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Αθήνα, 17 Μαΐου 2019 

 

Α.1196 

 

 

 

 

ΡΟΣ    Ωσ Ρίνακασ Διανομισ  

Ταχ. Δ/νςθ : Καρ. Σερβίασ 10   

Ταχ. Κϊδικασ : 101 84 Ακινα 

ΘΕΜΑ: «Καθοριςμόσ ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογήσ τησ ρφθμιςησ 
ληξιπρόθεςμων οφειλών ςτη Φορολογική Διοίκηςη των άρθρων 98 ζωσ 109 του ν. 

4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α΄)» 

ΑΠΟΦΑΗ 

Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ  

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ 

 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ των άρκρων 98 ζωσ 109 του Μζρουσ Βϋ «ΥΘΜΙΣΘ 

ΟΦΕΙΛΩΝ ΡΟΣ ΤΘ ΦΟΟΛΟΓΙΚΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ» του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Αϋ) 

http://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
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«φκμιςθ οφειλϊν προσ τουσ Φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, τθ Φορολογικι 

Διοίκθςθ και τουσ ΟΤΑ α’ βακμοφ, Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ Δθμοςίου και 

λοιπζσ αςφαλιςτικζσ και ςυνταξιοδοτικζσ διατάξεισ, Ενίςχυςθ τθσ προςταςίασ 

των εργαηομζνων και άλλεσ διατάξεισ» και ειδικότερα του άρκρου 109 του ωσ 

άνω νόμου, με τισ οποίεσ παρζχεται εξουςιοδότθςθ να ορίηονται λεπτομζρειεσ 

για τθν εφαρμογι τθσ ρφκμιςθσ αυτισ με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν 

και του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων (Α.Α.Δ.Ε.). 

2. Τισ διατάξεισ του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Αϋ) «Κϊδικασ Είςπραξθσ 

Δθμοςίων Εςόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)», όπωσ ιςχφουν. 

3. Τισ διατάξεισ του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Αϋ) «Κϊδικασ Φορολογικισ 

Διαδικαςίασ (Κ.Φ.Δ.)», όπωσ ιςχφουν. 

4. Τισ διατάξεισ των άρκρων 306 παρ. 4 και 312 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 

Α’). 

5. Το π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ 181 Αϋ) «Οργανιςμόσ Υπουργείου Οικονομικϊν». 

6. Τθν υπ’ αρικ. Δ.ΟΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ 968 Βϋ) Απόφαςθ του 

Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων «Οργανιςμόσ τθσ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπωσ ιςχφει. 

7. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Αϋ) «Διοριςμόσ Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν 

Υπουργϊν και Υφυπουργϊν». 

8. Τθν υπ’ αρικ. ΥΡΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ 3696 Βϋ) Απόφαςθ του 

Ρρωκυπουργοφ και του Υπουργοφ Οικονομικϊν «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτθν 

Υφυπουργό Οικονομικϊν Αικατερίνθ Ραπανάτςιου». 

9. Τισ διατάξεισ του Κεφαλαίου Αϋ «Σφςταςθ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Εςόδων» του Μζρουσ Ρρϊτου του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α’) «Επείγουςεσ 

διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και 

διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφουν 

10. Τισ διατάξεισ τθσ υποπαραγράφου Ε2 τθσ παραγράφου Ε του πρϊτου 

άρκρου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Αϋ), όπωσ ιςχφει, περί ςφςταςθσ κζςθσ 

Γενικοφ Γραμματζα Δθμοςίων Εςόδων, ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ τθσ 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/68
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
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παραγράφου 1 του άρκρου 13 και τθσ παραγράφου 10 του άρκρου 41 του ν. 

4389/2016, όπωσ ιςχφουν. 

11. Τθν 1/20.01.2016 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου 

«Επιλογι και διοριςμόσ Γενικοφ Γραμματζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων 

Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν», ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ τθσ 

παραγράφου 10 του άρκρου 41 του ν. 4389/2016, όπωσ ιςχφουν, και τθν αρικ. 

39/3/30-11-2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαςθ του Συμβουλίου Διοίκθςθσ τθσ 

Α.Α.Δ.Ε. «Ανανζωςθσ κθτείασ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Εςόδων». 

12. Τθν ανάγκθ κακοριςμοφ ειδικότερων κεμάτων και λεπτομερειϊν για 

τθν εφαρμογι των διατάξεων ρφκμιςθσ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν ςτθ 

Φορολογικι Διοίκθςθ. 

13. Το γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν προκαλείται 

δαπάνθ ςε βάροσ του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ. 

