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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Μαΐου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.15/Δ΄/54407/
2118/8-3-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης
των ασφαλιστικών εισφορών σε καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης βάσει του
άρθρου 121 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256)» (Β΄ 986), για
την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών για τους
μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.

2

Προσθήκη αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες
του e-ΕΦΚΑ.

3

Διαγραφή από τη Φορολογική Διοίκηση βεβαιωμένων ανείσπρακτων οφειλών στις Δ.Ο.Υ., μέχρι
και του ύψους του ενός (1) ευρώ του εισπρακτέου
υπολοίπου ανά βασική οφειλή, κατ’ εφαρμογή της
παρ. 6 του άρθρου 48 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ.15/Δ΄/32662
(1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.15/Δ΄/54407/
2118/8-3-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης
των ασφαλιστικών εισφορών σε καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης βάσει του
άρθρου 121 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256)» (Β΄ 986), για
την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών για τους
μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 121 του ν. 4764/
2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς,
την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση

Αρ. Φύλλου 2271

οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης
και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 256), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4778/2021 (Α΄ 26).
2. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 Α΄ 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 143) και ιδίως τις διατάξεις της περ. ιβ του άρθρου 20.
4. Τις διατάξεις του ν. 4651/2019 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2020» (Α΄ 209).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).
6. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α΄ 168).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
9. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155) και το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
10. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
(Α΄ 123).
12. Την υπ’ αρ. οικ.1638/45/14-1-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Όροι και προϋποθέσεις ένταξης
στα μέτρα στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του
πολιτισμού για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο
2020» (Β΄ 112) και διόρθωση σφάλματος (Β΄ 401), όπως
συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. οικ.9501/323/2-3-2021
(Β΄ 823) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
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13. Την υπό στοιχεία Δ.15/Δ΄/54407/2118/8-3-2021
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Προσδιορισμός της
διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών σε
καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης βάσει του άρθρου 121 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256)»
(Β΄ 986).
14. Το υπ’ αρ. 13433/29-3-2021 εισηγητικό σημείωμα
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, βάσει της περ. ε παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014
(Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110).
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκύπτει πρόσθετη δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό και στον προϋπολογισμό του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ύψους δεκαεπτά
εκατομμυρίων ευρώ (17.000.000 €), ΑΛΕ 2310589001,
αποφασίζουμε:
Στο τέλος της υπό στοιχεία Δ.15/Δ΄/54407/2118/
8-3-2021 (Β΄ 986) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
προστίθεται παρ. 7 ως εξής:
«7. Τα προβλεπόμενα στις παρ. 1, 2, 3, 5 και 6 της παρούσας για τη διαδικασία κάλυψης των ασφαλιστικών
εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό εφαρμόζονται και στους καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού που πρόκειται να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού του άρθρου 121
του ν. 4764/2020 (Α΄ 256) και για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2021 σύμφωνα με την υπ’ αρ.
οικ.9501/323/2-3-2021 (Β΄ 823) κοινή υπουργική απόφαση.
Ως τελική ημερομηνία παραγωγής των οικείων ΑΠΔ
και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών
ορίζεται η 30-6-2021».
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Μαΐου 2021
Οι Υπουργοί
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και

