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Ωσ πίνακα διανομισ

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηςη των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 4613/2019 (ΦΕΚ Α΄ 78/24-5-2019)
ςχετικά με την τροποποίηςη του πεδίου εφαρμογήσ του ν. 4469/2017
ασ κοινοποιοφμε ςυνθμμζνα τισ διατάξεισ του άρκρου 5 του ν. 4613/2019 (ΦΕΚ Α΄ 78/245-2019, «Κφρωςη τησ ςφμβαςησ δωρεάσ μεταξφ του Ελληνικοφ Δημοςίου, του Γενικοφ
Νοςοκομείου Παίδων Πεντζλησ και των ςυνεκτελεςτών τησ διαθήκησ τησ Ελιςάβετ
Παπαγιαννοποφλου και άλλεσ διατάξεισ),με τισ οποίεσ τροποποιικθκαν τα άρκρα 1 και 2 του ν.
4469/2017 (ΦΕΚ Α΄ 62, «Εξωδικαςτικόσ μηχανιςμόσ ρφθμιςησ οφειλών επιχειρήςεων και άλλεσ
διατάξεισ») και τζκθκαν μεταβατικζσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τουσ.
Ειδικότερα, με τισ διατάξεισ των παραγράφων 1 και 2 του άρκρου 5 του ν. 4613/2019
τροποποιικθκαν οι περιπτώςεισ ιςτ΄ και ιη΄ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 1 του ν. 4469/2017
και διευρφνκθκε το πεδίο εφαρμογισ του νόμου αναφορικά με τισ βεβαιωμζνεσ ςτθ Φορολογικι
Διοίκθςθ οφειλζσ προσ το Δθμόςιο και υπζρ τρίτων, αντίςτοιχα, που μποροφν να ρυκμιςτοφν με
ςφμβαςθ αναδιάρκρωςθσ κατά τισ διατάξεισ του εν λόγω νόμου. υγκεκριμζνα, κρίςιμοσ χρόνοσ
βεβαίωςησ για την ζνταξη ςτο πεδίο εφαρμογήσ του νόμου των οφειλών προσ το Δημόςιο και
υπζρ τρίτων βεβαιωμζνων ςτη Φορολογική Διοίκηςη είναι πλζον η 31η Δεκεμβρίου 2018, αντί
τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2017, που προζβλεπαν οι προϊςχφουςεσ διατάξεισ, όπωσ ίςχυαν μετά τον ν.
4549/2018. Επίςθσ, αντικαταςτάκθκε θ περίπτωςθ ιθ΄ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 1 του ν.
4469/2017 αναφορικά με τισ οφειλζσ προσ τουσ Φορείσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ που υπάγονται
ςτο πεδίο εφαρμογισ του νόμου (παράγραφοσ 3 του άρκρου 5 του ν. 4613/2019).
Περαιτζρω, με τισ διατάξεισ των παραγράφων 4 και 5 του άρκρου 5 του ν. 4613/2019, θ
31θ Δεκεμβρίου 2018 (αντί τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2017, όπωσ ίςχυε μετά τον ν. 4549/2018) τζκθκε
αφενόσ μεν ωσ κρίςιμοσ χρόνοσ για τθ ςυνδρομι τθσ προχπόκεςθσ υπαγωγισ ςτο ν. 4469/2017,
που προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ α΄ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 2 του νόμου (φπαρξθ
οφειλισ προσ χρθματοδοτικό φορζα από δάνειο ι πίςτωςθ ι λθξιπρόκεςμων οφειλών προσ τθ
Φορολογικι Διοίκθςθ ι προσ Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ ι προσ άλλο νομικό πρόςωπο
δθμοςίου δικαίου ι βεβαίωςθ μθ πλθρωμισ επιταγών εκδόςεωσ του οφειλζτθ ι ζκδοςθ
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διαταγών πλθρωμισ ι δικαςτικών αποφάςεων ςε βάροσ του, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςε
αυτι), αφετζρου δε ωσ κρίςιμοσ χρόνοσ γζνεςθσ των οφειλών (προσ τρίτουσ πιςτωτζσ) που
μποροφν να υπαχκοφν ςτθ διαδικαςία εξωδικαςτικισ ρφκμιςθσ του νόμου, ιτοι να ρυκμιςτοφν
με τθ ςφμβαςθ αναδιάρκρωςθσ του ν. 4469/2017, αντίςτοιχα.