 

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ 

Άρθρο 1 

Τποβολή Αίτηςησ  

 Θ αίτθςθ για υπαγωγι ςε πρόγραμμα ρφκμιςθσ των διατάξεων του 

άρκρου 98 του Μζρουσ Β «ΥΘΜΙΣΘ ΟΦΕΙΛΩΝ ΡΟΣ ΤΘ ΦΟΟΛΟΓΙΚΘ 

ΔΙΟΙΚΘΣΘ» του ν. 4611/2019 υποβάλλεται μζχρι και τθν 28θ Ιουνίου 2019 

θλεκτρονικά, μζςω διαδικτυακισ εφαρμογισ, για όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 

αυτό υποςτθρίηεται τεχνικά. Θ αίτθςθ για ρφκμιςθ επέτει θέζη σπεύθσνης 

δήλωζης ηοσ άρθροσ 8 ηοσ ν. 1599/1986. Εξαιρετικά και ςε περίπτωςθ που 

υφίςταται τεχνικι αδυναμία διαδικτυακισ υποςτιριξθσ θ αίτθςθ υποβάλλεται 

ςτθ Δ.Ο.Υ. ι Τελωνείο ι άλλθ Υπθρεςία τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ οποίασ είναι αρμόδιοσ για τθν επιδίωξθ 

τθσ είςπραξθσ τθσ οφειλισ.  
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Πταν θ αίτθςθ δεν υποβάλλεται από τον πρωτοφειλζτθ, θ υποβολι τθσ 

διενεργείται μόνο ςτθν αρμόδια για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ των οφειλϊν 

Υπθρεςία. 

 

Άρθρο 2 

Αρμόδιο όργανο 

Ωσ αρμόδιοσ για τθ χοριγθςθ τθσ ρφκμιςθσ, τθν παρακολοφκθςθ, τθν 

τιρθςθ των όρων τθσ, τθν απϊλεια αυτισ και κάκε άλλθ αναγκαία διαδικαςία 

ορίηεται ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Δ.Ο.Υ. ι του Τελωνείου ι άλλθσ Υπθρεςίασ, ο 

οποίοσ είναι αρμόδιοσ για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ τθσ οφειλισ. 

Στθν περίπτωςθ παράλλθλθσ αρμοδιότθτασ του Ρροϊςταμζνου τθσ 

Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικοφ Κζντρου και του Ρροϊςταμζνου τθσ Επιχειρθςιακισ Μονάδασ 

Είςπραξθσ για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ τθσ οφειλισ, αρμόδιοσ κατά τα 

αναφερόμενα ςτο προθγοφμενο εδάφιο ορίηεται ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ 

Επιχειρθςιακισ Μονάδασ Είςπραξθσ. 

 

Άρθρο 3 

Οφειλζσ που υπάγονται ςτη ρφθμιςη  

Α. Τποχρεωτικά 

Στθ ρφκμιςθ υπάγεται υποχρεωτικά το ςφνολο των λθξιπρόκεςμων ζωσ 

και τθν 31θ Δεκεμβρίου 2018 οφειλϊν, οι οποίεσ, κατά τθν θμερομθνία τθσ 

αίτθςθσ υπαγωγισ, ζχουν βεβαιωκεί και ζχουν καταχωριςκεί ςτα βιβλία τθσ 

Φορολογικισ Διοίκθςθσ (Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικϊν Κζντρων/Τελωνείων) και δεν ζχουν 

τακτοποιθκεί κατά νόμιμο τρόπο με αναςτολι πλθρωμισ ι ρφκμιςθ τμθματικισ 

καταβολισ οφειλϊν βάςει νόμου ι δικαςτικισ απόφαςθσ ι προςωρινισ 

διαταγισ. 
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Β. Προαιρετικά  

Στθν περίπτωςθ υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ των άρκρων 98 ζωσ 109 του ν. 

4611/2019, μετά από επιλογι του οφειλζτθ, λθξιπρόκεςμων ζωσ και τισ 

31.12.2018 οφειλϊν οι οποίεσ κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ για 

υπαγωγι ζχουν ιδθ υπαχκεί ςε ρφκμιςθ κατά τισ διατάξεισ τθσ 

υποπαραγράφου Α.2 τθσ παραγράφου Α του άρκρου πρϊτου του ν.4152/2013 

(ΦΕΚ 107 Αϋ), του άρκρου 43 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170 Αϋ) ι ςε ρφκμιςθ κατά 

τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 5 του πζμπτου άρκρου του ν.2275/1994 (ΦΕΚ 

238 Αϋ), θ οποία είναι ςε ιςχφ, επζρχεται απϊλεια των ανωτζρω ρυκμίςεων 

τμθματικισ καταβολισ χρεϊν.  

