟΛ. 1117/2015 εγκφκλιο (ΑΔΑ Ω89ΜΘ-Π0Ι).
 Σηηο πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο απαηηείηαη ε κλεκόλεπζε θαη επηζύλαςε ή ε
πξνζθόκηζε πηζηνπνηεηηθνύ ΔΝ.Φ.Ι.Α. ζύκθσλα κε ην άξζξν 54 Α΄ ηνπ Κ.Φ.Γ. θαη ν
θνξνινγνύκελνο

έρεη

αλεμόθιεηεο

νθεηιέο

από

δηαθνξεηηθέο

πεγέο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Φ.Α.Π. θαη ΔΝ.Φ.Ι.Α., νη νπνίεο έρνπλ ππαρζεί ζηε ξύζκηζε
θαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρεη ππνρξέσζε απόδνζεο ηνπ επηκεξηζηηθά αλαινγνύληνο
θόξνπ (Φ.Α.Π. ή/θαη ΔΝ.Φ.Ι.Α.) είηε από ηνλ ππόρξεν είηε από ζπκβνιαηνγξάθν,
ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζηηο ΠΟΛ. 1004/2015 (Β΄2) Απόθαζε ΓΓΓΔ θαη ΠΟΛ. 1117/2015
εγθύθιην.
 Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ θαηά ηε κεηαβίβαζε ή ζύζηαζε εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ
επί αθηλήησλ θ.ιπ. ρνξεγνύληαη ζσξεπηηθά πηζηνπνηεηηθό/ά θόξνπ θιεξνλνκηώλ ή/θαη
ΔΝ.Φ.Ι.Α. ή/θαη απνδεηθηηθό ελεκεξόηεηαο κε ηνλ όξν ηεο παξαθξάηεζεο θαη απόδνζεο
ησλ επ’ απηώλ αλαγξαθόκελσλ πνζώλ, ηζρύνπλ ηα νξηδόκελα ζηελ ΠΟΛ. 1118/2016
εγθύθιην (ΑΓΑ ΨΔ6ΣΗ-007).
 Σο ποςό των δόςεων τθσ ρφκμιςθσ αναπροςαρμόηεται μετά τθν προκαταβολι
ςφμφωνα με το πλικοσ των δόςεων, όπωσ αυτό ζχει οριςτεί προκειμζνου να
υπολογιςτεί το ελάχιςτο ποςό προκαταβολισ, και υπό τον περιοριςμό του ελάχιςτου
ποςοφ μθνιαίασ δόςθσ τθσ παρ. 2 του άρκρου 98 του ν. 4611/2019, όπωσ ιςχφει. Οι
δόςεισ τθσ ρφκμιςθσ είναι καταβλθτζεσ ζωσ τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα των μθνϊν
που ζπονται του μινα τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ. Θ προκαταβολι δεν
προςμετράται ςτο πλικοσ των δόςεων τθσ ρφκμιςθσ.
 τθ βαςικι οφειλι τθσ υποπερ. δ τθσ περ. Γ’ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 98
του ν. 4611/2019, όπωσ ιςχφει, δεν λαμβάνεται υπόψθ το ποςό τθσ τυχόν
προκαταβολισ που επιλζγει ο φορολογοφμενοσ. Θ ρφκμιςθ γίνεται ανά Τπθρεςία.
 Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 2 του ν. 4621/19 ορίηεται ότι
όςοι οφειλζτεσ κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του ν.4621/2019 ζχουν υπαγάγει τισ οφειλζσ
τουσ ςε ρφκμιςθ με τισ διατάξεισ του ν.4611/2019, προκειμζνου να τφχουν των
6
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απαλλαγϊν τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 98 του ν. 4611/2019, όπωσ τροποποιικθκε,
αναφορικά με τθ δυνατότθτα εξόφλθςθσ μζρουσ τθσ οφειλισ τουσ με προκαταβολι,
μποροφν να ηθτιςουν τθν εκ νζου ρφκμιςθ των οφειλϊν τουσ μζχρι τθν καταλθκτικι
θμερομθνία για τθν υποβολι αίτθςθσ υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ του ν. 4611/2019. τθν
περίπτωςθ υπαγωγισ εκ νζου ςε ρφκμιςθ ςφμφωνα με τα ανωτζρω επζρχεται, με τθν
πίςτωςθ τθσ προκαταβολισ, απϊλεια του αρχικοφ προγράμματοσ ρφκμιςθσ.
 Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 2 του ν. 4621/2019
τροποποιείται το πρϊτο εδάφιο τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 99 του ν.4611/2019
και μειϊνεται ο τόκοσ με τον οποίο επιβαρφνονται οι υπαχκείςεσ ςτθ ρφκμιςθ των
ανωτζρω διατάξεων οφειλζσ ςε τρεισ εκατοςτιαίεσ μονάδεσ (3%) ετθςίωσ
υπολογιςμζνοσ από πζντε εκατοςτιαίεσ μονάδεσ (5%) που ίςχυε. Ο μειωμζνοσ τόκοσ
(3%) κα υπολογίηεται για τισ ανεξόφλθτεσ δόςεισ τθσ ρφκμιςθσ μετά τθν παρζλευςθ
διμινου από τθ δθμοςίευςθ του ν.4621/2019 (31.7.2019), ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 13 του άρκρου 2 του νόμου αυτοφ.

