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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

  

 
Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ  
1. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ 
ΣΜΗΜΑΣΑ  Αϋ, Βϋ, Γϋ, Εϋ   
Σθλζφωνα: 210 3635963, 3630573, 3605159,   
3614280, 3635439, 3628634, 3636489 
2. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΕΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
ΣΜΗΜΑΣΑ  Αϋ, Βϋ, Γϋ 
Σθλζφωνα: 210 3375317, 3375312 
3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΜΜΕΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
ΣΜΗΜΑΣΑ  Αϋ, Βϋ, Γϋ  
Σθλζφωνα: 210 3627747, 3642859 
4. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ & ΠΕΡΙΟΤΙΟΛΟΓΙΟΤ 
ΣΜΗΜΑΣΑ  Αϋ, Βϋ 
Σθλζφωνα: 210 3375834, 3375872 
5. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΛΕΓΧΩΝ 
ΣΜΗΜΑΣΑ  Αϋ, Βϋ, Γϋ, Δϋ, Εϋ, Σϋ, Ζϋ 
Σθλζφωνα: 210 3637103, 3375847 
 
Β.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ  Δϋ 
Σθλζφωνα: 210 6987439 
 
Γ.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ 
1. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ 
2. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ   
ΣΜΗΜΑΣΑ   Βϋ, Γϋ 
Σθλζφωνα: 210 4803258 
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ΠΡΟ:    Ωσ Πίνακασ Διανομισ  
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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.  
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υγκεκριμζνα, οι υπαγόμενεσ ςτθ ρφκμιςθ οφειλζσ καταβάλλονται εφάπαξ ι ςε 

δόςεισ με απαλλαγζσ από τόκουσ/προςαυξιςεισ εκπρόκεςμθσ καταβολισ ωσ εξισ:  

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 
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εκπρόκεςμθσ καταβολισ και τα πρόςτιμα των άρκρων 57 του Κ.Φ.Δ. και 6 του Κ.Ε.Δ.Ε. 

που τισ επιβαρφνουν.  

 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 
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θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ. Ο οφειλζτθσ τυγχάνει των ευεργετθμάτων τθσ 

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 
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τουσ ςε ρφκμιςθ με τισ διατάξεισ του ν.4611/2019, προκειμζνου να τφχουν των 

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 
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αίτθςθσ υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ του ν. 4611/2019. τθν περίπτωςθ υπαγωγισ εκ νζου 

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:  
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(i) ζχει εξοφλθκεί τουλάχιςτον θ πρϊτθ δόςθ τθσ ρφκμιςθσ ι ζχει καταβλθκεί θ 

προκαταβολι,  

(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 
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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 

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 ΨΔΑ46ΜΠ3Η-

99Ν).  

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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ΠΡΟΔΗΜΟΙΕΤΗ-ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΑΔΑ 
 

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 

 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

     ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠOΥΡΓΟΥ

2. ΑΑΔΕ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

Α.ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ  Α’, Β΄, Γ΄, Ε΄ 

Τηλέφωνα: 210 3630573, 3605159,

 3614280, 3635439, 3614716, 3614303

Β.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Δ΄

Τηλέφωνα: 210 6987439

Γ.ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄, Γ΄

Τηλέφωνα: 210 4803258

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα

ΑΔΑ: ΩΥΣΝ46ΜΠ3Ζ-ΖΓ8

Αριθ. ΦΕΚ: 3367 Β / 30.08.2019

Αθήνα,   22 Αυγούστου  2019

Α. 1329

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Εσωτ.  περίπτωση  ι΄  της  παραγ.  3  του
άρθρου μόνου. 

ΠΡΟΣ:    Ως Πίνακας Διανομής 

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση-Τροποποίηση της Α. 1196/2019 (ΦΕΚ Β’ 1762) απόφασης
της Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Καθορισμός
ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων
οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019
(ΦΕΚ 73 Α’)» 

1

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ - Υπογεγραμμένο Από:
GRIGORIOS BINTOS
Ημερομηνία: 2019.09.06 15:17:36 EEST



ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις  διατάξεις  των  άρθρων  98 έως 109 του Μέρους Β΄  «ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α΄) «Ρύθμιση οφειλών

προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α’

βαθμού,  Συνταξιοδοτικές  ρυθμίσεις  Δημοσίου  και  λοιπές  ασφαλιστικές  και

συνταξιοδοτικές  διατάξεις,  Ενίσχυση  της  προστασίας  των  εργαζομένων  και  άλλες

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 2 «Τροποποίηση των

διατάξεων  των  άρθρων  98,  99,  100,  103  και  104  του  ν.4611/2019  (Α’73)»  του

ν.4621/2019 (ΦΕΚ 128 Α΄)  «Μείωση ΕΝ.Φ.Ι.Α.  και βελτιώσεις στη ρύθμιση οφειλών

προς τη Φορολογική Διοίκηση του ν.4611/2019 (Α’ 73) και άλλες διατάξεις». 

