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Μείωση ΕΝ.Φ.Ι.Α και αλλαγές στη 
ρύθμιση των βεβαιωμένων οφειλών 
(του ν. 4611/2019)  

 

    
Με τον πρόσφατα ψηφισμένο ν. 
4621/2019 (ΦΕΚ 128 
Α’/31.07.2019) επέρχονται 
σημαντικές μειώσεις στον ΕΝ.Φ.Ι.Α 
φυσικών προσώπων αλλά και 
βελτιώσεις στη ρύθμιση των 
βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ., 
τα Ελεγκτικά Κέντρα και τα Τελωνεία 
που εισήγαγε ο ν. 4611/2019. 
 
Συγκεκριμένα, όσον αφορά στον 
ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων, 
προβλέπεται ποσοστιαία μείωση του 
ποσού του φόρου (κύριου και 
συμπληρωματικού) ανάλογα με τη 
συνολική αξία της ακίνητης 
περιουσίας, ως εξής: 
 
• Κατά 30% για αξία ακίνητης 
περιουσίας μέχρι 60.000 ευρώ, 
• Κατά 27% για αξία ακίνητης 
περιουσίας μέχρι 70.000 ευρώ, 
• Κατά 25% για αξία ακίνητης 
περιουσίας μέχρι 80.000 ευρώ 
• Κατά 20% για αξία ακίνητης 
περιουσίας μέχρι 1.000.000 ευρώ 
και  
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• Κατά 10% για αξία ακίνητης 
περιουσίας άνω του 1.000.000 
ευρώ. 
 
Σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση 
βεβαιωμένων οφειλών προς τη 
Φορολογική Διοίκηση 
(ν.4611/2019), οι κυριότερες 
αλλαγές είναι οι ακόλουθες: 
 
• Αυξάνεται ο αριθμός των 
δόσεων της ρύθμισης σε έως 120 
(από 36 που ίσχυε) για τα νομικά 
πρόσωπα και τις νομικές οντότητες 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με 
συνολική οφειλή υπαγόμενη στη 
ρύθμιση έως 1.000.000€.  
• Μειώνεται το ελάχιστο ποσό 
της μηνιαίας δόσης σε 20€, από 30€.  
• Μειώνεται το επιτόκιο της 
επιβάρυνσης των ρυθμισμένων 
οφειλών σε 3%, από 5%. 
• Σε περίπτωση προκαταβολής 
ποσού τουλάχιστον διπλάσιου της 
μηνιαίας δόσης, κατά την ένταξη στη 
ρύθμιση, χορηγείται απαλλαγή επί 
των συνολικών προσαυξήσεων και 
τόκων εκπρόθεσμης καταβολής 
ισόποση με την ως άνω 
προκαταβολή. 
• Μπορούν να υπαχθούν στη 
ρύθμιση και οφειλές που 
βεβαιώνονται μέχρι την ημερομηνία 
αίτησης υπαγωγής και αφορούν σε 
υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και 
περιόδων μέχρι 31/12/2018, αρκεί η 
προθεσμία υποβολής της δήλωσης 
να μη λήγει μετά τις 31/12/2018. 
• Παρέχεται η δυνατότητα σε 
οφειλέτες που έχουν ήδη υπαχθεί 
στη ρύθμιση των οφειλών με βάση 
το προϊσχύσαν θεσμικό πλαίσιο να 
επιλέξουν να υπαχθούν στις 
ρυθμίσεις του παρόντος.  
 

 

 

Για να μην λαμβάνετε emails σχετικά με αυτό το θέμα, 
παρακαλώ όπως αποστείλετε ένα απαντητικό email στον 
αποστολέα με τη λέξη “Unsubscribe” στο πεδίο του θέματος. 
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