Οικονομικών

Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 32667
(2)
Προσθήκη αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες
του e-ΕΦΚΑ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 162 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).
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β. των παρ. 1α, 3ε, 4γ, 4δ, 5στ, 7θ, 7ι, 8α, 8γ, 8στ, 9ιδ,
11δ, 12β και 12γ του άρθρου 34 του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)»
(Α΄ 8).
γ. της παρ. 2 του άρθρου 85 του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 43).
δ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων της - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων» (Α΄ 119).
ε. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
στ. της υπ’ αρ. 18179/13-4-2021 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Έναρξη λειτουργίας Τοπικών Διευθύνσεων e-ΕΦΚΑ και κατάργηση Υπηρεσιών πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης»
(Β’ 1517).
ζ. της υπ’ αρ. 17391/9-4-2021 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Έναρξη λειτουργίας Τοπικών Διευθύνσεων e-ΕΦΚΑ και κατάργηση
Υπηρεσιών πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης»
(Β’ 1485).
η. της υπ’ αρ. 1429/431/1-2-2021 απόφασης του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Έναρξη λειτουργίας Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Άρτας με
έδρα τη Άρτα και κατάργηση Υπηρεσιών πρώην Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης» (Β’ 399).
θ. της υπ’ αρ. 322/59/13-1-2021 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Έναρξη λειτουργίας Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Α΄ Κορινθίας με
έδρα την Κόρινθο και κατάργηση Περιφερειακών και Τοπικών Υπηρεσιών πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης»
(Β’ 143).
ι. της υπ’ αρ. 321/58/13-1-2021 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Έναρξη λειτουργίας Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Ζακύνθου με
έδρα τη Ζάκυνθο και κατάργηση Περιφερειακών και
Τοπικών Υπηρεσιών πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης» (Β’ 143).
ια. της υπ’ αρ. 46466/14177/24-11-2020 απόφασης του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Έναρξη λειτουργίας Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Θεσπρωτίας
με έδρα την Ηγουμενίτσα και κατάργηση Τοπικών και
Περιφερειακών Υπηρεσιών πρώην Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης» (Β’ 5336).
ιβ. της υπ’ αρ. 25576/8952/12-6-2019 απόφασης του
Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Έναρξη λειτουργίας Τοπικής Διεύθυνσης ΕΦΚΑ Ροδόπης και κατάργηση Τοπικών και
Περιφερειακών Υπηρεσιών πρώην Φορέων Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης» (Β’ 2465).
ιγ. την υπ’ αρ. 25574/8950/12-6-2019 απόφαση του
Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Έναρξη λειτουργίας Τοπικής Διεύθυνσης Α΄ Δωδεκανήσου και κατάργηση Τοπικών και
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Περιφερειακών Υπηρεσιών πρώην Φορέων Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου του ΕΦΚΑ» (Β’ 2394).
ιδ. την υπ’ αρ. 17378/6133/16-4-2019 απόφαση του
Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Έναρξη λειτουργίας Τοπικής
Διεύθυνσης Αρκαδίας και κατάργηση Τοπικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών πρώην Φορέων Ν. Αρκαδίας
του ΕΦΚΑ» (Β’ 1364).
2. Την υπ’ αρ. 166207/12-5-2021 πρόταση του Διοικητή
του e-ΕΦΚΑ.
3. Το γεγονός ότι από της διατάξεις της απόφασης της
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού
του e-ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:
1. Την προσθήκη αρμοδιότητας έκδοσης καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης στα τμήματα συντάξεων των παρακάτω Τοπικών Διευθύνσεων:
α. Στο Τμήμα Συντάξεων της Τοπικής Διεύθυνσης Ροδόπης με έδρα την Κομοτηνή.
β. Στο Τμήμα Συντάξεων και Παροχών Τοπικής Διεύθυνσης Φλώρινας με έδρα τη Φλώρινα.
γ. Στο Τμήμα Συντάξεων και Παροχών της Τοπικής Διεύθυνσης Άρτας με έδρα την Άρτα.
δ. Στο Τμήμα Συντάξεων και Παροχών της Τοπικής Διεύθυνσης Θεσπρωτίας με έδρα την Ηγουμενίτσα.
ε. Στα Τμήματα Α΄ και Β΄ Συντάξεων της Τοπικής Διεύθυνσης Τρικάλων με έδρα τα Τρίκαλα.
στ. Στο Τμήμα Συντάξεων και Παροχών της Τοπικής
Διεύθυνσης Ζακύνθου με έδρα τη Ζάκυνθο.
ζ. Στο Τμήμα Συντάξεων και Παροχών της Τοπικής Διεύθυνσης Κεφαλληνίας με έδρα το Αργοστόλι.
η. Στο Τμήμα Συντάξεων της Τοπικής Διεύθυνσης Αρκαδίας με έδρα την Τρίπολη.
θ. Στο Τμήμα Συντάξεων της Τοπικής Διεύθυνσης Α’
Κορινθίας με έδρα την Κόρινθο.
ι. Στα Τμήματα Α΄ και Β΄ Συντάξεων Τοπικής Διεύθυνσης Α' Μεσσηνίας με έδρα την Καλαμάτα.
κ. Στο Τμήμα Συντάξεων της Τοπικής Διεύθυνσης Δ΄
Βορείου Τομέα Αθήνας με έδρα το Αμαρούσιο.
λ. Στα Τμήματα Α’ Β’ Συντάξεων της Τοπικής Διεύθυνσης Α’ Δωδεκανήσου με έδρα την Ρόδο.
μ. Στο Τμήμα Συντάξεων της Τοπικής Διεύθυνσης Β΄
Ηρακλείου με έδρα το Ηράκλειο.
2. Την προσθήκη αρμοδιότητας έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων για τους ασφαλισμένους που υπάγονται:
α. Εντός των ορίων των Δήμων Σικυωνίων, Βέλου-Βόχας και Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης της Περιφερειακής
Ενότητας Κορινθίας στο Τμήμα Συντάξεων της Τοπικής
Διεύθυνσης Α΄ Κορινθίας με έδρα την Κόρινθο.
β. Εντός των ορίων των Δήμων Τριφυλίας και Οιχαλίας
της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας στα Τμήματα
Συντάξεων της Τοπικής Διεύθυνσης Α’ Μεσσηνίας με
έδρα την Καλαμάτα.
3. Την υπαγωγή της χωρικής αρμοδιότητας των Τοπικών Κοινοτήτων Βασιλείων και Σκαλανίου στη Τοπική
Διεύθυνση Β’ Ηρακλείου και των Τοπικών Κοινοτήτων
Βουτών, Δαφνέ και Σταυρακίων στην Τοπική Διεύθυνση
Γ’ Ηρακλείου.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί την Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Μαΐου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. Α.1117
(3)
Διαγραφή από τη Φορολογική Διοίκηση βεβαιωμένων ανείσπρακτων οφειλών στις Δ.Ο.Υ., μέχρι
και του ύψους του ενός (1) ευρώ του εισπρακτέου
υπολοίπου ανά βασική οφειλή, κατ’ εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 48 του ν. 4174/2013
(Α΄ 170).
O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 170) και ιδίως της περ. β
της παρ. 6 του άρθρου 48 αυτού.
2. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί κώδικος
εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 90).
3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 (άρθρα 63, 98 και
επόμενα).
5. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738).
6. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του
ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση
του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ’ αρ.
5294/2020 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
7. Την αναγκαιότητα βελτίωσης των υφιστάμενων πρακτικών και της αυτοματοποίησης των διαδικασιών της
διαγραφής βεβαιωμένων ανείσπρακτων πολύ μικρού
ύψους οφειλών στις Δ.Ο.Υ. σε περιοδική βάση, καθώς το
κόστος της είσπραξης τους υπερβαίνει το οφειλόμενο
ποσό και προκαλεί δυσανάλογο διοικητικό φόρτο.
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Την περιοδική διαγραφή από τη Φορολογική Διοίκηση
