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«Μείωση ΕΝΦΙΑ και βελτιώσεις στην ρύθµιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση του ν. 4611/2019»
Ι. Γενικά
Το υπό συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο, το οποίο χαρακτηρίσθηκε από
την Κυβέρνηση ως κατεπείγον, αποτελείται, όπως διαµορφώθηκε κατά την
επεξεργασία του από τη Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, από
τρία άρθρα.
Με το άρθρο 1 εισάγεται, ειδικώς για το έτος 2019, ποσοστιαία µείωση επί του ποσού του οφειλόµενου από φυσικά πρόσωπα Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (κύριου και συµπληρωµατικού), κυµαινόµενη από 10% έως
30%, αναλόγως της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας η οποία υπόκειται σε φόρο, όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται για την επιβολή του συµπληρωµατικού φόρου. Επίσης, ορίζεται ότι, εφόσον η πράξη διοικητικού
προσδιορισµού του φόρου εκδοθεί µέχρι τη 16η του µηνός Σεπτεµβρίου
2019, η πρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι την 30ή ηµέρα του ίδιου µήνα.
Με το άρθρο 2 τροποποιούνται τα άρθρα 98, 99, 100 και 104 του ν.
4611/2019 που αφορούν ζητήµατα ρύθµισης και καταβολής οφειλών προς
τη Φορολογική Διοίκηση. Συγκεκριµένως, καταργείται, αναδροµικώς από τότε που ίσχυσε, το άρθρο πέµπτο της από 27.6.2019 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (A΄ 106), αυξάνεται το πλήθος δόσεων της ρύθµισης σε έως 120
(από έως 36 που ισχύει σήµερα) για τα νοµικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χα-
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ρακτήρα, εφόσον η συνολική, υποχρεωτικώς υπαγόµενη στη ρύθµιση, βασική οφειλή δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, ορίζεται ως ελάχιστο ποσό µηνιαίας δόσης το ποσό των 20 ευρώ (από 30 ευρώ που ισχύει σήµερα), 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, µειώνεται σε 3% (από 5% που ισχύει σήµερα) το ποσοστό του τόκου µε τον οποίο επιβαρύνονται οι ρυθµισµένες οφειλές, ορίζεται ότι από
τις υπαγόµενες προαιρετικώς στη ρύθµιση οφειλές που αφορούν σε υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιόδων µέχρι και 31.12.2018, και βεβαιώνονται µέχρι την ηµεροµηνία της αίτησης υπαγωγής στη ρύθµιση, εξαιρούνται οι οφειλές για τις οποίες η προθεσµία υποβολής δήλωσης λήγει µετά
τις 31.12.2018, προβλέπεται ότι η ισχύουσα, έκτακτου χαρακτήρα, ρύθµιση
του ν. 4611/2019, όπως τροποποιείται µε το παρόν, αποτελεί την τελευταία
δυνατότητα ρύθµισης µε όρους και προϋποθέσεις έκτακτης φύσεως, ορίζεται ότι, κατά το χρονικό διάστηµα ισχύος της ρύθµισης, οι κατασχέσεις που
έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων σε βάρος του οφειλέτη δεν καταλαµβάνουν µελλοντικές απαιτήσεις του οφειλέτη έναντι του τρίτου, υπό την προϋπόθεση ότι η κατάσχεση αφορά αποκλειστικώς σε ρυθµισµένα χρέη, και,
τέλος, προβλέπονται µεταβατικές ρυθµίσεις για τους οφειλέτες που έχουν
ήδη προβεί στη ρύθµιση των οφειλών τους µε το ισχύον, προ των προτεινόµενων τροποποιήσεων, θεσµικό πλαίσιο, και τους παρέχεται η δυνατότητα
υπαγωγής στις νέες ρυθµίσεις.
Με το άρθρο 3 ορίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος.
ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων
1. Επί του άρθρου 2 παρ. 5
Με την προτεινόµενη διάταξη τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου
99 του ν. 4611/2019 και ορίζεται ότι το ποσοστό του τόκου µε τον οποίο επιβαρύνονται οι ρυθµισµένες οφειλές ανέρχεται σε 3%, αντί 5% που ισχύει
σήµερα.
