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Αθήνα, 06 Απριλίου 2021
Ε.2072
ΠΡΟ: Ωσ Πίνακασ Διανομήσ

Θζμα: «υμπληρωματικζσ διευκρινίςεισ επί των διατάξεων του άρθρου 291 του ν.4738/2020 (Α’ 207)
αναφορικά με την υποβολή αίτηςησ για την επανζνταξη πληγζντων από την πανδημία του κορωνοϊοφ
COVID-19 ςτισ ρυθμίςεισ οφειλών των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015 (Α’ 32) και των άρθρων 98-109 του
ν. 4611/2019 (Α’ 73)».
Με την Ε. 2198/2020 Εγκφκλιο διευκρινίςτηκαν ειδικότερα θζματα για τη διαδικαςία επανζνταξησ
πληγζντων από την πανδημία του κορωνοϊοφ COVID-19 ςτισ ρυθμίςεισ των άρθρων 1-17 του ν.4321/2015
( Αϋ32) και των άρθρων 98-109 του ν.4611/2019 (Αϋ73).
1. Ειδικότερα, η διαδικαςία επανζνταξησ απαιτοφςε: α) να ζχει υποβληθεί ηλεκτρονικά αίτηςη ςτην
ψηφιακή πλατφόρμα mybusinessSupport τησ ΑΑΔΕ ή ςτην αρμόδια Υπηρεςία (Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικό
Κζντρο/Ε.Μ.ΕΙΣ.) μζχρι 31.12.2020, β) να ζχει καταβληθεί εμπρόθεςμα η δόςη του Δεκεμβρίου 2020. γ)
να ζχουν τακτοποιήςει ή εξοφλήςει οι οφειλζτεσ με νόμιμο τρόπο ληξιπρόθεςμεσ οφειλζσ μζχρι
31.12.2020 και δ) να ζχει γίνει εξόφληςη τησ προ υπάρχουςασ ρφθμιςησ ωσ εξήσ: Μζχρι την 31.12.2019 για
την ρφθμιςη του ν.4321/2015 και μζχρι την 31.01.2020 για την ρφθμιςη του ν.4611/2019.
2. Κατόπιν ερωτημάτων των Δ.Ο.Υ. και των φορολογουμζνων, διαπιςτϊθηκε ότι, οφειλζτεσ που είχαν
καταβάλει εμπρόθεςμα τη δόςη του μηνόσ Δεκεμβρίου 2020 και είχαν τακτοποιήςει ή εξοφλήςει μζχρι και
31.12.2020 όλεσ τισ οφειλζσ τουσ (ληξιπρόθεςμεσ και μη ληξιπρόθεςμεσ), ςφμφωνα με τα αναφερόμενα
ςτην ωσ άνω εγκφκλιο, είτε δεν είχαν υποβάλει την προβλεπόμενη αίτηςη του άρθρου 291 του
ν.4738/2020 ςτη ψηφιακή πλατφόρμα myBusinessSupport τησ ΑΑΔΕ *aade.gr/mybusinesssupport] ή ςτην
αρμόδια Δ.Ο.Υ. είτε υπζβαλαν αίτηςη επανζνταξησ ςτην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά την 01.01.2021.
3. Σε ςυνζχεια των ανωτζρω, και για λόγουσ χρηςτήσ διοίκηςησ, οι ωσ άνω

