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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ
1. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ
ΣΜΗΜΑΣΑ Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄& Ε΄
Σηλζφωνο: 2103635007
2. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΕΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΣΜΗΜΑΣΑ Α΄ & Β΄
Σηλζφωνα: 2103375446, 2103375456
3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΜΜΕΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΣΜΗΜΑ A
Σηλζφωνα: 2132122400
4. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΤΙΟΛΟΓΙΟΤ
ΣΜΗΜΑΣΑ Α’ & Β'
Σηλζφωνα: 2103375872
Β.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ Δ΄
Σηλζφωνα: 2106987439
Γ.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ
1. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ Α΄, Β΄
Σηλζφωνα: 2104802203
2. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΣΜΗΜΑΣΑ Α΄ & Γ΄
Σηλζφωνα: 2104803234, 2104803257

Σαχ. Δ/νςθ
:
Σαχ. Κϊδικασ :

ΑΔΑ:
Αθήνα, 8 Ιουλίου 2021

Ε. 2142

ΠΡΟ Ωσ Πίνακασ Διανομισ

Καρ. ερβίασ 10
101 84 Ακινα

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινήςεων για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 292 του ν.4738/2020 (ΦΕΚ Α΄207/2020) και τησ κατ’ εξουςιοδότηςη
εκδοθείςασ Απόφαςησ Τφυπουργοφ Οικονομικών Α. 1127/2021 (ΦΕΚ Β΄ 2362)».
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Με τθν παροφςα ςασ παρζχονται οδθγίεσ και διευκρινιςεισ για τθν ενιαία
εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 292 του ν.4738/2020 (Αϋ207) και τθσ κατ’
εξουςιοδότθςθ εκδοκείςασ Απόφαςθσ Τφυπουργοφ Οικονομικϊν Α. 1127/2021 (Βϋ
2362).
Πιο ςυγκεκριμζνα:
- τθ ρφκμιςθ τθσ υποπαρ. Α2 τθσ παρ. Α του πρϊτου άρκρου του ν. 4152/2013
(Αϋ107), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, δφναται να υπάγονται και οι βεβαιωμζνεσ
οφειλζσ ςτισ Δ.Ο.Τ./Ελεγκτικά Κζντρα και Σελωνεία, ςφμφωνα με τον Κϊδικα
Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων (ν.δ. 356/1974, Αϋ90, Κ.Ε.Δ.Ε.), τον Κϊδικα Φορολογικισ
Διαδικαςίασ (ν. 4174/2013, Αϋ170, Κ.Φ.Δ.) και τον Σελωνειακό Κϊδικα, που είχαν
υπαχκεί ςε οποιαδιποτε νομοκετικι ρφκμιςθ, θ οποία κατά τθν 1.11.2019 ιταν ςε
ιςχφ και ςτθ ςυνζχεια απωλζςκθ, εφόςον πλθροφν τα κριτιρια που ορίηονται ςτθν
Απόφαςθ Α. 1127/2021 (Βϋ 2362).
- Οι ανωτζρω οφειλζσ υπάγονται ςτθν πάγια ρφκμιςθ του ν.4152/2013 (Αϋ107),
όπωσ ιςχφει, για πρϊτθ φορά, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και προχποκζςεισ αυτισ,
ανεξαρτιτωσ τθσ νομοκετικισ ρφκμιςθσ που ιταν εν ιςχφ τθν 1.11.2019 και θ οποία
μετζπειτα απωλζςκθ. ε περίπτωςθ απϊλειασ αυτισ δεν επιτρζπεται θ υπαγωγι τουσ
για δεφτερθ φορά από τον ίδιο οφειλζτθ.

Ειδικότερα και ςε ό, τι αφορά τα κριτιρια τα οποία κα πρζπει να ςυντρζχουν
ακροιςτικά για να γίνει αποδεκτι θ αίτθςθ του οφειλζτθ, κακϊσ και τισ εξαιρζςεισ
από τθν ζνταξθ ςτθ ρφκμιςθ του άρκρου 292 του ν.4738/2020 (Αϋ207) διευκρινίηονται
τα ακόλουκα με τθν επιφφλαξθ των λοιπϊν οριηομζνων ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ
Α.1127/2021:

