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ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηςη των διατάξεων των άρθρων 290, 291 και 294 του 
ν.4738/2020 (Α 207 – 27.10.2020)» 

 
ασ κοινοποιοφμε τισ διατάξεισ των άρκρων 290, 291 και 294 του κεφαλαίου Α 

«Ρυκμίςεισ Φορολογικών Οφειλών και Οφειλών Επιχειρθματικών Δανείων και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ αναςτολισ καταβολών» του μζρουσ τρίτου του ν.4738/2020 «Ρφκμιςθ 
οφειλών και παροχι δεφτερθσ ευκαιρίασ και άλλεσ διατάξεισ» (Α΄ 207 – 27.10.2020), 
για ενθμζρωςθ και ενιαία εφαρμογι αυτών. 

  
υγκεκριμζνα : 
1. Με τισ διατάξεισ του άρθρου 290 «Παράταςη καταβολήσ δόςεων ρυθμίςεων 

για τουσ πληγζντεσ από την πανδημία του κορωνοϊοφ COVID – 19» παρατείνεται θ 
ςυνολικι διάρκεια των ρυκμίςεων των πλθγζντων κατά τουσ μινεσ τθσ χορθγθκείςασ 
παράταςθσ καταβολισ των δόςεων αυτών και αναςτολισ είςπραξθσ ςφμφωνα με τισ 
από 11.3.2020, 30.03.2020 και 01.05.2020 Πράξεισ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου, όπωσ 
κυρώκθκαν με τουσ ν.4682/2020, ν.4684/2020 και τον ν.4690/2020. Κατά τα λοιπά 
ιςχφουν οι όροι και οι προχποκζςεισ τθσ εκάςτοτε ρφκμιςθσ.  
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2. Με τισ διατάξεισ του άρθρου 291 «Επανζνταξη πληγζντων από την πανδημία 
του κορωνοϊοφ COVID-19 ςτισ ρυθμίςεισ των άρθρων 1-17 του ν.4321/2015 και των 
άρθρων 98-109 του ν.4611/2019» παρζχεται θ δυνατότθτα ςτουσ πλθγζντεσ οφειλζτεσ 
με οφειλζσ ςτισ Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ (Δ.Ο.Τ.) και τα Ελεγκτικά Κζντρα, οι 
οποίοι απώλεςαν κατά τθ διάρκεια του χρονικοφ διαςτιματοσ Μαρτίου 2020 ζωσ και 
Οκτωβρίου 2020 τισ αναφερόμενεσ ςτον τίτλο του παρόντοσ άρκρου ρυκμίςεισ κακώσ 
και του ν.4469/2017 (62 Α΄), να επανενταχκοφν ςτο ίδιο κακεςτώσ ρφκμιςθσ, 
ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο αυτό, καταβάλλοντασ τθ δόςθ του 
μθνόσ Νοεμβρίου 2020 μζχρι τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα αυτοφ. Η αίτθςθ του 
οφειλζτθ υποβάλλεται θλεκτρονικά μζςω διαδικτυακισ εφαρμογισ και, ςε περίπτωςθ 
που υφίςταται αδυναμία διαδικτυακισ υποςτιριξθσ, θ αίτθςθ υποβάλλεται ςτθν 
αρμόδια υπθρεςία (Δ.Ο.Τ / Ελεγκτικό Κζντρο / ΕΜΕΙ, κατά περίπτωςθ). Η καταλθκτικι 
θμερομθνία τθσ αναβιώςαςασ ρφκμιςθσ επεκτείνεται κατά το πλικοσ των δόςεων που 
ιταν ανεξόφλθτεσ τθν θμζρα τθσ αναβίωςθσ.  

3. Με τισ διατάξεισ του άρθρου 294 αναςτζλλεται θ ιςχφσ τθσ περ. γ΄ τθσ παρ. 6 
τθσ υποπαρ. Α.2 τθσ παρ. Α΄ του άρκρου πρώτου του ν.4152/2013 (Α΄107), ωσ προσ τισ 
προχποκζςεισ πιςτοποίθςθσ από ανεξάρτθτο εκτιμθτι και τθσ παροχισ εγγφθςθσ ι 
διαςφάλιςθσ ι εμπράγματθσ αςφάλειασ, για χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετών από τθ 
δθμοςίευςθ του ίδιου νόμου, ιτοι τθν 27.10.2020. Η αναςτολι καταλαμβάνει και τισ 
ιδθ χορθγθκείςεσ ρυκμίςεισ. Εγγυιςεισ, διαςφαλίςεισ ι εμπράγματεσ αςφάλειεσ που 
ζχουν παραςχεκεί κατ’ εφαρμογι των διατάξεων που αναφζρονται ςτο άρκρο αυτό 
εξακολουκοφν να ιςχφουν.  

 
υνημμζνα: Απόςπαςμα του ΦΕΚ Α’ 207 (άρκρα 290, 291 και 294 του 

ν.4738/2020). 
 

      Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 ΣΗ Α.Α.Δ.Ε. 

                                               ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 

 

 
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ  
 
Α. ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. Αποδζκτεσ πίνακα Γ  & Δ 
2. Γενικι Δ/νςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ  
3. ΔΙΕΠΙΔΤ 
4. Δ/νςθ Τποςτιριξθσ Ηλεκτρονικών Τπθρεςιών (με τθν παράκλθςθ να    

 αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Α.Α.Δ.Ε.) 
5. Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικών Δράςεων και 

 Επικοινωνίασ 
9. Ηλεκτρονικι Βιβλιοκικθ ΑΑΔΕ 
 
Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
1. Γραφείο  Τπουργοφ Οικονομικών 
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2. Γραφείο  Αναπλθρωτι Τπουργοφ Οικονομικών 
3. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικών 
4.Αποδζκτεσ πίνακα Α, Β, Ε, Σ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΒ, ΙΔ, ΙΕ, ΙΣ. 
5. Γραφείο Σφπου και Δθμοςίων χζςεων 
6. Γραφείο τθσ Γενικισ Γραμματζωσ Φορολογικισ Πολιτικισ και Δθμόςιασ                   
Περιουςίασ 
 
Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γραφείο  Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων  
2. Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευκυντών 
3.  Δ/νςθ Ειςπράξεων- Σμιματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Γραμματεία 
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