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ΘΕΜΑ: «Διευκρινίςεισ επί των διατάξεων του άρθρου 291 του ν.4738/2020 (Α΄207) 

αναφορικά με την επανζνταξη πληγζντων από την πανδημία του 
κορωνοϊοφ COVID19 ςτισ ρυθμίςεισ οφειλών των άρθρων 1-17 του 
ν.4321/2015 και των άρθρων 98-109 του ν.4611/2019» 

 
1. Με τθν παροφςα εγκφκλιο διευκρινίηονται ειδικότερα κζματα επί των διατάξεων 

του άρκρου 291 του ν.4738/2020 (Αϋ 207) «Επανζνταξη πληγζντων από την πανδημία 

του κορωνοϊοφ COVID-19 ςτισ ρυθμίςεισ των άρθρων 1-17 του ν.4321/2015 και των 

http://www.aade.gr/
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άρθρων 98-109 του ν.4611/2019», όπωσ αυτό αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 53 του 

ν. 4758/2020 (Αϋ 242),και παρζχονται οδθγίεσ για ενιαία εφαρμογι αυτϊν. 

 

2. Αναλυτικότερα, οι οφειλζτεσ με βεβαιωμζνεσ οφειλζσ ςτισ Δθμόςιεσ Οικονομικζσ 

Τπθρεςίεσ (Δ.Ο.Τ.) και τα Ελεγκτικά Κζντρα και δόςεισ ρυκμίςεων τμθματικισ 

καταβολισ, για τισ οποίεσ ζχει χορθγθκεί αναςτολι είςπραξθσ και παράταςθ 

καταβολισ τουσ ςτο πλαίςιο αντιμετϊπιςθσ των επιπτϊςεων του κορωνοϊοφ COVID19, 

ςφμφωνα με τθν από 11.3.2020 Πράξθ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (Αϋ 55), θ οποία 

κυρϊκθκε με τον ν. 4682/2020 (Αϋ 76), τθν από 30.3.2020 Πράξθ Νομοκετικοφ 

Περιεχομζνου (Αϋ 75), θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 4684/2020 (Αϋ 86), τθν 

από 1.5.2020 Πράξθ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (Αϋ 90), θ οποία κυρϊκθκε με το 

άρκρο 2 του ν. 4690/2020 (Αϋ104) και τον ν. 4690/2020, οι οποίοι απϊλεςαν κατά τθ 

διάρκεια του χρονικοφ διαςτιματοσ Μαρτίου 2020 ζωσ και Νοεμβρίου 2020 ρφκμιςθ 

τμθματικισ καταβολισ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 1-17 του ν. 4321/2015 

(Αϋ 32) και 98-109 του ν. 4611/2019 (Αϋ 73), δφνανται να επανενταχκοφν ςτο ίδιο 

καθεςτώσ ρφθμιςησ με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποθζςεισ για τθν υπολειπόμενθ 

οφειλι και για τον εναπομείναντα αρικμό δόςεων τθσ ρφκμιςθσ κατόπιν υποβολισ 

αίτθςθσ επανζνταξισ τουσ ςε αυτι. Η επανζνταξθ ςτθ ρφκμιςθ ςυντελείται με τθν 

καταβολι τθσ δόςθσ του μθνόσ Δεκεμβρίου 2020 μζχρι και τθν 31.12.2020. Η 

καταλθκτικι θμερομθνία τθσ αναβιϊςαςασ ρφκμιςθσ επεκτείνεται κατά το πλικοσ των 

δόςεων που ιταν ανεξόφλθτεσ τθν θμζρα τθσ αναβίωςθσ. 

