ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Μείωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. και βελτιώσεις στη ρύθμιση
οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση του ν. 4611/2019 (Α΄ 73)»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Άρθρο 1
Μείωση ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 1, ειδικά για το έτος 2019, χορηγείται μείωση
στο συνολικό ποσό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων ανάλογα με τη συνολική αξία της περιουσίας
τους. Ειδικότερα, εισάγεται ποσοστιαία μείωση επί του ποσού του φόρου (κύριου και
συμπληρωματικού), με κριτήριο την αξία της ακίνητης περιουσίας, από την οποία εξαιρείται η αξία των
γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού. Η μείωση του φόρου κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1
του προτεινόμενου άρθρου εφαρμόζεται μετά τις προβλεπόμενες στο άρθρο 7 του ν. 4223/2013
σχετικές εκπτώσεις και μειώσεις. Η ρύθμιση αυτή ανακουφίζει το σύνολο των φορολογούμενων
φυσικών προσώπων, καθώς δεν εξαιρείται κανείς από το πεδίο εφαρμογής της, ενώ ταυτόχρονα
λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τους πιο αδύναμους και τη μεσαία τάξη. Με τον τρόπο αυτόν,
επιτυγχάνεται η ορθολογικότερη και αρτιότερη δικαιοκρατική εφαρμογή του εν λόγω φόρου, στη βάση
του αντικειμενικού κριτηρίου της αξίας της ακίνητης περιουσίας του υποκειμένου και σύμφωνα με τις
αρχές της φοροδοτικής ικανότητας και της αναλογικής ισότητας των φορολογουμένων. Επισημαίνεται
ότι με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του ν. 4579/2018, το ρυθμιστικό περιεχόμενο της οποίας
καταργείται με την παρούσα, δημιουργούνταν στρεβλώσεις και ανισότητες μεταξύ των
φορολογουμένων, καθώς προέκυπταν επάλληλες και ανισομεγέθεις κατηγορίες φορολογουμένων με
διαφορετικές επιβαρύνσεις, οι οποίες έθιγαν κατά κύριο λόγο τη μεσαία τάξη.
Η προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 2 κρίνεται απαραίτητη για την τήρηση των
χρονοδιαγραμμάτων εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Άρθρο 2
Τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 98, 99, 100, 103 και 104
του ν. 4611/2019 (Α΄ 73)
Με το άρθρο 2 τροποποιούνται διατάξεις της ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ., τα
Ελεγκτικά Κέντρα και τα Τελωνεία του ν. 4611/2019, διορθώνοντας στρεβλώσεις, ανισότητες και
αδικίες που καθιστούσαν τη ρύθμιση δυσεφάρμοστη και εν πολλοίς ατελέσφορη.
Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 καταργείται το άρθρο πέμπτο της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου της 27.6.2019, αναδρομικά από όταν ίσχυσε.
Ακολούθως, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 αυξάνεται το πλήθος δόσεων της ρύθμισης σε
έως εκατόν είκοσι (120), από έως τριάντα έξι (36) που ισχύει σήμερα, για τα νομικά πρόσωπα και τις
νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με συνολική υποχρεωτικά υπαγόμενη στη ρύθμιση
βασική οφειλή έως 1.000.000 ευρώ, με ταυτόχρονη απαλλαγή από τόκους και προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης καταβολής, όπως διαμορφώνονται κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση.
Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, της επιλογής της εφάπαξ
εξόφλησης του υπολοίπου αριθμού των δόσεων των ρυθμισμένων οφειλών ή της μετάπτωσης σε
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μικρότερο αριθμό δόσεων, με ταυτόχρονη απαλλαγή επί του εναπομείναντος ποσού των
προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, σε ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των
μηνιαίων δόσεων που τελικά επιλέγονται. Επισημαίνεται ότι τα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα
δικαιούνται να εντάξουν στην προκείμενη ρύθμιση και τις προαιρετικά υπαγόμενες στη ρύθμιση
οφειλές τους του άρθρου 100 του ν. 4611/2019, όπως τροποποιείται με την παράγραφο 6 του παρόντος
άρθρου. Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία, καθώς ο περιορισμένος αριθμός των δόσεων σε
συνδυασμό με τα στενά κριτήρια επιλεξιμότητας οδήγησε σε μεγάλη υστέρηση ένταξης στη ρύθμιση
νομικών προσώπων και στη de facto αλυσιτέλεια των σχετικών διατάξεων του ν. 4611/2019.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 ορίζεται ως ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης το ποσό των 20
ευρώ. Με την μείωση του ποσού της ελάχιστης δόσης ευνοείται πλήθος μικροοφειλετών, οι οποίοι
υποχρεωτικά, λόγω του καθορισμού ως ελάχιστου ποσού δόσης του ποσού των 30 ευρώ, οδηγούνταν
