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

αναθοπικά με ηην επανένηαξη πληγένηων από ηην πανδημία ηος 

κοπωνοϊού COVID19 ζηιρ πςθμίζειρ οθειλών ηων άπθπων 1-17 ηος 

ν.4321/2015 και ηων άπθπων 98-109 ηος ν.4611/2019» 
 

1. Με ηελ παξνχζα εγθχθιην δηεπθξηλίδνληαη εηδηθφηεξα ζέκαηα επί ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 291 ηνπ λ.4738/2020 (Α΄ 207) «Επανένηαξη πληγένηων από ηην πανδημία ηος 

κοπωνοϊού COVID-19 ζηιρ πςθμίζειρ ηων άπθπων 1-17 ηος ν.4321/2015 και ηων άπθπων 

http://www.aade.gr/
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98-109 ηος ν.4611/2019», φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 53 ηνπ λ. 

4758/2020 (Α΄ 242),θαη παξέρνληαη νδεγίεο γηα εληαία εθαξκνγή απηψλ. 

 

2. Αλαιπηηθφηεξα, νη νθεηιέηεο κε βεβαησκέλεο νθεηιέο ζηηο Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο 

Τπεξεζίεο (Γ.Ο.Τ.) θαη ηα Διεγθηηθά Κέληξα θαη δφζεηο ξπζκίζεσλ ηκεκαηηθήο 

θαηαβνιήο, γηα ηηο νπνίεο έρεη ρνξεγεζεί αλαζηνιή είζπξαμεο θαη παξάηαζε θαηαβνιήο 

ηνπο ζην πιαίζην αληηκεηψπηζεο ησλ επηπηψζεσλ ηνπ θνξσλντνχ COVID19, ζχκθσλα 

κε ηελ απφ 11.3.2020 Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (Α΄ 55), ε νπνία θπξψζεθε κε 

ηνλ λ. 4682/2020 (Α΄ 76), ηελ απφ 30.3.2020 Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (Α΄ 

75), ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 4684/2020 (Α΄ 86), ηελ απφ 1.5.2020 

Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (Α΄ 90), ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 

4690/2020 (Α΄104) θαη ηνλ λ. 4690/2020, νη νπνίνη απψιεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο Μαξηίνπ 2020 έσο θαη Ννεκβξίνπ 2020 ξχζκηζε ηκεκαηηθήο 

θαηαβνιήο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1-17 ηνπ λ. 4321/2015 (Α΄ 32) θαη 98-

109 ηνπ λ. 4611/2019 (Α΄ 73), δχλαληαη λα επαλεληαρζνχλ ζηο ίδιο καθεζηώρ 

πύθμιζηρ με ηοςρ ίδιοςρ όποςρ και πποϋποθέζειρ γηα ηελ ππνιεηπφκελε νθεηιή θαη 

γηα ηνλ ελαπνκείλαληα αξηζκφ δφζεσλ ηεο ξχζκηζεο θαηφπηλ ππνβνιήο αίηεζεο 

επαλέληαμήο ηνπο ζε απηή. Ζ επαλέληαμε ζηε ξχζκηζε ζπληειείηαη κε ηελ θαηαβνιή ηεο 

δφζεο ηνπ κελφο Γεθεκβξίνπ 2020 κέρξη θαη ηελ 31.12.2020. Ζ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ηεο αλαβηψζαζαο ξχζκηζεο επεθηείλεηαη θαηά ην πιήζνο ησλ δφζεσλ πνπ 

ήηαλ αλεμφθιεηεο ηελ εκέξα ηεο αλαβίσζεο. 

 

3. Ζ αίηεζε επαλέληαμεο ηνπ νθεηιέηε ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζηε δηαδηθηπαθή 

εθαξκνγή myBusinessSupport ηηρ ΑΑΓΔ [aade.gr/mybusinesssupport]. ηελ 

ειεθηξνληθή εθαξκνγή ηεο ΑΑΓΔ εκθαλίδνληαη νη ξπζκίζεηο πνπ ζχκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο 

ΑΑΓΔ απσιέζζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν Μαξηίνπ – Ννεκβξίνπ 2020. Απφ απηέο, ν 

νθεηιέηεο δχλαηαη λα επηιέμεη ηηο ξπζκίζεηο, γηα ηηο νπνίεο επηζπκεί λα ππνβάιεη αίηεζε 

επαλέληαμεο. 

