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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

     ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΦΤΠOΤΡΓΟΤ 

2. ΑΑΔΕ 

 

  

 

 

 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

  

Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΔΙΟΙΚΗΗ  

1. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ 

ΣΜΗΜΑΣΑ  Α’, Β΄, Γ΄, Ε΄  

Σηλζφωνα: 210 3630573, 3605159, 

 3614280, 3635439, 3614716, 3614303 

 

Β.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ Δ΄ 

Σηλζφωνα: 210 6987439 

 

Γ.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  

ΣΜΗΜΑΣΑ Β΄, Γ΄ 

Σηλζφωνα: 210 4803258 

 

Σαχ. Δ/νση : Καρ. ερβίας 10 

Σαχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 

Αριθ. ΦΕΚ: 3367/Β΄/30/08/2019 

Αθήνα,   22 Αυγοφστου  2019 

 

Α. 1329 

 

 

 

ΠΡΟ:    Ως Πίνακας Διανομής  

ΘΕΜΑ: Συμπλιρωςθ-Τροποποίθςθ τθσ Α. 1196/2019 (ΦΕΚ Β’ 1762) απόφαςθσ 

τθσ Υφυπουργοφ Οικονομικϊν και του Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε. με κζμα «Κακοριςμόσ 

ειδικϊν κεμάτων και λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ ρφκμιςθσ λθξιπρόκεςμων 

οφειλϊν ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ των άρκρων 98 ζωσ 109 του ν. 4611/2019 

(ΦΕΚ 73 Α’)»  
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ΑΠΟΦΑΗ 

Ο 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) «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», όπωσ τροποποιικθκαν με τισ διατάξεισ του άρκρου 2 «Τροποποίθςθ των 

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

ν.4621/2019 (ΦΕΚ 128 Αϋ) «Μείωςθ ΕΝ.Φ.Ι.Α. και βελτιϊςεισ ςτθ ρφκμιςθ οφειλϊν 

προσ τθ Φορολογικι Διοίκθςθ του ν.4611/2019 (Α’ 73) και άλλεσ διατάξεισ».  

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

5. Τθν Απόφαςθ τθσ Υφυπουργοφ Οικονομικϊν και του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ 

Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων Α.1196/2019 (ΦΕΚ 1762 Βϋ) «Κακοριςμόσ ειδικϊν κεμάτων 

και λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ ρφκμιςθσ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν ςτθ Φορολογικι 

Διοίκθςθ των άρκρων 98 ζωσ 109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Αϋ)». 

6. Τθν Απόφαςθ τθσ Υφυπουργοφ Οικονομικϊν Α.1210/28.05.2019 (ΦΕΚ 2091 Βϋ) 

με τθν οποία παρατάκθκε θ προκεςμία υποβολισ αίτθςθσ για υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ 

λθξιπρόκεςμων οφειλϊν ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ των άρκρων 98 ζωσ 109 του 

ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73 Αϋ). 

7. 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. 

http://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/68
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
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8. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Αϋ) «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, 

Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν». 

9. Τθν υπ’ αρικμ. Υ2/9.7.2019 (ΦΕΚ 2901 Β’) Απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ 

«Σφςταςθ Θζςεων Αναπλθρωτι Υπουργοφ και Υφυπουργϊν»  

10. Τθν υπ’ αρικμ. 339/18.07.2019 (ΦΕΚ 3051 Βϋ/26.07.2019) Απόφαςθ του 

Ρρωκυπουργοφ και του Υπουργοφ Οικονομικϊν «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον 

Υφυπουργό Οικονομικϊν, Απόςτολο Βεςυρόπουλο» 

11. 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. 

12. 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 παραγράφου 1 του άρκρου 13 

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

13. 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. 

«Ανανζωςθ κθτείασ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων». 

14. Τθν ανάγκθ κακοριςμοφ ειδικότερων κεμάτων και λεπτομερειϊν για τθν 

εφαρμογι τθσ ρφκμιςθσ των διατάξεων των άρκρων 98, 99, 100, 103 και 104 του 

ν.4611/2019 μετά τθν τροποποίθςι του με τισ διατάξεισ του άρκρου 2 του 

ν.4621/2019 (ΦΕΚ 128 Αϋ). 