άνευ ετέρου σε μικρότερα σχήματα δόσεων. Η προτεινόμενη διάταξη, παρέχει τη δυνατότητα αύξησης
των δόσεων, ενθαρρύνει τη συνέπεια και ανακουφίζει τους οφειλέτες, ιδιαιτέρως δε, όσους
παράλληλα εξυπηρετούν και άλλες ρυθμίσεις.
Με τις διατάξεις 4 προβλέπεται ότι, εφόσον κατά την ένταξη στη ρύθμιση προκαταβληθεί ποσό
τουλάχιστον διπλάσιο της μηνιαίας δόσης της ρύθμισης, χορηγείται ισόποση απαλλαγή επί των
συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής. Η διάταξη κρίνεται αναγκαία,
προκειμένου να δοθούν κίνητρα στους οφειλέτες να αποπληρώσουν τις οφειλές τους σε όσο το
δυνατόν λιγότερες δόσεις.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 μειώνεται κατά δυο ποσοστιαίες μονάδες (από 5% που
ισχύει σήμερα, σε 3%) η επιβάρυνση των ρυθμισμένων οφειλών με τόκο. Η ανωτέρω μείωση του
επιτοκίου κρίνεται αναγκαία για την αποφυγή της υπέρμετρης επιβάρυνσης του οφειλέτη, αλλά και της
ουσιαστικής καρπώσεως των ωφελημάτων επί των απαλλαγών που παρέχονται στους τόκους και τις
προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 διευρύνεται το προαιρετικό πεδίο εφαρμογής της
ρύθμισης, καταλαμβάνοντας οφειλές που βεβαιώνονται μέχρι την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής
στη ρύθμιση και αφορούν σε υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιόδων μέχρι και 31.12.2018, και οι
οποίες καθίστανται ληξιπρόθεσμες μετά την ημερομηνία αυτή, εξαιρουμένων των οφειλών για τις
οποίες η προθεσμία υποβολής δήλωσης λήγει μετά τις 31.12.2018. Επισημαίνεται ότι τα τεθέντα με την
προτεινόμενη διάταξη κριτήρια επιλεξιμότητας των οφειλών είναι σωρευτικά. Συνεπώς, οφειλές οι
οποίες ναι μεν βεβαιώνονται μέχρι την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, αλλά αφορούν σε υποχρεώσεις
για τις οποίες η προθεσμία υποβολής της σχετικής δήλωσης λήγει μετά την 31.12.2018, δεν δύνανται
να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 καθίσταται σαφές ότι η ισχύουσα - έκτακτου χαρακτήρα ρύθμιση του ν. 4611/2019, όπως τροποποιείται με το παρόν άρθρο, αποτελεί την τελευταία
δυνατότητα ρυθμίσεως με όρους και προϋποθέσεις έκτακτης φύσεως, μετά δε, τη λήξη της ισχύος της
παρούσας, οι οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση θα δύνανται να διευθετούνται μόνο μέσω ενός
μόνιμου μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 επιλύεται το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι
οφειλέτες του Δημοσίου όταν, πριν από την υπαγωγή στη ρύθμιση, το Δημόσιο έχει επιβάλει
κατάσχεση εις χείρας τρίτων, ιδίως πιστωτικών ιδρυμάτων, δεδομένου ότι η ένταξη στη ρύθμιση δεν
συνεπάγεται την άρση των κατασχέσεων που έχουν ήδη επιβληθεί. Με αυτόν τον τρόπο όμως, οι
οφειλέτες δεν έχουν πρόσβαση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και στερούνται τη ρευστότητα
που είναι απαραίτητη για τις ανάγκες διαβίωσής τους και τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησής
τους. Με τις προτεινόμενες διατάξεις, η επιβληθείσα κατάσχεση «αδρανοποιείται» για τις απαιτήσεις
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του οφειλέτη μετά τη γνωστοποίηση της αδρανοποίησης της κατάσχεσης στον τρίτο, η δε
αδρανοποίηση της κατάσχεσης είναι υποχρεωτική για τη Φορολογική Διοίκηση. Ποσά απαιτήσεων, που
γεννήθηκαν πριν από τη γνωστοποίηση στον τρίτο, αποδίδονται στο Δημόσιο, ενώ οι κατασχέσεις
αναπτύσσουν πλήρως τις έννομες συνέπειές τους έναντι τόσο του οφειλέτη όσο και των τρίτων που
επικαλούνται δικαιώματα ή αξιώσεις, σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης.
Με τις διατάξεις των παραγράφων 9 έως και 12 προβλέπονται μεταβατικές ρυθμίσεις για τους
οφειλέτες που έχουν ήδη προβεί στη ρύθμιση των οφειλών τους με το ισχύον προ των παρουσών
τροποποιήσεων θεσμικό πλαίσιο, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να επιλέξουν, εφόσον το επιθυμούν,
να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του παρόντος. Οι προτεινόμενες μεταβατικές διατάξεις είναι απαραίτητες,
καθότι η ρύθμιση του ν. 4611/2019 είναι σε ισχύ από την ημεροχρονολογία ψήφισης του ανωτέρω
νόμου (17.5.2019), γεγονός το οποίο καθιστά τις παρούσες νομοθετικές αλλαγές έτι περαιτέρω
εργώδεις, αλλά συνάμα πιο ουσιαστικές και πρακτικά ωφέλιμες, υπό το φως των αρχών της ισονομίας
και της εξασφάλισης ίσων ευκαιριών.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Στο άρθρο 3 προβλέπεται ο χρόνος έναρξης ισχύος του παρόντος, με την επιφύλαξη των
ειδικότερα οριζομένων στα άρθρα 1 και 2 του παρόντος.
Αθήνα, 26 Ιουλίου 2019