 

3. Η αίτθςθ επανζνταξθσ του οφειλζτθ υποβάλλεται θλεκτρονικά ςτθ διαδικτυακι 

εφαρμογι myBusinessSupport τησ ΑΑΔΕ *aade.gr/mybusinesssupport]. τθν 

θλεκτρονικι εφαρμογι τθσ ΑΑΔΕ εμφανίηονται οι ρυκμίςεισ που ςφμφωνα με τα 

ςτοιχεία που τθροφνται ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ τθσ ΑΑΔΕ 

απωλζςκθκαν κατά τθν περίοδο Μαρτίου – Νοεμβρίου 2020. Από αυτζσ, ο οφειλζτθσ 

δφναται να επιλζξει τισ ρυκμίςεισ, για τισ οποίεσ επικυμεί να υποβάλει αίτθςθ 

επανζνταξθσ. 

 

ε περίπτωςθ που υφίςταται αδυναμία διαδικτυακισ υποςτιριξθσ, θ αίτθςθ 

υποβάλλεται ςτθν Τπθρεςία (Δ.Ο.Τ / Ελεγκτικό Κζντρο / ΕΜΕΙ) τθσ οποίασ ο 
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Προϊςτάμενοσ είναι αρμόδιοσ για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ τθσ οφειλισ, κατά 

περίπτωςθ.  

 

4. Οι αιτοφντεσ τθν επανζνταξθ δθλϊνουν ςτθν αίτθςθ, θ οποία επζχει και κζςθ 

υπεφκυνθσ διλωςθσ του αρ. 8 ν. 1599/1986, ότι: 

α) είναι πλθγζντεσ από τθν πανδθμία, ιτοι ότι ζχει χορθγθκεί παράταςθ και 

αναςτολι είςπραξθσ για τισ οφειλζσ τουσ ςτο πλαίςιο αντιμετϊπιςθσ των 

επιπτϊςεων του κορωνοϊοφ COVID19, ςφμφωνα με τισ ανωτζρω αναφερόμενεσ 

διατάξεισ, και 

β) ότι απϊλεςαν ρφκμιςθ του ν. 4321/2015 ι/και του ν. 4611/2019 εντόσ του 

χρονικοφ διαςτιματοσ Μαρτίου ζωσ και Νοεμβρίου 2020, και 

γ) ζχουν υποβάλει όλεσ τισ δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ και του φόρου 

προςτικζμενθσ αξίασ, όπωσ προβλζπεται από τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

 

5. Τπενκυμίηεται ότι οι λόγοι απϊλειασ τθσ ρφκμιςθσ του ν. 4321/2015 ορίηονται ςτο 

άρκρο 8 αυτοφ κακϊσ και ςτθν απόφαςθ Αναπλθρωτι Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων 

Εςόδων ΠΟΛ. 1273/2015 (Βϋ 2920) ενϊ τθσ ρφκμιςθσ του ν. 4611/2019 ςτο άρκρο 103 

αυτοφ.  

5.1.Ειδικότερα, θ ρφκμιςθ του Ν. 4321/2015 απόλλυται: 

 Αν ο οφειλζτθσ δεν καταβάλλει α) τρεισ (3) ςυνεχόμενεσ μθνιαίεσ δόςεισ 

τθσ ρφκμιςθσ ι κακυςτεριςει τθν καταβολι των τριϊν (3) τελευταίων 

δόςεων τθσ ρφκμιςθσ για το αντίςτοιχο χρονικό διάςτθμα για τθν 

ρφκμιςθ με τον ν.4321/2015. 

 Αν ο οφειλζτθσ  δεν υποβάλλει τισ προβλεπόμενεσ δθλϊςεισ φορολογίασ 

ειςοδιματοσ και του φόρου προςτικζμενθσ αξίασ, κακ’ όλο το διάςτθμα 

τθσ ρφκμιςθσ των οφειλϊν του και μζχρι τθν εξόφλθςι τθσ, εντόσ τριϊν 

(3) μθνϊν το αργότερο από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 

τουσ. 

