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ΘΕΜΑ: Κοινοποίηςη των διατάξεων των άρθρων 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 108 και 119 του 

ν.4821/31.7.2021 (Α’ 134) «Εκςυγχρονιςμόσ του Ελληνικοφ Κτηματολογίου, νζεσ ψηφιακζσ υπηρεςίεσ 

και ενίςχυςη τησ ψηφιακήσ διακυβζρνηςησ και άλλεσ διατάξεισ». 

                  

               Σασ κοινοποιοφμε ςυνθμμζνα τισ διατάξεισ των άρκρων 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 108 και 

119 του ν. 4821/31.7.2021 (Α’ 134), και παρζχουμε τισ ακόλουκεσ διευκρινίςεισ: 

 

  1. Με το άρθρο 75 του ν. 4821/2021 (Αϋ 134) τροποποιικθκαν οι διατάξεισ του άρκρου 289 

του ν. 4738/2020 (Α’ 207). Με τθ νζα παρ. 1 του άρκρου 289 του ν. 4738/2020, όπωσ αντικαταςτάκθκε με 

το άρκρο 75 του ν. 4821/2021, προβλζπεται δυνατότθτα υπαγωγισ ςε ρφκμιςθ τμθματικισ καταβολισ ςε 

ζωσ και εβδομιντα δφο (72) μθνιαίεσ δόςεισ α) για βεβαιωμζνεσ οφειλζσ που ζχουν βεβαιωκεί από 

1/3/2020 ζωσ 31/7/2021 και πλθροφν ζνα από τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο κριτιρια και β) για 

βεβαιωμζνεσ οφειλζσ για τισ οποίεσ ζχει χορθγθκεί παράταςθ προκεςμιϊν καταβολισ ι και αναςτολι 

είςπραξθσ ςτο πλαίςιο τθσ αντιμετϊπιςθσ των επιπτϊςεων του κορωνοϊοφ COVID-19. Επίςθσ, με το άρκρο 

75 του ν. 4821/2021 προςτζκθκε ςτο άρκρο 289 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) νζα παράγραφοσ 1Α, θ οποία 
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ορίηει ότι ςτισ ρυκμιηόμενεσ οφειλζσ δεν δφναται να περιλθφκεί ο φόροσ ειςοδιματοσ φορολογικοφ ζτουσ 

2020. Τροποποιικθκε θ παρ. 3 του άρκρου 289 του ν. 4738/2020 κατά τρόπο ϊςτε να αυξθκεί από ζωσ 

δϊδεκα (12) ςε ζωσ τριάντα ζξι (36) ο αρικμόσ των μθνιαίων δόςεων ςτισ οποίεσ μπορεί να ρυκμίηονται οι 

βαςικζσ οφειλζσ, χωρίσ να επιβαρφνονται με τόκο. Τροποποιικθκε θ παρ. 5 του άρκρου 289 του ν. 

4738/2020 και θ πρϊτθ δόςθ τθσ ρφκμιςθσ καταβάλλεται μζχρι τθν 31θ Ιανουαρίου 2022. 

Αντικαταςτάκθκε θ παρ. 6 του άρκρου 289 του ν. 4738/2020 θ οποία ορίηει ότι το ελάχιςτο ποςό μθνιαίασ 

δόςθσ τθσ ρφκμιςθσ παραμζνει ςτα τριάντα (30) ευρϊ, ωσ ίςχυε, για ρυκμίςεισ οφειλϊν ςυνολικοφ φψουσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων τόκων και προςαυξιςεων, ζωσ χίλια (1.000) ευρϊ, ενϊ για ρυκμίςεισ οφειλϊν 

ςυνολικοφ φψουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων τόκων και προςαυξιςεων, άνω των χιλίων (1.000) ευρϊ, το 

ελάχιςτο ποςό μθνιαίασ δόςθσ τθσ ρφκμιςθσ ορίηεται ςτα πενιντα (50) ευρϊ.    