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Χρ. Σταϊκούρας
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Τροποποιούμενες – καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 1
Μείωση ΕΝΦΙΑ
1. Με την παρ. 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται η παράγραφος 2Α του άρθρου 7 του ν.
4223/2013, η οποία είχε ως εξής:
«2Α. Ειδικά για το έτος 2019, όταν η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας φυσικού
προσώπου, η οποία υπόκειται σε φόρο κατά το άρθρο 4, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα
με την παράγραφο 4 του άρθρου 5, ανέρχεται μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000)
ευρώ, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α., που προκύπτει από την εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 και της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου, μειώνεται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Όταν η συνολική αξία
της ως άνω ακίνητης περιουσίας υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ και η
μείωση του προηγούμενου εδαφίου δεν υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ, εφαρμόζεται η
μείωση κατά τριάντα τοις εκατό (30%) του πρώτου εδαφίου. Όταν η συνολική αξία της ως άνω
ακίνητης περιουσίας υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ και η μείωση του
πρώτου εδαφίου υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ, το τελικό ποσό της μείωσης περιορίζεται στο
ποσό των 100 ευρώ, μειωμένο κατά επτά δέκατα (0,7) του ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ
ακίνητης περιουσίας για το ποσό άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Στη συνολική αξία
της ακίνητης περιουσίας της παρούσας παραγράφου δεν συνυπολογίζεται η αξία των
δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.».
2. Με την παρ. 2 του άρθρου 1 προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8
του ν. 4223/2013, το οποίο έχει ως εξής:
«1. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες
υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου ή σε
ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10)
ευρώ, και από τις οποίες η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του
επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, οι επόμενες δόσεις μέχρι
την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα και η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι
την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
Ειδικά για το έτος 2014, η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα
του Φεβρουάριου του έτους 2015. Εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου έχει εκδοθεί
μέχρι και την 31η Ιουλίου 2014, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου
2014.
Ποσά φόρου μέχρι ένα (1) ευρώ δεν βεβαιώνονται και δεν είναι απαιτητά.
Ειδικά για το έτος 2015, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου έχει εκδοθεί μέχρι και την
26η του μηνός Οκτωβρίου 2015, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή του μηνός
Οκτωβρίου 2015. Η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του
μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016.
Ειδικά, για το έτος 2016 η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2016 και η
τελευταία μέχρι και την 31ή Ιανουαρίου 2017.
Ειδικά, για το έτος 2017 η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 29η Σεπτεμβρίου 2017 και η
τελευταία μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2018.
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Ειδικά για το έτος 2018, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί εντός του
Σεπτεμβρίου 2018, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2018.».
Άρθρο 2
Τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 98, 99, 100, 103 και 104
του ν. 4611/19 (Α΄73)
1.
Με τις διατάξεις της παρ. 1 καταργείται το άρθρο πέμπτο της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου της 27ης Ιουνίου 2019 (Α’ 106), το οποίο έχει ως εξής:
«1. α. Στην περίπτ. Γ’ της παρ. 1 του άρθρου 98 του ν. 4611/2019 (Α’ 73), η υφιστάμενη
υποπερίπτωση δ’ αναριθμείται σε ε’ και προστίθεται νέα υποπερίπτωση δ’ ως εξής:
«δ. Κατ’ εξαίρεση, για οφειλέτες νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού
χαρακτήρα με ακαθάριστα έσοδα κατά το φορολογικό έτος 2017 έως δύο εκατομμύρια
(2.000.000) ευρώ, χορηγείται αποκλειστικά δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους σε έως και
εκατόν είκοσι (120) δόσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. Β’ της παρούσας παραγράφου
και υπό τους εκεί προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις. Αν οι οφειλέτες του