 

ε πεξίπησζε πνπ πθίζηαηαη αδπλακία δηαδηθηπαθήο ππνζηήξημεο, ε αίηεζε 

ππνβάιιεηαη ζηελ Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ / Διεγθηηθφ Κέληξν / ΔΜΔΗ) ηεο νπνίαο ν 
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Πξντζηάκελνο είλαη αξκφδηνο γηα ηελ επηδίσμε ηεο είζπξαμεο ηεο νθεηιήο, θαηά 

πεξίπησζε.  

 

4. Οη αηηνχληεο ηελ επαλέληαμε δειψλνπλ ζηελ αίηεζε, ε νπνία επέρεη θαη ζέζε 

ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ αξ. 8 λ. 1599/1986, φηη: 

α) είλαη πιεγέληεο απφ ηελ παλδεκία, ήηνη φηη έρεη ρνξεγεζεί παξάηαζε θαη 

αλαζηνιή είζπξαμεο γηα ηηο νθεηιέο ηνπο ζην πιαίζην αληηκεηψπηζεο ησλ 

επηπηψζεσλ ηνπ θνξσλντνχ COVID19, ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο 

δηαηάμεηο, θαη 

β) φηη απψιεζαλ ξχζκηζε ηνπ λ. 4321/2015 ή/θαη ηνπ λ. 4611/2019 εληφο ηνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο Μαξηίνπ έσο θαη Ννεκβξίνπ 2020, θαη 

γ) έρνπλ ππνβάιεη φιεο ηηο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ηνπ θφξνπ 

πξνζηηζέκελεο αμίαο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

 

5. Τπελζπκίδεηαη φηη νη ιφγνη απψιεηαο ηεο ξχζκηζεο ηνπ λ. 4321/2015 νξίδνληαη ζην 

άξζξν 8 απηνχ θαζψο θαη ζηελ απφθαζε Αλαπιεξσηή Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ ΠΟΛ. 1273/2015 (Β΄ 2920) ελψ ηεο ξχζκηζεο ηνπ λ. 4611/2019 ζην άξζξν 103 

απηνχ.  

5.1.Δηδηθφηεξα, ε ξχζκηζε ηνπ Ν. 4321/2015 απφιιπηαη: 

 Αλ ν νθεηιέηεο δελ θαηαβάιιεη α) ηξεηο (3) ζπλερφκελεο κεληαίεο δφζεηο 

ηεο ξχζκηζεο ή θαζπζηεξήζεη ηελ θαηαβνιή ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ 

δφζεσλ ηεο ξχζκηζεο γηα ην αληίζηνηρν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ ξχζκηζε 

κε ηνλ λ.4321/2015. 

 Αλ ν νθεηιέηεο  δελ ππνβάιιεη ηηο πξνβιεπφκελεο δειψζεηο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο θαη ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο, θαζ’ φιν ην δηάζηεκα 

ηεο ξχζκηζεο ησλ νθεηιψλ ηνπ θαη κέρξη ηελ εμφθιεζή ηεο, εληφο ηξηψλ 

(3) κελψλ ην αξγφηεξν απφ ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηνπο. 

 Αλ έρεη εληαρζεί ζηε ξχζκηζε ηνπ λ.4321/2015 κε εζθαικέλεο βεβαηψζεηο. 

 Αλ δελ εμνθιεί ή ηαθηνπνηήζεη θαηά λφκηκν ηξφπν ηηο λέεο νθεηιέο ηνπ 

κεηά ηελ εκεξνκελία ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε λφκνπ 4321/2015, εληφο ηεο 

λφκηκεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ηνπο. 

