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Τα πνευματικά δικαιώματα της παρούσας δημοσίευσης του Ενημερωτικού Δελτίου της
«ΣΟΛ Α.Ε.», ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρεία αυτή. Σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 2121/93, όπως ισχύει, η εταιρεία δεν παρέχει την άδεια σε οποιονδήποτε να αναπαράγει το
σύνολο, μέρος ή αποσπάσματα της έκδοσης, χωρίς γραπτή άδεια των αρμοδίων οργάνων
της. Η χρήση των κειμένων χωρίς άδεια, επισύρει τις ποινές που προβλέπονται από το νόμο
και ιδρύει υποχρέωση αποζημίωσης της εταιρείας.
Οι απόψεις που περιέχονται, είναι απόψεις της συντακτικής επιτροπής ή των αρθρογράφων,
δεν είναι δεσμευτικές για τις Ελληνικές Φορολογικές Αρχές, οποιαδήποτε άλλη Αρχή ή
οποιοδήποτε Δικαστήριο και δεν δίδεται διασφάλιση σε οποιονδήποτε χρήστη ότι οι
παραπάνω Αρχές δεν θα αποφασίσουν διαφορετικά από τις απόψεις που εκφράζονται στο
παρόν.
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επιχειρήσεων-εργοδοτών, ενταχθέντων στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και εποχικούς
εργαζόμενους με δικαίωμα ή μη επαναπρόσληψης. β) της ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουλίου
και Αυγούστου 2020 και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, για εργαζόμενους
επιχειρήσεων-εργοδοτών, που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα και στους κλάδους των
αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών του άρθρου 123, του Ν.4714/2020 (Φ.Ε.Κ. Α148)
ενταγμένων ή μη στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. ............................................................................................. 356
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39363/1537/30.9.2020 Λεπτομέρειες εφαρμογής και χρόνος ισχύος των περ. β) έως και ε) της
παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), όπως
ισχύει, για «ευπαθείς ομάδες εργαζομένων» του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας ............................................. 365
40000/1269/2.10.2020 Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου
235 του ν. 4727/2020 (Α' 184), για την Περιφέρεια Αττικής, ως προς την οργάνωση του τόπου και
του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου
εργασίας. ........................................................................................................................................................... 369
39436/994/30.9.2020 Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 16073/287/22.4.2020 «Μέτρα στήριξης
εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID-19» (Β' 1547 και Β'1841), κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως ισχύει .................................................................................................................................... 371
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Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΟΜΩΝ
Φορολογικές διατάξεις
1. Νόμος 4722/2020
«Κύρωση των από 10.8.2020 και 22.8.2020 Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου.
 Τροποποίηση της παρ. 42 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013 - Μέτρα στήριξης των εκμισθωτών
από τη μη είσπραξη μισθωμάτων κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 (παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 4722/2020)
Περιγραφή: Προστίθεται φράση στο τέλος της παρ. 42 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013 η οποία
διαμορφώνεται ως εξής:
«42. Δεν συνιστά εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης του
άρθρου 43 Α του Κ.Φ.Ε. το ποσό του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατ’ επιταγή
νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, για όλους τους μήνες που
ίσχυσε ή θα ισχύσει το μέτρο μειωμένης καταβολής επί του μηνιαίου μισθώματος σε ποσοστό σαράντα τοις
εκατό (40%) ή που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εκμισθωτή και
μισθωτή για την απαλλαγή από την καταβολή μέρους του συνολικού μισθώματος, κατά
τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%), σύμφωνα με διατάξεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης των
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.»
Εισηγητική έκθεση: Επιδιώκεται η επέκταση των μέτρων στήριξης των εκμισθωτών, που δεν εισέπραξαν
μισθώματα στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου να
περιλαμβάνουν, εκτός από την κατ’ επιταγή νόμου μείωση, και την προαιρετική μείωση μισθώματος
επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών - φοιτητών και
μισθώσεων ναυτικών κατόπιν συμφωνίας εκμισθωτή και μισθωτή υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις
που ορίζονται, σύμφωνα με διατάξεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID19.
Σημείωση: Με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 4722/2020 γίνεται τροποποίηση (προσθήκη λέξεων) της
παρ. 2 και 3 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 ως εξής:
«2. Τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 42 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως αυτή προστέθηκε με την
παρ. 1, εφόσον εισέπραξαν μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον 40% ή εφόσον εισέπραξαν κατόπιν
συμφωνίας μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον 30%, σύμφωνα με διατάξεις στο πλαίσιο
αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με
ποσοστό 20% επί του 60% των μισθωμάτων των μηνών αυτών λογιζομένων πριν την ως άνω μείωση, από
οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής προς τη φορολογική αρχή από τις 31.7.2020 και μετά, πλην
των οφειλών από ρυθμίσεις/διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, οφειλών υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και
από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.».
Εισηγητική έκθεση: Διασαφηνίζεται το πεδίο εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 με τη
ρητή πλέον αναφορά ότι την προβλεπόμενη έκπτωση δικαιούνται αποκλειστικά τα φυσικά πρόσωπα.
 Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 27Α του ΚΦΕ (Ν. 4172/2013) - Επιβεβαίωση της ικανότητας
απορρόφησης ζημιών της αναγνωριζόμενης ως εποπτικό κεφάλαιο αναβαλλόμενης
φορολογικής απαίτησης (Άρθρο 13 του Ν. 4722/2020)
Περιγραφή: Οι λέξεις «διαδικασίας εξυγίανσης» αντικατέστησαν τη λέξη «πτώχευσης» και η φράση «παρ.
2» αντικατέστησε τις λέξεις «προηγούμενης παραγράφου».
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Έτσι η παρ. 3 του άρθρου 27Α του ΚΦΕ διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Στην περίπτωση διαδικασίας εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης ή εκκαθάρισης του νομικού
προσώπου, σε εφαρμογή διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας ή της ευρωπαϊκής, όπως αυτή έχει
ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο, το υπολειπόμενο ποσό της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης,
σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2, μετατρέπεται σε οριστική και εκκαθαρισμένη απαίτηση κατά τα
οριζόμενα στην ίδια παράγραφο. Εάν η φορολογική απαίτηση δεν συμψηφισθεί ολοσχερώς με τον
αναλογούντα φόρο εισοδήματος του νομικού προσώπου, το μη συμψηφισθέν μέρος της ανωτέρω
απαίτησης αποτελεί άμεσα εισπράξιμη απαίτησή του από το Δημόσιο.».
Εισηγητική έκθεση: Κρίνεται σκόπιμο, για λόγους ασφάλειας δικαίου και συμμόρφωσης με τον Κανονισμό
(EE) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με
τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την
τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 648/2012 (EE L 176 της 27.6.2013, σ. 1), να επιβεβαιωθεί η
ικανότητα απορρόφησης ζημιών της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης του άρθρου 27Α και στην
περίπτωση διαδικασίας εξυγίανσης. Η αναφορά σε πτώχευση διαγράφεται, καθώς τα πιστωτικά ιδρύματα
που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 27Α δεν πτωχεύουν.
 Προσθήκη στην παρ. 59 του άρθρου 72 του ΚΦΕ (Ν.4172/2013) - Μείωση προκαταβολής φόρου
εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και στους κλάδους συναφών υπηρεσιών των
αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών μεταφορών (Άρθρο 14 του Ν.4722/2020).
Περιγραφή: Προσθήκη φράσης «και σε κλάδους συναφών υπηρεσιών» στην περ. β΄ του τέταρτου από το
τέλος εδαφίου της παρ. 59 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 η οποία διαμορφώνεται ως εξής:
«59. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2019, το ποσό προκαταβολής φόρου εισοδήματος του πρώτου εδαφίου
της παρ. 1 των άρθρων 69 και 71 μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών που
δηλώνεται για σκοπούς Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) (κωδικός 312 δήλωσης ΦΠΑ) του πρώτου
(1ου) εξαμήνου του 2020 έναντι του πρώτου (1ου) εξαμήνου του 2019, ως εξής:
Μείωση του κύκλου εργασιών ΦΠΑ το 1ο εξάμηνο 2020 έναντι
του 1ου εξαμήνου 2019:

Μείωση προκαταβολής φόρου
εισοδήματος

≥ 5% έως και 15%

30%

15,01% έως και 25%

50%

25,01% έως και 35%

70%

>35%

100%

Για τον ανωτέρω υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη:
1) Οι δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου (1ου) εξαμήνου 2019 που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του
παρόντος και
2) οι δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου (1ου) εξαμήνου του 2020, ως εξής:
α) για τηρούντες απλογραφικά λογιστικά αρχεία, η δήλωση ΦΠΑ του πρώτου (1ου) τριμήνου που έχει
υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και η δήλωση ΦΠΑ του δευτέρου (2ου) τριμήνου που
υποβάλλεται μέχρι τις 31.7.2020 ή
β) για τηρούντες διπλογραφικά λογιστικά αρχεία, οι δηλώσεις ΦΠΑ Ιανουαρίου Μαΐου που έχουν υποβληθεί
μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και η δήλωση ΦΠΑ Ιουνίου που υποβάλλεται μέχρι τις 31.7.2020.
Για νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και
δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ καθ’ όλη τη διάρκεια των συγκρινόμενων εξαμήνων, το
ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 των άρθρων 69 και 71
μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%). Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο έχουν εφαρμογή και στην
περίπτωση που νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική
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δραστηριότητα μετατάχθηκε από απαλλασσόμενο ΦΠΑ καθεστώς σε μη απαλλασσόμενο ή αντιστρόφως,
κατά τα συγκρινόμενα εξάμηνα των ετών 2019 και 2020.
Ειδικά, το ποσό προκαταβολής φόρου εισοδήματος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 των άρθρων 69 και 71
μηδενίζεται για νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική
δραστηριότητα, το οποίο:
α) είναι υποκείμενο σε ΦΠΑ, ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα που ανήκει στον τριτογενή τομέα και
πραγματοποίησε κατά το τρίτο (3ο) τρίμηνο του 2019 ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) του
ετήσιου κύκλου εργασιών ΦΠΑ του ίδιου έτους ή
β) εντάσσεται στους κλάδους των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών μεταφορών και σε κλάδους συναφών
υπηρεσιών.
Οι διατάξεις της παρούσας δεν εφαρμόζονται για νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες ή φυσικά πρόσωπα
που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, για τα οποία εφαρμόζονται η παρ. 3 του άρθρου 71 και το
τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 69, αντίστοιχα, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις της περ. α΄ του
πέμπτου εδαφίου της παρούσας, για τις οποίες το ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος
μηδενίζεται.
Σε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και το
οποίο επωφελείται της μειωμένης προκαταβολής χωρίς να τη δικαιούται, ολικά ή μερικά, επιβάλλεται από
τη Φορολογική Διοίκηση πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της μειωμένης προκαταβολής που επωφελείται, για
την επιβολή και είσπραξη του οποίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄ 170).
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, έπειτα από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων, ορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.».
Εισηγητική έκθεση: Διασαφηνίζεται ότι το ποσό προκαταβολής φόρου εισοδήματος του πρώτου εδαφίου
της παρ. 1 των άρθρων 69 και 71 του Κώδικα φορολογίας Εισοδήματος (100% του φόρου) μηδενίζεται για
νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα,
εντασσόμενη, πέραν των κλάδων των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών μεταφορών, και στους κλάδους
υπηρεσιών συναφών με τις αεροπορικές και ακτοπλοϊκές μεταφορές.
Σημείωση: Οι τροποποιήσεις στα άρθρα που αναλύονται ανωτέρω, ισχύουν από τη δημοσίευση του νόμου
4722/2020 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 15/09/2020.