 

 2. Με το άρθρο 76 του ν. 4821/2021 (Αϋ 134) αντικαταςτάκθκε το άρκρο 291 του ν. 4738/2020 (Α’ 

207) που ρυκμίηει τθν επανζνταξθ πλθγζντων από τθν πανδθμία κορωνοϊοφ COVID-19 ςτισ ρυκμίςεισ των 

άρκρων 1-17 του ν. 4321/2015, των άρκρων 98-109 του ν. 4611/2019 και του ν. 4469/2017. Σφμφωνα με 

τθ νζα παρ. 1 του άρκρου 291 του ν. 4738/2020, δυνατότθτα επανζνταξθσ ςτο ίδιο κακεςτϊσ ρφκμιςθσ με 

τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ παρζχεται ςε περίπτωςθ απϊλειασ τθσ ρφκμιςθσ κατά το χρονικό 

διάςτθμα από 1/3/2020 ζωσ 31/7/2021. Θ επανζνταξθ ςυντελείται κατόπιν αίτθςθσ του οφειλζτθ και 

εφόςον καταβλθκεί θ δόςθ μθνόσ Αυγοφςτου 2021 μζχρι τθν τελευταία εργάςιμθ μζρα του μινα 

Σεπτεμβρίου 2021 μαηί με τθ δόςθ του μθνόσ Σεπτεμβρίου 2021. Με τθν νζα παρ. 2 του άρκρου 291 του ν. 

4738/2020 (Α’ 207) παρζχεται θ δυνατότθτα επανζνταξθσ ςτο ίδιο ωσ άνω κακεςτϊσ ρφκμιςθσ τμθματικισ 

καταβολισ με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ, ςε οριςμζνεσ κατθγορίεσ οφειλετϊν που με τθν 

προϊςχφουςα μορφι του άρκρου 291 του ν. 4738/2020 δεν υπάγονταν ςτο πεδίο εφαρμογισ των 

ευεργετικϊν διατάξεων αυτοφ. 

 3. Με τισ διατάξεισ του άρθρου 77 του ν. 4821/2021 προςτίκενται δφο νζα εδάφια ςτο τζλοσ τθσ 

παρ. 1 του άρκρου 8 του ν. 4223/2013 (Αϋ 287) ωσ προσ τθν καταβολι του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ζτουσ 2021. Σφμφωνα 

με τθ νζα ρφκμιςθ, οι δόςεισ του ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το ζτοσ 2021 είναι ζξι (6) ιςόποςεσ μθνιαίεσ δόςεισ, θ 

πρϊτθ δόςθ καταβάλλεται μζχρι και τθν 30ι Σεπτεμβρίου 2021 και θ τελευταία μζχρι και τθν 28θ 

Φεβρουαρίου 2022. 

 4. Με τισ διατάξεισ του άρθρου 78 του ν. 4821/2021 ςυμπλθρϊνεται το άρκρο 3 του ν.4223/2013 

(Αϋ 287) και ειδικότερα θ υποπερ. ςτβ) τθσ περίπτωςθσ ςτ) τθσ παρ. 1 του άρκρου 3, ςφμφωνα με τθν 

οποία απαλλάςςονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., μεταξφ άλλων, και τα δικαιϊματα ςτα ακίνθτα που ανικουν ςτθν 

Ιερά Μονι του Θεοβαδίςτου Προυσ Σινά.               

              5. Με τισ διατάξεισ του άρθρου 79 του ν. 4821/2021 αντικακίςταται το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 

4 α του άρκρου 6 του Κϊδικα Φ.Ρ.Α. (κυρ. με ν. 2859/2000 - Αϋ248), και θ υποβολι τθσ αίτθςθσ του 

καταςκευαςτι οικοδομϊν για τθν υπαγωγι ςτο κακεςτϊσ αναςτολισ του Φ.Ρ.Α υποβάλλεται μζχρι τθν 

31θ.12.2021 για τισ άδειεσ με χρόνο ζκδοςθσ ζωσ και τθν 30θ.6.2021, ενϊ για άδειεσ που εκδίδονται από 

τθν 1θ.7.2021 και εφεξισ τίκεται εξάμθνθ προκεςμία από τθν ζκδοςθ τθσ εκάςτοτε αδείασ.  