προηγούμενου εδαφίου έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών, ως ακαθάριστα έσοδα για την
εφαρμογή του πρώτου εδαφίου λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού
έτους διακοπής εργασιών.».
β. Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα με ακαθάριστα έσοδα κατά
το φορολογικό έτος 2017 έως δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ, που κατά την έναρξη ισχύος
της παρούσας πράξης έχουν ήδη υπαγάγει τις οφειλές τους σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής
σε έως τριάντα έξι (36) δόσεις κατά τις διατάξεις της περίπτ. Γ’ της παρ. 1 του άρθρου 98 του
ν. 4611/2019, μπορούν να ζητήσουν τη ρύθμιση των οφειλών τους σύμφωνα με την υποπερίπτ.
δ’ της περιπτ. Γ’ της παρ. 1 του άρθρου 98 του ν. 4611/2019, όπως προστίθεται με την παρ. 1.α’
του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπορεί να ορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή
του προηγούμενου εδαφίου.
2. Στο τέλος του άρθρου 100 του ν. 4611/2019, μετά τις λέξεις «είναι σε ισχύ», προστίθεται η
φράση «, καθώς και οφειλές που βεβαιώνονται μέχρι την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής σε
ρύθμιση και αφορούν σε υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιόδων μέχρι και 31.12.2018».».
2. Με τις διατάξεις της παρ. 2 στην περίπτ. Γ’ της παρ. 1 του άρθρου 98 του ν. 4611/2019 (Α’ 73), η
υφιστάμενη υποπερίπτωση δ’ αναριθμείται σε ε’ και προστίθεται νέα υποπερίπτωση δ’:
Η υφιστάμενη υποπερίπτωση δ’ η οποία αναριθμείται σε ε’ έχει ως εξής:
«δ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι απαραίτητη η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας με τελευταίο έτος το φορολογικό έτος 2017, με την
εξαίρεση των νομικών προσώπων που έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών, για τα οποία ως
τελευταίο έτος της πενταετίας θεωρείται το φορολογικό έτος διακοπής εργασιών.».
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3. Με τις διατάξεις της παρ. 3 αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 98 του ν. 4611/2019, η
οποία έχει ως εξής:
«2. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε τριάντα (30) ευρώ».
4. Με τις διατάξεις της παρ. 4 προστίθεται παράγραφος 6 στο άρθρο 98 του ν. 4611/2019 (Α’ 73),
μετά την παρ. 5 αυτού, η οποία έχει ως εξής:
«5. Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των ληξιπρόθεσμων έως και τις 31.12.2018
οφειλών που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων των Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικών
Κέντρων και Τελωνείων μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση και δεν έχουν
τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής από οποιαδήποτε αιτία ή άλλη
ρύθμιση τμηματικής καταβολής βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.».
5. Με τις διατάξεις της παρ. 5 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 99 του ν.
4611/2019, το οποίο έχει ως εξής :
«1. Βασικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης του παρόντος αντί των κατά
Κ.Ε.Δ.Ε. και κατά Κ.Φ.Δ. τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, από την
ημερομηνία υπαγωγής τους σε ρύθμιση επιβαρύνονται με τόκο που ανέρχεται σε πέντε
εκατοστιαίες μονάδες (5%), ετησίως υπολογισμένο.».
6. Με τις διατάξεις της παρ. 6 προστίθενται λέξεις στο τέλος του άρθρου 100 του ν.4611/2019, το
οποίο έχει ως εξής :
«Στη ρύθμιση του παρόντος Μέρους δύνανται επίσης να υπαχθούν, μετά από επιλογή του
οφειλέτη, και οφειλές της παραγράφου 1 του άρθρου 98, οι οποίες κατά την ημερομηνία της
αίτησης τελούν σε αναστολή πληρωμής από οποιαδήποτε αιτία ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση
κατά τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α.2 της παραγράφου Α` του άρθρου πρώτου του ν.
4152/2013 (Α` 107), του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (Α` 170) ή ρύθμιση κατά τις διατάξεις
της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου του ν. 2275/1994 (Α` 238), η οποία είναι σε ισχύ».
7. Με τις διατάξεις της παρ. 7 προστίθεται εδάφιο στο τέλος του άρθρου 103 του ν. 4611/2019, το
οποίο έχει ως εξής :
«Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής,
σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής της με
όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:
α) δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την
καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα,
β) δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου
προστιθέμενης αξίας, καθ` όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την
εξόφλησή της, εντός τριών (3) μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής
6

