
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2021

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Ε 2073

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄



ΘΕΜΑ:

Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 293 του Ν. 4738/2020 (Α΄ 207) και παροχή οδηγιών για την ενιαία
εφαρμογή της ρύθμισης οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων,

καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Με την παρούσα εγκύκλιο διευκρινίζονται ειδικότερα θέµατα επί των διατάξεων του άρθρου 293 του Ν. 4738/2020 (Α΄ 207) και της Α

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net

ΠΙΝΑΚΕΣ 
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1007/2021 (Β΄ 138) απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµικών και παρέχονται οδηγίες για ενιαία εφαρµογή αυτών.

Αναλυτικότερα:

1. Οι οφειλέτες δύνανται να ρυθµίσουν στις Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα, το σύνολο των, κατά Κ.Ε.Δ.Ε.
(ν.δ. 356/1974, Α 90, Κ....Δ....) βεβαιωµένων οφειλών τους που προέρχονται από επιχειρηµατικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων µε
εκδοθείσες έως και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου κατ΄ εξουσιοδότηση του Ν.
2332/1995 (Α 181) ή παροχής της εγγύησης της εταιρείας µε την επωνυµία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ» (πρώην «Εθνικό Ταµείο
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ») ή της εταιρείας µε την επωνυµία «Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Α
(ΤΜΠΜΑ) όπως ισχύουν τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσµα στα πιστωτικά ιδρύµατα έως τις 7.10.201 όπως αναγράφεται στο αίτηµα
κατάπτωσης των τραπεζών στις αρµόδιες Υπηρεσίες. Προϋπόθεση για την ένταξη των εν λόγω οφειλών στην ρύθµιση αυτή είναι να έχουν
καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης από τις 7.10.2019 µέχρι και την ηµεροµηνία αίτησης για υπαγωγή
στη ρύθµιση.

1. Η αίτηση για την υπαγωγή των οφειλών στη ρύθµιση υποβάλλεται, είτε αυτοπρόσωπα είτε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (όπως
ειδικότερα αναφέρεται στην παράγραφο 3 της παρούσας), στην Υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης η οποία είναι αρµόδια για την επιδίωξη
της είσπραξης της οφειλής ή και στη Δ.Ο.Υ. στην οποία είναι βεβαιωµένη η οφειλή η οποία σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να τη διαβιβάσει
αµελλητί στην αρµόδια για την επιδίωξη της είσπραξης υπηρεσία. Ο ενδιαφερόµενος µπορεί να λάβει την πληροφορία αυτή µέσω του
συνδέσµου «Προσωποποιηµένης Πληροφόρησης» στο myTAXISnet. Για διευκόλυνση όσων υποβάλλουν την αίτηση µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου προσαρτάται στην παρούσα εγκύκλιο πίνακας Δ.Ο.Υ/ Ελεγκτικών Κέντρων που είναι αρµόδια για την επιδίωξη της είσπραξης σε
σχέση µε τις Δ.Ο.Υ. στις οποίες είναι βεβαιωµένη η οφειλή (Πίνακας Ι )

3. Στην περίπτωση επιλογής από τους φορολογούµενους υποβολής της αίτησης ηλεκτρονικά/ψηφιακά, αυτοί δύνανται να υποβάλουν την
αίτησή τους, συµπληρώνοντας στην υπεύθυνη δήλωση που είναι διαθέσιµη στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Gov.gr, το κάτωθι κείµενο:

«Με την ιδιότητά µου ως φυσικό πρόσωπο/νόµιµος εκπρόσωπος /εκκαθαριστής /κληρονόµος ................ παρακαλώ όπως ρυθµίσετε
σύµφωνα µε το άρθρο 293 του Ν.4738/2020 τις βεβαιωµένες οφειλές µου ή της εταιρείας µε
Α.Φ.Μ.................................................................... ή του κληρονοµούµενου µε Α.Φ.Μ. ................ σε Δηµόσιες Οικονοµικές
Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα που προήλθαν από επιχειρηµατικό δάνειο/δάνειο φυσικού προσώπου, µε υπουργική απόφαση παροχής της
εγγύησης του Ελληνικού Δηµοσίου/παροχής της εγγύησης της εταιρείας µε την επωνυµία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ»/της εταιρείας
µε την επωνυµία «Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), σε..............µηνιαίες δόσεις. ».