 Αν ζχει ενταχκεί ςτθ ρφκμιςθ του ν.4321/2015 με εςφαλμζνεσ 

βεβαιϊςεισ. 
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 Αν δεν εξοφλεί ι τακτοποιιςει κατά νόμιμο τρόπο τισ νζεσ οφειλζσ του 

μετά τθν θμερομθνία υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ νόμου 4321/2015, εντόσ 

τθσ νόμιμθσ προκεςμίασ καταβολισ τουσ. 

 

5.2.Περαιτζρω, θ ρφκμιςθ του Ν. 4611/2019 απόλλυται: 

 Αν ο οφειλζτθσ δεν καταβάλλει δφο (2) ςυνεχόμενεσ μθνιαίεσ δόςεισ τθσ 

ρφκμιςθσ ι κακυςτεριςει τθν καταβολι των δφο (2) τελευταίων δόςεων 

τθσ ρφκμιςθσ για το αντίςτοιχο χρονικό διάςτθμα για ρφκμιςθ με τον 

ν.4611/2019 

 Αν ο οφειλζτθσ  δεν υποβάλλει τισ προβλεπόμενεσ δθλϊςεισ φορολογίασ 

ειςοδιματοσ και του φόρου προςτικζμενθσ αξίασ, κακ’ όλο το διάςτθμα 

τθσ ρφκμιςθσ των οφειλϊν του και μζχρι τθν εξόφλθςι τθσ, εντόσ τριϊν 

(3) μθνϊν το αργότερο από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 

τουσ. 

 Αν δεν εξοφλεί ι τακτοποιιςει κατά νόμιμο τρόπο τισ νζεσ οφειλζσ του 

μετά τθν θμερομθνία υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ του νόμου 4611/2019 εντόσ 

διμινου από τθ λιξθ προκεςμίασ καταβολισ τουσ. 

 Αν υποπζςει ςε παραβάςεισ των περιπτϊςεων ιϋ, ιαϋ, ιβϋ, ιεϋ ι ιςτϋ τθσ 

παραγράφου 1 του άρκρου 54 ι τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 58Α του 

ν. 4174/2013 κακ’ υποτροπι. Ωσ υποτροπι νοείται θ διαπίςτωςθ με τθν 

ζκδοςθ πράξθσ επιβολισ προςτίμου εκ νζου διάπραξθσ οποιαςδιποτε 

παράβαςθσ εκ των ωσ άνω αναφερομζνων από τθν ζνταξθ του 

φορολογοφμενου ςτθ ρφκμιςθ του ν.4611/2019 και εφεξισ. 

 

 

6. Για την επανζνταξη ςτη ρφθμιςη, κατά το χρόνο υποβολήσ τησ αίτηςησ, 

ελζγχονται τα κάτωθι: 

α) αν ζχει γίνει εξόφλθςθ των δόςεων τθσ προχπάρχουςασ ρφκμιςθσ ωσ εξισ: 

μζχρι και τον Δεκζμβριο 2019 για τθ ρφκμιςθ του ν. 4321/2015 και μζχρι και τον 

Ιανουάριο 2020 για τθ ρφκμιςθ του ν. 4611/2019 και 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/58%CE%91
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
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β) αν ζχει γίνει εξόφλθςθ ι ρφκμιςθ των νζων  οφειλϊν, εκτόσ από αυτζσ που 

τελοφν ςε αναςτολι είςπραξθσ βάςει νόμου ι δικαςτικισ απόφαςθσ. 

ε περίπτωςθ που κατά τθν θμερομθνία αίτθςθσ επανζνταξθσ υφίςτανται τυχόν 

λοιπζσ λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ μθ τακτοποιθμζνεσ κατά νόμιμο τρόπο, ο οφειλζτθσ 

πρζπει, πριν τθν υποβολι αίτθςθσ επανζνταξθσ ςτθ ρφκμιςθ, να ζχει εξοφλιςει ι 

τακτοποιιςει κατά νόμιμο τρόπο, ιτοι με αναςτολι πλθρωμισ ι άλλθ ρφκμιςθ 

τμθματικισ καταβολισ βάςει νόμου, δικαςτικισ απόφαςθσ ι προςωρινισ διαταγισ,  

τισ ανωτζρω οφειλζσ. 