τους ή εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του
παρόντος, εφόσον η προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει πριν την υπαγωγή σε αυτή,
γ) δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές του, καθ` όλη τη διάρκεια της
ρύθμισης του παρόντος Μέρους, εντός διμήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους ή εντός
διμήνου από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος, εφόσον η
προθεσμία καταβολής τους έχει παρέλθει πριν την υπαγωγή σε αυτή,
δ) υποπέσει σε παραβάσεις των περιπτώσεων ι’, ια’, ιβ’, ιε΄ ή ιστ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
54 ή της παραγράφου 1 του άρθρου 58Α του ν. 4174/2013 καθ` υποτροπή. Ως υποτροπή νοείται
η διαπίστωση με την έκδοση πράξης επιβολής προστίμου εκ νέου διάπραξης οποιασδήποτε
παράβασης εκ των ως άνω αναφερομένων από την ένταξη του φορολογούμενου στη ρύθμιση
και εφεξής.».

8. Με τις διατάξεις της παρ. 8 αντικαθίσταται η περίπτωση (γ) του άρθρου 104 του ν. 4611/2019, η
οποία έχει ως εξής :
«γ) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της
αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για
κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες,
τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων
της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις. Αν ο
οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί
συνεχίζονται».
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Μείωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. και βελτιώσεις στην ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση του ν.
4611/2019 (Α΄73)
Άρθρο 1
Μείωση ΕΝ.Φ.Ι.Α.
1. Η παράγραφος 2Α του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 (Α΄287), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2Α. Ειδικά για το έτος 2019, χορηγείται μείωση στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων, που προκύπτει από
την εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 και της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ανάλογα με τη
συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, η οποία υπόκειται σε φόρο κατά το άρθρο 4, όπως αυτή
προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5, ως εξής:
α) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό
(30%),
β) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι επτά τοις
εκατό (27%),
γ) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις
εκατό (25%),
δ) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό
(20%) και
ε) για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, κατά ποσοστό δέκα τοις
εκατό (10%).
Στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας της παρούσας παραγράφου δεν συνυπολογίζεται η αξία των
δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.»
2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για το έτος 2019, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί μέχρι την 16η Σεπτεμβρίου
2019, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2019.»
3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2019.
Άρθρο 2
Τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 98, 99, 100, 103 και 104
του ν. 4611/2019 (Α΄73)
1. Το άρθρο πέμπτο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) της 27.6.2019 (A΄ 106) καταργείται
από την έκδοσή της.
2. Στην περίπτωση Γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 98 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73), η υφιστάμενη
υποπερίπτωση δ΄ αναριθμείται σε ε΄ και προστίθεται νέα υποπερίπτωση δ΄, ως εξής:
«δ. Κατ’ εξαίρεση, για οφειλέτες νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα με
συνολική υποχρεωτικά υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 5, έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, χορηγείται αποκλειστικά δυνατότητα
ρύθμισης των οφειλών τους σε έως και εκατόν είκοσι (120) δόσεις, υπό τον περιορισμό της ελάχιστης
δόσης της παραγράφου 2, με απαλλαγή από τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που
τις επιβαρύνουν κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, ως ακολούθως:
αα) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται
εφάπαξ,
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3.
4.