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

δαπάνθ ςε βάροσ του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ. 

 

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ 

Άρθρο Μόνο 
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Θ Απόφαςθ  τθσ Υφυπουργοφ Οικονομικϊν και του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 

Δθμοςίων Εςόδων Α. 1196/2019 (ΦΕΚ 1762 Βϋ) «Κακοριςμόσ ειδικϊν κεμάτων και 

λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ ρφκμιςθσ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν ςτθ Φορολογικι 

Διοίκθςθ των άρκρων 98 ζωσ 109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Αϋ)» τροποποιείται και 

ςυμπλθρϊνεται ωσ εξισ:   

 

1. Στο τζλοσ τθσ περ. Β του άρκρου 3, προςτίκεται  νζα παράγραφοσ ωσ ακολοφκωσ:  

«Επιπλζον, ςτθ ρφκμιςθ των άρκρων 98–109 του ν. 4611/2019, μετά από επιλογι του 

οφειλζτθ, δφναται να υπαχκοφν, με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ των ανωτζρω 

διατάξεων, οφειλζσ λθξιπρόκεςμεσ και μθ που βεβαιϊνονται μζχρι τθν θμερομθνία 

τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ ςε ρφκμιςθ, οι οποίεσ δεν ζχουν ρυκμιςκεί βάςει δικαςτικισ 

απόφαςθσ, προςωρινισ διαταγισ ι άλλων νομοκετικϊν διατάξεων, πλθν των 

αναφερομζνων ςτθν παράγραφο 1 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. Στθν 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 Ρροϊςτάμενο τθσ αρμόδιασ για τθν επιδίωξθ τθσ 

είςπραξθσ τθσ οφειλισ υπθρεςίασ». 

 

2. Το άρκρο 6 αναρικμείται ςε 7 και προςτίκεται νζο άρκρο 6 ωσ ακολοφκωσ: 

«Άρκρο 6 

Εξόφλθςθ μζρουσ τθσ οφειλισ με προκαταβολι 

1. Θ αίτθςθ-διλωςθ για προκαταβολι ποςοφ με χοριγθςθ ιςόποςθσ απαλλαγισ 

προςαυξιςεων και τόκων εκπρόκεςμθσ καταβολισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ 

παρ. 4 του άρκρου 2 του ν. 4621/2019, υποβάλλεται θλεκτρονικά μζςω διαδικτυακισ 

εφαρμογισ για όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αυτό υποςτθρίηεται τεχνικά. Σε περίπτωςθ 

που υφίςταται αδυναμία διαδικτυακισ υποςτιριξθσ, θ αίτθςθ υποβάλλεται ςτθ Δ.Ο.Υ. 

ι Τελωνείο ι άλλθ Υπθρεςία τθσ Α.Α.Δ.Ε., ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ οποίασ είναι αρμόδιοσ 

για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ τθσ οφειλισ. 

2. Θ αίτθςθ-διλωςθ για προκαταβολι και θ επιλογι του ποςοφ από τον οφειλζτθ 

γίνεται κατά τθν υποβολι του αιτιματοσ υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ. 
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3. Το ελάχιςτο ποςό προκαταβολισ είναι το διπλάςιο τθσ μθνιαίασ δόςθσ του 

προγράμματοσ ρφκμιςθσ που ζχει επιλζξει ο οφειλζτθσ. Θ προκαταβολι είναι 

καταβλθτζα άπαξ, μζςα ςε τρεισ (3) εργάςιμεσ μζρεσ από τθν θμερομθνία υποβολισ 

τθσ αίτθςθσ. Θ ρφκμιςθ κακίςταται ενεργι με τθν προκαταβολι του ποςοφ που 

επιλζγει ο οφειλζτθσ. 