α) Η ιδιότθτα με τθν οποία ο οφειλζτθσ υπάγεται ςτα οριηόμενα τθσ ωσ άνω
απόφαςθσ κακορίηεται κατά το χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ. Αν αςκεί επιχείρθςθ
κατά το χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ υπάγεται ςτισ ρυκμίςεισ για τα φυςικά πρόςωπα
– επιτθδευματίεσ. Αν είναι υποκείμενοσ ςε ΦΠΑ με υποχρζωςθ υποβολισ διλωςθσ
κατά το χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ αντιμετωπίηεται αναλόγωσ. Αν δεν αςκεί
επιχείρθςθ αντιμετωπίηεται ωσ Φυςικό Πρόςωπο – μθ επιτθδευματίασ.
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Για τθν ζνταξθ του φορολογοφμενου-Φυςικοφ Προςϊπου μθ επιτθδευματία
ςτθν απόφαςθ προκειμζνου να προςδιοριςτεί το ςυνολικό κακαρό ειςόδθμα του
αμζςωσ προθγοφμενου φορολογικοφ ζτουσ από τθν θμερομθνία αίτθςθσ υπαγωγισ
ςτθν πάγια ρφκμιςθ τθσ Α.1127/21, για το οποίο ζχει παρζλκει θ προκεςμία υποβολισ
τθσ οικείασ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ, κα πρζπει να ζχει εκδοκεί θ ςχετικι
πράξθ προςδιοριςμοφ του φόρου.

β) Η διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ τθσ οποίασ τα δεδομζνα κα λαμβάνονται
υπόψθ είναι αυτι για τθν οποία ζχει παρζλκει θ προκεςμία υποβολισ τθσ διλωςθσ
κατά το χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ του φορολογοφμενου.

γ) Εάν ςε Φυςικό Πρόςωπο υπάρχει μόνο μία διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ
ι καμία, τότε δεν πλθρείται θ προχπόκεςθ τθσ μείωςθσ του 10% (ςχ. παρ. Α. του
άρκρ.1) ι τθσ μείωςθσ του 5% (ςχ. περ. α. τθσ παρ. 1 του άρκρ.2). Αντίςτοιχα, για τουσ
υπόχρεουσ ςε υποβολι διλωςθσ Φ.Π.Α., αν δεν υπάρχουν δθλϊςεισ προθγοφμενου
ζτουσ για ςφγκριςθ, (π.χ. επιχείρθςθ υπαγόμενθ ςε Φ.Π.Α το ζτοσ 2021 και μθ
υπαγόμενθ ςε Φ.Π.Α το ζτοσ 2020, φυςικό πρόςωπο με ζναρξθ εργαςιϊν το 2020, που
είχε ενταχκεί ςε ρφκμιςθ, θ οποία ιταν ενεργι τθν 01/11/2019 και απωλζςκθ
μεταγενζςτερα, οφειλι από φόρο κλθρονομιάσ) ι κακόλου δθλϊςεισ Φ.Π.Α. (π.χ.
λόγω πρόςφατθσ ζναρξθσ εργαςιϊν ενόσ Φυςικοφ Προςϊπου) κα κεωρείται ότι δεν
πλθρείται θ προχπόκεςθ τθσ μείωςθσ του 10% ι του 5% .

δ) Για τθν εφαρμογι τθσ περ. α. τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ Α.1127/2021, εάν
επιχείρθςθ δεν ιταν υπαγόμενθ ςε ΦΠΑ το 2019, ιταν όμωσ υπαγόμενθ το ζτοσ 2020,
οπότε δεν τίκεται κζμα ςφγκριςθσ των κωδικϊν 312 για τα ζτθ αυτά αφοφ δεν
υπάρχουν δθλϊςεισ για το 2019 (μείωςθ τουλάχιςτο 5%), το επόμενο κριτιριο που κα
ελζγχεται είναι το ειςοδθματικό κριτιριο τθσ περ. α. τθσ παρ. Α. του άρκρ.1 περί
μείωςθσ των ακακαρίςτων εςόδων κατά τουλάχιςτο 10% από το μζςο όρο των
ακακαρίςτων εςόδων που προκφπτουν από τισ δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ
των τριϊν ι δφο ι ενόσ από τα προθγοφμενα φορολογικά ζτθ κατά περίπτωςθ και όχι
αυτό τθσ μείωςθσ κατά 5% των ακακαρίςτων εςόδων ςφμφωνα με τθν περ. α. τθσ παρ.
1 του άρκρ.2 που ιςχφει για τουσ μθ υπόχρεουσ ςε υποβολι διλωςθσ Φ.Π.Α..
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ε) Εάν οι υποβλθκείςεσ δθλϊςεισ δεν αφοροφν ίςεσ χρονικά διαχειριςτικζσ
περιόδουσ, για τθ ςφγκριςθ των δθλωκζντων ποςϊν και τον υπολογιςμό τθσ μείωςθσ,
κα πρζπει να γίνεται αναγωγι των ποςϊν, ϊςτε θ ςφγκριςθ να γίνεται αναλογικά.

ςτ) Για τα Φυςικά Πρόςωπα – μθ επιτθδευματίεσ ωσ κακαρό ειςόδθμα ορίηεται
το δθλωκζν ειςόδθμα, τα αυτοτελϊσ φορολογοφμενα και τα απαλλαςςόμενα
ειςοδιματα, όπωσ προκφπτουν από το ζντυπο Ε1 τθσ διλωςθσ φορολογίασ
ειςοδιματοσ.