2. Τις  διατάξεις του ν.δ.  356/1974 (ΦΕΚ 90 Α΄)  «Κώδικας Είσπραξης  Δημοσίων

Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)», όπως ισχύουν.

3. Τις  διατάξεις  του  ν.  4174/2013 (ΦΕΚ  170  Α΄)  «Κώδικας  Φορολογικής

Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.)», όπως ισχύουν.

4. Το π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ 181 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».

5. Την Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης

Αρχής Δημοσίων Εσόδων Α.1196/2019 (ΦΕΚ 1762 Β΄) «Καθορισμός ειδικών θεμάτων

και λεπτομερειών εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική

Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α΄)».

6. Την Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών Α.1210/28.05.2019 (ΦΕΚ 2091 Β΄)

με την οποία παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση

ληξιπρόθεσμων  οφειλών  στη  Φορολογική  Διοίκηση  των  άρθρων  98  έως  109  του

ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α΄).

7. Την υπ’ αριθ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ 968 Β΄) Απόφαση του Διοικητή

της  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων  «Οργανισμός  της  Ανεξάρτητης  Αρχής

Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.
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8. Το  π.δ.  83/2019  (ΦΕΚ  121  Α΄)  «Διορισμός  Αντιπροέδρου  της  Κυβέρνησης,

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Την  υπ’  αριθμ.  Υ2/9.7.2019  (ΦΕΚ  2901  Β’)  Απόφαση  του  Πρωθυπουργού

«Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» 

10. Την  υπ’  αριθμ.  339/18.07.2019  (ΦΕΚ  3051  Β΄/26.07.2019)  Απόφαση  του

Πρωθυπουργού  και  του  Υπουργού  Οικονομικών  «Ανάθεση  αρμοδιοτήτων  στον

Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο»

11. Τις  διατάξεις  του  Κεφαλαίου  Α΄  «Σύσταση  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων

Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α’) «Επείγουσες διατάξεις

για  την  εφαρμογή  της  συμφωνίας  δημοσιονομικών  στόχων  και  διαρθρωτικών

μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

12. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του πρώτου άρθρου

του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα

Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13

και της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.

13. Την  1/20.01.2016  (ΦΕΚ  Υ.Ο.Δ.Δ.  18)  πράξη  του  Υπουργικού  Συμβουλίου

«Επιλογή  και  διορισμός  Γενικού  Γραμματέα  της  Γενικής  Γραμματείας  Δημοσίων

Εσόδων  του  Υπουργείου  Οικονομικών»,  σε  συνδυασμό  με  τις  διατάξεις  της

παραγράφου  10  του  άρθρου  41  του  ν.  4389/2016,  όπως  ισχύουν,  και  την  αριθ.

39/3/30-11-2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε.

«Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

14. Την  ανάγκη  καθορισμού  ειδικότερων  θεμάτων  και  λεπτομερειών  για  την

εφαρμογή της ρύθμισης των διατάξεων των άρθρων 98,  99,  100,  103 και  104 του

ν.4611/2019  μετά  την  τροποποίησή  του  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  2  του

ν.4621/2019 (ΦΕΚ 128 Α΄).

15. Το  γεγονός  ότι  από  τις  διατάξεις  της  απόφασης  αυτής  δεν  προκαλείται

δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο Μόνο
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Η  Απόφαση  της Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής

Δημοσίων Εσόδων Α.  1196/2019 (ΦΕΚ 1762 Β΄)  «Καθορισμός  ειδικών θεμάτων και

λεπτομερειών  εφαρμογής  της  ρύθμισης  ληξιπρόθεσμων  οφειλών  στη  Φορολογική

Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α΄)» τροποποιείται και

συμπληρώνεται ως εξής:  

1. Στο τέλος της περ. Β του άρθρου 3, προστίθεται  νέα παράγραφος ως ακολούθως: 

«Επιπλέον, στη ρύθμιση των άρθρων 98–109 του ν. 4611/2019, μετά από επιλογή του

οφειλέτη, δύναται να υπαχθούν, με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω

διατάξεων, οφειλές ληξιπρόθεσμες και μη που βεβαιώνονται μέχρι την ημερομηνία

της αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση, οι οποίες δεν έχουν ρυθμισθεί βάσει δικαστικής

απόφασης,  προσωρινής  διαταγής  ή  άλλων  νομοθετικών  διατάξεων,  πλην  των

αναφερομένων στην παράγραφο 1 και αφορούν σε υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και

περιόδων  μέχρι  και  31.12.2018,  εξαιρουμένων  των  οφειλών  για  τις  οποίες  η

προθεσμία υποβολής δήλωσης λήγει μετά τις 31.12.2018. Στην περίπτωση που από το

χρηματικό κατάλογο ή τα συνοδευτικά αυτού έγγραφα δεν προκύπτει η αναγωγή της

υποχρέωσης  έως  τις  31.12.2018,  απαιτείται  προς  τούτο  έγγραφη  βεβαίωση  της

βεβαιούσας  αρχής  προς  τον  Προϊστάμενο  της  αρμόδιας  για  την  επιδίωξη  της

είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας».