4. Το 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 μζρα των μθνϊν 

που ζπονται του μινα τθσ αίτθςθσ υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ. Θ προκαταβολι δεν 

προςμετράται ςτο πλικοσ των δόςεων τθσ ρφκμιςθσ.  

5. Ο οφειλζτθσ τυγχάνει των ευεργετθμάτων τθσ ρφκμιςθσ των άρκρων 98-109 του ν. 

4611/2019 μετά τθν καταβολι τθσ προκαταβολισ.» 

 

3. Στο αναρικμθμζνο άρκρο 7 «Λοιπά ςτοιχεία τθσ ρφκμιςθσ», προςτίκενται   

περιπτϊςεισ κ, ι, ια, ιβ, ιγ, ιδ, ιε, ιςτ και ιη ωσ ακολοφκωσ:  

«κ. Θ αλλαγι του τόκου τθσ παρ. 1 του άρκρου 99 του ν.4611/2019 όπωσ 

τροποποιικθκε με τθν παρ. 5 του άρκρου 2 του ν.4621/2019 γίνεται 

αυτοματοποιθμζνα μετά τθν παρζλευςθ διμινου από τθ δθμοςίευςθ του ωσ άνω 

νόμου. 

ι. Στθ βαςικι οφειλι των τριϊν χιλιάδων (3.000) ευρϊ ανά Υπθρεςία τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 99 του ν. 4611/2019 δεν λαμβάνεται υπόψθ το ποςό τθσ τυχόν προκαταβολισ 

που  επιλζγει ο φορολογοφμενοσ ςφμφωνα με το άρκρο 6. 

ια. Στθ βαςικι οφειλι ζωσ ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ τθσ υποπερίπτωςθσ δ 

τθσ περ. Γ τθσ παρ. 1 του άρκρου 98 του ν. 4611/2019 περιλαμβάνεται το ςφνολο των 

βεβαιωμζνων οφειλϊν ςτισ Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κζντρα ι Τελωνεία, κατά περίπτωςθ, που 

υποχρεωτικά υπάγονται ςτθ ρφκμιςθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 5 του άρκρου 

98 του ν. 4611/2019 χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ το ποςό τθσ τυχόν προκαταβολισ 

που επιλζγει ο φορολογοφμενοσ ςφμφωνα με το άρκρο 6. Θ ρφκμιςθ γίνεται ανά 

Υπθρεςία.  

ΑΔΑ: ΩΥΣΝ46ΜΠ3Ζ-ΖΓ8



6 

 

ιβ. Νομικά πρόςωπα ι νομικζσ οντότθτεσ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα με ςυνολικι 

υποχρεωτικά υπαγόμενθ ςτθ ρφκμιςθ βαςικι οφειλι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ 

παρ. 5 του άρκρου 98 του ν. 4611/2019, ζωσ ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ, που 

κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του ν.4621/2019 (ιτοι 31.7.2019) 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 παρ. 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 παρ. 1 του άρκρου 98 του ν.4611/2019, όπωσ αυτι 

αντικαταςτάκθκε με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 2 του ν. 4621/2019, μζχρι 

τθν καταλθκτικι θμερομθνία αίτθςθσ υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ.  

Πςοι από τουσ ανωτζρω οφειλζτεσ δεν επιλζξουν με ςχετικι αίτθςι τουσ τθν 

υπαγωγι τουσ ςτθν υποπερ. δ τθσ περ. Γϋ τθσ παρ. 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 και υπό τουσ όρουσ και προχποκζςεισ των άρκρων 98-109, 

όπωσ ιςχφουν. 

ιγ. Οφειλζτεσ που ζχουν υπαγάγει τισ οφειλζσ τουσ ςε ρφκμιςθ κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ 

του ν.4621/2019 (ιτοι 31.7.2019) με βάςθ τισ προϊςχφουςεσ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του 

άρκρου 98 και του άρκρου 100 του ν.4611/2019, δφνανται να ηθτιςουν τθν εκ νζου 

ρφκμιςθ των οφειλϊν τουσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ αυτζσ, όπωσ τροποποιοφνται με 

τισ παρ. 3 και 6 του άρκρου 2 του ν.4621/2019, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία για 

τθν υποβολι αίτθςθσ υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ του ν. 4611/2019. 