               6. Με τισ διατάξεισ του άρθρου 80 του ν. 4821/2021 ειςάγεται νζα παράγραφοσ 54 ςτο Κεφάλαιο 

Α. ΑΓΑΘΑ του Ραραρτιματοσ ΙΙΙ του Κϊδικα Φ.Ρ.Α.(ν. 2859/2000, Αϋ 248). Ειδικότερα, με το άρκρο 80 του 

ν. 4821/2021, από 31.7.2021, οι απινιδωτζσ τθσ ΔΚ ΕΧ9018 υπάγονται ςτο μειωμζνο ςυντελεςτι ΦΡΑ ζξι 

τοισ εκατό (6%) ζωσ και τθν 31θ.12.2022. 
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               Ειδικότερα, οι απινιδωτζσ, δθλαδι οι ιατρικζσ ςυςκευζσ που χρθςιμοποιοφνται εξωτερικά επί του 

αςκενι προκειμζνου να επαναφζρουν τθν καρδιακι λειτουργία, κατατάςςονται ςτον κωδικό 

εμπορεφματοσ 9018 90 84 του Κοινοφ Δαςμολογίου τθσ Ε.Ε. (Καν. (ΕΟΚ) 2658/87, όπωσ ιςχφει).  

               Εφιςτοφμε τθν προςοχι ότι, ςτον εν λόγω κωδικό, δεν κατατάςςονται αποκλειςτικά οι 

απινιδωτζσ, αλλά και λοιπά όργανα και ςυςκευζσ για τθν ιατρικι. Ωσ εκ τοφτου, ςφμφωνα με το 

προαναφερόμενο άρκρο 80 ν. 4821/2021, ο μειωμζνοσ ςυντελεςτισ ΦΡΑ 6% εφαρμόηεται για τουσ 

απινιδωτζσ του κωδικοφ 9018 90 84, ενϊ για τα λοιπά όργανα και ςυςκευζσ που υπάγονται ςτον εν λόγω 

κωδικό, εξακολουκοφν να εφαρμόηονται οι ιςχφοντεσ ςυντελεςτζσ ΦΡΑ κατά περίπτωςθ (0%, 06%, 13% 

και 24%). 

                7. Με τισ διατάξεισ του άρθρου 81 του ν. 4821/2021 αντικακίςταται θ περ. 1β του Κεφαλαίου Βϋ 

«ΥΡΘΕΣΙΕΣ» του Ραραρτιματοσ ΙΙΙ του ΚΩΔΙΚΑ Φ.Ρ.Α. και επεκτείνεται ζωσ και τθν 30θ.6.2022 θ 

εφαρμογι μειωμζνου ςυντελεςτι ΦΡΑ δεκατρία τοισ εκατό (13%) ςτα ειςιτιρια ακλθτικϊν αγϊνων. Μετά 

τθν θμερομθνία αυτι οι υπθρεςίεσ τθσ παρ. αυτισ υπάγονται ςτον κανονικό ςυντελεςτι ΦΡΑ 24%.  

               8. Με τισ διατάξεισ του άρθρου 82 του ν. 4821/2021 (Αϋ 134) τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο 

τθσ παρ. 65 του άρκρου 72 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) ωσ προσ τθν θμερομθνία τθσ εφάπαξ καταβολισ του 

φόρου. Ειδικότερα, ορίηεται ότι εφόςον ο προκφπτων οφειλόμενοσ φόροσ για τισ δθλϊςεισ φορολογίασ 

ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων καταβλθκεί εφάπαξ μζχρι και τθν 31θ Αυγοφςτου (αντί τθσ τελευταίασ 

εργάςιμθσ θμζρασ του μθνόσ Ιουλίου 2021, που ίςχυε προ τθσ τροποποίθςθσ με τισ διατάξεισ του εν λόγω 

άρκρου του κοινοποιοφμενου νόμου), παρζχεται ςτο ςυνολικό ποςό του φόρου και των λοιπϊν 

ςυμβεβαιοφμενων με αυτόν οφειλϊν ζκπτωςθ τρία τοισ εκατό (3%). Θ ιςχφσ του άρκρου αυτοφ αρχίηει 

από τθν 27θ.7.2021. 