2. Το άρθρο 6 αναριθμείται σε 7 και προστίθεται νέο άρθρο 6 ως ακολούθως:

«Άρθρο 6

Εξόφληση μέρους της οφειλής με προκαταβολή

1. Η  αίτηση-δήλωση για  προκαταβολή  ποσού  με  χορήγηση  ισόποσης  απαλλαγής

προσαυξήσεων  και  τόκων εκπρόθεσμης  καταβολής,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της

παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4621/2019, υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής

εφαρμογής για όλες τις περιπτώσεις που αυτό υποστηρίζεται τεχνικά. Σε περίπτωση

που υφίσταται αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ.

ή Τελωνείο ή άλλη Υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε., ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος

για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής.

2. Η αίτηση-δήλωση για προκαταβολή και η επιλογή του ποσού από τον οφειλέτη

γίνεται κατά την υποβολή του αιτήματος υπαγωγής στη ρύθμιση.
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3. Το  ελάχιστο  ποσό  προκαταβολής  είναι  το  διπλάσιο  της  μηνιαίας  δόσης  του

προγράμματος  ρύθμισης  που  έχει  επιλέξει  ο  οφειλέτης.  Η  προκαταβολή  είναι

καταβλητέα άπαξ, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία υποβολής

της  αίτησης.  Η  ρύθμιση  καθίσταται  ενεργή  με  την  προκαταβολή  του  ποσού  που

επιλέγει ο οφειλέτης.

4. Το  ποσό των δόσεων της  ρύθμισης αναπροσαρμόζεται  μετά την προκαταβολή

σύμφωνα  με  το  πλήθος  των  δόσεων,  όπως  αυτό  έχει  οριστεί  προκειμένου  να

υπολογιστεί το ελάχιστο ποσό προκαταβολής, και υπό τον περιορισμό του ελάχιστου

ποσού μηνιαίας δόσης της παρ. 2 του άρθρου 98 του ν. 4611/2019, όπως ισχύει. Οι

δόσεις της ρύθμισης είναι καταβλητέες έως την τελευταία εργάσιμη μέρα των μηνών

που  έπονται  του  μήνα  της  αίτησης  υπαγωγής  στη  ρύθμιση.  Η  προκαταβολή  δεν

προσμετράται στο πλήθος των δόσεων της ρύθμισης. 

5. Ο οφειλέτης τυγχάνει των ευεργετημάτων της ρύθμισης των άρθρων 98-109 του

ν. 4611/2019 μετά την καταβολή της προκαταβολής.»

3. Στο  αναριθμημένο  άρθρο  7  «Λοιπά  στοιχεία  της  ρύθμισης»,  προστίθενται

περιπτώσεις θ, ι, ια, ιβ, ιγ, ιδ, ιε, ιστ και ιζ ως ακολούθως: 

«θ.  Η  αλλαγή  του  τόκου  της  παρ.  1  του  άρθρου  99  του  ν.4611/2019  όπως

τροποποιήθηκε  με  την  παρ.  5  του  άρθρου  2  του  ν.4621/2019  γίνεται

αυτοματοποιημένα  μετά  την  παρέλευση διμήνου από  τη  δημοσίευση του  ως  άνω

νόμου.

ι. Στη βασική οφειλή των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ανά Υπηρεσία της παρ. 1 του

άρθρου 99 του ν. 4611/2019 λαμβάνεται υπόψη το ποσό της τυχόν προκαταβολής που

επιλέγει ο φορολογούμενος σύμφωνα με το άρθρο 6.

ια. Στη βασική οφειλή έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ της υποπερίπτωσης δ

της περ. Γ της παρ. 1 του άρθρου 98 του ν. 4611/2019 περιλαμβάνεται το σύνολο των

βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα ή Τελωνεία, κατά περίπτωση, που

υποχρεωτικά  υπάγονται  στη  ρύθμιση  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  5  του

άρθρου  98  του  ν.  4611/2019  χωρίς  να  λαμβάνεται  υπόψη  το  ποσό  της  τυχόν

προκαταβολής που επιλέγει ο φορολογούμενος σύμφωνα με το άρθρο 6. Η ρύθμιση

γίνεται ανά Υπηρεσία. 
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ιβ.  Νομικά πρόσωπα ή  νομικές  οντότητες  κερδοσκοπικού χαρακτήρα  με  συνολική

υποχρεωτικά υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή, σύμφωνα με τις διατάξεις της

παρ. 5 του άρθρου 98 του ν. 4611/2019, έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, που

κατά την έναρξη ισχύος του ν.4621/2019 (ήτοι  31.7.2019)  έχουν ήδη υπαγάγει  τις

οφειλές τους σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως τριάντα έξι (36) δόσεις κατά

τις  διατάξεις  των  υποπερ.  α  έως  γ  της  περ.  Γ’  της  παρ.  1  του  άρθρου 98  του  ν.