Δεδοµένου ότι η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγµατος «καθιερώνει όχι µόνο την ισότητα των Ελλήνων έναντι του νόµου, αλλά και την ισότητα του νόµου έναντι αυτών, δεσµεύει και τον κοινό νοµοθέτη και τον υποχρεώνει όταν πρόκειται να ρυθµίσει ουσιωδώς όµοια πράγµατα, σχέσεις ή
καταστάσεις και κατηγορίες προσώπων να µη µεταχειρίζεται κατά τρόπο ανόµοιο τις περιπτώσεις αυτές εισάγοντας εξαιρέσεις και κάνοντας διακρί-

3
σεις, εκτός αν αυτό επιβάλλουν λόγοι κοινωνικού ή δηµοσίου συµφέροντος, η συνδροµή των οποίων υπόκειται στον έλεγχο των δικαστηρίων»
(βλ., ΑΠ 337/1997, ΝοΒ 1998, σελ. 1244 και, συναφώς, ΑΠ 60/2002, ΤοΣ
2002, σελ. 751), η προτεινόµενη µείωση του επιτοκίου θα µπορούσε, κατά
τα ανωτέρω, να εφαρµοσθεί και επί των λοιπών ισχυουσών ρυθµίσεων για
την καταβολή οφειλών σε δόσεις (ενδεικτικώς, άρθρο 43 του ν. 4174/2013,
άρθρο 51 του ν. 4305/2014, άρθρα 1-17 ν. 4321/2015).
2. Επί του άρθρου 2 παρ. 6
Με την προτεινόµενη διάταξη τροποποιείται, αναδροµικώς από 17.5.2019,
το άρθρο 100 του ν. 4611/2019 και ορίζεται ότι στη ρύθµιση µπορούν να υπαχθούν προαιρετικώς 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, εξαιρουµένων των οφειλών
για τις οποίες η προθεσµία υποβολής δήλωσης λήγει µετά τις 31.12.2018».
Επισηµαίνεται ότι το άρθρο 100 του ν. 4611/2019, όπως έχει τροποποιηθεί
µε το άρθρο πέµπτο της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΠΝΠ) της
27.6.2019 (A΄ 106), ορίζει ότι στη ρύθµιση υπάγονται προαιρετικώς «οφειλές που βεβαιώνονται µέχρι την ηµεροµηνία της αίτησης υπαγωγής σε ρύθµιση και αφορούν σε υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιόδων µέχρι και
31.12.2018», χωρίς να εξαιρεί ρητώς τις οφειλές «για τις οποίες η προθεσµία υποβολής δήλωσης λήγει µετά τις 31.12.2018».
Δεδοµένου ότι, συµφώνως προς την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νοµοσχεδίου, το άρθρο πέµπτο της ως άνω ΠΝΠ «καταργείται από την έκδοσή
της», δηµιουργείται προβληµατισµός ως προς το αν οι προτεινόµενες ρυθµίσεις, καθ’ ο µέτρο, ενδεχοµένως, συνεπάγονται την ανατροπή ρυθµίσεων
που έχουν ήδη χορηγηθεί σε οφειλέτες και αφορούν οφειλές «για τις οποίες η προθεσµία υποβολής δήλωσης λήγει µετά τις 31.12.2018», πλήττουν
την προστατευόµενη εµπιστοσύνη των διοικουµένων προς τη Διοίκηση.
3. Επί του άρθρου 2 παρ. 7
Με την προτεινόµενη ρύθµιση προστίθεται εδάφιο στο τέλος του άρθρου
103 του ν. 4611/2019, συµφώνως προς το οποίο «η παρούσα ρύθµιση οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση αποτελεί την τελευταία ρύθµιση οφειλών
µε έκτακτο χαρακτήρα».
Επισηµαίνεται, συναφώς, ότι το νοµοθετικό όργανο δεσµεύεται µόνο από
διατάξεις υπέρτερης τυπικής ισχύος και ότι, εποµένως, η προτεινόµενη προ-
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σθήκη αποτελεί εξαγγελία και υπόδειξη προς τον µελλοντικό νοµοθέτη, τον
οποίο, πάντως, δεν δύναται να περιορίσει ως προς τη θέσπιση αντίστοιχων
ρυθµίσεων.
Αθήνα, 29 Ιουλίου 2019
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