5.
6.

ββ) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%), εφόσον η οφειλή
καταβάλλεται σε δύο (2) έως και τέσσερις (4) μηνιαίες δόσεις,
γγ) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%), εφόσον η οφειλή
καταβάλλεται σε πέντε (5) έως και δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις,
δδ) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε
δεκατρείς (13) έως και είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις,
εε) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%), εφόσον η οφειλή
καταβάλλεται σε είκοσι πέντε (25) έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις,
στστ) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε τοις εκατό (45%), εφόσον η οφειλή
καταβάλλεται σε τριάντα επτά (37) έως και σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις,
ζζ) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε
σαράντα εννέα (49) έως και εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις,
ηη) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε
εξήντα μία (61) έως και εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις,
θθ) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται
σε εβδομήντα τρεις (73) έως και ενενήντα έξι (96) μηνιαίες δόσεις,
ιι) χορηγείται απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), εφόσον η οφειλή καταβάλλεται σε
ενενήντα επτά (97) έως και εκατόν είκοσι (120) μηνιαίες δόσεις.
Στα ανωτέρω ποσοστά απαλλαγών συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου 1.
Ως βασική οφειλή για την εφαρμογή της παρούσας υποπερίπτωσης νοείται το σύνολο των
βεβαιωμένων οφειλών, όπως διαμορφώνονται κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, χωρίς τις
προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και τα πρόστιμα των άρθρων 57 του
Κ.Φ.Δ. και 6 του Κ.Ε.Δ.Ε. που τις επιβαρύνουν.
Στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης την εφάπαξ εξόφληση
του υπολοίπου αριθμού των δόσεων των ρυθμισμένων οφειλών ή τη μετάπτωση σε μικρότερο αριθμό
δόσεων, τυγχάνει απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων και τόκων
εκπρόθεσμης καταβολής, σε ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων
που τελικά διαμορφώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια της παρούσας
υποπερίπτωσης.»
Η παράγραφος 2 του άρθρου 98 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ.»
Στο άρθρο 98 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Εφόσον ο οφειλέτης προκαταβάλει ποσό τουλάχιστον διπλάσιο της μηνιαίας δόσης του
προγράμματος ρύθμισης που έχει επιλέξει, χορηγείται σε αυτόν ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών
προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής. Το ποσό προκαταβολής δηλώνεται από τον
οφειλέτη κατά την υποβολή του αιτήματος υπαγωγής στη ρύθμιση και καταβάλλεται εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Οι δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την
τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη
ρύθμιση.»
Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73) οι λέξεις «πέντε
εκατοστιαίες μονάδες (5%)» αντικαθίστανται με τις λέξεις «τρεις εκατοστιαίες μονάδες (3%)».
Στο τέλος του άρθρου 100 του ν. 4611/2019 (Α’ 73), μετά τις λέξεις «είναι σε ισχύ» προστίθενται οι
λέξεις «, καθώς και οφειλές που βεβαιώνονται μέχρι την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση
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και αφορούν σε υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιόδων μέχρι και 31.12.2018, εξαιρουμένων των
οφειλών για τις οποίες η προθεσμία υποβολής δήλωσης λήγει μετά τις 31.12.2018.»
7. Στο τέλος του άρθρου 103 του ν. 4611/2019 (Α’ 73), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η παρούσα ρύθμιση οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση αποτελεί την τελευταία ρύθμιση οφειλών
με έκτακτο χαρακτήρα.»
8. Η περίπτωση γ΄ του άρθρου 104 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης
επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων. Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης, οι κατασχέσεις
που έχουν επιβληθεί εις χείρας τρίτων σε βάρος του οφειλέτη δεν καταλαμβάνουν μελλοντικές
απαιτήσεις του οφειλέτη έναντι του τρίτου υπό την προϋπόθεση ότι η κατάσχεση αφορά αποκλειστικά
σε χρέη που έχουν ρυθμιστεί κατά τις διατάξεις του παρόντος και γνωστοποιείται στον τρίτο. Ποσά
απαιτήσεων που γεννώνται μετά την ως άνω γνωστοποίηση, αποδεσμεύονται και αποδίδονται κατά
νόμον, ενώ ποσά απαιτήσεων που γεννήθηκαν πριν από αυτή αποδίδονται στο Δημόσιο. Σε περίπτωση
απώλειας της ρύθμισης, οι ανωτέρω κατασχέσεις αναπτύσσουν πλήρως τις έννομες συνέπειές τους
αναφορικά με τις μελλοντικές απαιτήσεις, από τη γνωστοποίηση της ανατροπής στον τρίτο. Τυχόν
αποκτηθέντα δικαιώματα ή αξιώσεις τρίτων δεν αντιτάσσονται έναντι του κατασχόντος Δημοσίου. Στις
περιπτώσεις των ανωτέρω εδαφίων, ποσά που έχουν αποδοθεί στο Δημόσιο δεν επιστρέφονται.»
9. Nομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα με συνολική υποχρεωτικά υπαγόμενη
στη ρύθμιση βασική οφειλή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 98 του ν.
4611/2019, έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου
έχουν ήδη υπαγάγει τις οφειλές τους σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως τριάντα έξι (36) δόσεις
κατά τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων α΄ έως γ΄ της περίπτωσης Γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
98 του ν. 4611/2019, μπορούν να ζητήσουν τη ρύθμιση των οφειλών τους σύμφωνα με την παράγραφο
2 του παρόντος, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του ν.
4611/2019.
10. Οφειλέτες που έχουν υπαγάγει τις οφειλές τους σε ρύθμιση κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόμου με βάση τις προϊσχύσασες διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 98 και του άρθρου 100 του
ν. 4611/2019, δύνανται να ζητήσουν την εκ νέου ρύθμιση των οφειλών τους σύμφωνα με τις διατάξεις
αυτές, όπως τροποποιούνται με τις παραγράφους 3 και 6 του παρόντος άρθρου, μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία για την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019.
11. Οφειλέτες που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχουν υπαγάγει τις οφειλές τους σε
ρύθμιση με τις διατάξεις του ν. 4611/2019, μπορούν να ζητήσουν την εκ νέου ρύθμιση των οφειλών
τους, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του ν.
4611/2019, προκειμένου να τύχουν των απαλλαγών της παραγράφου 4.
12. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
δύναται να ορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των παραγράφων 8, 9, 10 και 11.
13. Η παράγραφος 5 ισχύει για όλες τις ανεξόφλητες δόσεις της ρύθμισης μετά την παρέλευση διμήνου
από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
14. Η παράγραφος 6 ισχύει από 17.5.2019.
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Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του.
Αθήνα, 26 Ιουλίου 2019

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Χρ. Σταϊκούρας
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Αριθμ. 219/26/2019
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος)