4611/2019,  δύνανται  να αιτηθούν τη ρύθμιση των οφειλών τους σύμφωνα με την

υποπερ.  δ  της  περ.  Γ΄  της  παρ.  1  του  άρθρου  98  του  ν.4611/2019,  όπως  αυτή

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4621/2019, μέχρι

την καταληκτική ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. 

Όσοι  από  τους  ανωτέρω  οφειλέτες  δεν  επιλέξουν  με  σχετική  αίτησή  τους  την

υπαγωγή τους στην υποπερ. δ της περ. Γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 98 του ν.4611/2019,

θεωρείται ότι συνεχίζουν με το πρόγραμμα ρύθμισης που τους είχε χορηγηθεί σε έως

τριάντα έξι (36) δόσεις και υπό τους όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 98-109,

όπως ισχύουν.

ιγ. Οφειλέτες που έχουν υπαγάγει τις οφειλές τους σε ρύθμιση κατά την έναρξη ισχύος

του ν.4621/2019 (ήτοι 31.7.2019) με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις της  παρ. 2 του

άρθρου 98 και του άρθρου 100 του ν.4611/2019, δύνανται να ζητήσουν την εκ νέου

ρύθμιση των οφειλών τους σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, όπως τροποποιούνται με

τις παρ. 3 και 6 του άρθρου 2 του ν.4621/2019, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία για

την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019.

ιδ. Οφειλέτες  που  κατά την  έναρξη ισχύος  του  ν.4621/2019 (ήτοι  31.7.2019)  έχουν

υπαγάγει τις οφειλές τους σε ρύθμιση με τις διατάξεις του ν. 4611/2019, μπορούν να

ζητήσουν την εκ νέου ρύθμιση των οφειλών τους,  μέχρι την καταληκτική ημερομηνία

για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019, προκειμένου να

τύχουν των απαλλαγών της παρ. 6 του άρθρου 98 του ν. 4611/2019, όπως προστέθηκε

με την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4621/2019.

ιε.  Η  υποβολή  της  αίτησης  στις  ανωτέρω  υπό  στοιχεία  ιβ,  ιγ,  και  ιδ  περιπτώσεις,

διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1.

ιστ.  Στην  περίπτωση υπαγωγής  σε  ρύθμιση σε  έως και  εκατόν  είκοσι  (120)  δόσεις

σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στις  ανωτέρω  υπό  στοιχεία  ιβ,  ιγ,  και  ιδ  περιπτώσεις
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επέρχεται απώλεια του αρχικού προγράμματος ρύθμισης. Η απώλεια επέρχεται με την

πίστωση της πρώτης δόσης της νέας ρύθμισης, ή της προκαταβολής, κατά περίπτωση.

ιζ. Η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης της παρ. 1 καθώς και οι διατάξεις της

παρ.  2  του  άρθρου  102  του  ν.  4611/2019  δεν  εφαρμόζονται  στην  περίπτωση

προκαταβολής. Το ποσό της προκαταβολής εξοφλείται με εκούσια καταβολή.»

4. Μετά το άρθρο 7 προστίθεται άρθρο 8 ως ακολούθως: 

«Άρθρο 8

Αποδέσμευση κατασχεμένων στα χέρια τρίτου μελλοντικών απαιτήσεων του

οφειλέτη

Για  την  αποδέσμευση  των  κατασχεμένων  στα  χέρια  τρίτου  μελλοντικών

απαιτήσεων  του  οφειλέτη,  που  προβλέπεται  στην  περ.  γ΄  του   άρθρου  104  του

ν.4611/2019, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 2 του ν.4621/2019, ο

οφειλέτης εισέρχεται  με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών σε ειδική εφαρμογή

του taxisnet στο δικτυακό τόπο www  .  aade  .  gr   και εκτυπώνει βεβαίωση αποδέσμευσης

την οποία γνωστοποιεί στον τρίτο εντός μηνός από την έκδοσή της, με κάθε πρόσφορο

μέσο.

Η βεβαίωση αποδέσμευσης αναφέρει τη συγκεκριμένη αναγκαστική κατάσχεση

(«Ταυτότητα Οφειλής Κατασχετηρίου (Τ.Ο.Κ)») προς αποδέσμευση των μελλοντικών

απαιτήσεων  του  οφειλέτη  έναντι  του  τρίτου.  Δεν  αποδεσμεύονται  κατασχέσεις  οι

οποίες  δεν  έχουν  επιβληθεί  αποκλειστικά  για  χρέη  που  έχουν  ρυθμιστεί  με  τις

διατάξεις των άρθρων  98 – 109 του Ν. 4611/2019 πριν ή μετά την τροποποίησή τους

και περιλαμβάνουν και άλλα χρέη  που δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτές.    