2. Νόμος 4728/2020
«Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την
πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις.». (ΦΕΚ Α' 186/29-09-2020)
 Διαδικασία αποδοχής δωρεών. Αντικατάσταση του άρθρου όγδοου της από 14.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου ως ακολούθως: (Άρθρο 20 του Ν.4728/2020).
Περιγραφή: Αντικατάσταση του Άρθρου όγδοου ΠΝΠ της 14.3.2020 Διαδικασία αποδοχής δωρεών.
«1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού
COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό
διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δέκα (10) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ο
Υπουργός Υγείας δύναται να αποδέχεται κάθε δωρεά ειδών ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού πάσης
φύσεως, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων πάσης φύσεως, καθώς και δωρεές που αφορούν
κατασκευαστικά έργα για τη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό χώρων στέγασης κλινών
ΜΕΘ, από τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η αποδοχή των ανωτέρω δωρεών διενεργείται αμελλητί
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με δήλωση αποδοχής του Υπουργού Υγείας ως προς τα δωριζόμενα κινητά πράγματα προς τον δωρητή
τους. Τα δωριζόμενα αντικείμενα και ο σχετικός εξοπλισμός παραδίδονται και αναλαμβάνονται προς
διάθεση από το Υπουργείο Υγείας. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας κατανέμονται
και διατίθενται σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα προς χρήση ή ανάλωση, συμπεριλαμβανομένων όλων
των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, των Δημόσιων Υγειονομικών Περιφερειών και των
νοσοκομείων, ιδιωτικών και δημόσιων, όλων των δομών δημόσιας υγείας.
2. Ειδικός νοσοκομειακός εξοπλισμός που εμπίπτει στην έννοια των δωριζόμενων πραγμάτων του
παρόντος, ενόψει της ενεστώσας έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας, ενδεικτικά είναι: αναπνευστήρες,
κλίνες νοσηλείας, πάγιος εξοπλισμός κλινών, μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών ενδείξεων, κλειστά
κυκλώματα αναρρόφησης και αναγκαία ιατροτεχνολογικά προϊόντα συνοδά προς τη λειτουργία
αναπνευστήρων, πάσης φύσεως ατομικά μέσα προστασίας, μάσκες κάθε είδους, μέσα ατομικής
προφύλαξης και υγειονομικός ρουχισμός. Στην έννοια των πάσης φύσεως δωρεών κατασκευαστικών
έργων για τη λειτουργία κλινών ΜΕΘ συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: εργασίες
κατασκευαστικών βελτιώσεων, προσθήκης χώρων στις ήδη υφιστάμενες κλινικές, αμοιβές σχετικές με
πάσης φύσεως κατασκευαστικές εργασίες σε χώρους που προορίζονται για τη λειτουργία κλινών ΜΕΘ,
δαπάνες και αμοιβές για παροχή υπηρεσιών μελετών, καθώς και αγορές αναγκαίων υλικών και πρώτων
υλών για τη διενέργεια κατασκευαστικών έργων και βελτιώσεων.
3. Για τις δωρεές των οποίων η διαδικασία αποδοχής διενεργείται σύμφωνα με το παρόν εφαρμόζεται η
περ. ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2859/2000 (Α΄ 248, Κώδικας ΦΠΑ), χωρίς να απαιτείται έγκριση
από τον Υπουργό Οικονομικών. Η αποδοχή των εν λόγω δωρεών κοινοποιείται υποχρεωτικά στο
Υπουργείο Οικονομικών.».
Εισηγητική έκθεση: Με την παρούσα διάταξη αφενός μεν παρατείνεται έως και το τέλος του 2020 η
δυνατότητα του Υπουργού Υγείας να αποδέχεται κάθε δωρεά ειδών ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού
πάσης φύσεως, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων πάσης φύσεως από τρίτους, φυσικά και νομικά
πρόσωπα, για την αντιμετώπιση των αναγκών του συστήματος υγείας από τον κορωνοϊό, με την ήδη
υφιστάμενη διαδικασία. Αφετέρου διευρύνονται οι απαλλασσόμενες από τον ΦΠΑ υπηρεσίες και υλικά
καθώς πλέον συμπεριλαμβάνονται ρητά στην ταχεία διαδικασία εξαίρεσης από τον ΦΠΑ και δαπάνες
διενεργηθείσες για πάσης φύσεως εργασίες κατασκευής ΜΕ0, συναφείς υπηρεσίες μελετών, αγορές υλικών
και πρώτων υλών σχετικές με κατασκευαστικά έργα αποπεράτωσης ή αύξησης κλινών ΜΕΟ προς τον
σκοπό αντιμετώπισης της έξαρσης του κορωνοϊού COVID-19.
 Προσθήκη άρθρου 22 Γ στον ΚΦΕ (Ν.4172/2013) - Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής
δαπάνης κατά τα φορολογικά έτη 2020 και 2021 (Άρθρο 11 του Ν.4728/2020).
Περιγραφή: Προστίθεται νέο άρθρο 22Γ, σχετικά με προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης κατά
τα φορολογικά έτη 2020 και 2021 ως εξής:
«Άρθρο 22Γ. Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης κατά τα φορολογικά έτη 2020 και
2021
Η διαφημιστική δαπάνη που πραγματοποιεί επιχείρηση κατά τα φορολογικά έτη 2020 και 2021, κατά το
μέρος που η εν λόγω δαπάνη αφορά:
α) στην ανάρτηση σε χώρους που νόμιμα προορίζονται για υπαίθρια διαφήμιση, διαφημιστικών και
χορηγικών μηνυμάτων ή επί πληρωμή δημοσιεύσεων ή
β) στην αγορά χρόνου ή χώρου, με σκοπό τη μετάδοση ή καταχώρηση δια των ακόλουθων Μέσων
Ψυχαγωγίας: βα) της τηλεόρασης, ββ) του ραδιοφώνου, βγ) του κινηματογράφου, βδ) του διαδικτύου, βε)
των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης και των λοιπών ψηφιακών μέσων και εργαλείων εφόσον η μετάδοση
ή η καταχώριση στις υποπερ. βδ) και βε) πραγματοποιήθηκε από επιχείρηση που έχει καταχωρισθεί στο
Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης του άρθρου 52 του ν. 4339/2015 (Α΄ 133) και
βστ) των εφημερίδων και περιοδικών, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά τον
χρόνο της πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) για το φορολογικό
έτος 2020 και κατά εξήντα τοις εκατό (60%) για το φορολογικό έτος 2021 υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
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(i) η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης για το φορολογικό έτος 2020 ανέρχεται τουλάχιστον στο
ισόποσο της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης στα
οριζόμενα στις περ. α) και β) για το έτος 2019 και
(ii) η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης για το φορολογικό έτος 2021 ανέρχεται τουλάχιστον στο εκατόν
πέντε τοις εκατό (105%) του ποσού της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου)
διαφημιστικής δαπάνης στα οριζόμενα στις περ. α) και β) για το έτος 2019.
Εφόσον η επιχείρηση βάσει σχετικών κανονιστικών πράξεων της διοίκησης, έχει αναστείλει τη
δραστηριότητά της ή επλήγη οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η
ανωτέρω υπό στοιχείο (i) προϋπόθεση πληρούται εφόσον το ύψος της διαφημιστικής δαπάνης για το έτος
2020 ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της προ εκδόσεως πιστωτικών
τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης έτους 2019. Αν προκύψουν ζημιές μετά από
την αφαίρεση των ως άνω ποσοστών, αυτές μεταφέρονται με βάση το άρθρο 27.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, έπειτα από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων, ορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.».
Εισηγητική έκθεση: Με την προτεινόμενη διάταξη η διαφημιστική δαπάνη εκπίπτει, υπό προϋποθέσεις,
προσαυξημένη από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) για το
φορολογικό έτος 2020 και κατά εξήντα τοις εκατό (60%) για το φορολογικό έτος 2021. Η συγκεκριμένη
διάταξη, πέρα από τη δυνατότητα που παρέχει ακόμη και στις μικρές επιχειρήσεις να πραγματοποιήσουν
διαφημιστικές δαπάνες συνεπάγεται την τόνωση της κατανάλωσης και ως εκ τούτου την ενίσχυση του
εμπορίου, την αύξηση του τζίρου των επιχειρήσεων, οι οποίες πλήττονται ιδιαιτέρως λόγω της πανδημίας
του COVID-19 και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.
Ισχύς: Από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 29/09/2020.

3. Νόμος 4727/2020
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α' 184/23-09-2020)
 Προσωπικός αριθμός (Άρθρο 13 Ν. 4727/2020)
Περιγραφή: Καθιερώνεται Προσωπικός Αριθμός (Π.Α.), ο οποίος αποτελεί στοιχείο για την επαλήθευση
της ταυτότητας των φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται με τους φορείς του δημόσιου τομέα. Στο
άμεσο μέλλον ο Π.Α. θα αποτελεί τον μοναδικό αριθμό που θα καλείται να χρησιμοποιεί ο κάθε πολίτης για
τη συντριπτική πλειονότητα των συναλλαγών του με δημόσιους φορείς.
Συγκεκριμένα στο άρθρο 13 του ανωτέρω νόμου, ορίζονται τα εξής:
«1. Καθιερώνεται προσωπικός αριθμός (Π.Α.) ως αριθμός υποχρεωτικής επαλήθευσης της ταυτότητας των
φυσικών προσώπων στις συναλλαγές τους με τους φορείς του δημόσιου τομέα. Ο Π.Α. αποτελείται από
δώδεκα (12) αλφαριθμητικά στοιχεία, εκ των οποίων τουλάχιστον τα εννέα (9) είναι αριθμητικά, και
χορηγείται άπαξ στο φυσικό πρόσωπο. Ο Π.Α. δεν μεταβάλλεται και απενεργοποιείται με τον θάνατο ή την
κήρυξη σε αφάνεια του φυσικού προσώπου.
2. Ο Π.Α. χορηγείται υποχρεωτικά σε κάθε φυσικό πρόσωπο που δικαιούται Αριθμό Φορολογικού
Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ή Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), σύμφωνα με την εθνική
νομοθεσία.
3. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) είναι αποκλειστικά
αρμόδια για την παροχή υπηρεσιών επαλήθευσης ταυτότητας των φυσικών προσώπων προς τους φορείς
του δημόσιου τομέα και για την αντιστοίχιση των Π.Α. με τους αναγνωριστικούς αριθμούς των μητρώων
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(ειδικούς τομεακούς αριθμούς) των φορέων του δημόσιου τομέα, ιδίως Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α., με σκοπό την
επαλήθευση της ταυτότητας των φυσικών προσώπων και την επίτευξη διαλειτουργικότητας των
πληροφοριακών συστημάτων των αρμόδιων φορέων μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, υπό τους
όρους προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό
για την Προστασία Δεδομένων και την εθνική νομοθεσία.
4. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. είναι υπεύθυνη επεξεργασίας για τους σκοπούς της επαλήθευσης της ταυτότητας των
φυσικών προσώπων και τηρεί το Μητρώο Προσωπικού Αριθμού.
Το Μητρώο Προσωπικού Αριθμού περιλαμβάνει τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία για την
επαλήθευση της ταυτότητας του φυσικού προσώπου, ήτοι όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο,
ημερομηνία γέννησης, τόπο γέννησης, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ. Η τήρηση των
δεδομένων του Μητρώου Π.Α. λαμβάνει χώρα, ακόμα και ύστερα από την απενεργοποίηση του ΠΑ για
τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1, στο πλαίσιο εκπλήρωσης καθήκοντος που εκτελείται προς το
δημόσιο συμφέρον και κατά την άσκηση της ειδικής δημόσιας εξουσίας τήρησης του Μητρώου Π.Α., που
έχει ανατεθεί στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και υπό τους όρους που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό
για την Προστασία Δεδομένων και την εθνική νομοθεσία.
5. Ο Π.Α. χορηγείται στα φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται
στο προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 107. Με την διαδικασία αυτή
χορηγείται ο Π.Α. και σε όσα φυσικά πρόσωπα έχει χορηγηθεί Α.Φ.Μ. ή/και Α.Μ.Κ.Α.
6. Οι φορείς του δημόσιου τομέα επεξεργάζονται τον Π.Α., μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., με μόνο και αποκλειστικό σκοπό την επαλήθευση της ταυτότητας των φυσικών προσώπων
για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών προς φυσικά και νομικά πρόσωπα, την εν γένει διεκπεραίωση των
υποθέσεων των φυσικών προσώπων και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, χωρίς να τον συλλέγουν και
αποθηκεύουν στα πληροφοριακά συστήματα ή στα συστήματα αρχειοθέτησης και τηρώντας τα απαραίτητα
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που ορίζονται στο προεδρικό διάταγμα της παρ. 6 του άρθρου 107.
7. Ο Π.Α. δεν τηρείται από τους επιμέρους φορείς του δημόσιου τομέα, οι οποίοι αποδίδουν στα φυσικά
πρόσωπα αναγνωριστικό αριθμό εσωτερικού τους μητρώου, για την επίτευξη της λειτουργικότητας των
πληροφοριακών συστημάτων τους και των ειδικών ανεξάρτητων μητρώων τους. Όταν σύμφωνα με τη
νομοθεσία απαιτείται η συλλογή και επεξεργασία του Α.Φ.Μ., ιδίως για φορολογικούς ή τελωνειακούς
σκοπούς ή για σκοπούς είσπραξης δημοσίων εσόδων χρησιμοποιούνται και αποτελούν αντικείμενο
επεξεργασίας μόνο τα τελευταία εννέα (9) αριθμητικά στοιχεία του Π.Α.».
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Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 26 ΤΟΥ Ν. 4172/2013
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ
ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΑ ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΕΡΩΤΗΜΑ
Ανώνυμη Εταιρεία έχει επισφαλείς απαιτήσεις προερχόμενες από προηγούμενες χρήσεις.
Για τις απαιτήσεις αυτές έχουν ασκηθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος
είσπραξης τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 Ν. 4172/2013 και τις ερμηνευτικές Εγκυκλίους της Φορολογικής Διοίκησης.
Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν δύναται η εταιρεία
να σχηματίσει φορολογικά εκπιπτόμενη πρόβλεψη
επισφαλών απαιτήσεων μόνον στην φορολογική της
βάση, χωρίς να διενεργήσει αντίστοιχη εγγραφή στα
λογιστικά της βιβλία.
ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με το
παραπάνω ερώτημα είναι η εξής:
-

Στις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν 4308/2014
ορίζεται:

1. Όλες οι συναλλαγές και όλα τα γεγονότα που
καταχωρούνται στα λογιστικά αρχεία ενσωματώνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
περιόδου, βάσει των διατάξεων του παρόντος
νόμου.
2. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελούν
ενιαίο σύνολο και παρουσιάζουν εύλογα (εύλογη
παρουσίαση), τα αναγνωριζόμενα περιουσιακά
στοιχεία (στοιχεία του ενεργητικού), τις υποχρεώσεις, την καθαρή θέση, τα στοιχεία εσόδων,
εξόδων, κερδών και ζημιών, καθώς και τις χρηματοροές της εκάστοτε περιόδου, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
3. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των μεγάλων οντοτήτων του άρθρου 2, περιλαμβάνουν:

α) Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πίνακας).
β) Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας).
(….)
-

Στο Παράρτημα Α «ΟΡΙΣΜΟΙ»
του Ν 4308/2014 ορίζεται:

«Προσωρινή διαφορά (temporary difference): Η
διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου, υποχρέωσης ή άλλου στοιχείου
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της φορολογικής του βάσης, που η οντότητα αναμένει να
επηρεάσει στο μέλλον τα φορολογητέα αποτελέσματα, όταν η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης θα ανακτηθεί ή διακανονιστεί,
ή στην περίπτωση άλλων στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όταν θα επηρεαστούν τα
φορολογητέα αποτελέσματα.»
-

Στις διατάξεις των παραγράφων 1 & 2 του
άρθρου 21 του Ν 4172/2013 ορίζεται:

«1. Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα
θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των
προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις.
(…)
2. Το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα
προσδιορίζεται για κάθε φορολογικό έτος με βάση
το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, ο οποίος
συντάσσεται σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα
που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία. Σε
περίπτωση που η επιχείρηση εφαρμόζει Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, το κέρδος προσδιορίζεται αποκλειστικά, σύμφωνα με τον πίνακα φορολογικών
αποτελεσμάτων χρήσης.»
-

Στις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν 4172/2013
ορίζεται:

«Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση
όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε., οι οποίες:
α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της, συμπεριλαμβανομένων και δράσεων
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η
αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή
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ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων
που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση,
γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης
των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία
πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.»
-

-

Στην ΠΟΛ.2065/2020, με την οποία δόθηκαν
οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση
της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών
προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού
έτους 2019, καθώς και από το ίδιο το έντυπο
«Ν», προκύπτει ότι στους κωδικούς 116 και
117, καταχωρούνται τα κέρδη ή οι ζημιές όπως
αυτά προκύπτουν από το Λογαριασμό «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΣΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ» που προσδιορίζονται
βάσει των Ε.Λ.Π η των Δ.Π.Χ.Α. Οι κωδικοί 118
και 119 συμπληρώνονται μόνο από αυτούς που
εμφανίζουν διαφορές φορολογικής και λογιστικής
βάσης, καθόσον διαφορετικά συμπληρώνονται
μόνο οι κωδικοί 116 και 117, αντίστοιχα..
Στην ΠΟΛ 2019/2020 με την οποία δόθηκαν
οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε3
(Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και της Κατάστασης
Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους
2019 αναφέρεται:

«ΠΙΝΑΚΑΣ Ε'. ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ
Στον πίνακα Ε' καταχωρούνται οι προσωρινές διαφορές μεταξύ λογιστικής αξίας, για τις επιχειρήσεις
που τηρούν τα βιβλία τους με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π) ή τα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) και φορολογικής αξίας, όπως αυτές προκύπτουν με βάση τις διατάξεις του
ν.4172/2013.
Ειδικότερα, στη στήλη «Λογιστική Βάση» καταχωρείται η συνολική λογιστική αξία των αντίστοιχων
λογαριασμών της περιγραφόμενης κατηγορίας (π.χ.
ενσώματα πάγια, προβλέψεις κ.ο.κ), όπως προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία (Δ.Λ.Π. ή Ε.Λ.Π) της
επιχείρησης στην οποία υφίστανται διαφορές από
την αντίστοιχη αξία που προκύπτει με βάση τις διατάξεις του ν.4172/2013 και η οποία καταχωρείται
στην στήλη «Φορολογική Βάση».
Στην συνέχεια, στη στήλη «Διαφορές» και ειδικότερα στους κωδικούς 722, 730, υπολογίζονται από το
σύστημα οι διαφορές (θετικές - αρνητικές) για τους
λογαριασμούς εσόδων με βάση τα δεδομένα που
αναγράφονται στους εσωτερικούς υποπίνακες των
κωδικών 706 και 714, ενώ στους κωδικούς 723,
731, υπολογίζονται οι αντίστοιχες διαφορές για τους
λογαριασμούς εξόδων με βάση τα δεδομένα που
αναγράφονται στους εσωτερικούς υποπίνακες των
κωδικών 707 και 715, προκειμένου στη συνέχεια να
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μεταφερθεί το σύνολο των διαφορών (θετικών - αρνητικών) από τους κωδικούς 732 και 733 στους
αντίστοιχους κωδικούς 118 και 119 του εντύπου Ν.
Προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις τα ποσά των
κωδικών 732 και 733 καταχωρούνται στους κωδικούς 141, 241, 341 και 441 καθώς και 142, 242, 342
και 442 του πίνακα ΣΤ' του εντύπου Ε3 κατά περίπτωση.
Τα ποσά από ετεροχρονισμό εξόδων και εσόδων
που αντιμετωπίζονται ως προσωρινές διαφορές δεν
καταχωρούνται και στην κατάσταση φορολογικής
αναμόρφωσης ή στον κωδικό 462 του εντύπου Ν,
αντίστοιχα.
Τέλος, στους αντίστοιχους κωδικούς 716, 724, 717,
725, 718, 726, 719, 727, 720, 728, 721 και 729 δεν
υπολογίζονται διαφορές με βάση τα δεδομένα της
λογιστικής - φορολογικής βάσης καθόσον οι διαφορές αυτές αφορούν λογαριασμούς ενεργητικού - παθητικού, οι οποίες δεν λαμβάνονται υπόψη για τον
προσδιορισμό των φορολογικών αποτελεσμάτων
του τρέχοντος φορολογικού έτους στο έντυπο Ν και
στον πίνακα ΣΤ' του εντύπου Ε3 για τις ατομικές
επιχειρήσεις.»
-Λαμβάνοντας υπόψη συνδυαστικά όλα τα ανωτέρω προκύπτει ότι:
Το αποτέλεσμα από επιχειρηματική δραστηριότητα
προσδιορίζεται για κάθε φορολογικό έτος με βάση
το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, ο οποίος
συντάσσεται από τα λογιστικά αρχεία στα οποία
έχουν καταχωρηθεί όλες οι συναλλαγές και όλα τα
γεγονότα και σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα
που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία.
Στους κωδικούς 116 και 117 του εντύπου «Ν», καταχωρείται το λογιστικό αποτέλεσμα, κέρδη ή ζημιές,
όπως αυτό προσδιορίζεται στο λογαριασμό «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ» βάσει των Ε.Λ.Π ή των
Δ.Π.Χ.Α. Στους κωδικούς 118 και 119, καταχωρούνται οι θετικές και αρνητικές προσωρινές διαφορές
αντίστοιχα, μεταξύ Ε.Λ.Π/Δ.Π.Χ.Α και Φορολογικής
Βάσης όπως αυτές προσδιορίζονται και καταγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ Ε του εντύπου Ε3.
Επομένως μία από τις προϋποθέσεις για έκπτωση
των δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις και τον προσδιορισμό του φορολογικού αποτελέσματος είναι να έχουν
καταχωρηθεί σε αξιόπιστα λογιστικά αρχεία και να
έχουν συμπεριληφθεί στο λογαριασμό «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ».
Νομοθεσία - Νομολογία
Άρθρο 16 Ν 4308/2014
Άρθρα 21 και 22 Ν 4172/2013
ΠΟΛ.2065/2020
ΠΟΛ 2019/2020
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OΙ ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΙΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ,
ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΞΟΦΛΟΥΝΤΑΙ
ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ,
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑ
Δημοτική επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) χρεώνει στους λογαριασμούς των πελατών που δεν εξοφλούνται εμπρόθεσμα τόκους υπερημερίας που βεβαιώνονται ως έσοδο. Το ερώτημα
είναι αν οι εν λόγω οι τόκοι υπερημερίας θεωρούνται
έσοδο κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού της και δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος ή
αν θεωρούνται έσοδα από δραστηριότητα η οποία
δεν συνιστά άσκηση της μη κερδοσκοπικής αποστολής τους και αποτελούν αντικείμενο φορολογίας.
ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με το
παραπάνω ερώτημα είναι η εξής:
- Με το άρθρο 1 του Ν. 4483/2017, αντικαταστάθηκε το άρθρο 1 του Ν. 1069/1980 (Α΄191) ως
εξής: «Άρθρο 1 (Σύσταση –Αντικείμενο) Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου της παρ. 4 του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ), όπως κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) έχουν κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας,
εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλες ειδικές
διατάξεις του παρόντος, του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του ν. 3852/2010 (Α΄ 87)…)».
- Στο έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. με Αριθ. πρωτ.:
ΔΕΑΦ 1106959 ΕΞ 2018/11 Ιουλίου 2018 και Θέμα: «Φορολογική μεταχείριση των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.),

μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4483/2017» αναφέρονται, μεταξύ των άλλων και τα εξής:
«Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην
υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας
γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
1 του ν. 1069/1980, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 1 του ν. 4483/2017, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου της παρ. 4 του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ), όπως κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, έχουν κοινωφελή
και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και διέπονται από
τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, εφόσον δεν
ορίζεται διαφορετικά από άλλες ειδικές διατάξεις του
παρόντος, του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και
του ν. 3852/2010.
Οι πιο πάνω διατάξεις ισχύουν από τη δημοσίευση
του ν. 4483/2017 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31.7.2017.
2. Εξάλλου, με την αιτιολογική έκθεση του ν.
4483/2017 διευκρινίζεται ότι με τη νέα διατύπωση
του άρθρου προβλέπεται ρητά ο μη κερδοσκοπικός
χαρακτήρας των Δ.ΕΎ.Α. (…)
4. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι από τις
διατάξεις του ν. 1069/1980, όπως ισχύουν μετά την
τροποποίησή τους με τον ν. 4483/2017, προκύπτει
σαφώς ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας των
Δ.Ε.Υ.Α., οι εν λόγω επιχειρήσεις αντιμετωπίζονται
φορολογικά ως μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ'
του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και τις οδηγίες που
έχουν δοθεί για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών
(ΠΟΛ.1044/10.2.2015 εγκύκλιος).(…)».
- Στην παρ. γ’ του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013
ορίζεται ότι: «Σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υπόκεινται… γ) τα
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστάθηκαν στην
ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβά-
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νονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, με
εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου».
- Η παραπάνω διάταξη ερμηνεύτηκε από τη Διοίκηση με την ΠΟΛ.1044/10.2.2015, στην οποία αναφέρονται, μεταξύ των άλλων και τα εξής:
«…2β….Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά
πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπόκεινται
σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με εξαίρεση τα κάθε είδους έσοδα
που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο επιβολής φόρου εισοδήματος.(…).
Αντίθετα, τα έσοδα που αποκτούν τα πιο πάνω
πρόσωπα από δραστηριότητα η οποία δεν συνιστά
άσκηση της μη κερδοσκοπικής αποστολής τους
αποτελούν αντικείμενο φορολογίας, έστω και αν διατίθενται για την εκπλήρωση του μη κερδοσκοπικού
σκοπού τους, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ' του άρθρου 45 του ν. 4172/2013,
μόνο τα έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την
επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους δεν
αποτελούν αντικείμενο φορολογίας (σχετ. η αριθ.
383/1973 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους).
Έσοδα που αποτελούν αντικείμενο φορολογίας,
πέραν αυτών που προέρχονται από κεφάλαιο
(τόκοι, εισόδημα από ακίνητη περιουσία, κ.λπ.) και
υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, είναι για παράδειγμα και οι συνδρομές από τρίτους - μη μέλη, τα
έσοδα από την έκδοση και πώληση περιοδικών,
βιβλίων, εντύπων, κ.λπ. σε τρίτους - μη μέλη των
πιο πάνω προσώπων καθώς και από τις διαφημίσεις που καταχωρούνται σε αυτά, τα έσοδα από τις
διαφημίσεις σε φανέλες αθλητικών σωματείων, τα
έσοδα (δίδακτρα) από λειτουργία ιδιωτικών σχολείων, εργαστηρίων, κ.λπ., τα έσοδα από την πώληση
εικόνων, από την εκμετάλλευση ξενώνων και ραδιοφωνικών σταθμών από τις Ιερές Μονές, κ.λπ.
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Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση η διαπίστωση
της πραγματοποίησης εσόδων κατά την επιδίωξη
της εκπλήρωσης του σκοπού των πιο πάνω προσώπων ανάγεται, ως θέμα πραγματικό, στην ελεγκτική αρμοδιότητα της φορολογικής αρχής, η οποία
κρίνει επί του τεταγμένου σκοπού τους και για τον
τρόπο κτήσης και διάθεσης των εσόδων τους.(…).».
- Στην παρ. 2 του άρθρου 47 του Ν. 4172/2013
ορίζεται ότι: «Όλα τα έσοδα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις του άρθρου 45 θεωρούνται
έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα».
- Στην παρ. 6 και 7 της ΠΟΛ.1042/26.1.2015 αναφέρονται, μεταξύ των άλλων, τα εξής:
«(…) 6. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 37
του ν. 4172/2013, ορίζεται ότι, είτε εξασφαλίζονται
με υποθήκη είτε όχι, και είτε παρέχουν δικαίωμα
συμμετοχής ο όρος «τόκοι» σημαίνει το εισόδημα
που προκύπτει από απαιτήσεις κάθε είδους στα
κέρδη του οφειλέτη είτε όχι, και ιδιαίτερα εισόδημα
από καταθέσεις, κρατικά χρεόγραφα, τίτλους και
ομολογίες, με ή χωρίς ασφάλεια και κάθε είδους δανειακή σχέση, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων ωφελημάτων (premiums), των συμφωνιών επαναγοράς (repos/ reverse repos) και ανταμοιβών τα
οποία απορρέουν από τίτλους, ομολογίες ή χρεόγραφα. Επισημαίνεται ότι στην έννοια των τόκων
εμπίπτουν κάθε είδους τόκοι, ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι τόκοι δανείων, οι τόκοι υπερημερίας λόγω
συμβατικής υποχρέωσης, καθώς και οι τόκοι που
επιδικάζονται με δικαστική απόφαση, ανεξάρτητα αν
αυτές αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα
της επιχείρησης. Διευκρινίζεται ότι στην έννοια των
τόκων δεν περιλαμβάνονται οι τόκοι που επιβάλλονται βάσει των διατάξεων του ΚΕΔΕ και του ΚΦΔ.
7. …Για τα εισοδήματα από τόκους που αποκτούν ημεδαπά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, ..…, εφαρμόζονται ανάλογα όσα αναφέρονται στην παρ. 4 για
τα μερίσματα (…)».
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- Στο έγγραφο της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων με Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1061927
ΕΞ 2015/5.5.2015 και ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση φόρου σε τόκους υπερημερίας που καταβάλλονται σε
νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, μετά την
έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013» αναφέρονται τα
εξής:
«Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που
έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με
το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του
ν. 4172/2013, ο όρος «τόκοι» σημαίνει το εισόδημα
που προκύπτει από απαιτήσεις κάθε είδους, είτε
εξασφαλίζονται με υποθήκη είτε όχι, και είτε παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη του οφειλέτη
είτε όχι, και ιδιαίτερα εισόδημα από καταθέσεις, κρατικά χρεόγραφα, τίτλους και ομολογίες, με ή χωρίς
ασφάλεια, και κάθε είδους δανειακή σχέση, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων ωφελημάτων
(premiums), των συμφωνιών επαναγοράς (repos/
reverse repos) και ανταμοιβών τα οποία απορρέουν
από τίτλους, ομολογίες ή χρεόγραφα.
2.
Όπως
διευκρινίστηκε
με
την
ΠΟΛ.
1042/26.1.2015 εγκύκλιό μας, με την οποία δόθηκαν
οδηγίες αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση
του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων
του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013), στην έννοια των τόκων εμπίπτουν κάθε είδους τόκοι, ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι τόκοι δανείων, οι τόκοι υπερημερίας λόγω συμβατικής υποχρέωσης, καθώς και οι τόκοι
που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση, ανεξάρτητα αν αυτές αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης.
3. Επίσης, με τις διατάξεις των περ. α' των παρ. 1
των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι
οι πληρωμές τόκων υπόκεινται σε παρακράτηση
φόρου με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%),
ενώ με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 62 του
ίδιου νόμου ορίζεται ότι η παρακράτηση φόρου εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση της παραγράφου 1

σε περίπτωση που αυτός που λαμβάνει την πληρωμή, η οποία υπόκειται σε παρακράτηση φόρου είναι
φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή νομική
οντότητα που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του
και δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι για τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, εκτός αυτών που δεν
είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και δεν διατηρούν στη χώρα μας μόνιμη εγκατάσταση, η παρακράτηση φόρου δεν εξαντλεί την υποχρέωσή τους
για τα έσοδα από τόκους που αποκτούν, αλλά τα
έσοδα αυτά συναθροιζόμενα με τα λοιπά έσοδά
τους φορολογούνται ως έσοδα από επιχειρηματική
δραστηριότητα, με το φορολογικό συντελεστή
της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4172/2013, κατά
περίπτωση, ανάλογα με τα τηρούμενα βιβλία
(ΠΟΛ.1042/26.1.2015 εγκύκλιός μας).
Τα αναφερόμενα πιο πάνω, σχετικά με την παρακράτηση φόρου, έχουν εφαρμογή για πληρωμές
που πραγματοποιούνται από τη 1η Ιανουαρίου 2014
και μετά, και ειδικότερα για τόκους που καταβάλλονται ή πιστώνονται μετά την 1.1.2014.
(…)».
- Με την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
με Αριθμ. πρωτ.: 50218/2018 έγινε αποδεκτή η με
αριθμό 4/2018 γνωμοδότηση του E’ Τμήματος του
Ν.Σ.Κ. για θέματα είσπραξης των εσόδων των
Δ.Ε.Υ.Α.:
«Σας αποστέλλουμε συνημμένα αντίγραφο της με
αριθμό 4/2018 γνωμοδότησης του E’ Τμήματος του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε
αποδεκτή από τον Υπουργό, αναφορικά με την
εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που διέπει ζητήματα είσπραξης των εσόδων των Δ.Ε.Υ.Α. και παρακαλούμε να τη γνωστοποιήσετε άμεσα στις
Δ.Ε.Υ.Α. της χωρικής σας αρμοδιότητας, για ομοιόμορφη εφαρμογή.»:
«(…)
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Για την είσπραξη των εσόδων των Δ.Ε.Υ.Α. δεν
εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΚΕΔΕ, αλλά οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. (Απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών με Αριθμ. πρωτ.:
50218/2018)

…».
Από τον συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων
προκύπτει ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. αποτελούν Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία δεν
φορολογούνται για τα έσοδά τους «που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του
σκοπού τους».
Αντίθετα, τα παρακάτω εισοδήματα, που αποκτούν
οι Δ.Ε.Υ.Α. από δραστηριότητα, η οποία δεν συνιστά άσκηση της μη κερδοσκοπικής αποστολής τους
αποτελούν αντικείμενο φορολογίας, έστω και αν διατίθενται για την εκπλήρωση του μη κερδοσκοπικού
σκοπού τους:
 το εισόδημα από κεφάλαιο (τόκοι, μερίσματα,
δικαιώματα, εισόδημα από ακίνητη περιουσία)
 το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας, μεταβίβαση τίτλων)
 Λοιπά έσοδα που αναφέρονται στην ΠΟΛ.
1044/2015 και φορολογούνται
με τις γενικές
διατάξεις.
Όλα τα έσοδα που αποκτούν οι Δ.Ε.Υ.Α. (με εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού
τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου)
θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθρο 47 παρ. 2 του Ν. 4172/2013) και φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις.
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Συνεπώς, οι τόκοι υπερημερίας, που επιβάλλει η
Δ.Ε.Υ.Α. στους καταναλωτές, στις περιπτώσεις που
δεν εξοφλούνται εμπρόθεσμα οι λογαριασμοί, φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις, αφού, μόνο οι
τόκοι που εισπράττονται βάσει των διατάξεων του
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και του Κώδικα
Φορολογικής
Διαδικασίας
(ΠΟΛ.1042/
26.1.2015) δεν θεωρούνται εισόδημα επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Νομοθεσία - Νομολογία
-

-

Άρθρο 1 του Ν. 4483/2017
Έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. με Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ
1106959 ΕΞ 2018/11 Ιουλίου 2018
Παρ. γ’ του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013
Παρ. 2 του άρθρου 47 του Ν. 4172/2013
ΠΟΛ.1044/10.2.2015
ΠΟΛ.1042/26.1.2015
Έγγραφο της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων
Εσόδων με Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1061927 ΕΞ
2015/5.5.2015
Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με Αριθμ.
πρωτ.: 50218/2018

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ / ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΝΑ ΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ, ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ
ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ.

