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Θέμα:  «Απάντηση  στην  ερώτηση  με  αρ.πρωτ.3800/10.3.2022  και  στην  αναφορά  με  αρ.
πρωτ.1740/11.3.2022,κοινοβουλευτικού ελέγχου» 

Σχετ: Το με αρ.πρωτ. ΥΠΟΙΚ 34427 ΕΞ 2022/15.03.2022 έγγραφό σας.

Σε  απάντηση  της  ερώτησης  με  αρ.πρωτ.  3800/10-3-2022   και  της  αναφοράς  με  αρ.
πρωτ.1740/11.3.2022,οι οποίες κατατέθηκαν στη Βουλή των Ελλήνων από τους βουλευτές της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής   κ.Ιλχάν Αχμέτ,  κα Κεφαλίδου Χαρά και
κ.Μπουρχάν  Μπουράν  και  τους  βουλευτές  της  Κοινοβουλευτικής  Ομάδας  του  ΣΥ.ΡΙΖ.Α.  –
Προοδευτική  Συμμαχία  κ. Χαρίτου Δημήτριο, κα Γκαρά Αναστασία, κα Ελευθεριάδου Τάνια, κ.
Ζεϊμπέκ Χουσείν  και κ. Ξανθόπουλο Θεόφιλο και οι οποίες διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία μας
με  το  ανωτέρω  σχετικό  έγγραφο,  σας  γνωρίζουμε,  στο  πλαίσιο  των  αρμοδιοτήτων  μας  τα
ακόλουθα:

Αναφορικά με το ισχύον σήμερα νομοθετικό πλαίσιο, θέτουμε υπ΄όψιν σας τα εξής:

Με το άρθρο 79 του ν.4916/2022 (Α΄65/28.03.2022) με θέμα «Εκσυγχρονισμός του πλαισίου
λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Πρόγραμμα συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους
οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης
του κεφαλαίου Α’ του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 - Ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος μειωμένος
Ενιαίος  Φόρος  Ιδιοκτησίας  Ακινήτων  (ΕΝ.Φ.Ι.Α.),  επείγουσες  φορολογικές  και  τελωνειακές
ρυθμίσεις  για  την  αντιμετώπιση  ιδίως  της  ενεργειακής  κρίσης  και  άλλες  διατάξεις.»,
αντικαθίσταται  το άρθρο 87 του ν. 4706/2020 (Α΄136) και καταργείται το  άρθρο 156 του Ν.
4808/2021 (Α΄101).

http://www.aade.gr/


Στην περίπτωση α της παραγράφου 3 του άρθρου 79 του ν.4916/2022 (Α΄65) ρητά ορίζεται:
«α)  Οι  δικαιούχοι  των  αναγνωρισμένων  ανεξόφλητων  απαιτήσεων  της  παρ.2  του  παρόντος,
λαμβάνουν  αποδεικτικό  φορολογικής  και  ασφαλιστικής  ενημερότητας,  για  όσο διάστημα το
ύψος των αναγνωρισμένων απαιτήσεών τους σε βάρος του Ο.Α.Ε.Δ. είναι ίσο ή μεγαλύτερο από
το  άθροισμα  των  βεβαιωμένων  οφειλών  τους  στη  φορολογική  διοίκηση  και  τους  φορείς
κοινωνικής ασφάλισης. Σε κάθε περίπτωση, διενεργείται συμψηφισμός, κατ΄άρθρο 83 Κ.Ε.Δ.Ε.,
σε περίπτωση είσπραξης χρηματικών απαιτήσεων από φορείς της κεντρικής διοίκησης.»

Λοιπά ζητήματα που τίθενται στην εν λόγω ερώτηση και στην εν λόγω αναφορά  δεν εμπίπτουν
στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας μας.

                               

Με εντολή Διοικητή
Ο Προϊστάμενος  της Γενικής Διεύθυνσης

Φορολογικής Διοίκησης
Γεώργιος Φάκος
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1) Γραφείο Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης  Φορολογικής Διοίκησης
2)Διεύθυνση Εισπράξεων & Επιστροφών - Τμήμα Α΄, Γραμματεία
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