 

5.2.Πεξαηηέξσ, ε ξχζκηζε ηνπ Ν. 4611/2019 απφιιπηαη: 
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 Αλ ν νθεηιέηεο δελ θαηαβάιιεη δχν (2) ζπλερφκελεο κεληαίεο δφζεηο ηεο 

ξχζκηζεο ή θαζπζηεξήζεη ηελ θαηαβνιή ησλ δχν (2) ηειεπηαίσλ δφζεσλ 

ηεο ξχζκηζεο γηα ην αληίζηνηρν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ξχζκηζε κε ηνλ 

λ.4611/2019 

 Αλ ν νθεηιέηεο  δελ ππνβάιιεη ηηο πξνβιεπφκελεο δειψζεηο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο θαη ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο, θαζ’ φιν ην δηάζηεκα 

ηεο ξχζκηζεο ησλ νθεηιψλ ηνπ θαη κέρξη ηελ εμφθιεζή ηεο, εληφο ηξηψλ 

(3) κελψλ ην αξγφηεξν απφ ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηνπο. 

 Αλ δελ εμνθιεί ή ηαθηνπνηήζεη θαηά λφκηκν ηξφπν ηηο λέεο νθεηιέο ηνπ 

κεηά ηελ εκεξνκελία ππαγσγήο ζηε ξχζκηζε ηνπ λφκνπ 4611/2019 εληφο 

δηκήλνπ απφ ηε ιήμε πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ηνπο. 

 Αλ ππνπέζεη ζε παξαβάζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ η΄, ηα΄, ηβ΄, ηε΄ ή ηζη΄ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 54 ή ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 58Α ηνπ 

λ. 4174/2013 θαζ’ ππνηξνπή. Ωο ππνηξνπή λνείηαη ε δηαπίζησζε κε ηελ 

έθδνζε πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ εθ λένπ δηάπξαμεο νπνηαζδήπνηε 

παξάβαζεο εθ ησλ σο άλσ αλαθεξνκέλσλ απφ ηελ έληαμε ηνπ 

θνξνινγνχκελνπ ζηε ξχζκηζε ηνπ λ.4611/2019 θαη εθεμήο. 

 

 

6. Για ηην επανένηαξη ζηη πύθμιζη, καηά ηο σπόνο ςποβολήρ ηηρ αίηηζηρ, 

ελέγσονηαι ηα κάηωθι: 

α) αλ έρεη γίλεη εμφθιεζε ησλ δφζεσλ ηεο πξνυπάξρνπζαο ξχζκηζεο σο εμήο: 

κέρξη θαη ηνλ Γεθέκβξην 2019 γηα ηε ξχζκηζε ηνπ λ. 4321/2015 θαη κέρξη θαη ηνλ 

Ηαλνπάξην 2020 γηα ηε ξχζκηζε ηνπ λ. 4611/2019 θαη 

β) αλ έρεη γίλεη εμφθιεζε ή ξχζκηζε ησλ λέσλ  νθεηιψλ, εθηφο απφ απηέο πνπ 

ηεινχλ ζε αλαζηνιή είζπξαμεο βάζεη λφκνπ ή δηθαζηηθήο απφθαζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ εκεξνκελία αίηεζεο επαλέληαμεο πθίζηαληαη ηπρφλ 

ινηπέο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο κε ηαθηνπνηεκέλεο θαηά λφκηκν ηξφπν, ν νθεηιέηεο 

πξέπεη, πξηλ ηελ ππνβνιή αίηεζεο επαλέληαμεο ζηε ξχζκηζε, λα έρεη εμνθιήζεη ή 

ηαθηνπνηήζεη θαηά λφκηκν ηξφπν, ήηνη κε αλαζηνιή πιεξσκήο ή άιιε ξχζκηζε 

ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο βάζεη λφκνπ, δηθαζηηθήο απφθαζεο ή πξνζσξηλήο δηαηαγήο,  ηηο 

αλσηέξσ νθεηιέο. 

 

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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7. Ο έιεγρνο ππνβνιήο ησλ πξνβιεπφκελσλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη 

θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΦΠΑ) ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο εθάζηεο (ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ηπρφλ παξαηάζεσλ πνπ έρνπλ 

δνζεί) δηελεξγείηαη ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν απφ ηελ  Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ / Διεγθηηθφ 

Κέληξν / ΔΜΔΗ) ηεο νπνίαο ν Πξντζηάκελνο είλαη αξκφδηνο γηα ηελ επηδίσμε ηεο 

είζπξαμεο ηεο νθεηιήο, θαηά πεξίπησζε.  