 9. Με το άρθρο 84 του ν. 4821/2021 (Αϋ 134) τροποποιικθκαν οι διατάξεισ των άρκρων 16 και 18 

του ν. 4738/2020 (Α’ 207), που ρυκμίηουν, αντίςτοιχα, τθν προκεςμία για τθν υπογραφι ςφμβαςθσ 

αναδιάρκρωςθσ ςτο πλαίςιο του εξωδικαςτικοφ μθχανιςμοφ ρφκμιςθσ οφειλϊν και τθν αναςτολι των 

μζτρων αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ κατά το χρονικό διάςτθμα από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ αναδιάρκρωςθσ 

ζωσ τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ι τθν άκαρπθ περάτωςθ τθσ διαδικαςίασ. Ειδικότερα:  

Με τθν παρ. 1 του άρκρου 84 του ν. 4821/2021 προςτζκθκε ςτο άρκρο 16 του ν. 4738/2020 τελευταίο 

εδάφιο, το οποίο ορίηει ότι για το πρϊτο ζτοσ εφαρμογισ του νόμου, εάν ςτθ δίμθνθ προκεςμία που 

προβλζπεται ςτο άρκρο αυτό μεςολαβεί ο μινασ Αφγουςτοσ, εφαρμόηεται αναλογικά θ παρ. 2 του 

άρκρου 147 του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ (Α’ 182, π.δ. 503/1985) και το χρονικό διάςτθμα από 1 ζωσ 

31 Αυγοφςτου δεν ςυνυπολογίηεται. 

Με τθν παρ. 2 του άρκρου 84 του ν. 4821/2021 προςτζκθκε νζο δεφτερο εδάφιο ςτο άρκρο 18 του ν. 

4738/2020, με το οποίο ορίηεται ότι για το πρϊτο ζτοσ εφαρμογισ του νόμου, εάν ςυντρζξει περίπτωςθ 

αναςτολισ τθσ προκεςμίασ για το χρονικό διάςτθμα από 1 ζωσ 31 Αυγοφςτου, ςφμφωνα με το άρκρο 16 

του ν. 4738/2020 (όπωσ τροποποιικθκε ωσ άνω με τθν παρ. 1 του άρκρου 84 του ν. 4821/2021), το 

χρονικό διάςτθμα από 1 ζωσ 31 Αυγοφςτου δεν ςυνυπολογίηεται ςτθν αναςτολι. 

 

 10. Με τισ διατάξεισ του άρθρου 108 του ν. 4821/2021 προςτίκεται νζο άρκρο 108Δ ςτο 

ν.4001/2011 (Αϋ 179) ςχετικά με τθ μεταβίβαςθ από τθ ΔΕΘ ΑΕ προσ τθν ΑΔΜΘΕ ΑΕ των παγίων 

περιουςιακϊν ςτοιχείων υψθλισ τάςθσ θλεκτρικοφ ςυςτιματοσ τθσ νιςου Κριτθσ που διαςυνδζονται με 

το ΕΣΜΘΕ. 

Ειδικότερα, ορίηεται μεταξφ άλλων ςτθν περ. β τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 108Δ, ότι για τθ 

μεταβίβαςθ των παγίων, δεν απαιτείται να υποβλθκοφν ςτθν οικεία Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία (ΔΟΥ) 
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οι μθδενικζσ δθλϊςεισ φόρου μεταβίβαςθσ ακινιτων, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται και δθλϊςεισ 

επίκλθςθσ τυχόν χρθςικτθςίασ, διαφοράσ εκτάςεων ι άλλου μθ μετεγγραμμζνου τίτλου. Επιπλζον ορίηεται 

ότι κατά παρζκκλιςθ του άρκρου 4 του ν. 1521/1950 (Α’ 245) και κάκε άλλθσ ςχετικισ διάταξθσ, θ 

μεταβίβαςθ των ακινιτων από τθ ΔΕΘ ΑΕ ςτθν ΑΔΜΘΕ ΑΕ απαλλάςςεται από φόρο μεταβίβαςθσ ακινιτων 

και από κάκε άλλο ςυναφι φόρο ι τζλοσ. 