Σε  περίπτωση  απώλειας  της  ρύθμισης,  το  αρμόδιο  για  την  παρακολούθηση

τήρησης αυτής όργανο του άρθρου 2 ενημερώνει άμεσα με κάθε πρόσφορο μέσο τα

αρμόδια όργανα για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής και για την ανατροπή της

αποδέσμευσης, προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία της διοικητικής εκτέλεσης. Η

ανατροπή της αποδέσμευσης  κοινοποιείται άμεσα στον τρίτο από τον  Προϊστάμενο

της Δ.Ο.Υ. ή άλλης Υπηρεσίας, ο οποίος είναι αρμόδιος  για την επιδίωξη είσπραξης

της οφειλής και σε περίπτωση παράλληλης αρμοδιότητας από τον Προϊστάμενο που

επέβαλε  την  κατάσχεση.  Αν  ανασταλεί  ή  παύσει  η  λειτουργία  του  Τμήματος

Δικαστικού  και  Νομικής  Υποστήριξης  της  Δ.Ο.Υ.  ή  του  Ελεγκτικού  Κέντρου,  η

κοινοποίηση του προηγουμένου εδαφίου γίνεται από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας
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στην  οποία  περιήλθε  η  αρμοδιότητα  του  δικαστικού  της  Δ.Ο.Υ.  ή  του  Ελεγκτικού

Κέντρου  των  οποίων  ανεστάλη  ή  έπαυσε  η  λειτουργία,  σύμφωνα  με  τις  οικείες

αποφάσεις.

Σε  περίπτωση  που  η  ανωτέρω  διαδικασία  δεν  υποστηρίζεται  ηλεκτρονικά  για

τεχνικούς λόγους ή λόγους ανωτέρας βίας,  η βεβαίωση αποδέσμευσης δύναται να

χορηγείται  από  τον  Προϊστάμενο  της  αρμόδιας  για  την  επιδίωξη  είσπραξης  της

οφειλής  Υπηρεσίας  και  σε  περίπτωση  παράλληλης  αρμοδιότητας  από  τον

Προϊστάμενο που επέβαλε την κατάσχεση, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης του

οφειλέτη.».   

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από την 1-9-2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                               Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ  Α.Α.Δ.Ε.
              ΑΠ. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ                                               Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

         

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Α. ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Εθνικό Τυπογραφείο για Δημοσίευση στο τεύχος Β'
2. Αποδέκτες πίνακα Γ & Δ
3. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
4. Δ/νση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (με την παράκληση να αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.)
5. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας
6. Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη ΑΑΔΕ

Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Γραφείο  Υπουργού Οικονομικών
2. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών
4.Αποδέκτες πίνακα Α, Β, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΒ, ΙΔ, ΙΕ, ΙΣΤ.
5. Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο  Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
2. Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευθυντών
3.  Δ/νση Εισπράξεων- Τμήματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Γραμματεία
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

 
 

 

Ημερομηνία … 
Αρ. Πρωτ….. 
 

ΠΡΟΣ 

………………(Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο 
/Επωνυμία) 
ΑΦΜ…………… 
…………... (Ταχ/Δνση)  
 

 
Δ.Ο.Υ. …. 
 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ  

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ  

(Άρθρο 104 περ. γ΄ του ν. 4611/2019) 

 

Ανακαλούμε την Βεβαίωση Αποδέσμευσης μελλοντικών απαιτήσεων του οφειλέτη του Δημοσίου 

………………….με ΑΦΜ………… , που κατασχέθηκαν στα χέρια σας ως τρίτου, με το αρ.  

…../….. κατασχετήριο, με Ταυτότητα Οφειλής Κατασχετηρίου   (ΤΟΚ ……….), του 

Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικού Κέντρου ……, επειδή έπαυσαν να πληρούνται οι όροι των 

διατάξεων των άρθρων 98 έως 109 του Μέρους Β του ν. 4611/2019. 

 

Από τη γνωστοποίηση  της παρούσας, η  ως άνω κατάσχεση αναπτύσσει πλήρως τις έννομες 

συνέπειές της αναφορικά με τις μελλοντικές απαιτήσεις .Ειδικότερα, ποσά  απαιτήσεων που τυχόν 

γεννήθηκαν από τη γνωστοποίηση της Βεβαίωσης Αποδέσμευσης  μέχρι τη γνωστοποίηση της 

παρούσας και δεν έχουν αποδοθεί, καθώς και ποσά λοιπών  μελλοντικών απαιτήσεων, αποδίδονται 

άμεσα  στο Δημόσιο. Τυχόν αποκτηθέντα στο μεταξύ δικαιώματα ή αξιώσεις τρίτων δεν 

αντιτάσσονται έναντι του κατασχόντος Δημοσίου.    

 

 

 

Ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικού Κέντρου  

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

                                                                        
 
 

 
 
 
 

       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Δ.Ο.Υ/ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ………… 

 
 
 
 
 

                           ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΙ ΣΤΑ 
ΧΕΡΙΑ ΤΡΙΤΩΝ 

(Άρθρο 104 περ. γ΄ του ν. 4611/2019) 
 

Βεβαιώνεται ότι για το υπ‘ αριθμ …….………… κατασχετήριο του Προϊσταμένου 

Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικού Κέντρου…. …... …………. που εκδόθηκε σε βάρος του οφειλέτη του Δημοσίου 

………………………(ΑΦΜ…………….…… ……), με Ταυτότητα Οφειλής Κατασχετηρίου (Τ.Ο.Κ.) …………..  για 

συνολικές οφειλές …..…………..ευρώ, με το οποίο κατασχέθηκαν στα χέρια του……….(ΑΦΜ……………..), 

ως τρίτου απαιτήσεις αυτού υφιστάμενες και μελλοντικές για το οποίο υπεβλήθη θετική δήλωση, 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περ. γ΄ του άρθρου 104 του ν.4611/2019, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει και αποδεσμεύονται οι μελλοντικές απαιτήσεις του καθ ου.  