Η συµπληρωµένη υπεύθυνη δήλωση αποστέλλεται εντός των τιθέµενων στην παράγραφο 4 της παρούσας προθεσµιών µέσω ηλεκτρονικού
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ταχυδροµείου στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. ή το Ελεγκτικό Κέντρο (βλέπε Πίνακα Ι ).

Μετά την αποστολή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, της αίτησης για ένταξη στη ρύθµιση και παραλαβή αυτής από την αρµόδια Δ.Ο.Υ./
Ελεγκτικό Κέντρο, η αρµόδια υπηρεσία (Δ.ΟΎ/ Ελεγκτικό κέντρο) αποστέλλει, το αργότερο εντός της εποµένης από την λήψη του αιτήµατος
προς τον αιτούντα απαντητικό µήνυµα στη θυρίδα «e-Κοινοποιήσεις» στο myTAXISnet, όπου θα αναφέρεται:

• η ταυτότητα της ρυθµισµένης οφειλής (ΤΡΟ),

• το ακριβές ποσό της πρώτης δόσης,

• η καταληκτική ηµεροµηνία πληρωµής της δόσης.

4. Οι προθεσµίες υποβολής της αίτησης για την υπαγωγή των οφειλών στη ρύθµιση έχουν ως εξής:

• Α. Έως την Τρίτη 4/5/2021, για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 7.10.201 9 µέχρι και την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης (καθώς η
καταληκτική προθεσµία της 30/4/2021 που τίθεται στο άρθρο 23 του Ν. 4738/2020 είναι αργία και µετατίθεται για την επόµενη εργάσιµη
ηµέρα).

• Β. Εντός 6 µηνών από τη βεβαίωσή τους, για οφειλές που θα βεβαιωθούν µετά την 2/4/2021 (καθώς η καταληκτική προθεσµία της
30/4/2021 που τίθεται στο άρθρο 23 του Ν. 4738/2020 είναι αργία ).

5. Ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής της αίτησης - αυτοπρόσωπα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µετά την πληρωµή της πρώτης
δόσης και την πίστωση αυτής η ρύθµιση θα εµφανιστεί στο myTAXISnet του αιτούντα και ειδικότερα στο σύνδεσµο «Προσωποποιηµένη
Πληροφόρηση» που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (https//www.aade.gr).

Υπενθυµίζεται ότι η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθµιση και
προβλέπεται µέγιστος αριθµός µηνιαίων δόσεων έως και εκατόν είκοσι (120), µε ελάχιστο ποσό δόσης τα είκοσι ευρώ (20) € και απαλλαγή
κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις/τόκους εκπρόθεσµης καταβολής που επιβαρύνουν τις βεβαιωµένες οφειλές αναλόγως του επιλεγέντος
αριθµού δόσεων. Επισηµαίνεται ότι βασικές συνολικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραµµα ρύθµισης του άρθρου 23 του Ν.4738/2020 αντί
των κατά Κ..Δ.. τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής από την υπαγωγή σε ρύθµιση επιβαρύνονται µε τόκο που ανέρχεται σε
τρεις εκατοστιαίες µονάδες (3%) ετησίως υπολογισµένο .

6. Επισηµαίνεται ότι στην παρούσα ρύθµιση υπάγονται ληξιπρόθεσµες οφειλές οι οποίες δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόµιµο τρόπο µε
αναστολή πληρωµής ή διευκόλυνση ή άλλη ρύθµιση τµηµατικής καταβολής βεβαιωµένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση βάσει νόµου ή
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