φμφωνα με τισ μεταβατικζσ διατάξεισ τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 5 του ν. 4613/2019,
οι ανωτζρω τροποποιιςεισ του ν. 4469/2017 εφαρμόηονται ςτισ αιτιςεισ που υποβάλλονται μετά
τθν ζναρξθ ιςχφοσ του νόμου, ιτοι μετά τθν 24θ/5/2019 (βλ. άρκρο 30 του ν.4613/2019). Ωςτόςο,
προβλζπεται και η δυνατότητα επανυποβολήσ αιτήςεων του ν. 4469/2017, που είναι εκκρεμείσ
κατά τη δημοςίευςη του ν. 4613/2019, δηλαδή κατά την 24η/5/2019, ή για τισ οποίεσ η
διαδικαςία ζχει περατωθεί ωσ άκαρπη κατά την ζναρξη ιςχφοσ του νόμου, ήτοι κατά την ίδια
ωσ άνω ημερομηνία (βλ. άρθρο 30 του ν. 4613/2019), κατ’ εξαίρεςθ του κανόνα τθσ
παραγράφου 1 του άρκρου 4 του ν. 4469/2017 περί άπαξ υποβολισ αίτθςθσ, προκειμζνου να
ςυμπεριληφθοφν οφειλζσ που καθίςτανται επιδεκτικζσ ρφθμιςησ με το νζο νόμο, ήτοι οφειλζσ
βεβαιωμζνεσ (όςον αφορά τη Φορολογική Διοίκηςη) ή γεννημζνεσ ζωσ τισ 31/12/2018. Η
διαγραφι αίτθςθσ που είναι εκκρεμισ κατά τθν 24θ/5/2019 και θ επανυποβολι αυτισ,
προκειμζνου να ςυμπεριλθφκοφν οφειλζσ ζωσ τισ 31/12/2018, γίνεται κατά τθ διαδικαςία που
προβλζπεται ςτο άρκρο 4, παρ. 3, τθσ υπ’ αρικ. 86768/13-8-2018 Κ.Τ.Α. των Τπουργών
Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και
Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄3498).
υν: Απόςπαςμα του ΦΕΚ Α΄ 78/24-5-2019: διατάξεισ του άρκρου 5 και 30 (ζναρξθ ιςχφοσ) του ν.
4613/2019 : 3 ςελίδεσ
Ο Διοικητήσ τησ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ
ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Αποδζκτεσ Πίνακα Γ’
2. Διεφκυνςθ Τποςτιριξθσ Ηλεκτρονικών Τπθρεςιών (με τθν παράκλθςθ να
αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΑΑΔΕ, φςτερα από επικοινωνία και ςυνεννόθςθ με
το Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικών Δράςεων και Επικοινωνίασ)
3. Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικών Δράςεων και Επικοινωνίασ
4. Ηλεκτρονικι Βιβλιοκικθ ΑΑΔΕ
Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Αποδζκτεσ Πίνακα Α΄ (πλθν των αποδεκτών προσ ενζργεια)
2. Γενικι Διεφκυνςθ Σελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωςθσ
3. Αποδζκτεσ Πίνακα Δ΄
4. Κεντρικι Τπθρεςία του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ
Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
2. Γραφείο Προϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ
3. Διεφκυνςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ
4. Διεφκυνςθ Ειςπράξεων – Σμιματα Α,Β,Γ,Δ,Ε, Γραμματεία
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