ΕΡΩΤΗΜΑ
Όμιλος εταιρειών του οποίου η έδρα της μητρικής
εταιρείας είναι στην Ελλάδα και οι Θυγατρικές στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και σε Τρίτες χώρες, και των
οποίων τις οικονομικές καταστάσεις τις συντάσσει
με το λογιστικό πλαίσιο των Δ.ΠΧΑ, αποτιμά μέχρι
σήμερα τα ιδιοχρησιμοποιούμενα μηχανήματά Μητρικής και Θυγατρικών στην εύλογη αξία, σύμφωνα
με το ΔΛΠ 16.
Στην ενοποίηση, κατά την μετατροπή των Ισολογισμών των ενοποιούμενων θυγατρικών σε ξένο νόμισμα στο νόμισμα παρουσίασης (ευρώ), χρησιμοποιεί για τα Μηχανήματα την Ισοτιμία Κλεισίματος
(Ισολογισμού).
Ο Όμιλος κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2020 εξετάζει την αλλαγή λογιστικής πολιτικής στην αποτίμηση των ιδιοχρησιμοποιούμενων μηχανημάτων, από την εύλογη αξία
στο ιστορικό κόστος κτήσεως (σύμφωνα με το ΔΛΠ
8).
Μπορεί κατά την μετατροπή σε ευρώ των οικονομικών καταστάσεων της θυγατρικής εταιρείας, προ-

κειμένου να περιληφθούν στην ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων του ομίλου, οι αξίες των μηχανημάτων, τα οποία θα αποτιμώνται εφεξής στο
κόστος κτήσεως, να μετατρέπονται με την συναλλαγματική ισοτιμία κατά κατά το χρόνο της συναλλαγής (απόκτησής) τους;
ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Η γνώμη του Τεχνικού Γραφείου επί του ανωτέρω
ερωτήματος είναι η εξής:
Στο ΔΛΠ 21 «Οι επιδράσεις μεταβολών των τιμών συναλλάγματος» δίνεται καθοδήγηση για τη
Μετατροπή στο νόμισμα παρουσίασης και ειδικότερα στις παραγράφους 38 έως 43 ορίζονται
τα εξής:
«38. Η οικονομική οντότητα μπορεί να παρουσιάζει τις οικονομικές της καταστάσεις σε
οποιοδήποτε νόμισμα (ή νομίσματα). Αν το νόμισμα παρουσίασης διαφέρει από το νόμισμα λειτουργίας της οικονομικής οντότητας, μετατρέπει τα
αποτελέσματα και την οικονομική θέση της στο νόμισμα παρουσίασης. Για παράδειγμα, όταν σε έναν
όμιλο περιλαμβάνονται μεμονωμένες οικονομικές
οντότητες με διαφορετικά νομίσματα λειτουργίας, τα
αποτελέσματα και η οικονομική θέση κάθε οικονομικής οντότητας εκφράζονται σε κοινό νόμισμα ώστε
να είναι δυνατή η παρουσίαση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
39. Τα αποτελέσματα και η οικονομική θέση της οικονομικής οντότητας της οποίας το νόμισμα λειτουργίας δεν είναι το νόμισμα υπερπληθωριστικής
οικονομίας μετατρέπονται σε διαφορετικό νόμισμα
παρουσίασης σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες:
α) περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για
κάθε κατάσταση οικονομικής θέσης που παρουσιάζεται (συμπεριλαμβανομένων των συγκρίσιμων κονδυλίων), μετατρέπονται με τις
ισοτιμίες κλεισίματος κατά την ημερομηνία εκείνης της κατάστασης οικονομικής θέσης·
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β) έσοδα και έξοδα για κάθε κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων (συμπεριλαμβανομένων των συγκρίσιμων κονδυλίων), μετατρέπονται με τις συναλλαγματικές
ισοτιμίες που ίσχυαν κατά την ημερομηνία των
συναλλαγών και
γ) κάθε προκύπτουσα συναλλαγματική διαφορά
αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα.»
Στην παράγραφος 22 του ΔΛΠ 8 «Λογιστικές
πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη» ορίζεται ότι:
« 22. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παράγραφο 23, όταν εφαρμόζεται αναδρομικά κάποια
αλλαγή σε λογιστική πολιτική σύμφωνα με την παράγραφο 19 στοιχείο α) ή β), η οικονομική οντότητα
θα προσαρμόζει το υπόλοιπο έναρξης κάθε επηρεαζόμενου στοιχείου των ιδίων κεφαλαίων για την
παλαιότερη από τις παρουσιαζόμενες περιόδους και
των άλλων συγκριτικών ποσών για κάθε προγενέστερη περίοδο που παρουσιάζεται ως αν η νέα λογιστική πολιτική ήταν ανέκαθεν σε χρήση.»
Στην παρ. 14 περ.β του ΔΛΠ 8 ορίζεται ότι:
«Η οικονομική οντότητα θα αλλάζει μία λογιστική πολιτική μόνον εφόσον η μεταβολή καταλήγει
σε οικονομικές καταστάσεις που παρέχουν αξιόπιστη και περισσότερο σχετική πληροφόρηση για
τις επιδράσεις των συναλλαγών, άλλα γεγονότα ή
περιστάσεις στην οικονομική θέση, χρηματοοικονομική επίδοση ή τις ταμιακές ροές της οικονομικής
οντότητας»
Βάσει των ανωτέρω η θυγατρική εταιρεία στην περίπτωση αλλαγής λογιστικής πολιτικής, η οποία
αφορά την αποτίμηση των ιδιοχρησιμοποιούμενων
μηχανημάτων από την εύλογη αξία στο ιστορικό
κόστος κτήσεως, εφαρμόζοντας το ΔΛΠ 8, οφείλει
να επαναδιατυπώσει τις εύλογες αξίες των μηχανημάτων αναγνωρίζοντας τα κατά την ημερομηνία
απόκτησής τους στο κόστος κτήσης.
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Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση αλλαγής λογιστικής θα πρέπει να τεκμηριώνεται ότι η αλλαγή
αυτή ήταν επιβεβλημένη για την παροχή αξιόπιστης
και περισσότερης πληροφόρησης.
Στην περίπτωση κατά την οποία η αξία αγοράς
(αξία τιμολογίου) των μηχανημάτων ήταν εκφρασμένη σε διαφορετικό νόμισμα από το λειτουργικό
της θυγατρικής εταιρείας, στην περίπτωση αυτή
βάσει της παρ. 21 του ΔΛΠ 21 η αρχική αναγνώριση
θα γίνονταν με την εφαρμογή, στο ποσό του ξένου
νομίσματος, της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταξύ του νομίσματος λειτουργίας και του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία της συναλλαγής.
Κατά την μετατροπή σε ευρώ των οικονομικών καταστάσεων της θυγατρικής εταιρείας, προκειμένου
να περιληφθούν στην ενοποίηση των οικονομικών
καταστάσεων του ομίλου, βάσει των όσων ορίζονται
στην παρ. 39 περ.α του ΔΛΠ 21, οι αξίες των μηχανημάτων αυτών καθώς και οι αξίες των υπόλοιπων
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, θα μετατρέπονται με τις ισοτιμίες κλεισίματος κατά
την ημερομηνία που συντάσσονται οι οικονομικές καταστάσεις (όχι με την συναλλαγματική ισοτιμία κατά την ημερομηνία της συναλλαγής).
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Γ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ι.

ΚΦΕ (Ν. 4172/2013)

Α.1163/2020
Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 15 και της παρ. 4 του άρθρου 40
του ν. 4172/2013, οι οποίες προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4646/2019,
σχετικά με τις δαπάνες που αποδεικνύονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 15 και της παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), οι
οποίες προστέθηκαν με το άρθρο 7 του ν. 4646/2019 (Α΄ 201).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 11, 12, 13, 14, 15, 21, 29, 34, 39, 39Α, 40 και 67 του ν. 4172/2013, όπως
ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως ισχύουν.
4. Το π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».
5. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την απόφαση του Πρωθυπουργού υπ’ αρ. Υ2/ 9.7.2019 (Β΄ 2901) «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών».
7. Την υπ’ αρ. 339/18-7-2019 (Β΄ 3051) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο».
8. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν και την με
υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί ανανέωσης της
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
9. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων».
10. Την υπ’ αρ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β΄ 968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει.
11. Την ανάγκη καθορισμού λεπτομερούς εφαρμογής των σχετικών διατάξεων για τις δαπάνες που
αποδεικνύονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.
12. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Γενικά
Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 15 και της παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013, οι οποίες
προστέθηκαν με το άρθρο 7 του ν. 4646/2019, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 66
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του ν. 4646/2019, ορίζεται ότι, από το φορολογικό έτος 2020 και εφεξής, οι δαπάνες απόκτησης αγαθών και
λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., που
πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι, πρέπει να καταβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ημεδαπής
ή αλλοδαπής προέλευσης. Ως ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ενδεικτικά μεταξύ άλλων νοούνται οι κάρτες και
μέσα πληρωμής με κάρτες [χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, προπληρωμένες κάρτες (prepaid cards)], η
πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 4537/2018 (μεταφορά
πίστωσης, εντολές άμεσης χρέωσης, πάγιες εντολές, τραπεζικές ή ταχυδρομικές επιταγές), μέσω
ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-wallet), paypal κ.λπ., καθώς και η
καταβολή μετρητών προς Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 4537/2018 (σε γκισέ ή σε μηχάνημα
easy-pay).
Άρθρο 2
Υπολογισμός απαιτούμενου ποσού δαπανών
Σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 6 του άρθρου 15 και την παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013, το
απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για κάθε φορολογικό έτος ορίζεται σε
ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του πραγματικού εισοδήματος, που προκύπτει στην ημεδαπή ή/και στην
αλλοδαπή και προέρχεται από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα και από
ακίνητη περιουσία και μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ δαπανών.
Στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνονται το ποσό της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, όπως αυτό προκύπτει κατά την έκδοση της πράξης
διοικητικού προσδιορισμού φόρου του οικείου φορολογικού έτους, το ποσό της διατροφής που δίδεται από
τον φορολογούμενο στον/στην διαζευγμένο/-η σύζυγο ή σε μέρος συμφώνου συμβίωσης ή/και σε
εξαρτώμενο τέκνο του, εφόσον αυτό καταβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Επιπλέον, στην έννοια
του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνεται το εισόδημα που προκύπτει από την προστιθέμενη
διαφορά τεκμηρίων της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4172/2013.
Για τον φορολογούμενο του οποίου είναι κατασχεμένοι ένας ή περισσότεροι λογαριασμοί, πλην του
ακατάσχετου λογαριασμού του ν. 4254/2014 (Α΄ 85), οποτεδήποτε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του οικείου
φορολογικού έτους, το όριο των δαπανών που πρέπει να καταβληθούν με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων
πληρωμής εντός του φορολογικού έτους περιορίζεται στις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.
Επίσης, σύμφωνα με την περ. στ΄ της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 στην περίπτωση που οι
δαπάνες, που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του εκάστοτε φορολογικού έτους και αφορούν σε καταβολές
φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης αυτών,
δανειακές υποχρεώσεις προσωπικές ή επαγγελματικές προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (στην Ελλάδα ή
στο εξωτερικό) και για ενοίκια, υπερβαίνουν το εξήντα τοις εκατό (60%) του πραγματικού εισοδήματος,
όπως αυτό ορίζεται με το παρόν άρθρο, τότε το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών περιορίζεται στο είκοσι
τοις εκατό (20%), υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω δαπάνες έχουν καταβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα
πληρωμής. Στα ενοίκια περιλαμβάνεται το ποσό που καταβάλλεται για ενοίκιο κύριας ή/και δευτερεύουσας
κατοικίας του φορολογούμενου, επαγγελματικής στέγης, καθώς και το ποσό που καταβάλλεται για ενοίκιο
κατοικίας των εξαρτώμενων τέκνων του που φοιτούν σε άλλη πόλη.
Άρθρο 3
Κατηγορίες φορολογουμένων που απαλλάσσονται
Σύμφωνα με την περ. Γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 οι ακόλουθες κατηγορίες
φορολογουμένων απαλλάσσονται από την υποχρέωση πραγματοποίησης δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα
πληρωμής και δεν απαιτείται να προσκομίσουν αποδείξεις:
(i) Φορολογούμενοι που ως το τέλος του εκάστοτε φορολογικού έτους έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό
(70ό) έτος της ηλικίας τους.
(ii) Άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.
(iii) Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.
(iv) Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα.
(v) Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί
κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή. Στην έννοια της αλλοδαπής περιλαμβάνονται
τόσο οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., όσο και οι τρίτες χώρες.
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(vi) Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
(vii) Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.
(viii) Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με
πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για
τουριστικούς τόπους. Ως τουριστικοί τόποι ορίζονται όσοι περιλαμβάνονται στο π.δ. 899/1976, όπως
τροποποιήθηκε με το π.δ. 664/1977.
(ix) Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
(x) Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των έξι (6) μηνών).
(xi) Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα.
(xii) Οι φυλακισμένοι.
Άρθρο 4
Κατηγορίες δαπανών
Σύμφωνα με την περ. δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 οι δαπάνες απόκτησης αγαθών και
λήψης υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής λαμβάνονται υπόψη για το όριο δαπανών, εφόσον
πραγματοποιούνται στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. και
περιλαμβάνονται στις ακόλουθες ομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.:
Ομάδα 1 (Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά).
Ομάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και καπνός).
Ομάδα 3 (Ένδυση και υπόδηση).
Ομάδα 4 (Στέγαση), εξαιρουμένων των ενοικίων.
Ομάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες).
Ομάδα 6 (Υγεία).
Ομάδα 7 (Μεταφορές), εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην
των ποδηλάτων.
Ομάδα 8 (Επικοινωνίες).
Ομάδα 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και
αεροσκαφών.
Ομάδα 10 (Εκπαίδευση).
Ομάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια).
Ομάδα 12 (Άλλα αγαθά και υπηρεσίες).
Εφόσον οι ως άνω δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής
καταβάλλονται σε δόσεις, για τον υπολογισμό του απαιτούμενου ποσού δαπανών λαμβάνεται υπόψη το
συνολικό ποσό των δόσεων που εκκαθαρίζονται στο οικείο φορολογικό έτος.
Ειδικά, για τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ, που είναι στο όνομα προσώπου διαφορετικού από εκείνο που τους
εξοφλεί, οι εν λόγω δαπάνες γίνονται δεκτές, εφόσον το πρόσωπο που τις καταβάλλει είναι και ο
πραγματικός χρήστης του ακινήτου.
Στην περίπτωση δαπανών των κοινόχρηστων χώρων, οι οποίες εξοφλούνται από τον διαχειριστή
πολυκατοικίας/συγκροτήματος ιδιοκτησιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, αυτές θα λαμβάνονται υπόψη
για τους ενοίκους ή ιδιοκτήτες ανάλογα με το ποσό που τους αντιστοιχεί.
Για τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα λαμβάνονται υπόψη και εκείνες οι δαπάνες που
πραγματοποιούνται από τον επαγγελματικό τους τραπεζικό λογαριασμό, εφόσον αυτές αφορούν σε
ατομικές ιδιωτικές τους δαπάνες και όχι στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
Για τον υπολογισμό του απαιτούμενου ποσού δαπανών που καταβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα
πληρωμής κάθε φορολογικό έτος λαμβάνονται υπόψη και οι δαπάνες του άρθρου 39Β του ν. 4172/2013,
που σχετίζονται με τη λήψη υπηρεσιών και αφορούν στην ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική
αναβάθμιση κτιρίων, καθώς οι εν λόγω δαπάνες εντάσσονται στην υποομάδα 432 (υπηρεσίες επισκευής
και συντήρησης κατοικίας) της ομάδας 4 του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Επίσης, σύμφωνα με την περ. Ε΄ της παρ. 6 του άρθρου 15 ν. 4172/2013, στις περιπτώσεις κοινών
τραπεζικών λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οι πραγματικοί
δικαιούχοι, οι οποίοι καθορίζονται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις, μπορούν να χρησιμοποιούν τους
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εν λόγω λογαριασμούς ανάλογα με τις δαπάνες που πραγματοποιούν μέσω αυτών. Το ίδιο ισχύει και για
πιστωτικές κάρτες με δικαιούχους κύρια και πρόσθετα μέλη.
Άρθρο 5
Απόδειξη καταβολής με ηλεκτρονικά μέσα
Για την απόδειξη της εξόφλησης με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής των εν λόγω δαπανών, γίνεται δεκτό κάθε
πρόσφορο μέσο όπως ενδεικτικά, κατάσταση κίνησης τραπεζικού λογαριασμού (bank statement) ή
αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού, αναλυτική εικόνα καρτών, αποδεικτικά κατάθεσης ή
εξόφλησης, αντίγραφο εκτύπωσης της συναλλαγής από το τερματικό μηχάνημα (POS) κ.λπ. χωρίς να
απαιτείται η συλλογή αποδείξεων.
Τα έγγραφα (π.χ. κατάσταση κίνησης τραπεζικού λογαριασμού) που αποδεικνύουν την εξόφληση της
δαπάνης για απόκτηση αγαθών και λήψη υπηρεσιών, φυλάσσονται από τους φορολογούμενους μέχρι την
παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης.
Άρθρο 6
Μεταφορά δαπανών σε περίπτωση κοινής δήλωσης συζύγων/μερών συμφώνου συμβίωσης
Σύμφωνα με την περ. Ε΄ της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 το ποσό των δαπανών, που
πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο ή από κάθε μέρος
συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, όπου καλύπτεται το
απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δύο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το
τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος να μεταφερθεί στον άλλον
σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του απαιτούμενου ποσού δαπανών.
Στην κοινή δήλωση όταν ένας εκ των δυο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης ανήκει στα πρόσωπα
των περιπτώσεων για τα οποία δεν απαιτείται η πραγματοποίηση δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα
πληρωμής και εφόσον πραγματοποιεί δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, τότε το δηλωθέν ποσό
των δαπανών του δύναται κατά τον προσδιορισμό του φόρου να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο
μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του ελάχιστα απαιτούμενου ποσού δαπανών.
Άρθρο 7
Συνέπειες μη κάλυψης του ελάχιστου απαιτούμενου ποσού δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα
Σε περίπτωση που δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα
πληρωμής, όπως αυτό ορίζεται στην περ. β΄ ή στ΄ της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 και στο
άρθρο 2 της παρούσας, τότε ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή της κλίμακας της παρ. 1 του
άρθρου 15 ή της κλίμακας της παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013, προσαυξάνεται κατά το ποσό που
προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού δαπανών με
ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%).
Άρθρο 8
Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται και για τις δαπάνες που
πραγματοποιούνται από την 1.1.2020 και μετά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του
άρθρου 66 του ν. 4646/2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2020
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Α.1186/2020
Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019.
Αθήνα, 7 Αυγούστου 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 18, 19, 31, 32 και 34 του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 69 και 71του ν. 4172/2013 (Α' 167), όπως ισχύουν.
3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 59 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως αυτή προστέθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4714/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής
διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ)
2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475,
συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των
δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α' 148).
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α' 121).
5. Την υπ' αρ. Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και
Υφυπουργών» (Β' 2901).
6. Την υπ' αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051).
7. Την υπ' αρ. 1 της 20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως
ισχύουν, την υπ' αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπ' αρ. 5294 ΕΞ
2020/17.1.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), όπως ισχύει.
9. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (Α' 94) περί σύστασης Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως
ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41.
10. Την υπ' αρ. Δ.ΟΡΓ. Α. 1036960/10.3.2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β' 968), όπως
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Την από 6.8.2020 εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
12. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα-λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Για το φορολογικό έτος 2019, το ποσό προκαταβολής φόρου εισοδήματος του πρώτου εδαφίου της παρ.
1 των άρθρων 69 και 71 του ν. 4172/2013 μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών
που δηλώνεται για σκοπούς Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) (κωδικός 312 δήλωσης ΦΠΑ) του πρώτου
(1ου) εξαμήνου του 2020 έναντι του πρώτου (1ου) εξαμήνου του 2019, ως εξής:
Μείωση του κύκλου εργασιών ΦΠΑ το 1ο εξάμηνο 2020
έναντι του 1ου εξαμήνου 2019:

Μείωση προκαταβολής φόρου

≥ 5% έως και 15%

30%

15,01% έως και 25%

50%

25,01% έως και 35%

70%

>35%

100%

Για τον ανωτέρω υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη:
1) Οι δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου (1ου) εξαμήνου 2019 που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του ν.
4714/2020 (ήτοι 31.7.2020) και
2) οι δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου (1ο) εξαμήνου του 2020, ως εξής:
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α) για τηρούντες απλογραφικά λογιστικά αρχεία, η δήλωση ΦΠΑ του πρώτου (1ου) τριμήνου που
έχει υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4714/2020 (ήτοι 31.7.2020) και η δήλωση ΦΠΑ του δευτέρου
(2ου) τριμήνου που υποβάλλεται μέχρι τις 31.7.2020 ή
β) για τηρούντες διπλογραφικά λογιστικά αρχεία, οι δηλώσεις ΦΠΑ Ιανουαρίου - Μαΐου που έχουν
υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4714/2020 (ήτοι 31.7.2020) και η δήλωση ΦΠΑ Ιουνίου που
υποβάλλεται μέχρι τις 31.7.2020.
Για νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και
δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ καθ' όλη τη διάρκεια των συγκρινόμενων εξαμήνων, το ποσό
της προκαταβολής φόρου εισοδήματος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 των άρθρων 69 και 71 του ν.
4172/2013 μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%).
Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση που νομικό πρόσωπο ή
νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα μετατάχθηκε τη χρονική
περίοδο από 01.01.2019 έως 30.06.2020 από απαλλασσόμενο ΦΠΑ καθεστώς σε μη απαλλασσόμενο ή
αντιστρόφως, κατά τα συγκρινόμενα εξάμηνα των ετών 2019 και 2020.
2. Ειδικά, το ποσό προκαταβολής φόρου εισοδήματος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 των άρθρων 69
και 71 του ν. 4172/2013 μηδενίζεται για νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί
επιχειρηματική δραστηριότητα, το οποίο:
α) είναι υποκείμενο σε ΦΠΑ, ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα που ανήκει στον τριτογενή τομέα και το
τρίτο (3ο) τρίμηνο του 2019 αντιστοιχεί σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) του ετήσιου
κύκλου εργασιών ΦΠΑ του ίδιου έτους ή
β) εντάσσεται στους κλάδους των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών μεταφορών.
Στην έννοια του τριτογενή τομέα περιλαμβάνονται όλοι οι τομείς Ζ' έως και ΙΘ' της Εθνικής Ονοματολογίας
των
Οικονομικών
Δραστηριοτήτων
(ΚΑΔ
2008) που
ορίζονται
στην
υπ'
αρ.
1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ.1133/6.10.2008 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β'2149),
όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. Για τους σκοπούς της παρούσας είναι αδιάφορο εάν ο ΚΑΔ στον
οποίο υπάγεται το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική
δραστηριότητα αποτελεί κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα αυτού.
3. Σε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα
και το οποίο επωφελείται της μειωμένης προκαταβολής χωρίς να τη δικαιούται, ολικά ή μερικά,
επιβάλλεται από τη Φορολογική Διοίκηση πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της μειωμένης
προκαταβολής που επωφελείται, για την επιβολή και είσπραξη του οποίου εφαρμόζονται οι
διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α' 170).
4. Στις περιπτώσεις που νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί
επιχειρηματική δραστηριότητα δεν έχει υποβάλει μία ή περισσότερες δηλώσεις ΦΠΑ, μέχρι το χρονικό
διάστημα που ορίζεται ρητά στις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 59 του άρθρου 72 του ν.
4172/2013, δεν τυγχάνει του ευεργετήματος της μειωμένης προκαταβολής φόρου.
5. Οι διατάξεις της παρ. 59 του άρθρου 72 του ν. 4172/ 2013 δεν εφαρμόζονται για νομικά πρόσωπα ή
νομικές οντότητες για τα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 71 του ν. 4172/2013,
δηλαδή για αυτά που δικαιούνται μειωμένη προκαταβολή φόρου κατά 50% λόγω έναρξης εργασιών τους με
βάση τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για φυσικά πρόσωπα που αποκτούν για πρώτη φορά το φορολογικό έτος 2019
εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και τα οποία με βάση τις διατάξεις του τελευταίου εδάφιου της
παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013 δικαιούνται μειωμένη προκαταβολή φόρου κατά 50%. Εξαιρούνται
οι επιχειρήσεις της περ. α' του πέμπτου εδαφίου της παρ. 59 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, για τις
οποίες το ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος μηδενίζεται.
6. Σε περίπτωση υποβολής αρχικής δήλωσης χωρίς να υπολογιστεί μειωμένη προκαταβολή, η
μείωση αυτής επέρχεται με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης για το σκοπό αυτό. Η
τροποποιητική αυτή δήλωση δύναται να υποβληθεί μέχρι 30.12.2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Αυγούστου 2020
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Α.1193/2020
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α' 104), σχετικά με τα μέτρα
στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων κατ' επιταγή νόμου
στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊοού COVID-19.
Αθήνα, 26 Αυγούστου 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 39, 40, 43Α, 67 και 72 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).
3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
5. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού
και Υφυπουργών» (Β’ 2901).
6. Την υπ’ αρ. 339/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).
7. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν και την υπό
στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί ανανέωσης της
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
8. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4389/2016 «Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»
(Α’ 94).
9. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 968), όπως ισχύει.
10. Την από 21/8/2020 εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
11. Την ανάγκη καθορισμού λεπτομερούς εφαρμογής των σχετικών διατάξεων για τα μέτρα στήριξης των
εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.
12. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020, προστέθηκε η παρ. 42 στο άρθρο 72 του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος σύμφωνα με την οποία ο εκμισθωτής, φυσικό ή νομικό πρόσωπο - νομική
οντότητα, που δεν εισπράττει το σαράντα τοις εκατό (40%) των μισθωμάτων λόγω των υποχρεωτικών
μέτρων της μείωσης μισθωμάτων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας του
κορονοϊού COVID-19, δεν υπόκειται για το μη εισπραττόμενο ποσό σε φόρο εισοδήματος και ειδική
εισφορά αλληλεγγύης και δεν υποχρεούται στην αναγραφή των ποσών αυτών κατά την υποβολή της
ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος. Για το υπόλοιπο εξήντα τοις εκατό (60%) των μισθωμάτων έχουν
εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 39 και 40 του ν. 4172/2013.
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2. Με την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020, ορίζεται ότι για τους εκμισθωτές, φυσικά πρόσωπα, που
υπόκεινται στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον εισέπραξαν μειωμένο μίσθωμα κατά
τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%), έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό είκοσι τοις
εκατό (20%) επί του εξήντα τοις εκατό (60%) των μισθωμάτων των μηνών αυτών λογιζομένων πριν την ως
άνω μείωση, από οφειλές προς τη φορολογική αρχή με καταληκτική ημερομηνία καταβολής από 31.7.2020
και μετά, πλην των οφειλών από ρυθμίσεις/διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, οφειλών υπέρ αλλοδαπού
δημοσίου και από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.
3. Το ποσό της έκπτωσης μειώνει οφειλές προς τη φορολογική αρχή με προθεσμία καταβολής από την
31.7.2020 και μετά, με την ακόλουθη σειρά:
α) από φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, ειδική εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος και
φόρο πολυτελούς διαβίωσης, που προκύπτουν μετά από πράξη διοικητικού προσδιορισμού η οποία
εκδίδεται βάσει εμπρόθεσμης αρχικής δήλωσης,
β) του ΕΝ.Φ.Ι.Α.,
γ) από Φ.Π.Α.,
δ) κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας.
4. Ο δικαιούχος της έκπτωσης, εκμισθωτής, προκειμένου να τυγχάνει των ευνοϊκών ρυθμίσεων που
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, υποβάλλει με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας
δήλωση περί μεταβολής του μισθώματος («Δήλωση COVID»), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία
ΠΟΛ 1162/2018 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει, μετά τις τροποποιήσεις των αποφάσεων
υπό στοιχεία Α.1139/2020 και Α.1154/2020».
Άρθρο 2
1. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών (Δ.Α.Φ.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.), μετά την επεξεργασία των υποβληθέντων στοιχείων, καθώς και των
στοιχείων που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε. πραγματοποιεί κεντρικά έλεγχο για
την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 και εφόσον πληρούνται,
εκδίδει και αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. η οποία είναι αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος του δικαιούχου του ευεργετήματος, εκκαθαρισμένα Ατομικά Φύλλα Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.)
συνδεδεμένα με την κατά περίπτωση εκπιπτόμενη βεβαιωμένη οφειλή.
2. Εφόσον λόγω υποβολής τροποποιητικής δήλωσης με την οποία μειώνεται χρεωστικό ποσό φόρου για το
οποίο έχει χορηγηθεί το ευεργέτημα της έκπτωσης, προκύψει επιπλέον διαθέσιμο ποσό προς έκπτωση,
αυτό μειώνει οφειλές με τη σειρά της παρ. 3 του άρθρου 1.
Άρθρο 3
Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται από την
01.01.2020 και μετά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Αυγούστου 2020
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Α.1196/2020
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος
φορολογικού έτους 2019 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και
νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013.
27 Αυγούστου 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 18 του ν. 4174/2013 (Α'170).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 44, 45, 67 και 68 του ν. 4172/2013 (Α' 167).
3. Τις διατάξεις της παρ. 58 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με
το άρθρο 97 του ν. 4714/2020 (Α' 148).
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α' 121).
5. Την υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και
Υφυπουργών» (Β' 2901).
6. Την υπ' αρ. 339 (Β' 3051/26.7.2019) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί
Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο.
7. Την υπ' αρ. Α.1156/2020 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών «Παράταση της προθεσμίας υποβολής
των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και
νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013» (Β' 2681).
8. Την υπ' αρ. 1 της 20.1.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016,
όπως ισχύουν και την υπ' αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε.
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την
υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17.1.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της Θητείας του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
9. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181) όπως ισχύει.
10. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 περί σύστασης Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α' 94), όπως
ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41.
11. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν. 2753/1999 σύμφωνα με τις οποίες «Με
αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να
καθορίζονται οι διαδικασίες, οι λεπτομέρειες και ό,τι άλλο απαιτείται, ώστε οι δηλώσεις οποιουδήποτε
φορολογικού αντικειμένου, καθώς και τα τελωνειακά παραστατικά να μπορούν να υποβάλλονται και με τη
χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών» (Α' 249).
12. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (Α' 34), με τις οποίες παρέχεται
εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από
τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
13. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.
14. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογουμένων και επιχειρήσεων λόγω του μεγάλου πλήθους
ηλεκτρονικών συναλλαγών που απαιτήθηκαν από αυτούς, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
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15. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των φυσικών
προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013, παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι την 31η Αυγούστου 2020
και ώρα 15:00.
2. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος με φορολογικό έτος που λήγει την
31/12/2019 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, παρατείνεται
από τη λήξη της μέχρι την 31η Αυγούστου 2020 και ώρα 15:00.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Αυγούστου 2020
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Α.1204/2020
Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου
της δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α
του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από αμοιβές πληρωμάτων
εμπορικού ναυτικού
Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2020
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1 του άρθρου 6, των παρ. 3 και 4 του άρθρου 15 και της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4174/2013 (Α’170), όπως ισχύουν,
β) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και
ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν.
γ) των άρθρων 8, 12, 13, 14, 15, 16, 43Α, 59, 60 του ν. 4172/2013 (Α'167), όπως ισχύουν.
δ) του άρθρου 19 του ν. 27/1975 (Α’77),
ε) της υπό στοιχεία Α.1099/2019 απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (Β΄949), όπως ισχύει, της υπό στοιχεία
Α.1176/2019 (Β΄1509) και της υπό στοιχεία Α.1049/2020 (Β΄996) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ,
στ) της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β΄ 968 και Β΄ 1238) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
«Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.
2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) κοινή απόφαση του Υπουργού
και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016,
όπως ισχύουν.
3. Την υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016,
όπως ισχύουν, την υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση
της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία
5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
4. Τις ιδιαιτερότητες φορολογίας των αμοιβών των πληρωμάτων εμπορικών πλοίων και την ανάγκη
εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή δηλώσεων απόδοσης ποσών φόρου και
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ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στις αμοιβές αυτές,
με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.
5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τρόπος υποβολής της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 στο εισόδημα από αμοιβές των πληρωμάτων
εμπορικού ναυτικού
1. Οι υπόχρεοι της παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 4172/2013, που προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 και οι υπόχρεοι της παρ. 6 του άρθρου 43Α που προβαίνουν σε
παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης αποδίδουν με δήλωση τον παρακρατούμενο φόρο και την
ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013. Η υποβολή της δήλωσης απόδοσης του
φόρου μισθωτών υπηρεσιών και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που
παρακρατούνται στο εισόδημα από αμοιβές των πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού γίνεται ανά πλοίο και
πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω εφαρμογών
TAXISnet, με την υποβολή αναλυτικών εγγραφών ανά εργαζόμενο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου. Η
διαδικασία αυτή εφαρμόζεται για όλες τις εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες, αρχικές και τροποποιητικές
δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.
4172/2013, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, χρεωστικού, πιστωτικού ή μηδενικού.
2. Οι υπόχρεοι, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet σύμφωνα με
τα όσα ορίζονται στην με αριθμό Α.1082/2020 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., όπως αυτή ισχύει. Η διαδικασία
αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες.
3. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας υποβολής της δήλωσης απόδοσης
παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, κατά την
καταληκτική ημερομηνία αυτής, οι αρμόδιες ΔΟΥ των υπόχρεων σε παρακράτηση θα ενημερώνονται από
τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών (Δ.Α.Φ.Ε.) της ΑΑΔΕ.
Άρθρο 2
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του
άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από αμοιβές πληρωμάτων
εμπορικού ναυτικού
1. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του
άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στις αμοιβές πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού, έχει ως
το συνημμένο ως παράρτημα Α υπόδειγμα της παρούσας.
2. Οι υπόχρεοι καταχωρούν αναλυτικά τα στοιχεία ανά ΑΦΜ δικαιούχου και σύμφωνα με τον Πίνακα
Κωδικοποίησης που επισυνάπτονται ως παραρτήματα Β1 και Β της παρούσας.
3. Τα αναφερόμενα στην υπό στοιχεία Α.1099/2019 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., καθώς και στα
παραρτήματα αυτής που αφορούν στο εισόδημα από αμοιβές εμπορικού ναυτικού παύουν να ισχύουν από
τη δημοσίευση της παρούσας.
Άρθρο 3
Έκδοση ταυτότητας οφειλής
1. Ως χρόνος υποβολής της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης του άρθρου 43Α με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου, θεωρείται ο χρόνος οριστικοποίησης
αυτής από τον υπόχρεο σε παρακράτηση.
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2. Με την υποβολή της δήλωσης γίνεται άμεσος προσδιορισμός του φόρου ανά πλοίο και εκδίδεται
«Ταυτότητα Οφειλής» με βάση την οποία καταβάλλεται ο φόρος μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων το αργότερο
μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση
πληρωμής ή εκδίδεται τίτλος έκπτωσης σε περίπτωση τροποποιητικής δήλωσης από την οποία προκύπτει
μικρότερο χρεωστικό ποσό από αυτό της προηγούμενης δήλωσης.
Άρθρο 4
Προθεσμία υποβολής της δήλωσης απόδοσης φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του
άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από αμοιβές πληρωμάτων
εμπορικού ναυτικού
1. Η δήλωση απόδοσης φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που
παρακρατούνται στο εισόδημα από αμοιβές πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού υποβάλλεται το αργότερο
μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής του υποκείμενου σε παρακράτηση
εισοδήματος ή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.
2. Δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις του Κ.Φ.Δ. στις μηδενικές δηλώσεις φόρου και εισφοράς που
υποβάλλονται εκπρόθεσμα.
3. Ειδικά, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 27/1975 λόγω μεταβίβασης ή
υποθήκευσης του πλοίου, η υποβολή της δήλωσης του άρθρου 2 και η καταβολή του φόρου και της ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, γίνεται πριν τη χορήγηση της βεβαίωσης του
άρθρου 19 του ν. 27/1975.
Άρθρο 5
Έλεγχος – Ενημέρωση Δ.Ο.Υ.
1. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται ηλεκτρονικά αμέσως μετά την υποβολή της δήλωσης απόδοσης του
φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται ανά
υπόχρεο και ανά πλοίο, με ταυτόχρονη καταχώρηση των βασικών στοιχείων παραλαβής και πληρωμής στο
σύστημα TAXIS.
2. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει τη δυνατότητα εμφάνισης και εκτύπωσης της δήλωσης.
Άρθρο 6
Ισχύς της απόφασης
1. Η παρούσα απόφαση ισχύει για εισόδημα από αμοιβές πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού που
αποκτώνται από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και μετά.
2. Ειδικότερα, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 27/1975 λόγω μεταβίβασης ή
υποθήκευσης του πλοίου, ως προς την υποχρέωση απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στις αμοιβές πληρωμάτων εμπορικού
ναυτικού, η παρούσα απόφαση ισχύει για τις αιτήσεις έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης που θα
υποβληθούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από την επομένη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας και μετά και
αφορούν αμοιβές από 01.09.2020 και μετά. Για δεδουλευμένες αμοιβές μέχρι την 31.8.2020, ο φόρος και η
ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατήθηκαν αποδίδονται από
τους υπόχρεους με χειρόγραφες δηλώσεις ανά πλοίο και με αναλυτικές εγγραφές ανά εργαζόμενο. Για
αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, οι δηλώσεις
απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.
4172/2013, υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ χειρόγραφα για το σύνολο της υποχρέωσης.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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Α.1217/2020
Διαδικασία και προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013,
περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος φυσικών προσώπων, δικαιούχων
εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα οποία μεταφέρουν
τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.
28 Σεπτεμβρίου 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, ν. 4093/2012
και ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α' 167) και ειδικότερα του άρθρου 5Β, του τετάρτου εδαφίου της
παρ. 1 του άρθρου 67 και της παρ. 51 του άρθρου 72 αυτού, όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις των
άρθρων 1 και 14 του ν. 4714/2020 (Α' 148), καθώς και του άρθρου 9 αυτού, όπως ισχύουν,
β) του Κεφαλαίου Α' του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94) και
ειδικότερα των άρθρων 1,2, 7, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν,
γ) των άρθρων 30 και 32 του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α' 170), όπως
ισχύουν,
δ) του ν. 1497/1984 «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών
δημόσιων εγγράφων» (Α' 188),
ε) του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'
45), όπως ισχύουν,
στ) του άρθρου τριακοστού όγδοου του Μέρους Ζ' του άρθρου 1 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από
13.4.2020 Π.Ν.Π. "Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις" (Α' 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π.
"Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα" (Α' 90) και άλλες διατάξεις» (Α'
104),
ζ) τα έγγραφα της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.) της Α.Α.Δ.Ε. με
υπό στοιχεία ΑΤΔ Α 1044841/15-4-2020 και το συνημμένο σε αυτό υπό στοιχεία 9134 ΕΞ 2020/10-04-2020
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δ. ΟΡΓ. Δ 1054856 ΕΞ 2020/19.5.2020 και Δ. ΟΡΓ. Δ 1064007
ΕΞ 2020/ 5.6.2020), για την ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων,
η) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181),
θ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β' 968 και 1238), όπως
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α' 121).
3. Την υπ' αρ. 339/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051).
4. Την υπ' αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως
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ισχύουν και τις αποφάσεις υπ' αρ. 39/3/30-11-2017 του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 689)
και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/ 17-1-2020 του Υπουργού Οικονομικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 27), με θέμα «Ανανέωση
της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
5. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31.07.2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε
όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β' 2743), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Η παρούσα απόφαση εκδίδεται κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 5Β του ν.
4172/2013, όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4714/2020 (Α' 148), για τον
καθορισμό της διαδικασίας υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου αυτού, συμπεριλαμβανομένης της
μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας, της αρμόδιας υπηρεσίας για την υποβολή, εξέταση και έγκριση της
αίτησης, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση, την ανάκλησή της, την υποβολή της δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος, την καταβολή του φόρου, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή
του άρθρου αυτού.
Άρθρο 2
Αρμόδια Υπηρεσία
1. Αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή, εξέταση, έγκριση, απόρριψη της αίτησης για υπαγωγή στις διατάξεις
του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013 για την υποβολή και εξέταση των σχετικών δικαιολογητικών, για την
υποβολή αίτησης ανάκλησης, για την παρακολούθηση της καταβολής του φόρου, καθώς και για τη
συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, ορίζεται η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και
Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής της Α.Α.Δ.Ε. Η Δ.Ο.Υ. αυτή, μετά την
έγκριση της σχετικής αίτησης, ενημερώνει άμεσα το τμήμα Γ' Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα
της Φορολογίας της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της ΑΑΔΕ σχετικά με το κράτος της
τελευταίας φορολογικής κατοικίας του φυσικού προσώπου που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 5Β του
ν. 4172/2013.
2. Αρμόδια υπηρεσία για την ενημέρωση των φορολογικών αρχών του κράτους στο οποίο το φυσικό
πρόσωπο που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013 είχε την τελευταία φορολογική του
κατοικία μέχρι την υποβολή της αίτησής του, σχετικά με τη μεταφορά αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις περί
διεθνούς διοικητικής συνεργασίας όπως αυτές ισχύουν, ορίζεται το Τμήμα Γ' Διεθνούς Διοικητικής
Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της ΑΑΔΕ.
Άρθρο 3
Προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013 και απαιτούμενα
δικαιολογητικά
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, το φυσικό πρόσωπο, δικαιούχος εισοδήματος από
σύνταξη, σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου αυτού, που προκύπτει στην αλλοδαπή, το οποίο μεταφέρει
τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, υπάγεται σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης όπως ορίζεται
στην παρ. 1 του άρθρου 5 της παρούσας, για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή, σύμφωνα με την
παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4172/2013, εφόσον σωρευτικά:
α) δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος τα προηγούμενα πέντε (5) από τα έξι (6) έτη πριν από τη
μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα, και β) μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από
κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την
Ελλάδα.

36 /// www.solcrowe.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ / ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

