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Ε.2194
ΠΡΟ: Ψς Πίνακα Διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 99 του ν. 4842/2021 (Α΄ 190)
«Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στις
ρυθμίσεις των άρθρων 1 έως και 17 του ν.4321/2015, των άρθρων 98 έως και
109 του ν.4611/2019 και στον ν. 4469/2017-Σροποποίηση των παρ.1 και 2 του
άρθρου 291 του ν. 4738/2020» και παροχή διευκρινίσεων επί αυτών.
χετ: Ε. 2184/2021
ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΕΓΚΤΚΛΙΟΤ
Α) ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ
Εγκύκλιος που αφορά στην επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του
κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις των άρθρων 1 έως και 17 του ν.
4321/2015, των άρθρων 98 έως και 109 του ν. 4611/2019 και στον ν.
4469/2017 - Σροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 291 του ν. 4738/2020.

Β) ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ
Οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής, τις προϋποθέσεις, την
αίτηση επανένταξης καθώς και λοιπά στοιχεία της επανένταξης.
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Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ
α) Οφειλέτες με οφειλές βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Τπηρεσίες
(Δ.Ο.Τ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα και δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής,
για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής
λόγω COVID,
β) Οφειλέτες:
 φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες πληγέντες λόγω COVID
 νομικά πρόσωπα /οντότητες πληγέντα/πληγείσες λόγω COVID
 φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες με αναστολή σύμβασης εργασίας για
οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 λόγω COVID
 φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έλαβαν αποζημίωση ειδικού
σκοπού με μονομερή δήλωση για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από
1.3.2020 έως 31.7.2021 λόγω COVID
 φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που εντάχθηκαν στο μηχανισμό
ενίσχυσης «ΤΝ-ΕΡΓΑΙΑ» για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από
1.3.2020 έως 31.7.2021
 φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα για
οποιοδήποτε χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021 και έχουν
αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων “COVID”
 φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο
ανέργων του ΟΑΕΔ οποιοδήποτε διάστημα από 1.3.2020 έως 31.7.2021,
οι οποίοι απώλεσαν κατά το χρονικό διάστημα από 1.3.2020 έως και 31.7.2021
ρύθμιση τμηματικής καταβολής σύμφωνα με: i) τα άρθρα 1 έως και 17 του ν.
4321/2015, ii) τα άρθρα 98 έως και 109 του ν. 4611/2019 ή iii) τον ν.
4469/2017.

ας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις του άρθρου 99 του ν. 4842/2021 με τίτλο
«Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις των
άρθρων 1 έως και 17 του ν.4321/2015, των άρθρων 98 έως και 109 του ν.4611/2019 και
στον ν. 4469/2017-Σροποποίηση των παρ.1 και 2 του άρθρου 291 του ν. 4738/2020» και
παρέχουμε οδηγίες για την ενιαία εφαρμογή αυτών.
Με το άρθρο 99 του ν. 4842/2021 τροποποιήθηκαν: α) το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1
του άρθρου 291 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) ως προς το μήνα καταβολής των δόσεων για την
επανένταξη στις ρυθμίσεις των άρθρων 1 έως και 17 του ν. 4321/2015, των άρθρων 98 έως
και 109 του ν. 4611/2019 και του ν. 4469/2017 και ως προς την καταληκτική ημερομηνία
καταβολής των δόσεων αυτών και β) το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 291
του ν. 4738/2020 ως προς την παράταση της προθεσμίας καταβολής των δόσεων για την
επανένταξη στις ανωτέρω ρυθμίσεις και ως προς την καταληκτική ημερομηνία καταβολής
τους.

2

ΑΔΑ: Ψ0Ο046ΜΠ3Ζ-ΠΟ8

Ειδικότερα, η επανένταξη του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή των δόσεων
των μηνών Αυγούστου και επτεμβρίου 2021, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την
τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα Οκτωβρίου 2021 μαζί με τη δόση του μηνός Οκτωβρίου
2021.

Επισημάνσεις:
 το πεδίο εφαρμογής της διάταξης υπάγονται οι ανωτέρω οφειλέτες με ρυθμίσεις
τμηματικής καταβολής σύμφωνα με: i) τα άρθρα 1 έως και 17 του ν. 4321/2015, ii) τα
άρθρα 98 έως και 109 του ν. 4611/2019 και iii) τον ν. 4469/2017, οι οποίοι
απώλεσαν αυτές κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος από την 1η Μαρτίου
2020 έως και την 31η Ιουλίου 2021, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο
99 του ν.4842/2021.
 Προϋπόθεση για την επανένταξη αποτελεί η καταβολή των δόσεων των μηνών
Αυγούστου και επτεμβρίου 2021, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την
τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα Οκτωβρίου 2021, ήτοι μέχρι την 29η.10.2021.
ημειώνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία καταβολής της δόσης του Οκτωβρίου
παραμένει η 29η.10.2021.
 Η αίτηση επανένταξης του οφειλέτη υποβάλλεται μέχρι και τις 29/10/2021.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην Ε.2184/2021.

υνημμένα: Απόσπασμα ΥΕΚ Α’ 190/13-10-2021 που περιλαμβάνει το άρθρο 99 του ν.
4842/2021.
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΦΗ ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΟΔΨΝ
ΓΕΨΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Α. ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Αποδέκτες πίνακα Γ’ & Δ’
2. Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
3. ΔΙΕΠΙΔΤ
4. Δ/νση τρατηγικής Σεχνολογιών Πληροφορικής (με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.)
5. Αυτοτελές Σμήμα υντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας
6. Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη ΑΑΔΕ
Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Γραφείο Τπουργού Οικονομικών
2. Γραφείο Τφυπουργού Οικονομικών
3.Αποδέκτες πίνακα Α, Β, Ε, Σ, Ζ, Η, Θ (εκτός από το Εθνικό Συπογραφείο), Ι, ΙΒ, ΙΔ, ΙΕ, ΙΣ
5. Αυτοτελές Γραφείο Σύπου και Δημοσίων χέσεων
6. Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Υορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας
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Γ. ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
2. Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευθυντών
3. Δ/νση Εισπράξεων- Σμήματα Α, Β,Γ, Δ, Ε, Γραμματεία
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