φορολογοφμενοι

δφνανται να επανενταχθοφν ςτισ διατάξεισ των άρθρων 1-17 του ν.4321/2015 (Αϋ32) και των άρθρων 98109 του ν.4611/2019 (Αϋ73).
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Ειδικότερα επανεντάςςονται:
Ι. οφειλζτεσ που πληροφςαν τισ προχποθζςεισ επανζνταξησ, όπωσ διαπιςτϊνεται μετά από ζλεγχο
που διενεργείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., και οι οποίοι υπζβαλαν την αίτηςη επανζνταξησ μετά την
01.01.2021. Στην περίπτωςη αυτή, οι οφειλζτεσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν νζα αίτηςη .
ΙΙ. οφειλζτεσ, που πληροφςαν τισ προχποθζςεισ επανζνταξησ μζχρι τζλοσ Δεκεμβρίου 2020, αλλά δεν
υπζβαλαν την αίτηςη επανζνταξησ, εφόςον υποβάλουν τη ςχετική αίτηςη ςτην αρμόδια Υπηρεςία
(Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικό Κζντρο/Ε.Μ.ΕΙΣ.) μζχρι και 29.04.2021 και:
i) είτε η προθεςμία καταβολήσ τησ δόςησ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2021 ζχει παραταθεί,
ςφμφωνα με τισ ΑΥΟ Α.1014/2021 (Β’ 286), Α.1015/2021 (Β’ 246), Α.1028/2021 (Β’ 726) και Α.1029/2021(
Β’ 617),
ii) είτε ζχουν εξοφλήςει τουλάχιςτον τη δόςη Ιανουαρίου 2021 και Φεβρουαρίου 2021.
Στην περίπτωςη που δεν ςυντρζχουν οι ανωτζρω προχποθζςεισ εξόφληςησ ή παράταςησ καταβολήσ
των προαναφερόμενων δόςεων, οι οφειλζτεσ τησ παροφςασ περίπτωςησ (υπ’ αρ. II) δεν δφνανται να
επανενταχθοφν ςτισ ρυθμίςεισ των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015 (Α’ 32) και των άρθρων 98-109 του ν.
4611/2019 (Α’ 73), ςυμφϊνωσ προσ τουσ αναλυτικά αναφερόμενουσ ςτην Ε. 2198/2020 λόγουσ απϊλειασ
εκάςτησ ρφθμιςησ. Ειδικότερα: (α) η ρφθμιςη των άρθρων 98-109 του Ν. 4611/2019 απόλλυται, μεταξφ
άλλων, αν ο οφειλζτησ δεν καταβάλλει δφο (2) ςυνεχόμενεσ μηνιαίεσ δόςεισ τησ ρφθμιςησ και (β) η
ρφθμιςη των άρθρων 1-17 του Ν. 4321/2015 απόλλυται, μεταξφ άλλων, αν ο οφειλζτησ δεν καταβάλλει
τρεισ (3) ςυνεχόμενεσ μηνιαίεσ δόςεισ τησ ρφθμιςησ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ Α.Α.Δ.Ε.
Γ. ΠΙΣΙΛΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Α. ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Αποδζκτεσ πίνακα Γϋ& Δϋ
2. Γενική Δ/νςη Ηλεκτρονικήσ Διακυβζρνηςησ
3. ΔΙΕΠΙΔΥ
4. Δ/νςη Στρατηγικήσ Τεχνολογιϊν Πληροφορικήσ (με την παράκληςη να αναρτηθεί ςτην
ιςτοςελίδα τησ Α.Α.Δ.Ε.)

ΑΔΑ: ΨΣΘΤ46ΜΠ3Ζ-33Ρ

5. Αυτοτελζσ Τμήμα Συντονιςμοφ Μεταρρυθμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ
6. Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη ΑΑΔΕ
Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Γραφείο Υπουργοφ Οικονομικϊν
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικϊν
3. Γραφείο Υφυπουργοφ Οικονομικϊν
4. Αποδζκτεσ πίνακα Α, Β, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΒ, ΙΔ, ΙΕ, ΙΣΤ.
5. Γραφείο Τφπου και Δημοςίων Σχζςεων
6. Γραφείο τησ Γενικήσ Γραμματζωσ Φορολογικήσ Πολιτικήσ και Δημόςιασ Περιουςίασ

Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Διοικητή Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων Εςόδων
2. Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευθυντϊν
3. Δ/νςη Ειςπράξεων – Τμ. Αϋ, Β’ , Γϋ, Δϋ, Ε’ , Γραμματεία