Σε περίπτωςθ που ςτισ ανωτζρω ρυκμίςεισ περιλαμβάνονται οφειλζσ που 

δεν μποροφν να υπαχκοφν ςτθν παροφςα ρφκμιςθ, αυτζσ δφνανται να 

υπαχκοφν εκ νζου ςτισ ανωτζρω ρυκμίςεισ ι ςε άλλθ ρφκμιςθ τμθματικισ 

καταβολισ, ςφμφωνα με τουσ οικείουσ όρουσ και προχποκζςεισ. 

 

Άρθρο 4 

Εξαιρζςεισ βάςει των περ. α) και β) του άρθρου 108 του ν.4611/2019 

Οφειλζσ που είχαν υπαχκεί ςε νομοκετικι ρφκμιςθ κατά τισ διατάξεισ των 

άρκρων 1-17 του ν.4321/2015 (ΦΕΚ 32 Αϋ) ι του άρκρου 51 του ν.4305/2014 

(ΦΕΚ 237 Αϋ), ι ςε ςφμβαςθ/ρφκμιςθ με τθ Φορολογικι Διοίκθςθ ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ του ν. 4469/2017 (ΦΕΚ 62 Αϋ) εξαιροφνται και δεν υπάγονται ςτθν 

παροφςα ρφκμιςθ, εφόςον οι ανωτζρω ρυκμίςεισ απωλζςκθκαν, ςφμφωνα με 

τουσ ειδικότερουσ όρουσ και προχποκζςεισ των οικείων διατάξεων που τισ 

διζπουν, μετά τθν θμερομθνία κατάκεςθσ ςτθ Βουλι των Ελλινων του ςχεδίου 

του νόμου 4611/2019 «φκμιςθ οφειλϊν προσ τουσ Φορείσ Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ, τθ Φορολογικι Διοίκθςθ και τουσ ΟΤΑ α’ βακμοφ, Συνταξιοδοτικζσ 

ρυκμίςεισ Δθμοςίου και λοιπζσ αςφαλιςτικζσ και ςυνταξιοδοτικζσ διατάξεισ, 

Ενίςχυςθ τθσ προςταςίασ των εργαηομζνων και άλλεσ διατάξεισ», ιτοι τθν 6θ 

Μαΐου 2019.  
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Άρθρο 5 

Απώλεια ρφθμιςησ 

Απϊλεια τθσ ρφκμιςθσ επζρχεται αυτοδικαίωσ, ςτθν περίπτωςθ που 

διαπιςτωκεί ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ ρφκμιςθσ ότι δεν πλθροφνται οι όροι 

των διατάξεων των άρκρων 98-109 του Μζρουσ Β του ν. 4611/2019 και τθσ 

παροφςασ Απόφαςθσ και ο οφειλζτθσ χάνει τα ευεργετιματα τθσ ρφκμιςθσ. 

Εάν θ απϊλεια τθσ ρφκμιςθσ επζλκει εντόσ τθσ προκεςμίασ του πρϊτου 

εδαφίου του άρκρου 1 τθσ παροφςασ, ο οφειλζτθσ δφναται να υποβάλει εκ 

νζου αίτθςθ και να υπαχκεί ςε πρόγραμμα ρφκμιςθσ των άρκρων 98-109 του ν. 

4611/2019. 

Στθν περίπτωςθ που ο οφειλζτθσ εκ παραδρομισ δεν ζχει καταβάλει το 

ποςό επιβάρυνςθσ εκπρόκεςμθσ καταβολισ δόςθσ ι, εν γζνει, ποςά μικροφ 

φψουσ ι ςτισ περιπτϊςεισ που αποδεδειγμζνα θ μθ καταβολι δόςθσ ι μζρουσ 

δόςθσ δεν οφείλεται ςε υπαιτιότθτά του, αλλά αποτελεί ευκφνθ τρίτου, θ 

ρφκμιςθ δεν απόλλυται, εφόςον ο οφειλζτθσ καταβάλλει το ποςό κατόπιν τθσ 

ενθμζρωςισ του από το αρμόδιο όργανο για τθν τιρθςθ των όρων τθσ 

ρφκμιςθσ και τθν απϊλεια αυτισ, εντόσ ςαράντα πζντε (45) εργαςίμων θμερϊν.   

