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Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 
4389/2016 για τη διαγραφή χρέους στο 
πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού ή 
σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης 

 

   Με την πρόσφατη Εγκύκλιο 
Ε.2021/31.1.2019 του Υπουργείου 
Οικονομικών, παρέχονται 
διευκρινίσεις σχετικά με την 
εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 62 του Ν. 4389/2016. Το 
τελευταίο ρυθμίζει τη φορολογική 
αντιμετώπιση της ωφέλειας φυσικών 
ή νομικών προσώπων που προκύπτει 
από τη διαγραφή χρέους (μέρους ή 
συνόλου αυτού) προς πιστωτικό ή 
χρηματοδοτικό ίδρυμα, προς υπό 
ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ή 
χρηματοδοτικό ίδρυμα ή προς 
εταιρεία του Ν. 4354/2015 στο 
πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού 
ή σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης.  
 

 Επικοινωνία 
 
Θωμάς Λεβέντης 
Tax Partner 
tleventis@deloitte.gr 
Tηλ.: 210 6781262 
 
Κωνσταντίνος 
Ρουμπής 
Principal 
kroumpis@deloitte.gr 
Τηλ.: 210 6781272 
 
 

 

 

 

 

 

mailto:tleventis@deloitte.gr
mailto:kroumpis@deloitte.gr
http://www2.deloitte.com/us/en.html


Διαγραφές χρεών φυσικών και νομικών προσώπων που 
ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα  
 
Κατ’ αρχήν, επαναλαμβάνεται ότι η εν λόγω ωφέλεια δεν 
θεωρείται δωρεά και απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος. 
Ειδικότερα: 
 
Παρέχονται, μεταξύ άλλων, διευκρινίσεις όσον αφορά το πεδίο 
εφαρμογής της διάταξης και τα πρόσωπα που εμπίπτουν σε 
αυτή. Συγκεκριμένα ορίζεται πως η διάταξη καταλαμβάνει μόνο 
τα χρέη έναντι των ρητώς κατονομαζόμενων προσώπων του 
άρθρου (μεταξύ των οποίων, πιστωτικό ή χρηματοδοτικό 
ίδρυμα), ενώ άλλες διαγραφές οφειλών (π.χ. προς 
προμηθευτές) δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της. 
 
Περαιτέρω, παρέχονται οδηγίες ως προς την καταχώρηση της 
ωφέλειας, αντιστοίχως, στους κωδικούς της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος των ωφελούμενων προσώπων (ανά 
περίπτωση). Για τα νομικά πρόσωπα σημειώνεται ειδικότερα 
πως η εν λόγω ωφέλεια από τη διαγραφή πρέπει να 
καταχωρηθεί σε ειδικό αποθεματικό, φορολογούμενο κατά τη 
διανομή του. 
 
Διαγραφές στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού 
 
Αποσαφηνίζεται το πεδίο εφαρμογής της διάταξης. Μεταξύ 
άλλων, επισημαίνεται, ειδικότερα, ότι η αναφορά σε οφειλές 
που υπάγονται ή εξωδικαστικούς συμβιβασμούς που 
συνάπτονται με βάση τον νόμο 4469/2017 τίθεται όχι, κατά 
βάση, περιοριστικά, αλλά, αντιθέτως, ως πρόσθετη περίπτωση 
που καταλαμβάνεται από τη διάταξη, διευρύνοντας, κατ’ ουσία, 
το πεδίο εφαρμογής της. 
 
Διαγραφές σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης 
 
Αντιστοίχως, παρέχονται διευκρινίσεις και ως προς το 
εφαρμοστέο χρονικό όριο και τους τυχόν περιορισμούς του 
πεδίου εφαρμογής, αναφορικά με χρέη που διαγράφονται βάσει 
δικαστικής απόφασης. 
 