των βεβαιωμένων ανείσπρακτων οφειλών στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) υπέρ του Δημοσίου,
νομικών προσώπων ή τρίτων εφόσον το εισπρακτέο
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υπόλοιπο ανά βασική οφειλή δεν υπερβαίνει το ποσό
του ενός (1) ευρώ.
Άρθρο 1
Χρόνος διενέργειας διαγραφής
Η Φορολογική Διοίκηση προβαίνει απαρέγκλιτα στην,
ανά δεκαπενθήμερο, διαγραφή βεβαιωμένων ανείσπρακτων οφειλών στις Δ.Ο.Υ. υπέρ του Δημοσίου, νομικών
προσώπων ή τρίτων εφόσον το εισπρακτέο υπόλοιπο
ανά βασική οφειλή δεν υπερβαίνει το ποσό του ενός
(1) ευρώ.
Άρθρο 2
Διαδικασία διενέργειας διαγραφής
Η διαγραφή διενεργείται με κεντρική διαδικασία από
τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.).
Με την εκτέλεση της διαδικασίας διαγραφής δημιουργείται ηλεκτρονικά εκκαθαρισμένο Ατομικό Φύλλο
Έκπτωσης, ανά Α.Φ.Μ. και γραμμή χρηματικού καταλόγου, εκάστου υπολοίπου οφειλής έως και του ποσού του
ενός (1) ευρώ.
Η διαγραφή καταχωρίζεται στις φορολογικές μερίδες
των οφειλετών ανά Α.Φ.Μ., Αριθμό Τριπλοτύπου Βεβαίωσης (Α.Τ.Β.) και γραμμή χρηματικού καταλόγου οφειλής.
Τα ποσά της διαγραφής ενημερώνουν ανά Α.Φ.Μ. και
Αριθμό Βιβλίου Καταχώρισης Ταμείου (Α.Β.Κ.Τ.) τη Μηνιαία Κατάσταση Διαγραφών καθώς και το Βιβλίο Διαγραφών και Επιστροφών που τηρούνται ηλεκτρονικά
ανά Δ.Ο.Υ.
Τα ποσά της διαγραφής αποτυπώνονται ανά Αριθμό Λογαριασμού Εσόδων (Α.Λ.Ε.), στα τηρούμενα ανά
Δ.Ο.Υ., λογιστικά βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης.
Άρθρο 3
Υποχρεώσεις Δ.Ο.Υ./Αποστολή στοιχείων
στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Οι Δ.Ο.Υ. προβαίνουν, από τις Εφαρμογές TAXIS, στην
εκτύπωση του Φύλλου Έκπτωσης στη συγκεντρωτική
του μορφή (Περιληπτική Α.Φ.ΕΚ.), η οποία περιέχει το
συνολικό ποσό που διεγράφη κατά την μηνιαία εκτέλεση
της διαδικασίας διαγραφής, καθώς και στην εκτύπωση
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της περιληπτικής κατάστασης με την αποτύπωση των
συνολικών ποσών διαγραφής ανά Α.Λ.Ε., τα οποία αποστέλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο με τα λοιπά μηνιαία
στοιχεία διαγραφών του Υπολόγου Εσόδων.
Η αναλυτική, σε μορφή κατάστασης, παρεχόμενη
πληροφόρηση των ποσών διαγραφής ανά Α.Φ.Μ. και
γραμμή χρηματικού καταλόγου, ως συνοδευτική του
Φύλλου Έκπτωσης, τηρείται στις Εφαρμογές TAXIS και
δύναται να παραχθεί σε εκάστη ζήτηση καθώς και να
τεθεί στη διάθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με κάθε
πρόσφορο μέσο, σε οποιοδήποτε στάδιο του ελέγχου
κριθεί απαραίτητο.
Άρθρο 4
Εξαιρέσεις
Τυγχάνουν εξαίρεσης από την εφαρμογή της παρούσας οι οφειλές στις Δ.Ο.Υ. και στα Ελεγκτικά Κέντρα που
έχουν ήδη υπαχθεί σε οποιαδήποτε ρύθμιση τμηματικής
καταβολής βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης η οποία,
κατά την χρονική στιγμή που διενεργείται η διαγραφή
του άρθρου 2 της παρούσας, είναι σε ισχύ.
Άρθρο 5
Ειδικές διατάξεις
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για τις οποίες και μόνον παρακωλύεται η συναλλακτική δραστηριότητα του φορολογούμενου με προθεσμία, η διαδικασία της διαγραφής
δύναται να εκτελείται και μεμονωμένα από τις Δ.Ο.Υ από
υφιστάμενη Εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXIS, μετά από υποβολή αιτήματος του φορολογουμένου προς την αρμόδια
Δ.Ο.Υ. και έκδοση σχετικής Απόφασης του Προϊσταμένου
αυτής, με μνεία της παρούσας διάταξης.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης ορίζεται η 8-6-2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Μαΐου 2021
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