 

Άρθρο 6 

Λοιπά ςτοιχεία τησ ρφθμιςησ 

α. Για οφειλζτεσ, φυςικά πρόςωπα, οι ςυντελεςτζσ του άρκρου 98, παρ. 1, 

περ. Α, υποπζρ. αϋ, του ν.4611/2019, μειϊνονται, ςφμφωνα με τθν ανωτζρω 

διάταξθ ανάλογα με το αρικμό των εξαρτϊμενων τζκνων για κάκε ζναν από 

τουσ γονείσ. 

β. Ο οφειλζτθσ τυγχάνει των ευεργετθμάτων τθσ ρφκμιςθσ των άρκρων 

98-109 του ν. 4611/2019, μετά τθν εξόφλθςθ τθσ πρϊτθσ δόςθσ αυτισ εντόσ τθσ 

προκεςμίασ του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του άρκρου 102 του ν. 4611/2019.   

γ. Τα αλλθλεγγφωσ ευκυνόμενα πρόςωπα για οφειλζσ νομικϊν προςϊπων 

δφνανται να υπαγάγουν τισ οφειλζσ αυτζσ ςτο πρόγραμμα ρφκμιςθσ που 
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προβλζπεται για το νομικό πρόςωπο με το ςφνολο των όρων και 

προχποκζςεων τθσ ρφκμιςθσ του νομικοφ προςϊπου. 

δ. Ωσ ςυνολικό ειςόδθμα τθσ παρ.1 του άρκρου 99 του ν. 4611/2019, 

νοείται το ςυνολικό ειςόδθμα όπωσ ορίηεται ςτο ςθμείο α. τθσ περ. Α τθσ παρ. 1 

του άρκρου 98 του ν. 4611/2019.  

ε. Ωσ ςυνολικό ειςόδθμα (φορολογοφμενο ι απαλλαςςόμενο) των 

νομικϊν προςϊπων ι νομικϊν οντοτιτων μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα 

νοείται το οριηόμενο από τισ διατάξεισ τθσ περ. Β τθσ παρ.1 του άρκρου 98 του 

ν. 4611/2019.  

ςτ. Σε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ που για οποιαδιποτε αιτία δεν εμφανίηονται 

ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των Δ.Ο.Υ. οι πλθρωμζσ που ζχουν διενεργθκεί 

ςτουσ φορείσ είςπραξθσ και ο οφειλζτθσ αιτείται τθ χοριγθςθ αποδεικτικοφ 

ενθμερότθτασ του άρκρου 12 του ν. 4174/2013, ο αιτϊν προςκομίηει ςτθν 

αρμόδια Δ.Ο.Υ. το ςχετικό παραςτατικό πλθρωμισ για τθν αξιολόγθςθ του 

αιτιματοσ χοριγθςθσ του αποδεικτικοφ. 

η. Τυχόν εκκρεμισ πίςτωςθ ποςοφ ζωσ πενιντα (50) ευρϊ από καταβολι ι 

απόδοςθ που ζχει διενεργθκεί πριν τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ για 

υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ δεν εμποδίηει τθν υποβολι τθσ ςχετικισ αίτθςθσ μζςω 

διαδικτυακισ εφαρμογισ. 

θ. Σε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα που 

ζχει προβεί ςε διακοπι εργαςιϊν πριν τθν 1.1.2013 χορθγείται ο μζγιςτοσ 

αρικμόσ δόςεων. 

 

Θ απόφαςθ αυτι να δθμοςιευτεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

 

Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                   Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΗ ΣΗ Α.Α.Δ.Ε. 
   ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΣΙΟΤ                                         ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
 

Α. ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. Εκνικό Τυπογραφείο για Δθμοςίευςθ ςτο τεφχοσ Β' 
2. Αποδζκτεσ πίνακα Γ & Δ 
3. Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ  
5. Δ/νςθ Υποςτιριξθσ Θλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν (με τθν παράκλθςθ να 

αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Α.Α.Δ.Ε.) 
6. Αυτοτελζσ Τμιμα Συντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ 
7. Θλεκτρονικι Βιβλιοκικθ ΑΑΔΕ 
 
Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
1. Γραφείο  Υπουργοφ Οικονομικϊν 
2. Γραφείο  Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν 
3. Γραφείο Υφυπουργοφ Οικονομικϊν 
4.Αποδζκτεσ πίνακα Α, Β, Ε, ΣΤ, Η, Θ, Θ, Ι, ΙΒ, ΙΔ, ΙΕ, ΙΣΤ. 
5. Γραφείο Τφπου και Δθμοςίων Σχζςεων 
 
Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γραφείο  Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων  
2. Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευκυντϊν 
3.  Δ/νςθ Ειςπράξεων- Τμιματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Γραμματεία 

 
 