Διαγραφές χρεών ιδιωτών (φυσικά πρόσωπα) 
 
Παρέχονται οδηγίες ως προς την ορθή καταχώρηση της 
ωφέλειας στους κωδικούς της δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος των ωφελούμενων προσώπων, καθώς και ως προς 
τα ισχύοντα χρονικά όρια και τους τυχόν περιορισμούς στο 
πεδίο εφαρμογής της διάταξης. Διευκρινίζεται μάλιστα ότι το 
ποσό της ωφέλειας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
κάλυψη τεκμηρίων, στο βαθμό που δεν λαμβάνει χώρα 
είσπραξη ποσού (ταμειακά). 
 



Στο ανωτέρω πλαίσιο, επαναλαμβάνεται ότι η εν λόγω ωφέλεια 
δεν θεωρείται εισόδημα και απαλλάσσεται του φόρου δωρεάς 
για τα εν λόγω πρόσωπα. 
 

 

 

 

   

 

 

 

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. 
 

 

 

 

H «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», η «Deloitte Business Solutions 
Α.Ε.», η «Deloitte Business Process Solutions Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Λογιστικών Υπηρεσιών» 
και η «Deloitte Alexander Competence Center Α.Ε.» είναι οι ελληνικές εταιρείες μέλη της Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited, μιας ιδιωτικής Βρετανικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης («DTTL»). Η 
«Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» παρέχει ελεγκτικές (audit) υπηρεσίες 
καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης εταιρικού κινδύνου (risk advisory), η «Deloitte 
Business Solutions Α.Ε.» χρηματοοικονομικές (financial advisory), φορολογικές (tax) και 
συμβουλευτικές (consulting) υπηρεσίες και η «Deloitte Business Process Solutions Ανώνυμη 
Εταιρεία Παροχής Λογιστικών Υπηρεσιών» λογιστικές υπηρεσίες (accounting outsourcing). H 
«Deloitte Alexander Competence Center Α.Ε.» επιχειρήσεων με έδρα στη Θεσσαλονίκη είναι ένα 
κέντρο καινοτομίας που παρέχει χρηματοοικονομικές (financial advisory), φορολογικές (tax), 
συμβουλευτικές (consulting) υπηρεσίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης εταιρικού 
κινδύνου (risk advisory). Η «Κοϊμτζόγλου-Λεβέντης και Συνεργάτες» ("KL Law Firm") είναι η 
ελληνική δικηγορική εταιρεία που παρέχει νομικές υπηρεσίες και συμβουλές στην Ελλάδα. 
 
H Deloitte είναι ένα κορυφαίο διεθνές δίκτυο παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών 
διασφάλισης, συμβουλευτικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ν υπηρεσιών διαχείρισης εταιρικού 
κινδύνου , φορολογικών και συναφών υπηρεσιών. Το δίκτυο των εταιρειών μελών μας, που 
δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 150 χώρες, προσφέρει υπηρεσίες σε 4 εκ των 5 εταιρειών 
του Fortune Global 500®. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς τα περίπου 286.000 
στελέχη της Deloitte δημιουργούν τον αντίκτυπο που μετράει παρακαλούμε να επισκεφθείτε το 
www.deloitte.com. 
 
Η παρούσα επικοινωνία περιέχει αποκλειστικά και μόνο γενικές πληροφορίες και καμία εκ των 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited, των εταιρειών μελών της, ή άλλων συνδεδεμένων  αυτών, (από 
κοινού το “Δίκτυο της Deloitte”) δε δύναται να θεωρηθεί ότι παρέχει δια της παρούσας 
επαγγελματικές συμβουλές ή υπηρεσίες. Προτού λάβετε αποφάσεις ή προβείτε σε ενέργειες που 
μπορεί να επηρεάσουν τα οικονομικά ή την επιχείρησή σας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε 
εξειδικευμένο επαγγελματία σύμβουλο. Καμία νομική οντότητα του δικτύου της Deloitte ευθύνεται 
για οιαδήποτε ζημία υποστεί οποιοδήποτε πρόσωπο που βασίσθηκε στην παρούσα. 
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