ιδ. Οφειλζτεσ που κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του ν.4621/2019 (ιτοι 31.7.2019) ζχουν 

υπαγάγει τισ οφειλζσ τουσ ςε ρφκμιςθ με τισ διατάξεισ του ν. 4611/2019, 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, προκειμζνου να 

τφχουν των απαλλαγϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 98 του ν. 4611/2019, όπωσ προςτζκθκε 

με τθν παρ. 4 του άρκρου 2 του ν. 4621/2019. 

ιε. Θ υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτισ ανωτζρω υπό ςτοιχεία ιβ, ιγ, και ιδ περιπτϊςεισ, 

διενεργείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 1. 

ιςτ. Στθν περίπτωςθ υπαγωγισ ςε ρφκμιςθ ςε ζωσ και εκατόν είκοςι (120) δόςεισ 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ ανωτζρω υπό ςτοιχεία ιβ, ιγ, και ιδ περιπτϊςεισ 
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επζρχεται απϊλεια του αρχικοφ προγράμματοσ ρφκμιςθσ. Θ απϊλεια επζρχεται με τθν 

πίςτωςθ τθσ πρϊτθσ δόςθσ τθσ νζασ ρφκμιςθσ, ι τθσ προκαταβολισ, κατά περίπτωςθ. 

ιη. Θ προκεςμία καταβολισ τθσ πρϊτθσ δόςθσ τθσ παρ. 1 κακϊσ και οι διατάξεισ τθσ 

παρ. 2 του άρκρου 102 του ν. 4611/2019 δεν εφαρμόηονται ςτθν περίπτωςθ 

προκαταβολισ. Το ποςό τθσ προκαταβολισ εξοφλείται με εκοφςια καταβολι.» 

4. Μετά το άρκρο 7 προςτίκεται άρκρο 8 ωσ ακολοφκωσ:  

«Άρκρο 8 

Αποδζςμευςθ καταςχεμζνων ςτα χζρια τρίτου μελλοντικϊν απαιτιςεων του 

οφειλζτθ 

Για τθν αποδζςμευςθ των καταςχεμζνων ςτα χζρια τρίτου μελλοντικϊν 

απαιτιςεων του οφειλζτθ, που προβλζπεται ςτθν περ. γϋ του  άρκρου 104 του 

ν.4611/2019, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 8 του άρκρου 2 του ν.4621/2019, ο 

οφειλζτθσ ειςζρχεται  με τθ χριςθ των προςωπικϊν του κωδικϊν ςε ειδικι εφαρμογι 

του taxisnet ςτο δικτυακό τόπο www.aade.gr και εκτυπϊνει βεβαίωςθ αποδζςμευςθσ 

τθν οποία γνωςτοποιεί ςτον τρίτο εντόσ μθνόσ από τθν ζκδοςι τθσ, με κάκε πρόςφορο 

μζςο.     

Θ βεβαίωςθ αποδζςμευςθσ αναφζρει τθ ςυγκεκριμζνθ αναγκαςτικι κατάςχεςθ 

(«Ταυτότθτα Οφειλισ Καταςχετθρίου (Τ.Ο.Κ)») προσ αποδζςμευςθ των μελλοντικϊν 

απαιτιςεων του οφειλζτθ ζναντι του τρίτου. Δεν αποδεςμεφονται καταςχζςεισ οι 

οποίεσ δεν ζχουν επιβλθκεί αποκλειςτικά για χρζθ που ζχουν ρυκμιςτεί με τισ 

διατάξεισ των άρκρων  98 – 109 του Ν. 4611/2019 πριν ι μετά τθν τροποποίθςι τουσ 

και περιλαμβάνουν και άλλα χρζθ  που δεν ρυκμίηονται με τισ διατάξεισ αυτζσ.     