Επιςημάνςεισ:
 Κατ’ εξαίρεςθ, βαςικζσ ςυνολικζσ οφειλζσ ανά Τπθρεςία μζχρι τρεισ χιλιάδεσ
(3.000) ευρϊ που υπάγονται ςε πρόγραμμα ρφκμιςθσ εξακολουκοφν να μθν
επιβαρφνονται με προςαυξιςεισ και τόκουσ εκπρόκεςμθσ καταβολισ εφόςον ο
οφειλζτθσ είναι φυςικό πρόςωπο και το ςυνολικό ειςόδθμά του (ατομικό,
φορολογοφμενο ι απαλλαςςόμενο, πραγματικό) κατά το φορολογικό ζτοσ 2017 δεν
υπερβαίνει τισ δζκα χιλιάδεσ (10.000) ευρϊ.
 τθν περίπτωςθ τθσ προκαταβολισ που επιλζγει ο φορολογοφμενοσ ςφμφωνα
με τθν παρ. 6 του άρκρου 98 του ν. 4611/2019, το όριο των τριϊν χιλιάδων (3.000)
ευρϊ ανά Τπθρεςία διαμορφϊνεται με τθν αφαίρεςθ τθσ προκαταβολισ.
Παρατίκεται παράδειγμα: Φορολογοφμενοσ φυςικό πρόςωπο με ειςόδθμα ζωσ και
10.000 ευρϊ, με βαςικι οφειλι 4.500 ευρϊ θ οποία επιβαρφνεται με
προςαυξιςεισ/τόκουσ εκπρόκεςμθσ καταβολισ 1.500 ευρϊ, εφόςον προκαταβάλλει
1.500 ευρϊ, δεν κα επιβαρυνκεί με τον τόκο τθσ ρφκμιςθσ (αϋ εδάφιο τθσ παρ. 1 του
άρκρου 99).
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5.

Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 2 του ν.4621/2019,

προςτίκεται νζα περίπτωςθ προαιρετικά υπαγόμενων οφειλϊν ςτο άρκρο 100 του
ν.4611/2019. Πρόκειται για οφειλζσ, λθξιπρόκεςμεσ και μθ, που βεβαιϊνονται ςτθ
Φορολογικι Διοίκθςθ, είτε κατόπιν ελζγχου είτε κατόπιν υποβολισ δθλϊςεωσ, είτε
βάςει χρθματικοφ καταλόγου που παραλαμβάνεται από βεβαιοφςα αρχι εκτόσ
Φορολογικισ Διοίκθςθσ μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ ςε
ρφκμιςθ, οι οποίεσ δεν ζχουν ρυκμιςκεί βάςει δικαςτικισ απόφαςθσ, προςωρινισ
διαταγισ ι άλλων νομοκετικϊν διατάξεων, πλθν των αναφερόμενων ςτο άρκρο 100
του ν.4611/2019 (δθλαδι τθσ υποπαρ. Α2 τθσ παρ. Α του άρκρου πρϊτου του ν.
4152/2013, του άρκρου 43 του ν. 4174/2013 και τθσ παρ. 5 του πζμπτου άρκρου του
ν. 2275/1994) και αφοροφν ςε υποχρεϊςεισ ετϊν, υποκζςεων και περιόδων μζχρι και
31.12.2018, εξαιρουμζνων των οφειλϊν για τισ οποίεσ θ προκεςμία υποβολισ
διλωςθσ λιγει μετά τισ 31.12.2018 (ενδεικτικά ετιςια διλωςθ φόρου ειςοδιματοσ
φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων, διλωςθ ΦΠΑ τελευταίου τριμινου ι μθνόσ
Δεκεμβρίου 2018 και περιόδων που λιγουν εφεξισ). Δθλϊςεισ φορολογίασ
κλθρονομιϊν, δωρεϊν και γονικϊν παροχϊν με λιξθ προκεςμίασ υποβολισ διλωςθσ
εντόσ του 2018 και χρόνο φορολογίασ ζωσ και 31-12-2018, υπάγονται ςτθ ρφκμιςθ.