Ειδικότερα, ποσά απαιτήσεων που γεννώνται μετά τη γνωστοποίηση του παρόντος στον τρίτο, 

αποδεσμεύονται και αποδίδονται κατά νόμο, ενώ ποσά απαιτήσεων που γεννήθηκαν πριν από αυτή 

αποδίδονται στο Δημόσιο. 

 Η ανωτέρω αποδέσμευση ισχύει μέχρι την τυχόν γνωστοποίηση από τη Φορολογική Διοίκηση 

της ανατροπής αυτής λόγω απώλειας της ρύθμισης του ν.4611/2019. 

Η παρούσα έχει ισχύ εφόσον γνωστοποιηθεί στον τρίτο εντός μηνός από την έκδοσή της. 

 

           

       Υπογραφή 

          

 

Αρ. Πρωτ….. 

Ημερομηνία … 

 



NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4621 

Μείωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. και βελτιώσεις στη ρύθμι-

ση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση του

ν. 4611/2019 (Α’ 73) και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1

Μείωση ΕΝ.Φ.Ι.Α.

1. Η παράγραφος 2Α του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 
(Α΄287), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«2Α. Ειδικά για το έτος 2019, χορηγείται μείωση στον 
ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων, που προκύπτει από την 
εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 και της παραγράφου 1 
του παρόντος άρθρου, ανάλογα με τη συνολική αξία της 
ακίνητης περιουσίας, η οποία υπόκειται σε φόρο κατά 
το άρθρο 4, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 4 του άρθρου 5, ως εξής:

α) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι εξήντα χιλιάδες 
(60.000) ευρώ, κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%),

β) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι εβδομήντα χι-
λιάδες (70.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι επτά τοις 
εκατό (27%),

γ) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι ογδόντα χιλιάδες 
(80.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό 
(25%),

δ) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι ένα εκατομμύ-
ριο (1.000.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό 
(20%) και 

ε) για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του ενός εκατομ-
μυρίου (1.000.000) ευρώ, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό 
(10%).

Στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας της πα-
ρούσας παραγράφου δεν συνυπολογίζεται η αξία των 
δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή 
οικισμού.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του 
ν. 4223/2013, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Ειδικά για το έτος 2019, εφόσον η πράξη προσδιο-
ρισμού του φόρου εκδοθεί μέχρι τη 16η Σεπτεμβρίου 
2019, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή 
Σεπτεμβρίου 2019.»

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1η 
Ιανουαρίου 2019.

Άρθρο 2

Τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 98, 

99, 100, 103 και 104 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73)

1. Το άρθρο πέμπτο της Πράξης Νομοθετικού Περιε-
χομένου (Π.Ν.Π.) της 27.6.2019 (A΄ 106) καταργείται από 
την έκδοσή της.

2. Στην περίπτωση Γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 
98 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73), η υφιστάμενη υποπερίπτωση 
δ΄ αναριθμείται σε ε΄ και προστίθεται νέα υποπερίπτωση 
δ΄, ως εξής:

«δ. Κατ’ εξαίρεση, για οφειλέτες νομικά πρόσωπα ή 
νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα με συ-
νολική υποχρεωτικά υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική 
οφειλή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5, 
έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, χορηγείται απο-
κλειστικά δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους σε 
έως και εκατόν είκοσι (120) δόσεις, υπό τον περιορισμό 
της ελάχιστης δόσης της παραγράφου 2, με απαλλαγή 
από τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 
που τις επιβαρύνουν κατά την ημερομηνία της αίτησης 
υπαγωγής στη ρύθμιση, ως ακολούθως:

αα) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις 
εκατό (100%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται εφάπαξ,

ββ) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα πέ-
ντε τοις εκατό (95%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 
δύο (2) έως και τέσσερις (4) μηνιαίες δόσεις,

γγ) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα πέ-
ντε τοις εκατό (85%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 
πέντε (5) έως και δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, 

δδ) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις 
εκατό (80%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε δεκα-
τρείς (13) έως και είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, 

εε) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέ-
ντε τοις εκατό (75%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 
είκοσι πέντε (25) έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις,

στστ) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα 
πέντε τοις εκατό (45%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται 
σε τριάντα επτά (37) έως και σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες 
δόσεις, 

ζζ) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις 
εκατό (30%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε σαράντα 
εννέα (49) έως και εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις,
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ηη) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό είκοσι τοις 
εκατό (20%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε εξήντα 
μία (61) έως και εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις, 

θθ) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό δεκαπέντε 
τοις εκατό (15%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε 
εβδομήντα τρεις (73) έως και ενενήντα έξι (96) μηνιαίες 
δόσεις, 

ιι) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό 
(10%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε ενενήντα επτά 
(97) έως και εκατόν είκοσι (120) μηνιαίες δόσεις. 