 

7. Ο ζλεγχοσ υποβολισ των προβλεπόμενων δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ και 

φόρου προςτικζμενθσ αξίασ (ΦΠΑ) το αργότερο εντόσ τριϊν (3) μθνϊν από τθ λιξθ 

τθσ προκεςμίασ υποβολισ εκάςτθσ (λαμβανομζνων υπόψθ και τυχόν παρατάςεων 

που ζχουν δοκεί) διενεργείται ςε μεταγενζςτερο χρόνο από τθν  Τπθρεςία (Δ.Ο.Τ / 

Ελεγκτικό Κζντρο / ΕΜΕΙ) τθσ οποίασ ο Προϊςτάμενοσ είναι αρμόδιοσ για τθν επιδίωξθ 

τθσ είςπραξθσ τθσ οφειλισ, κατά περίπτωςθ.  

Εφόςον διαπιςτωκεί κατά τον ζλεγχο αυτό, ότι οι δθλϊςεισ αυτζσ δεν ζχουν 

υποβλθκεί εντόσ τθσ προκεςμίασ που τάςςουν οι ςχετικζσ διατάξεισ των ν. 4321/2015 

και ν. 4611/2019, επζρχεται απϊλεια των ρυκμίςεων των ανωτζρω και ο 

Προϊςτάμενοσ τθσ αρμόδιασ για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ τθσ οφειλισ Τπθρεςίασ 

ενεργεί ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν κείμενθ νομοκεςία. 

 

8.Προχπόκεςθ για τθν επανζνταξθ αποτελεί θ εμπρόκεςμθ καταβολι τθσ δόςθσ του 

Δεκεμβρίου 2020. Επιςθμαίνεται ότι, δεδομζνου πωσ οι ρυκμίςεισ αυτζσ κατά τθν 

ςτιγμι τθσ καταβολισ τθσ δόςθσ δεν είναι ενεργζσ, δεν είναι δυνατι θ εξόφλθςθ μζςω 

κάρτασ ςτο Taxisnet, αλλά μπορεί να εξοφλθκεί με τθν χριςθ τθσ Σαυτότθτασ 

Ρυκμιςμζνθσ Οφειλισ (Σ.Ρ.Ο.) μζςω web banking. Μζχρι τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ των αιτιςεων επανζνταξθσ που ζχουν υποβλθκεί θλεκτρονικά, θ Γενικι 

Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ τθσ ΑΑΔΕ ελζγχει περιοδικά από τισ 

21.12.2020 τθν πραγματοποίθςθ των καταβολϊν αυτϊν προκειμζνου να ολοκλθρϊςει 

τθν διαδικαςία επανζνταξθσ των οφειλετϊν ςτισ ρυκμίςεισ των ν. 4321/2015 και ν. 

4611/2019. Για τισ αιτιςεισ που ζχουν υποβλθκεί ςτισ ΔΟΤ/Ελεγκτικά Κζντρα/ΕΜΕΙ 

κατόπιν ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ ελζγχου από αυτζσ των προχποκζςεων 
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υπαγωγισ ςτθν ρφκμιςθ, ετοιμάηουν λίςτα με τουσ ΑΦΜ των προςϊπων αυτϊν και 

τθν αποςτζλλουν ςτθν ΓΔΗΛΕΔ, προκειμζνου να ολοκλθρϊςει τθν διαδικαςία 

επανζνταξθσ των οφειλετϊν ςτισ προαναφερκείςεσ ρυκμίςεισ. 

                    Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ Α.Α.Δ.Ε. 
                                                     Γ. ΠΙΣΙΛΗ 
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