Επιςημάνςεισ:
 τθν περίπτωςθ που από το χρθματικό κατάλογο ι τα ςυνοδευτικά αυτοφ
ζγγραφα δεν προκφπτει θ αναγωγι τθσ υποχρζωςθσ ζωσ τισ 31.12.2018, απαιτείται
προσ τοφτο ζγγραφθ βεβαίωςθ τθσ βεβαιοφςασ αρχισ προσ τον Προϊςτάμενο τθσ
αρμόδιασ για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ τθσ οφειλισ υπθρεςίασ.
 Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 10 του άρκρου 2 του ν. 4621/2019 ορίηεται
ότι οφειλζτεσ που ζχουν υπαγάγει τισ οφειλζσ τουσ ςε ρφκμιςθ κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ
του ν.4621/2019 με βάςθ τισ προϊςχφςαςεσ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου
98 και του άρκρου 100 του ν.4611/2019 μποροφν να ηθτιςουν τθν εκ νζου ρφκμιςθ
των οφειλϊν τουσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ αυτζσ, όπωσ τροποποιοφνται με τισ
παραγράφουσ 3 (ελάχιςτο ποςό δόςθσ) και 6 ( νζεσ προαιρετικά υπαγόμενεσ οφειλζσ)
του άρκρου 2 του ν.4621/2019, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία για τθν υποβολι
αίτθςθσ υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ του ν. 4611/2019. τθν περίπτωςθ υπαγωγισ εκ νζου
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ςε ρφκμιςθ ςφμφωνα με τα ανωτζρω επζρχεται απϊλεια του αρχικοφ προγράμματοσ
ρφκμιςθσ. Θ απϊλεια επζρχεται με τθν πίςτωςθ τθσ πρϊτθσ δόςθσ τθσ νζασ ρφκμιςθσ.
7.

Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 2 του ν. 4621/2019

προςτίκεται εδάφιο ςτο τζλοσ του άρκρου 103 του ν.4611/2019 με το οποίο ορίηεται
ότι θ ρφκμιςθ των άρκρων 98-109 του ν. 4611/2019 αποτελεί τθν τελευταία ρφκμιςθ
οφειλϊν προσ τθ Φορολογικι Διοίκθςθ με ζκτακτο χαρακτιρα.
8. Με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 8 του άρκρου 2 του ν. 4621/2019
αντικαταςτάκθκε θ περίπτωςθ γ του άρκρου 104 του ν. 4611/2019 και προβλζπεται
πζραν τθσ αναςτολισ λιψθσ αναγκαςτικϊν μζτρων επί απαιτιςεων, κινθτϊν και
ακινιτων και ςυνζχιςθσ τθσ διαδικαςίασ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ

(π.χ. ζκδοςθ

προγράμματοσ πλειςτθριαςμοφ) και ο περιοριςμόσ των ςυνεπειϊν των καταςχζςεων
απαιτιςεων που ζχουν ιδθ επιβλθκεί ςτα χζρια τρίτων, με τθ κεςμοκζτθςθ τθσ
αποδζςμευςθσ των μελλοντικϊν απαιτιςεων.
Ειδικότερα, θ ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ ρφκμιςθσ παρζχει τα ακόλουκα
ευεργετιματα :
α) Μη λήψη αναγκαςτικϊν μζτρων
Για οφειλζσ που ζχουν υπαχκεί ςε πρόγραμμα ρφκμιςθσ και ο οφειλζτθσ τθρεί τουσ
όρουσ αυτοφ, εφόςον ζχει ελεγχκεί θ ςυνδρομι των ουςιαςτικϊν προχποκζςεων
υπαγωγισ και διατιρθςισ τουσ, αναςτζλλεται θ λιψθ αναγκαςτικϊν μζτρων και θ
ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ επί κινθτϊν, ακινιτων και
απαιτιςεων.
β)Αποδζςμευςη μελλοντικϊν απαιτήςεων επί καταςχζςεων που ζχουν επιβληθεί
ςτα χζρια τρίτων
Εξαιρετικά κατά το χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ τθσ ρφκμιςθσ, περιορίηονται οι ςυνζπειεσ
των καταςχζςεων που ζχουν επιβλθκεί ςτα χζρια παντόσ τρίτου, υπό τθν ζννοια τθσ
αποδζςμευςθσ και απόδοςθσ κατά νόμο των μελλοντικϊν απαιτιςεων, ιτοι των
απαιτιςεων που γεννϊνται μετά τθ γνωςτοποίθςθ ςτον τρίτο τθσ Βεβαίωςθσ
Αποδζςμευςθσ, όπωσ αυτι προβλζπεται ςτο άρκρο 8 τθσ υπ’ αρικμ. Α 1196/2019
Απόφαςθσ του Τφυπουργοφ Οικονομικϊν και του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε., όπωσ ιςχφει,
και εφόςον ςυντρζχουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
(i) ζχει εξοφλθκεί τουλάχιςτον θ πρϊτθ δόςθ τθσ ρφκμιςθσ ι ζχει καταβλθκεί θ
προκαταβολι,
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(ii) θ κατάςχεςθ αφορά αποκλειςτικά χρζθ που ζχουν ρυκμιςτεί κατά τισ
διατάξεισ των άρκρων 98 ζωσ 109 του ν. 4611/2019, όπωσ ιςχφει, και δεν
περιλαμβάνει άλλα χρζθ που δεν ρυκμίηονται κατά τισ διατάξεισ αυτζσ.
Επιςθμάνςεισ:


Κρίςιμοσ χρόνοσ για τθν ζναρξθ εφαρμογισ του ανωτζρω ευεργετιματοσ
είναι ο χρόνοσ γνωςτοποίθςθσ τθσ Βεβαίωςθσ Αποδζςμευςθσ ςτον τρίτο από
τον οφειλζτθ με κάκε πρόςφορο μζςο, το αργότερο εντόσ μθνόσ από τθν
ζκδοςι τθσ. υνεπϊσ από τθν γνωςτοποίθςθ τθσ ανωτζρω Βεβαίωςθσ ςτον
τρίτο αποδεςμεφονται και αποδίδονται κατά νόμο αποκλειςτικά μελλοντικζσ
απαιτιςεισ, ιτοι απαιτιςεισ που γεννϊνται μετά τθν ωσ άνω γνωςτοποίθςθ.
Αντικζτωσ, ποςά απαιτιςεων που γεννικθκαν μζχρι τθ γνωςτοποίθςθ ςτον
τρίτο τθσ ωσ άνω Βεβαίωςθσ αποδίδονται ςτο Δθμόςιο.



ε κάκε περίπτωςθ ποςά απαιτιςεων που ζχουν αποδοκεί ι αποδίδονται
ςτο Δθμόςιο δεν επιςτρζφονται και πιςτϊνονται ζναντι τθσ δόςθσ ι των
δόςεων τθσ ρφκμιςθσ, εφόςον ειςπράττονται κατά τθ διάρκεια αυτισ και δεν
πιςτϊνονται διαφορετικά κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ.