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Μείωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. και βελτιώσεις στη
ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση του ν. 4611/2019 (Α΄ 73)»
Α. Με τις διατάξεις του υπόψη νομοσχεδίου ρυθμίζονται τα ακόλουθα:
1. Επαναπροσδιορίζεται, ειδικά για το έτος 2019, η προβλεπόμενη από την παράγραφο 2Α
του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 μείωση του συνολικού ποσού του ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών
προσώπων. Ειδικότερα, εισάγεται ποσοστιαία μείωση του φόρου (κύριου και
συμπληρωματικού), με κριτήριο την αξία της ακίνητης περιουσίας, από την οποία εξαιρείται
η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.
2. Τροποποιούνται - συμπληρώνονται διατάξεις του ν. 4611/2019, σχετικά με τη ρύθμιση
οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων ή οντοτήτων κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα προς
τη Φορολογική Διοίκηση. Ειδικότερα:
α. Υπάγονται στη ρύθμιση των έως εκατόν είκοσι (120) δόσεων τα νομικά πρόσωπα ή νομικές
οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με συνολική υποχρεωτικά βασική οφειλή έως ένα
εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, με ταυτόχρονη απαλλαγή από τόκους και προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης καταβολής, όπως διαμορφώνονται κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη
ρύθμιση. (Σήμερα η δυνατότητα αυτή περιορίζεται σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με ακαθάριστα έσοδα κατά το φορολογικό έτος 2017 έως δύο
εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ.)
β. Μειώνεται το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ, από
τριάντα (30) που ισχύει σήμερα.
γ. Χορηγείται ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης
καταβολής, εφόσον κατά την ένταξη στη ρύθμιση προκαταβληθεί από τον οφειλέτη ποσό
τουλάχιστον διπλάσιο της μηνιαίας δόσης της ρύθμισης που έχει επιλέξει.
δ. Μειώνεται κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες (από 5% που ισχύει σήμερα, σε 3%) η
επιβάρυνση των ρυθμισμένων οφειλών με τόκο.
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ε. Προβλέπονται μεταβατικές ρυθμίσεις για τους οφειλέτες που έχουν ήδη προβεί στη
ρύθμιση των οφειλών τους με το σήμερα ισχύον νομικό πλαίσιο, παρέχοντάς τους τη
δυνατότητα να επιλέξουν, εφόσον το επιθυμούν να υπαχθούν στις υπό ψήφιση ρυθμίσεις.
Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται επί του Κρατικού Προϋπολογισμού τα
ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
1. Μείωση εσόδων, για το έτος 2019, ύψους 205 εκατ. ευρώ περίπου, από τον
επαναπροσδιορισμό της προβλεπόμενης μείωσης του συνολικού ποσού του ΕΝ.Φ.Ι.Α.
φυσικών προσώπων.
2. Απώλεια εσόδων από: (i) τις χορηγούμενες απαλλαγές από τόκους και προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης καταβολής λόγω διεύρυνσης της ρύθμισης του άρθρου 98 του ν. 4611/2019
για περισσότερα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα και (ii) τη
μείωση, κατά δύο (2) ποσοστιαίες μονάδες, του τόκου επιβάρυνσης των βασικών οφειλών
που υπάγονται στην εν λόγω ρύθμιση.
3. Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων, λόγω απαλλαγής επί των συνολικών προσαυξήσεων και
τόκων εκπρόθεσμης καταβολής σε περίπτωση προκαταβολής από τους οφειλέτες ποσού
τουλάχιστον διπλάσιου της μηνιαίας δόσης της ρύθμισης που έχουν επιλέξει, με ταυτόχρονη
αύξηση της εισπραξιμότητας εσόδων του Δημοσίου.
4. Χρονική υστέρηση είσπραξης εσόδων από τη μείωση του ελάχιστου ποσού της μηνιαίας
δόσης καθώς και από τη διεύρυνση των οφειλετών που δύνανται να υπαχθούν στη ρύθμιση
των εκατόν είκοσι (120) δόσεων. Ωστόσο, το εν λόγω μέτρο αναμένεται να αποφέρει
βελτίωση στα έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, καθώς θα
αποτελέσει κίνητρο για την είσπραξη επισφαλών απαιτήσεων του Δημοσίου.

Aθήνα, 26 Ιουλίου 2019
Η Γενική Διευθύντρια
Ιουλία Γ. Αρμάγου
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

στο σχέδιο νόμου «Μείωση ΕΝΦΙΑ και βελτιώσεις στη ρύθμιση οφειλών προς τη
Φορολογική Διοίκηση του ν. 4611/2019 (Α΄ 73)»

Από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου προκαλούνται επί του Κρατικού
Προϋπολογισμού τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
Μείωση εσόδων, για το έτος 2019, ύψους 205 εκατ. ευρώ περίπου, από τον
επαναπροσδιορισμό της μείωσης του συνολικού ποσού του ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων.
1.

Απώλεια εσόδων από: (i) τις χορηγούμενες απαλλαγές από τόκους και προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης καταβολής λόγω διεύρυνσης της ρύθμισης του άρθρου 98 του ν. 4611/2019
για τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα και (ii) τη μείωση,
κατά δύο (2) ποσοστιαίες μονάδες, του τόκου επιβάρυνσης των βασικών οφειλών που
υπάγονται στην εν λόγω ρύθμιση.
2.

Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων, λόγω απαλλαγής επί των συνολικών προσαυξήσεων
και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής σε περίπτωση προκαταβολής από τους οφειλέτες ποσού
τουλάχιστον διπλάσιου της μηνιαίας δόσης της ρύθμισης που έχουν επιλέξει.
3.