Δθφζνλ δηαπηζησζεί θαηά ηνλ έιεγρν απηφ, φηη νη δειψζεηο απηέο δελ έρνπλ ππνβιεζεί 

εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηάζζνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ λ. 4321/2015 θαη λ. 

4611/2019, επέξρεηαη απψιεηα ησλ ξπζκίζεσλ ησλ αλσηέξσ θαη ν Πξντζηάκελνο ηεο 

αξκφδηαο γηα ηελ επηδίσμε ηεο είζπξαμεο ηεο νθεηιήο Τπεξεζίαο ελεξγεί ζχκθσλα κε 

ηα πξνβιεπφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία. 

 

8.Πξνυπφζεζε γηα ηελ επαλέληαμε απνηειεί ε εκπξφζεζκε θαηαβνιή ηεο δφζεο ηνπ 

Γεθεκβξίνπ 2020. Δπηζεκαίλεηαη φηη, δεδνκέλνπ πσο νη ξπζκίζεηο απηέο θαηά ηελ 

ζηηγκή ηεο θαηαβνιήο ηεο δφζεο δελ είλαη ελεξγέο, δελ είλαη δπλαηή ε εμφθιεζε κέζσ 

θάξηαο ζην Taxisnet, αιιά κπνξεί λα εμνθιεζεί κε ηελ ρξήζε ηεο Σαπηφηεηαο 

Ρπζκηζκέλεο Οθεηιήο (Σ.Ρ.Ο.) κέζσ web banking. Μέρξη ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ επαλέληαμεο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ειεθηξνληθά, ε Γεληθή 

Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο ΑΑΓΔ ειέγρεη πεξηνδηθά απφ ηηο 

21.12.2020 ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ θαηαβνιψλ απηψλ πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζεη 

ηελ δηαδηθαζία επαλέληαμεο ησλ νθεηιεηψλ ζηηο ξπζκίζεηο ησλ λ. 4321/2015 θαη λ. 

4611/2019. Γηα ηηο αηηήζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηηο ΓΟΤ/Διεγθηηθά Κέληξα/ΔΜΔΗ 

θαηφπηλ νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ απφ απηέο ησλ πξνυπνζέζεσλ ππαγσγήο 

ζηελ ξχζκηζε, εηνηκάδνπλ ιίζηα κε ηνπο ΑΦΜ ησλ πξνζψπσλ απηψλ θαη ηελ 

απνζηέιινπλ ζηελ ΓΓΖΛΔΓ, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζεη ηελ δηαδηθαζία 

επαλέληαμεο ησλ νθεηιεηψλ ζηηο πξναλαθεξζείζεο ξπζκίζεηο. 

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ Α.Α.Γ.Δ. 

                                                     Γ. ΠΙΣΙΛΗ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ  

 

Α. ΠΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

1. Απνδέθηεο πίλαθα Γ’  & Γ’ 

2. Γεληθή Γ/λζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  

3. ΓΗΔΠΗΓΤ 
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4. Γ/λζε ηξαηεγηθήο Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο (κε ηελ παξάθιεζε λα   

  αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Α.Α.Γ.Δ.) 

5. Απηνηειέο Σκήκα πληνληζκνχ Μεηαξξπζκηζηηθψλ Γξάζεσλ θαη 

 Δπηθνηλσλίαο 

6. Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε ΑΑΓΔ 

 

Β. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Γξαθείν  Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

2. Γξαθείν  Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

3. Γξαθείν Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

4.Απνδέθηεο πίλαθα Α, Β, Δ, Σ, Ε, Ζ, Θ, Η, ΗΒ, ΗΓ, ΗΔ, ΗΣ. 

5. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 

6. Γξαθείν ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Γεκφζηαο                   

Πεξηνπζίαο 

 

Γ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γξαθείν  Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ  

2. Γξαθεία θ.θ. Γελ. Γηεπζπληψλ 

3.  Γ/λζε Δηζπξάμεσλ- Σκήκαηα Α, Β, Γ, Γ, Δ, Γξακκαηεία 