ε περίπτωςθ απϊλειασ τθσ ρφκμιςθσ, οι καταςχζςεισ που ζχουν επιβλθκεί
ςτα χζρια τρίτων αναπτφςςουν πλιρωσ τισ ζννομεσ ςυνζπειζσ τουσ
αναφορικά με τισ μελλοντικζσ απαιτιςεισ, ιτοι τισ απαιτιςεισ που τυχόν
γεννικθκαν και δεν ζχουν αποδοκεί από τθ γνωςτοποίθςθ τθσ Βεβαίωςθσ
Αποδζςμευςθσ και μζχρι τθ γνωςτοποίθςθ ςτον τρίτο τθσ ανατροπισ τθσ
ρφκμιςθσ κακϊσ και τισ λοιπζσ μελλοντικζσ απαιτιςεισ, ενϊ τυχόν
αποκτθκζντα ςτο μεταξφ δικαιϊματα ι αξιϊςεισ τρίτων δεν αντιτάςςονται
ζναντι του καταςχόντοσ Δθμοςίου. Για το ςκοπό αυτό, το αρμόδιο όργανο
για τθν παρακολοφκθςθ τιρθςθσ τθσ ρφκμιςθσ, κατά το άρκρο 2 τθσ υπ’
αρικμ. Α. 1196/2019 Απόφαςθσ του Τφυπουργοφ Οικονομικϊν και του
Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε, όπωσ ιςχφει, ελζγχει αν ςυντρζχουν οι όροι τιρθςθσ
τθσ ρφκμιςθσ και ενθμερϊνει άμεςα με κάκε πρόςφορο μζςο, ςε περίπτωςθ
απϊλειασ αυτισ, τα αρμόδια όργανα για τθν επιδίωξθ είςπραξθσ τθσ οφειλισ
και για τθν ανατροπι τθσ αποδζςμευςθσ, προκειμζνου να ςυνεχιςτεί θ
διαδικαςία τθσ διοικθτικισ εκτζλεςθσ. Σα αρμόδια όργανα, κατά το άρκρο 8
τθσ ωσ άνω Απόφαςθσ, γνωςτοποιοφν ςτον τρίτο τθν ανάκλθςθ τθσ
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Βεβαίωςθσ Αποδζςμευςθσ, με τθν οποία καλείται ο τρίτοσ ςε άμεςθ
απόδοςθ των δεςμευκζντων ποςϊν, με τθν επιςιμανςθ ότι τυχόν
αποκτθκζντα ςτο μεταξφ δικαιϊματα ι αξιϊςεισ τρίτων δεν αντιτάςςονται
ζναντι του καταςχόντοσ Δθμοςίου.


Για διευκόλυνςι ςασ, και μόνο για τισ περιπτϊςεισ όπου είναι αδφνατθ θ
θλεκτρονικι

χοριγθςθ

βεβαίωςθσ

αποδζςμευςθσ,

ςχετικό

ςχζδιο

Βεβαίωςθσ βρίςκεται ςυνθμμζνο ςτο Παράρτθμα τθσ παροφςασ.
Κατά τα λοιπά και κατά το μζροσ που δεν τροποποιοφνται οι διατάξεισ των
άρκρων 98-109 του ν. 4611/19 ιςχφει θ εγκφκλιοσ Ε.2109/2019 (ΑΔΑ ΨΔΑ46ΜΠ3Η99Ν).
υνθμμζνα:
(i)Oι διατάξεισ του άρκρου 2 του ν.4621/2019 (ΦΕΚ 128 Αϋ) και θ Α. 1329/2019
απόφαςθ Τφυπουργοφ Οικονομικϊν και Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ ( ΦΕΚ 3367 Β’ και
ΦΕΚ 3404 Β’ ΔΙΟΡΘΩΕΙ ΦΑΛΜΑΣΩΝ) ϋ)
(ii) Ζντυπο Βεβαίωςθσ Αποδζςμευςθσ κατά τισ διατάξεισ του ν. 4611/2019.
(ii)

Ζντυπο ανάκλθςθσ αποδζςμευςθσ κατά τισ διατάξεισ του ν.4611/2019.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΑΔΕ
ΕΤΘ. ΑΪΣΗ
ΔΔΑΔ Γ 1189786 ΕΞ 2018
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ
Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Αποδζκτεσ πίνακα Γ & Δ
2. Δ/νςθ Επιχειρθςιακϊν Διαδικαςιϊν
3. Δ/νςθ Ανάπτυξθσ Φορολογικϊν Εφαρμογϊν
4. Δ/νςθ τρατθγικισ Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ (με τθν παράκλθςθ να
αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Α.Α.Δ.Ε.)
5. Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ
6. Θλεκτρονικι Βιβλιοκικθ ΑΑΔΕ
Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Γραφείο Τπουργοφ Οικονομικϊν
3. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικϊν
4.Αποδζκτεσ πίνακα Α, Β, Ε, Σ, Η, Θ, Θ, Ι, ΙΒ, ΙΔ, ΙΕ, ΙΣ
5. Γραφείο Σφπου και Δθμοςίων χζςεων
Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
2. Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευκυντϊν
3. Δ/νςθ Ειςπράξεων- Σμιματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Γραμματεία
4. Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Άμεςθσ Φορολογίασ
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