Από τις ανωτέρω νομοθετικές μεταβολές προσδοκάται σημαντική αύξηση στα έσοδα
του Kρατικού Προϋπολογισμού, η οποία δεν μπορεί να εκτιμηθεί, καθώς οι οικονομικά
αδύναμοι φορολογούμενοι θα δύνανται, με ευνοϊκότερους όρους, να ανταπεξέλθουν στις
ληξιπρόθεσμες οφειλές τους και στις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Αθήνα, 26 Ιουλίου 2019

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Χρ. Σταϊκούρας
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ / Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ ΑΑΔΕ
ΘΕΣΗ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΤΗΛ: 210 3635007
E-MAIL: defk.a@aade.gr / d16director.esoda@1989.syzefxis.gov.gr
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ:
Μείωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. και βελτιώσεις στην ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση του
ν. 4611/2019

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΝΟΜΟΥ:
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΔΟΣΗΣ ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΕΤΟΥΣ 2019.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Ν.
4611/2019

Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
11. Γενική Αξιολόγηση
11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει κάθε
μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 σκοπείται η χορήγηση μείωσης στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών
προσώπων για το έτος 2019, απαραίτητη για τον εξορθολογισμό του φόρου και την ελάφρυνση
των φορολογουμένων και περαιτέρω καθορίζεται ειδικώς για το 2019 η καταληκτική
ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης ΕΝ.Φ.Ι.Α., ενώ με τις διατάξεις του άρθρου 2
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παρέχονται διευκολύνσεις των φορολογουμένων να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές
τους.
11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη διάταξη»
είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα
Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 χορηγείται μείωση στον ΕΝ.Φ.Ι.Α.
φυσικών προσώπων ανάλογα με τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, η οποία υπόκειται
σε φόρο κατά το άρθρο 4, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του
άρθρου 5, ως εξής:
α) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, κατά ποσοστό τριάντα
τοις εκατό (30%),
β) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι
επτά τοις εκατό (27%),
γ) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι
πέντε τοις εκατό (25%),
δ) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, κατά ποσοστό
είκοσι τοις εκατό (20%) και
ε) για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, κατά ποσοστό
δέκα τοις εκατό (10%).
Στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας της παρούσας παραγράφου δεν συνυπολογίζεται
η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 ορίζεται ότι ειδικά για το έτος 2019,
εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί εντός του Σεπτεμβρίου 2019, η πρώτη
δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2019.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 2 επέρχονται τροποποιήσεις στη ρύθμιση
βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ., τα Ελεγκτικά Κέντρα και τα Τελωνεία του ν. 4611/2019.
Συγκεκριμένα, μειώνεται το ποσό της ελάχιστης μηνιαίας δόσης από 30 σε 20 ευρώ,
διευρύνεται η δυνατότητα των νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα με συνολικές
υποχρεωτικά υπαγόμενες στη ρύθμιση βασικές οφειλές έως 1.000.000 ευρώ να ρυθμίζουν τις
οφειλές τους σε 120 δόσεις, αδρανοποιούνται οι κατασχέσεις εις χείρας τρίτων για οφειλές
που εντάσσονται στη ρύθμιση, μειώνεται η επιβάρυνση της οφειλής με επιτόκιο, που
ανέρχεται πλέον σε τρία τοις εκατό (3%) αντί για πέντε τοις εκατό (5%) και δίνεται η
δυνατότητα ισόποσης απαλλαγής προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής στην
περίπτωση που προκαταβάλλεται κατά την ένταξη στη ρύθμιση ποσό τουλάχιστον διπλάσιο
της μηνιαίας δόσης της ρύθμισης. Επισημαίνεται, ότι με τις διατάξεις του παρόντος
λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τους οφειλέτες που είχαν ήδη υπαχθεί στη ρύθμιση του ν.
4611/2019, προκειμένου να δύνανται να κάνουν χρήση των διατάξεων του παρόντος εφόσον
το επιθυμούν.
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11.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για τους οποίους έχει
συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου
Οι διατάξεις συμπεριλαμβάνονται στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου με σκοπό την άμεση θέση
τους σε ισχύ.
11.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας «άλλης
διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την κοινωνία και τους
πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
Οι διατάξεις του άρθρου 1 έχουν ως σκοπό τη φορολογική ελάφρυνση φυσικών προσώπων με
ακίνητη περιουσία, γεγονός που θα ανακουφίσει μεγάλο μέρος των φορολογουμένων, χωρίς
να επηρεαστεί το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού.
Με τις διατάξεις του άρθρου 2 επιδιώκεται η ενίσχυση της συμμόρφωσης των
φορολογουμένων, οι οποίοι θα διευκολυνθούν στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.
11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε
«άλλης διάταξης».
Άρθρο 1: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων / Γενική Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης / Δ/νση
Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου / Τμήμα Α’ – Δ.ΗΛ.Ε.Δ. – Δ.Ο.Υ..
Άρθρο 2: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Α) Γενική Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης
Β) Γενική Δ/νση Τελωνείων και ΕΦΚ
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