Στα ανωτέρω ποσοστά απαλλαγών συμπεριλαμβά-
νεται το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του πρώτου 
εδαφίου της παραγράφου 1.

Ως βασική οφειλή για την εφαρμογή της παρούσας 
υποπερίπτωσης νοείται το σύνολο των βεβαιωμένων 
οφειλών, όπως διαμορφώνονται κατά την ημερομηνία 
υπαγωγής στη ρύθμιση, χωρίς τις προσαυξήσεις και τους 
τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και τα πρόστι-
μα των άρθρων 57 του Κ.Φ.Δ. και 6 του Κ.Ε.Δ.Ε. που τις 
επιβαρύνουν.

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει σε οποιο-
δήποτε στάδιο της ρύθμισης την εφάπαξ εξόφληση 
του υπολοίπου αριθμού των δόσεων των ρυθμισμένων 
οφειλών ή τη μετάπτωση σε μικρότερο αριθμό δόσεων, 
τυγχάνει απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού των 
προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, σε 
ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των 
μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια της παρούσας 
υποπερίπτωσης.»

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 98 του ν. 4611/2019 
(Α΄ 73) αντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης 
ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ.»

4. Στο άρθρο 98 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73) προστίθεται 
παράγραφος 6 ως εξής: 

«6. Εφόσον ο οφειλέτης προκαταβάλει ποσό τουλάχι-
στον διπλάσιο της μηνιαίας δόσης του προγράμματος 
ρύθμισης που έχει επιλέξει, χορηγείται σε αυτόν ισόποση 
απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων 
εκπρόθεσμης καταβολής. Το ποσό προκαταβολής δηλώ-
νεται από τον οφειλέτη κατά την υποβολή του αιτήματος 
υπαγωγής στη ρύθμιση και καταβάλλεται εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. 
Οι δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευ-
ταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημε-
ρομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.» 

5. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 99 
του ν. 4611/2019 (Α΄ 73) οι λέξεις «πέντε εκατοστιαίες 
μονάδες (5%)» αντικαθίστανται με τις λέξεις «τρεις εκα-
τοστιαίες μονάδες (3%)».

6. Στο τέλος του άρθρου 100 του ν. 4611/2019 (Α’ 73), 
μετά τις λέξεις «είναι σε ισχύ» προστίθενται οι λέξεις 
«, καθώς και οφειλές που βεβαιώνονται μέχρι την ημε-
ρομηνία της αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση και αφο-
ρούν σε υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιόδων 
μέχρι και 31.12.2018, εξαιρουμένων των οφειλών για 
τις οποίες η προθεσμία υποβολής δήλωσης λήγει μετά 
τις 31.12.2018.»

7. Στο τέλος του άρθρου 103 του ν. 4611/2019 (Α’ 73), 
προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η παρούσα ρύθμιση οφειλών προς τη φορολογική 
διοίκηση αποτελεί την τελευταία ρύθμιση οφειλών με 
έκτακτο χαρακτήρα.»

8. Η περίπτωση γ΄ του άρθρου 104 του ν. 4611/2019 
(Α’ 73) αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και 
η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης 
επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων. Κατά το χρονικό 
διάστημα ισχύος της ρύθμισης, οι κατασχέσεις που έχουν 
επιβληθεί εις χείρας τρίτων σε βάρος του οφειλέτη δεν 
καταλαμβάνουν μελλοντικές απαιτήσεις του οφειλέτη 
έναντι του τρίτου υπό την προϋπόθεση ότι η κατάσχε-
ση αφορά αποκλειστικά σε χρέη που έχουν ρυθμιστεί 
κατά τις διατάξεις του παρόντος και γνωστοποιείται 
στον τρίτο. Ποσά απαιτήσεων που γεννώνται μετά την 
ως άνω γνωστοποίηση, αποδεσμεύονται και αποδίδο-
νται κατά νόμον, ενώ ποσά απαιτήσεων που γεννήθηκαν 
πριν από αυτή αποδίδονται στο Δημόσιο. Σε περίπτωση 
απώλειας της ρύθμισης, οι ανωτέρω κατασχέσεις ανα-
πτύσσουν πλήρως τις έννομες συνέπειές τους αναφορικά 
με τις μελλοντικές απαιτήσεις, από τη γνωστοποίηση 
της ανατροπής στον τρίτο. Τυχόν αποκτηθέντα δικαι-
ώματα ή αξιώσεις τρίτων δεν αντιτάσσονται έναντι του 
κατασχόντος Δημοσίου. Στις περιπτώσεις των ανωτέρω 
εδαφίων, ποσά που έχουν αποδοθεί στο Δημόσιο δεν 
επιστρέφονται.»

9. Nομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκο-
πικού χαρακτήρα με συνολική υποχρεωτικά υπαγόμενη 
στη ρύθμιση βασική οφειλή, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παραγράφου 5 του άρθρου 98 του ν. 4611/2019, έως 
ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, που κατά την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος νόμου έχουν ήδη υπαγάγει τις 
οφειλές τους σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως 
τριάντα έξι (36) δόσεις κατά τις διατάξεις των υποπερι-
πτώσεων α΄ έως γ΄ της περίπτωσης Γ΄ της παραγράφου 1 
του άρθρου 98 του ν. 4611/2019, μπορούν να ζητήσουν 
τη ρύθμιση των οφειλών τους σύμφωνα με την παράγρα-
φο 2 του παρόντος, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019. 

10. Οφειλέτες που έχουν υπαγάγει τις οφειλές τους σε 
ρύθμιση κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου 
με βάση τις προϊσχύσασες διατάξεις της παραγράφου 2 
του άρθρου 98 και του άρθρου 100 του ν. 4611/2019, 
δύνανται να ζητήσουν την εκ νέου ρύθμιση των οφειλών 
τους σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, όπως τροποποιού-
νται με τις παραγράφους 3 και 6 του παρόντος άρθρου, 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της 
αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019.

11. Οφειλέτες που κατά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος νόμου έχουν υπαγάγει τις οφειλές τους σε ρύθμιση 
με τις διατάξεις του ν. 4611/2019, μπορούν να ζητήσουν 
την εκ νέου ρύθμιση των οφειλών τους, μέχρι την κατα-
ληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αίτησης υπα-
γωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019, προκειμένου να 
τύχουν των απαλλαγών της παραγράφου 4.
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12. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δύ-
ναται να ορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή 
των παραγράφων 8, 9, 10 και 11. 

13. Η παράγραφος 5 ισχύει για όλες τις ανεξόφλητες 
δόσεις της ρύθμισης μετά την παρέλευση διμήνου από 
τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

14. Η παράγραφος 6 ισχύει από 17.5.2019. 

Άρθρο 3

Τροποποίηση του ν. 4062/2012 (Α΄ 70)

Η παράγραφος 3γ του άρθρου 2 του ν. 4062/2012 
(Α΄ 70), αντικαθίσταται ως εξής: 

«3γ. Ύψος κτιρίων και εγκαταστάσεων: Με την επιφύ-
λαξη των όσων ορίζονται στις περιπτώσεις ε΄ και στ΄ 
της παρούσας παραγράφου, το ύψος των κτιρίων και 
εγκαταστάσεων του Μητροπολιτικού Πόλου ορίζεται 
ανά ζώνη ανάπτυξης ή περιοχή προς πολεοδόμηση, 
σε συνάρτηση με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική 
φυσιογνωμία αυτής και την πραγματοποιούμενη κατά 
περίπτωση κάλυψη, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της 
ισχύουσας νομοθεσίας. Η κατασκευή υψηλών κτιρίων 
και εγκαταστάσεων σε επί μέρους ζώνες ή περιοχές του 
Μητροπολιτικού Πόλου πρέπει να τεκμηριώνεται από 
ειδική μελέτη ως αναγκαία για λόγους τεχνικούς, ειδικών 
κατασκευών ή πρωτότυπων αρχιτεκτονικών λύσεων που 
αποβλέπουν στο να καταστήσουν την έκταση ή τμήμα 
αυτής σημείο προορισμού (landmark destination) και να 
μην επιδεινώνει το οικιστικό περιβάλλον όμορων κτιρίων 
ή οικιστικών περιοχών από την άποψη των συνθηκών 
ηλιασμού, φωτισμού και αερισμού. Σε κάθε περίπτωση, 
δεν επιτρέπεται η κατασκευή υψηλών κτιρίων και εγκα-
ταστάσεων, δηλαδή κτιρίων και εγκαταστάσεων με ύψος 
που υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος σύμφω-
να με τις διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, 
εντός ζώνης 100 μέτρων από τα όρια του ακινήτου του 
πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού. Η διάταξη του προη-
γούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται:

α) Ως προς το τμήμα του ακινήτου του πρώην Αερο-
δρομίου Ελληνικού που έχει πρόσωπο επί της Λεωφόρου 
Βουλιαγμένης και επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος.

β) Ως προς τα τμήματα υψηλών κτιρίων και εγκατα-
στάσεων, εφόσον το ύψος των τμημάτων αυτών δεν 
υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος ανά ζώνη 
ανάπτυξης ή περιοχή προς πολεοδόμηση.»

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν 
άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του.

   Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως 
νόμου του Κράτους. 

 Αθήνα, 31 Ιουλίου 2019

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Oι Υπουργοί

Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ

ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2019

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,