η) Για τα Φυςικά Πρόςωπα μθ επιτθδευματίεσ προκειμζνου να ενταχκοφν ςτθ
ρφκμιςθ ελζγχεται θ υποχρζωςθ υποβολισ δθλϊςεων ΦΕ με βάςθ τα ςτοιχεία που
είναι διακζςιμα ςτα αρχεία τθσ ΑΑΔΕ (αν υπάρχουν ςτοιχεία ειςοδθμάτων ι
τεκμθρίων) και ςτθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν ζχει υποβλθκεί κάποια
διλωςθ, ενϊ υπιρχε ςχετικι υποχρζωςθ, το αίτθμα του φορολογοφμενου για
υπαγωγι ςτθ ρφκμιςθ δεν κα γίνεται δεκτό (ςχ. παρ. Α. του άρκρ.1).

θ) Η αίτθςθ υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ δεν γίνεται δεκτι όταν ο φορολογοφμενοσ ο
οποίοσ κατά το χρόνο υποβολισ τθσ αςκεί επιχείρθςθ, ενϊ ςε προθγοφμενθ περίοδο
(τρίμθνο ι φορολογικό ζτοσ) δεν αςκοφςε, με αποτζλεςμα να μθν υπάρχουν
διακζςιμα αντίςτοιχα ςτοιχεία για ςφγκριςθ (ςχ. περ. α. και β. τθσ παρ. Α. του άρκρ.1
και περ. α. τθσ παρ. 1 του άρκρ.2), όπωσ για παράδειγμα, Φυςικό Πρόςωπο που ζχει
κάνει ζναρξθ το 2020 και ζχει υποβάλλει ωσ επιτθδευματίασ τθ διλωςθ ΦΕ του 2020,
όλεσ τισ δθλϊςεισ ΦΠΑ για το 2020, ενϊ το φορ.2019, 2018, 2017 κ.λπ. ζχει υποβάλλει
δθλϊςεισ ειςοδιματοσ ωσ Φυςικό Πρόςωπο μθ επιτθδευματίασ.
κ) Η αίτθςθ υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ δεν γίνεται δεκτι, αν θ αξία τθσ ακίνθτθσ
περιουςίασ του οφειλζτθ (φυςικό πρόςωπο, επιτθδευματίασ ι μθ, νομικό πρόςωπο ι
νομικι οντότθτα) υπερβαίνει τισ διακόςιεσ ογδόντα χιλιάδεσ (280.000) ευρϊ, όπωσ
αυτι προςδιορίηεται για τον υπολογιςμό του ςυμπλθρωματικοφ ΕΝ.Φ.Ι.Α. και θ οποία
προκφπτει από τθν τελευταία εκδοκείςα πράξθ προςδιοριςμοφ του φόρου του οικείου
φορολογικοφ ζτουσ και, εφόςον αυτι δεν ζχει εκδοκεί, του αμζςωσ προθγοφμενου.
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ι) Για τθν εφαρμογι του περιουςιακοφ κριτθρίου του άρκρου 1 τθσ Α.1127/2021,
οι οφειλζτεσ που αιτοφνται τθν υπαγωγι τουσ ςτθν εν λόγω ρφκμιςθ, οφείλουν να
αναγράψουν επί τθσ αίτθςισ τουσ ότι δεν απζκτθςαν μεταφορικά μζςα εντόσ τθσ
τελευταίασ τριετίασ για ιδιωτικι χριςθ ι ότι τα μεταφορικά μζςα που αποκτικθκαν
εντόσ τθσ τελευταίασ τριετίασ για ιδιωτικι χριςθ ζχουν ςυνολικι αξία αγοράσ που δεν
υπερβαίνει τισ ογδόντα χιλιάδεσ (80.000) ευρϊ.

ια) Για τθν εφαρμογι τθσ παρ. 2 του άρκρου 2 τθσ Α.1127/2021, εάν ο οφειλζτθσ
ζχει απολζςει άνω τθσ μίασ ρφκμιςθσ, για τθ ςφγκριςθ με το 40% του τιμιματοσ
λαμβάνεται υπόψθ το ςυνολικό υπόλοιπο προσ καταβολι του ςυνόλου των
απολεςκειςϊν ρυκμίςεων.

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΗ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Α. ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Αποδζκτεσ πίνακα Γ & Δ
3. Δ/νςθ τρατθγικισ Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ (με τθν παράκλθςθ να αναρτθκεί
ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Α.Α.Δ.Ε.)
4. Γενικι Δ/νςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
5. Ηλεκτρονικι Βιβλιοκικθ ΑΑΔΕ
Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Γραφείο Τπουργοφ Οικονομικϊν
2. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικϊν
3.Αποδζκτεσ πίνακα Α, Β
4. Αυτοτελζσ Γραφείο Σφπου και Δθμοςίων χζςεων
Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
2. Γραφεία Γεν. Διευκυντϊν
4. Δ/νςθ Ειςπράξεων- Σμιματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Γραμματεία
5. Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ
5