Ρεραιτζρω με τθν περ. γ τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 108 Δ ορίηεται, μεταξφ άλλων, ότι για τθ 

ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μεταβίβαςθσ, περιλαμβανομζνθσ τθσ μεταβίβαςθσ εμπραγμάτων δικαιωμάτων ςε 

ακίνθτα, δεν απαιτοφνται δθλϊςεισ Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτθςίασ Ακινιτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).  

 

Τζλοσ, με τισ διατάξεισ του άρκρου 119 του ν. 4821/2021 ορίηεται θ ζναρξθ ιςχφοσ των διατάξεων 

του νόμου αυτοφ από τθν δθμοςίευςι του ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, ιτοι από την 31η.7.2021, 

εκτόσ αν προβλζπεται διαφορετικά από τισ επιμζρουσ διατάξεισ του. 

 

υνημμζνα: Άρκρα 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 108 &119 του ν. 4821/2021 (Αϋ 134) 

 

 
 

Ο Διοικθτισ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ  
Δθμοςίων Εςόδων  

               α/α 
        Κωνςταντίνοσ Μουρτίδθσ 
       (βάςει τθσ υπ αρικμ. πρωτ. ΔΔΑΔΔ Γ 1147133 ΕΞ 2020  

            Απόφαςθσ Διοικθτι ΑΑΔΕ )  

 
 
 
 
Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
1. Αποδζκτεσ Ρίνακα Γ’ 
2. Διεφκυνςθ Στρατθγικισ Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ  
3. Αυτοτελζσ Τμιμα Συντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ 
4. Θλεκτρονικι Βιβλιοκικθ ΑΑΔΕ 
 
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ  
1. Αποδζκτεσ Ρίνακα Αϋ μόνο οι αρικ. 1 και 4.  
2. Αποδζκτεσ Ρίνακα Βϋ. 
3. Αποδζκτεσ Ρίνακα Γϋ, μόνο ο αρικμ. 2. 
4. Αποδζκτεσ Ρίνακα Δϋ.   
5.  »  »       Ηϋ.  
6.  »  »  Θϋ.  
7.  »  »  Θϋ μόνο οι αρικμ  10,17 και 18.  
8.  »  »  Ιϋ.  
9.  »  »  ΙΒϋ.  
10.         »            »          ΙΓ’ 
11.  »  »  ΙΕϋ.  
12.  »  »  ΙΣΤϋ.  
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13.  »  »  ΙΗϋ.  
14.  »  »  ΙΘϋ.  
14.  »  »  ΙΘϋ. 
15.  »  »  ΚΑϋ. 
16. Γραφείο Υπουργοφ Οικονομικϊν κ. Χ. Σταικοφρα  
17. Γραφείο Υφυπουργοφ Οικονομικϊν κ. Α. Βεςυρόπουλου   
18. Γραφείο Γενικισ Γραμματζωσ Φορολογικισ Ρολιτικισ και Δθμόςιασ Ρεριουςίασ κ Α. Καλφβα  
 
ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  
 
1. Γραφείο Διοικθτοφ ΑΑΔΕ  

2. Γραφείο κ. κ. Γενικϊν Διευκυντϊν 

3. ΔΕΦΚ&Ρ Τμιματα Αϋ και  Βϋ. 

4. Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Άμεςθσ Φορολογίασ 

5. Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ 

6. Διεφκυνςθ Ειςπράξεων 

7. Διεφκυνςθ Ε.Φ.Κ. & Φ.Ρ.Α. 
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