Σε περίπτωςθ απϊλειασ τθσ ρφκμιςθσ, το αρμόδιο για τθν παρακολοφκθςθ 

τιρθςθσ αυτισ όργανο του άρκρου 2 ενθμερϊνει άμεςα με κάκε πρόςφορο μζςο τα 

αρμόδια όργανα για τθν επιδίωξθ είςπραξθσ τθσ οφειλισ και για τθν ανατροπι τθσ 

αποδζςμευςθσ, προκειμζνου να ςυνεχιςτεί θ διαδικαςία τθσ διοικθτικισ εκτζλεςθσ. Θ 

ανατροπι τθσ αποδζςμευςθσ  κοινοποιείται άμεςα ςτον τρίτο από τον  Ρροϊςταμζνου 

τθσ Δ.Ο.Υ. ι άλλθσ Υπθρεςίασ, ο οποίοσ είναι αρμόδιοσ  για τθν επιδίωξθ είςπραξθσ 

τθσ οφειλισ και ςε περίπτωςθ παράλλθλθσ αρμοδιότθτασ από τον Ρροϊςτάμενο που 

επζβαλε τθν κατάςχεςθ. Αν αναςταλεί ι παφςει θ λειτουργία του  Τμιματοσ 

Δικαςτικοφ και Νομικισ Υποςτιριξθσ τθσ Δ.Ο.Υ. ι του Ελεγκτικοφ Κζντρου, θ 

κοινοποίθςθ του προθγουμζνου εδαφίου γίνεται από τον Ρροϊςτάμενο τθσ υπθρεςίασ 

http://www.aade.gr/
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ςτθν οποία περιιλκε θ αρμοδιότθτα του δικαςτικοφ τθσ Δ.Ο.Υ. ι του Ελεγκτικοφ 

Κζντρου των οποίων ανεςτάλθ ι ζπαυςε θ λειτουργία, ςφμφωνα με τισ οικείεσ 

αποφάςεισ. 

Σε περίπτωςθ που θ ανωτζρω διαδικαςία δεν υποςτθρίηεται θλεκτρονικά για 

τεχνικοφσ λόγουσ ι λόγουσ ανωτζρασ βίασ, θ βεβαίωςθ αποδζςμευςθσ δφναται να 

χορθγείται από τον Ρροϊςτάμενο τθσ αρμόδιασ για τθν επιδίωξθ είςπραξθσ τθσ 

οφειλισ Υπθρεςίασ και ςε περίπτωςθ παράλλθλθσ αρμοδιότθτασ από τον 

Ρροϊςτάμενο που επζβαλε τθν κατάςχεςθ, μετά τθν υποβολι ςχετικισ αίτθςθσ του 

οφειλζτθ.».    

 

Οι διατάξεισ τθσ παροφςασ απόφαςθσ ιςχφουν από τθν 1-9-2019. 

Θ απόφαςθ αυτι να δθμοςιευτεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

 
Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                               Ο  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ  Α.Α.Δ.Ε. 

              ΑΠ. ΒΕΤΡΟΠΟΤΛΟ                                                Γ. ΠΙΣΙΛΗ 
            
  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
 

Α. ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. Εκνικό Τυπογραφείο για Δθμοςίευςθ ςτο τεφχοσ Β' 
2. Αποδζκτεσ πίνακα Γ & Δ 
3. Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ  
4. Δ/νςθ Υποςτιριξθσ Θλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν (με τθν παράκλθςθ να αναρτθκεί ςτθν 
ιςτοςελίδα τθσ Α.Α.Δ.Ε.) 
5. Αυτοτελζσ Τμιμα Συντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ 
6. Θλεκτρονικι Βιβλιοκικθ ΑΑΔΕ 
 
Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
1. Γραφείο  Υπουργοφ Οικονομικϊν 
2. Γραφείο Υφυπουργοφ Οικονομικϊν 
4.Αποδζκτεσ πίνακα Α, Β, Ε, ΣΤ, Η, Θ, Θ, Ι, ΙΒ, ΙΔ, ΙΕ, ΙΣΤ. 
5. Αυτοτελζσ 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 
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