2. Για την απόδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην
αλλοδαπή, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε εγγράφου από τον ασφαλιστικό φορέα ή άλλη δημόσια
αρχή ή επαγγελματικό ταμείο ή ασφαλιστική εταιρία, από το οποίο να προκύπτει η καταβολή σύνταξης,
στην αλλοδαπή, από κύριο και επικουρικό φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης, από επαγγελματικά ταμεία που
έχουν συσταθεί με νόμο, ή η καταβολή ασφαλίσματος (εφάπαξ ή με τη μορφή περιοδικής παροχής) στο
πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων.
Η πλήρωση της προϋπόθεσης της περίπτωσης α' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, διαπιστώνεται με
βάση τα αρχεία που τηρούνται στη Φορολογική Διοίκηση.
Ειδικότερα, εάν το φυσικό πρόσωπο αιτείται για πρώτη φορά την απόδοση ΑΦΜ, ή εάν εμφανίζεται στα
αρχεία της Φορολογικής Διοίκησης ως φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής τα πέντε (5) από τα έξι (6)
προηγούμενα έτη πριν από την αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας του δεν απαιτείται η
προσκόμιση δικαιολογητικών.
Σε περίπτωση που από τα αρχεία της Φορολογικής Διοίκησης δεν προκύπτει η φορολογική κατοικία του
φορολογουμένου στην αλλοδαπή, για τα πέντε (5) από τα έξι (6) προηγούμενα έτη πριν την αίτηση
μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα, τότε απαιτείται να προσκομίσει, για καθένα από τα έτη
για τα οποία δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία:
(α) Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνει
φορολογικός κάτοικος, από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικός κάτοικος αυτού του κράτους. Εάν
ο φορολογούμενος ήταν κάτοικος κράτους με το οποίο υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
Εισοδήματος (στο εξής ΣΑΔΦΕ), μπορεί να προσκομίσει, αντί της βεβαίωσης, την προβλεπόμενη Αίτηση
για την Εφαρμογή της ΣΑΔΦΕ όπου είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας
(δίγλωσσα έντυπα), συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από την αρμόδια αλλοδαπή
φορολογική αρχή ή
(β) Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται η έκδοση των ανωτέρω από την αρμόδια φορολογική αρχή,
αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή, ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της
σχετικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του, που υπέβαλε στο άλλο κράτος ως φορολογικός κάτοικος
του κράτους αυτού.
γ) Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά (υπό α' ή
β'), επειδή αποδεδειγμένα η αλλοδαπή φορολογική αρχή δεν τα εκδίδει, τότε απαιτείται βεβαίωση από
οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή, με την οποία θα αποδεικνύεται η
μόνιμη και σταθερή εγκατάσταση του προσώπου αυτού στο άλλο κράτος.
3. Τα ως άνω αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, όπως αυτά καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
1497/ 1984 (Α' 188) θα προσκομίζονται κατά τα διεθνή νόμιμα (Κανονισμός ΕΕ 2016/1191, σφραγίδα
apostille, προξενική θεώρηση, θεώρηση από το ελληνικό προξενείο, κατά τα οριζόμενα σε διεθνείς
συνθήκες που έχουν κυρωθεί με νόμο από την Ελλάδα, κατά περίπτωση) και θα γίνονται δεκτά ευκρινή
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αυτών που επικυρώνονται από δικηγόρους, κατά τα οριζόμενα στις
διατάξεις του τετάρτου εδαφίου της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α'45), όπως ισχύει,
ή επικυρωμένα από το πρωτότυπο αντίγραφα αυτών από συμβολαιογράφους, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, ή από πρόσωπο, αρχή ή υπηρεσία που από το νόμο έχει τη δυνατότητα αυτή.
Γ ια τα πρόσωπα, τις Υπηρεσίες και τους φορείς που διενεργούν μεταφράσεις, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, ισχύουν τα αναφερόμενα στο υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Δ. 1002838 ΕΞ 2020/10.01.2020 έγγραφο
της Διεύθυνσης Οργάνωσης της ΑΑΔΕ.
Από τη διαδικασία θεώρησης και μετάφρασης εξαιρούνται οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ
ΣΑΔΦΕ, όπως αυτές ισχύουν για τα κράτη με τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει Συμβάσεις Αποφυγής
Διπλής Φορολογίας. Ειδικές προβλέψεις διέπουν τις ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΑΔΦΕ με
ΗΠΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ και ΜΟΛΔΑΒΙΑ όπως περιγράφονται στις ΠΟΛ.1107/1999, ΠΟΛ.1092/ 2005,
ΠΟΛ.1210/2015 αντίστοιχα για κάθε κράτος. Επίσης εξαιρούνται από τη θεώρηση με τη σφραγίδα της
Χάγης τα έγγραφα και οι πράξεις τα οποία αφορούν στη φορολογική κατοικία (και συνεπώς και τα ΠΦΚ)
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εφόσον εκδίδονται από τις χώρες (πλέον της Κύπρου) που αναφέρονται στο με υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Δ
1172275 ΕΞ 2017 έγγραφο.
4. Σύμφωνα με την προϋπόθεση β' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, απαιτείται το φυσικό πρόσωπο να
μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του από κράτος με το οποίο να είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής
συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα. Η συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής εξετάζεται
αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 2.
5. Το φυσικό πρόσωπο που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 5Β δεν μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις
του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013. Επίσης, εάν το φυσικό πρόσωπο έχει υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου
5Α του ν. 4172/2013 δεν μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις του 5Β διότι δεν πληρείται η πρώτη προϋπόθεση
περί κατοίκου αλλοδαπής.
6. Το φυσικό πρόσωπο, με τη μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας, είναι φορολογικός κάτοικος
Ελλάδας κατά την έννοια των Συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας που έχει συνάψει η
Ελλάδα.
Άρθρο 4
Διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013
1. Το φυσικό πρόσωπο, προκειμένου να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα και να υπαχθεί
στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή κατά τις διατάξεις του
άρθρου 5Β του ν. 4172/2013 υποβάλλει αίτηση, το αργότερο έως την 31η του μηνός Μαρτίου του εκάστοτε
φορολογικού έτους, στο Τμήμα Γ1' - Εφαρμογής Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων
Ημεδαπής της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων
Ημεδαπής.
Με την ανωτέρω αίτηση ο αιτών συνυποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 της παρούσας. Εντός της ίδιας προθεσμίας
υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην
αλλοδαπή και φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας
και έχουν ήδη μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα εντός του προηγούμενου φορολογικού
έτους.
Το φυσικό πρόσωπο δηλώνει στην αίτηση του το κράτος στο οποίο είχε την τελευταία φορολογική κατοικία
του μέχρι την υποβολή της αίτησής του.
Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 31η Μαρτίου του εκάστοτε φορολογικού έτους, γίνονται δεκτές και
εξετάζονται για την υπαγωγή του φορολογούμενου στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης του εισοδήματος
που προκύπτει στην αλλοδαπή για το επόμενο φορολογικό έτος.
2. Η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής,
αφού παραλάβει την ως άνω αίτηση και δικαιολογητικά, οφείλει να συμπληρώσει την σχετική ηλεκτρονική
εφαρμογή ακολουθώντας τις οδηγίες της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε. Η
σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή συμπληρώνεται σε όλα στάδια της διαδικασίας υπαγωγής των
φορολογουμένων στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013.
3. Η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής,
εξετάζει την αίτηση εντός εξήντα (60) ημερών και, εφόσον διαπιστώσει τυχόν ελλείψεις, ενημερώνει τον
αιτούντα για τη συμπλήρωση ή την υποβολή των ορθών δικαιολογη-τικών. Εντός της ίδιας προθεσμίας
εκδίδει απόφαση, με την οποία εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση, αναλόγως της συνδρομής ή μη των
προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας. Με την έγκριση της αίτησης, το φυσικό πρόσωπο
είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4172/2013, για το
φορολογικό έτος για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση του και για δεκαπέντε (15) φορολογικά έτη συνολικά
και ορίζει διεύθυνση κατοικίας στην Ελλάδα. Η ως άνω Δ.Ο.Υ. στη ρητή εγκριτική της απόφαση για
υπαγωγή του φορολογούμενου στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013 τον ενημερώνει ότι η
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υπαγωγή αυτή λύεται πέραν των ετών αυτών και εφεξής ο φορολογούμενος φορολογείται για το παγκόσμιο
εισόδημα του βάσει των γενικών διατάξεων του ν. 4172/2013.
4. Η αίτηση παραλαμβάνεται ακόμα και αν δεν συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα σχετικά δικαιολογητικά
κατά το χρόνο υποβολής της. Το φυσικό πρόσωπο πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά προβλεπόμενα
δικαιολογητικά προς συμπλήρωση του φακέλου του εντός της προθεσμίας των εξήντα (60) ημερών που
προβλέπεται από το νόμο για την έκδοση της απόφασης.
5. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται με ψηφιακή απεικόνιση (scan), μέσω μηνύματος
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (ο κατάλογος των διευθύνσεων
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των αρμοδίων υπηρεσιών της ΑΑΔΕ για την αποστολή των ως άνω μηνυμάτων
δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (www. aade. gr) ή (με φυσικό φάκελο) ταχυδρομικά είτε με
συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς. Είναι, επίσης, δυνατή η κατάθεση των αιτήσεων και
στο γραφείο πρωτοκόλλου της Δ.Ο.Υ. Ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία που
προκύπτει από τη σφραγίδα του Ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή η ημερομηνία
αποστολής του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αντίστοιχα. Το αποδεικτικό του ταχυδρομείου ή της
υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή το αυτοματοποιημένο μήνυμα που αποστέλλεται ως απάντηση στο
ηλεκτρονικό μήνυμα του φορολογουμένου, αποτελεί γι' αυτόν αποδεικτικό υποβολής της αίτησης και επέχει
θέση απόδειξης παραλαβής εκ μέρους του αποδέκτη.
Η απόφαση για την έγκριση μπορεί να αναρτάται μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακής Κοινοποίησης» στη
θυρίδα του φορολογουμένου στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του myTAXISnet της ΑΑΔΕ
υπογεγραμμένη ψηφιακά.
6. Η υπαγωγή ενός φορολογούμενου στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013, δεν επιφέρει
αυτοδικαίως την μεταβολή της φορολογικής κατοικίας άλλων προσώπων, που σχετίζονται με αυτόν, πέραν
του υπαγόμενου σε αυτές.
Άρθρο 5
Έκδοση πράξεων Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου και Καταβολή του φόρου
1. Εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 της παρούσας,
για την υπαγωγή του φορολογουμένου σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει
στην αλλοδαπή, το φυσικό πρόσωπο καταβάλλει κάθε φορολογικό έτος φόρο που υπολογίζεται με
συντελεστή επτά τοις εκατό (7%) επί του συνόλου του εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή, εκτός κι
αν αυτό απαλλάσσεται του φόρου στο κράτος κατοικίας δυνάμει διατάξεων των ΣΑΔΦΕ. Τυχόν φόρος που
έχει καταβληθεί από τον φορολογούμενο στην αλλοδαπή για τα εισοδήματα που καλύπτονται από τον
εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, εκπίπτει από τον φόρο της παραγράφου αυτής, με βάση τις διατάξεις του
άρθρου 9 του ν. 4172/2013 ή της τυχόν εφαρμοστέας ΣΑΔΦΕ, εφόσον είτε προβλέπεται από τις ΣΑΔΦΕ
δικαίωμα φορολόγησης και στα δύο κράτη, είτε δεν υφίσταται ΣΑΔΦΕ με το κράτος πηγής του εισοδήματος.
2. Ο φορολογούμενος, που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 5Β υποχρεούται να δηλώνει όλα τα
εισοδήματα του που προκύπτουν στην ημεδαπή, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.
4172/2013, και τα εισοδήματα που προκύπτουν στην αλλοδαπή, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 5
του ν. 4172/2013, και τα οποία υπόκεινται στην εναλλακτική φορολόγηση.
3. Για τον ως άνω φορολογούμενο, εκδίδεται μία πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4174/2013, για τη συνολική φορολογική του υποχρέωση, που αντιστοιχεί
στα εισοδήματα που προκύπτουν στην ημεδαπή και τα εισοδήματα που προκύπτουν στην αλλοδαπή και τα
οποία υπόκεινται στην εναλλακτική φορολόγηση.
4. Ο φόρος του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013, καταβάλλεται για κάθε φορολογικό έτος σε μία (1) δόση μέχρι
την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου εκάστου έτους και δεν συμψηφίζεται με άλλες φορολογικές
υποχρεώσεις ή τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα του προσώπου που έχει υπαχθεί στον εναλλακτικό τρόπο
φορολόγησης. Για την εκπρόθεσμη καταβολή του φόρου αυτού, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4174/2013
ως ισχύουν.
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5. Το φυσικό πρόσωπο που εντάσσεται στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013, εφόσον σε κάποιο
φορολογικό έτος, και το αργότερο μέχρι την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του έτους αυτού, δεν
καταβάλλει ολόκληρο το οριζόμενο στην παράγραφο 1 ποσό φόρου, παύει να υπάγεται στις διατάξεις του
εν λόγω άρθρου από το οικείο φορολογικό έτος και εφεξής φορολογείται για το παγκόσμιο εισόδημα του
βάσει των γενικών διατάξεων του ν. 4172/2013.
6. Με την καταβολή του ως άνω ποσού φόρου εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του φυσικού
προσώπου που έχει υπαχθεί στις διατάξεις της εναλλακτικής φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει
στην αλλοδαπή. Στο εν λόγω εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή δεν επιβάλλεται ειδική εισφορά
αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013.
7. Το φυσικό πρόσωπο που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013 δεν απαλλάσσεται
από φόρο κληρονομιών ή δωρεών περιουσίας που βρίσκεται στην αλλοδαπή.
Άρθρο 6
Αίτηση Ανάκλησης
1. Το φυσικό πρόσωπο δύναται, σε οποιοδήποτε φορολογικό έτος κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης
στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 της παρούσας περιόδου υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο
φορολόγησης εισοδήματος του στην αλλοδαπή, να υποβάλει αίτηση για την ανάκληση της υπαγωγής του
στις διατάξεις αυτές.
Η αίτηση ανάκλησης υποβάλλεται από τον φορολογούμενο μέχρι την 31η του μηνός Μαρτίου του
φορολογικού έτους για το οποίο ζητείται ανάκληση της υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης
εισοδήματος του στην αλλοδαπή, και ενημερώνεται από τη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής
Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής η σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου
4 της παρούσας.
2. Σε περίπτωση ανάκλησης, το φυσικό πρόσωπο υπάγεται σε φορολογία σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις
για το φορολογικό έτος εντός του οποίου υποβάλλει την αίτηση ανάκλησης και εφεξής δεν υποχρεούται
στην καταβολή του οριζόμενου ποσού φόρου της παρ. 1 του άρθρου 5 της παρούσας. Εκ νέου υπαγωγή
του φυσικού προσώπου στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013 δεν είναι δυνατή.
Άρθρο 7
Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος
1. Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογητέο εισόδημα του προσώπου που υπάγεται στις
διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013, το οποίο τυχόν προκύπτει στην ημεδαπή, κατά την έννοια της
παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4172/2013, υποβάλλεται και η καταβολή του φόρου διενεργείται κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 67 του ν. 4172/2013, ενώ για τα εισοδήματα που προκύπτουν στην αλλοδαπή, κατά
την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4172/2013, και τα οποία υπόκεινται στην εναλλακτική
φορολόγηση υφίσταται υποχρέωση δήλωσης τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.
4172/2013, αλλά η καταβολή του φόρου θα διενεργηθεί με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας.
2. Για τα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013, ως προς την
παραλαβή φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων, ισχύουν τα οριζόμενα στην περ. 121 της υπό
στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31.07.2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε όργανα της
Φορολογικής Διοίκησης», όπως εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 8
Πρώτο έτος εφαρμογής
1. Ειδικά για τις αιτήσεις υπαγωγής στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης που προκύπτει στην αλλοδαπή,
οι οποίες θα υποβληθούν εντός του έτους 2020, η προθεσμία υποβολή της σχετικής αίτησης και των
συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών, ορίζεται μέχρι τις 30.9.2020.
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Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά τις 30.9.2020, γίνονται δεκτές και εξετάζονται προκειμένου για την
υπαγωγή του φορολογούμενου στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης του εισοδήματος που προκύπτει
στην αλλοδαπή για το επόμενο φορολογικό έτος.
Η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής,
εξετάζει τις ως άνω αιτήσεις και εκδίδει απόφαση έως την 27η Οκτωβρίου 2020, με την οποία την εγκρίνει ή
την απορρίπτει, αναλόγως της συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 3 της
παρούσας.
2. Για όσα φυσικά πρόσωπα πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας και έχουν
ήδη μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα εντός του φορολογικού έτους 2019, η δήλωση
φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019 υποβάλλεται μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2020.
Στην περίπτωση αυτή, ο φόρος που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 της παρούσας καταβάλλεται
εφάπαξ εντός (30) ημερών από την έγκριση της αίτησης του φορολογουμένου, ήτοι μέχρι την 26η
Νοεμβρίου 2020.
Σε περίπτωση που έχουν ήδη υποβληθεί και εκκαθαριστεί δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και
δεδομένου ότι συντρέχει λόγος επανεκκαθάρισης, προκειμένου για την εναλλακτική φορολόγηση του
εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή, σύμφωνα με όσα διευκρινίστηκαν στα προηγούμενα άρθρα,
οι φορολογούμενοι υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις χειρόγραφα (χωρίς να παρεμβαίνουν σε κάποιο
από τα πεδία αυτής, με την ένδειξη στο σώμα της δήλωσης: «ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ» βάσει του άρθρου 5Β του ΚΦΕ)
στην αρμόδια για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ. της αρχικής δήλωσης μέχρι την ως άνω οριζόμενη προθεσμία
χωρίς την επιβολή κυρώσεων, προσκομίζοντας την εγκριτική απόφαση της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού
και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής. Σε περίπτωση που έχει ήδη
καταβληθεί αχρεώστητα φόρος, θα ακολουθείται, επίσης, η ίδια διαδικασία μέσω της υποβολής των
τροποποιητικών δηλώσεων χειρόγραφα.
3. Οι αιτήσεις για το τρέχον έτος που αφορούν μεταφορά της φορολογικής κατοικίας για το φορολογικό έτος
2020, παραλαμβάνονται ακόμα και αν δεν συνοδεύονται από τα πρωτότυπα οριζόμενα στην παρ. 2 του
άρθρου 3 της παρούσας σχετικά δικαιολογητικά κατά το χρόνο υποβολής της, εφόσον υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο φορολογούμενος δηλώνει ότι πληροί τις προϋποθέσεις και ότι αδυνατεί
να τα προσκομίσει με τον προβλεπόμενο τρόπο, και κατά τα διεθνή νόμιμα, λόγω του ότι οι αντίστοιχες
υπηρεσίες βρίσκονται σε αναστολή ή περιορισμό της λειτουργίας τους λόγω των συνεπειών της πανδημίας
του COVID-19. Ο φορολογούμενος υποχρεούται να προσκομίσει τα δικαιολογητικά όπως προβλέπεται
στην παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας προς συμπλήρωση του φακέλου του σε εύλογο χρόνο και το
αργότερο μέχρι και 30 Νοεμβρίου 2020.
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
1. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά
και δεν επηρεάζουν την εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα για την
αποφυγή της διπλής φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου.
2. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Υφυπουργός Οικονομικών - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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Ε. 2150/2020
Κοινοποίηση και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης α'
της παραγράφου 54 του άρθρου 72 του ν.4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύουν μετά την
ψήφιση του ν.4701/2020 (Α'128), οι οποίες αφορούν σε πράξεις διοικητικού ή διορθωτικού
προσδιορισμού φόρου που εκδίδονται από 1.1.2020 για αναδρομικά ποσά πρώτων
συντάξεων
Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2020
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 54 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013
(ΚΦΔ), όπως ισχύουν μετά την ψήφιση του ν. 4701/2020, σχετικά με τις πράξεις διοικητικού/διορθωτικού
προσδιορισμού Φόρου που εκδίδονται από 1.1.2020, οι οποίες αφορούν αναδρομικά ποσά συντάξεων και
σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με την περίπτωση α' της παραγράφου 54 του άρθρου 72 ΚΦΔ προβλέπεται ότι για αναδρομικά
εισοδήματα από συντάξεις που αφορούν τα φορολογικά έτη 2014 έως και 2017, ανάγονται σε έτος άλλο
από εκείνο στο οποίο εισπράχθηκαν και καταβλήθηκαν στον φορολογούμενο από 1.1.2015 έως και
31.12.2018, για τα οποία εκδίδεται από την 1.1.2020 και μετά:
αα) πράξη διοικητικού προσδιορισμού με βάση εκπρόθεσμη αρχική δήλωση που υποβλήθηκε από τον
φορολογούμενο ή με βάση στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με την
παρ.2 του άρθρου 32 ΚΦΔ (οίκοθεν εκκαθάριση), ή
αβ) πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου κατόπιν εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης, σύμφωνα
με το άρθρο 34 ΚΦΔ, το διαδικαστικό πρόστιμο του άρθρου 54 ΚΦΔ δεν εφαρμόζεται και οι τόκοι
εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 53 ΚΦΔ δεν μπορούν να υπερβούν το 20% του κύριου φόρου
που προσδιορίζεται με την πράξη, εφόσον πρόκειται για το πρώτο έτος καταβολής σύνταξης, η
οποία έγινε καθυστερημένα από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.
2. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω εισοδήματα συντάξεων καταβλήθηκαν αναδρομικά από την 1.1.2014
έως και 31.12.2018, αφορούν σε χρήσεις έως και τις 31.12.2013 και εκδίδεται πράξη
διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου κατόπιν εκπρόθεσμης δήλωσης από τον φορολογούμενο ή
εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισμού σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 32 ΚΦΔ, από την 1.1.2020
και μετά, εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρ.18 του άρθρου 72 ΚΦΔ( κυρώσεις σε εκπρόθεσμες
χρεωστικές δηλώσεις για χρήσεις μέχρι και τις 31.12.2013), οι επιβαλλόμενες κυρώσεις δεν δύναται να
υπερβούν το 20% του κυρίου φόρου που προσδιορίζεται κατά την έκδοση της πράξης
διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και το πρόστιμο του άρθρου 54 ΚΦΔ δεν εφαρμόζεται.
3. Διευκρινίζεται ότι στον νόμο δεν γίνεται αναφορά στο είδος της σύνταξης (κύρια, επικουρική κλπ).
Συνεπώς, η ευεργετική αυτή ρύθμιση καταλαμβάνει το πρώτο έτος καταβολής της σύνταξης για όλες τις
συντάξεις, ανεξαρτήτως αν είναι κύριες ή επικουρικές ή άλλης μορφής.
4. Προκειμένου οι φορολογούμενοι να τύχουν της ρύθμισης αυτής, κατά την υποβολή της εκπρόθεσμης
δήλωσης των ως άνω αναδρομικών ποσών συντάξεων, μαζί με τη φορολογική δήλωση υποβάλλουν αίτηση
(ως συνημμένο υπόδειγμα) για τη μη εφαρμογή του προστίμου του άρθρου 54 ΚΦΔ, καθώς και για τον
περιορισμό των τόκων στο 20% του κύριου φόρου, η οποία συνοδεύεται από κάθε πρόσφορο μέσο (όπως
για παράδειγμα την απόφαση της συνταξιοδότησης συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής), με το οποίο
πρέπει να αποδεικνύεται το έτος κατά το οποίο ο φορολογούμενος εισέπραξε καθυστερημένα για πρώτη
φόρα σύνταξη (κύρια, επικουρική, μερίσματα κλπ) από τον ασφαλιστικό του φορέα. Στην περίπτωση που
τα αναδρομικά ποσά της σύνταξης ανάγονται σε περισσότερα έτη, συνυποβάλλονται με την αίτηση και
δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτουν τα έτη, όπως για παράδειγμα την ετήσια βεβαίωση του φορέα
στην οποία αναφέρονται διακεκριμένα τα εισοδήματα ανά έτος ή τα ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων.
5. Οι ως άνω εκπρόθεσμες δηλώσεις αναδρομικών συντάξεων με τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται
με ψηφιακή απεικόνιση (scan) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Προϊστάμενο της
αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή (με φυσικό φάκελο) ταχυδρομικά είτε με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία
ταχυμεταφοράς. Είναι, επίσης, δυνατή η κατάθεση των δηλώσεων και στο γραφείο πρωτοκόλλου της
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Δ.Ο.Υ.. Ημερομηνία υποβολής της δήλωσης θεωρείται η ημερομηνία που προκύπτει από τη σφραγίδα του
Ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή η ημερομηνία αποστολής του μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου αντίστοιχα. Το αποδεικτικό του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή το
αυτοματοποιημένο μήνυμα που αποστέλλεται ως απάντηση στο ηλεκτρονικό μήνυμα του φορολογουμένου,
αποτελεί γι' αυτόν αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης και επέχει θέση απόδειξης παραλαβής εκ μέρους
του αποδέκτη.
6. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος επιλέγει την αποστολή αίτησης με ψηφιακή απεικόνιση (scan)
μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορεί να ανατρέξει στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ
(www.aade.gr) στην οποία δημοσιοποιείται ο κατάλογος των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των
αρμοδίων υπηρεσιών της ΑΑΔΕ για την αποστολή μηνυμάτων (https://www.aade.gr/menoy/aade/epikoinonia).
7. Οι πράξεις προσδιορισμού του φόρου που εκδίδονται με βάση τα ανωτέρω αναρτώνται στην θυρίδα του
φορολογουμένου στην προσωποποιημένη πληροφόρηση στο myTAXISnet της ΑΑΔΕ, και ακολουθεί
ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα από τον φορολογούμενο διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εναλλακτικά, οι πράξεις διοικητικού προσδιορισμού κοινοποιούνται με απλή επιστολή, σύμφωνα με την
παράγραφο 4 του άρθρου 5 του ΚΦΔ.
8. Σε περίπτωση που έχουν ήδη εκδοθεί από 1.1.2020 πράξεις προσδιορισμού φόρου μέχρι τη δημοσίευση
της παρούσας, και αφορούν ποσά «πρώτων» συντάξεων που καταβλήθηκαν αναδρομικά από την 1.1.2014
έως και 31.12.2018 και αφορούν σε χρήσεις έως και τις 31.12.2013 ή ποσά «πρώτων» συντάξεων που
καταβλήθηκαν στον φορολογούμενο από 1.1.2015 έως και 31.12.2018 και αφορούν τα φορολογικά έτη
2014 έως και 2017, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος συνυποβαλλομένων των
δικαιολογητικών της παραγράφου 4 της παρούσας, προκειμένου να υπαχθούν στις διατάξεις της παρ.54 α'
του άρθρου 72 ΚΦΔ. Εφόσον γίνει δεκτό το αίτημα, επιπλέον ποσά που βεβαιώθηκαν διαγράφονται και
ποσά που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως επιστρέφονται σύμφωνα με το άρθρο 42 ΚΦΔ.
9. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος υπαγωγής στις διατάξεις της παρ.54 α' του άρθρου 72 ΚΦΔ, ο
φορολογούμενος
έχει
δικαίωμα
άσκησης
ενδικοφανούς
προσφυγής
κατά
της
πράξης
διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, καθώς και κατά της ρητής ή σιωπηρής απόρριψης του
αιτήματος σε περίπτωση που έχει ήδη εκδοθεί πράξη προσδιορισμού φόρου πριν την έκδοση της
παρούσας εγκυκλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 63 ΚΦΔ.
10. Διευκρινίζεται ότι για τον υπολογισμό των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής φόρου του άρθρου 53 ΚΦΔ
δεν λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα από την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης έως την έκδοση
και ανάρτηση της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου στην Προσωποποιημένη
Πληροφόρηση του myTAXISnet της ΑΑΔΕ.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ε.2115/2020
Κοινοποίηση και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ.53 και 54β
του άρθρου 72 του ν.4174/2013 (Α'170), όπως ισχύουν μετά την ψήφιση του ν.4701/2020
(Α'128),οι οποίες αφορούν ποσά αναδρομικών εισοδημάτων που εισπράχθηκαν το 2013,
για τα οποία εκδόθηκαν πράξεις προσδιορισμού φόρου εντός του 2019, με βάση στοιχεία
που είχε στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση
Αθήνα, 24 Ιουλίου 2020
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παραγράφων 53 και 54β του άρθρου 72 του ν.4174/2013 (ΚΦΔ),όπως
ισχύουν μετά την ψήφιση του ν.4701/2020, σχετικά με τις πράξεις Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου που
εκδόθηκαν εντός του 2019 με βάση στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση και
αφορούσαν αναδρομικές αποδοχές και συντάξεις που εισπράχθηκαν το έτος 2013, και κατόπιν της
δημοσίευσης της Α. 1169/2020 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β' 3008), σας γνωρίζουμε τα
ακόλουθα:
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1. Με την παρ. 53 περίπτωση α' προβλέπεται ότι, κατ' εξαίρεση, άμεσος προσδιορισμός φόρου ή πράξεις
προσδιορισμού φόρου ή επιβολής προστίμου που εκδόθηκαν εντός του 2019, για τις οποίες συντρέχει
οποιοσδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στις περ. α' και β' της παρ. 1 του άρθρου 63Β του ν.
4174/2013, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 30 του ν. 4701/2020 και για τις οποίες δεν έχει ασκηθεί
ενδικοφανής προσφυγή ή προσφυγή ενώπιον του δικαστηρίου έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του
άρθρου 63Β (ήτοι έως 30.6.2020, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4701/2020), δύνανται να ακυρωθούν ή
να τροποποιηθούν κατ' εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 63Β ΚΦΔ, δηλαδή κατόπιν
αίτησης του φορολογούμενου. Για τον σκοπό αυτό η αίτηση του φορολογούμενου για ακύρωση ή
τροποποίηση υποβάλλεται έως τις 31.7.2020 και η πράξη της Φορολογικής Διοίκησης εκδίδεται μέχρι τις
30.9.2020. Επισημαίνεται ότι με το άρθρο 19 του Σχεδίου Νόμου Υπουργείου Οικονομικών «Φορολογικές
παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην
ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ)
2018/1910 ΚΑΙ (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID- 19 και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε
στη Βουλή στις 18.7.2020, προβλέπεται ότι με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή
της ΑΑΔΕ οι προθεσμίες που προβλέπονται στην παρ. 53α του άρθρου 72ΚΦΔ μπορούν να
τροποποιούνται με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογούμενων και την εύρυθμη λειτουργία
των υπηρεσιών.
2. Έως τις 30.9.2020 δύναται να γίνει και η ακύρωση ή τροποποίηση άμεσου προσδιορισμού φόρου, της
πράξης προσδιορισμού του φόρου και της πράξης επιβολής προστίμου, εφόσον έχει εκδοθεί, χωρίς αίτηση
του φορολογούμενου, κατ' ανάλογη εφαρμογή των οριζόμενων στην παρ. 3 του άρθρου 63Β ΚΦΔ.
3. Στις περιπτώσεις που έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή της οποίας η προθεσμία εξέτασης
παρατάθηκε έως την 30.9.2020 {άρθρο έκτο περ. 4 ΠΝΠ Α' 75/30.3.2020, όπως κυρώθηκε και ισχύει με το
άρθρο 1 ν. 4684/2020 (Α'86) και Α 1122/2020 Κοινή Απόφαση Υπουργού Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ
(Β'2088), η προθεσμία αυτή διακόπτεται από την έναρξη ισχύος του άρθρου 63Β ΚΦΔ (ήτοι από 30.6.2020)
και η ασκηθείσα ενδικοφανής προσφυγή λογίζεται ως αίτηση του φορολογούμενου για την ακύρωση ή
τροποποίηση, εξετάζεται ως τέτοια και η σχετική πράξη εκδίδεται έως τις 30.9.2020.Η Διεύθυνση Επίλυσης
Διαφορών αποστέλλει κατάσταση των σχετικών ενδικοφανών προσφυγών ανά αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την
άμεση ενημέρωση και την έγκαιρη οργάνωση των απαιτούμενων ενεργειών εκ μέρους των Δ.Ο.Υ. Η
αποστολή των φυσικών φακέλων θα πραγματοποιηθεί, όπου αυτό χρειασθεί, σταδιακά λόγω του χρόνου
που απαιτεί η διαχείριση του μεγάλου πλήθους των ενδικοφανών προσφυγών. Στην περίπτωση ήδη
ασκηθείσας ενδικοφανούς προσφυγής, ο φορολογούμενος έχει το δικαίωμα να προβάλει ως
επιπρόσθετους λόγους τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 63Β ΚΦΔ.
Για τις υποθέσεις αυτές και σε περίπτωση ρητής απόρριψης του αιτήματος ακύρωσης ή τροποποίησης,
επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κατά της πράξης απόρριψης, κατά τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 63 ΚΦΔ, με την οποία μπορούν να προβάλλονται και οι λόγοι που έχουν ήδη προβληθεί με την
αρχικώς ασκηθείσα ενδικοφανή προσφυγή.
4. Σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης του αιτήματος ακύρωσης ή τροποποίησης λόγω άπρακτης
παρέλευσης της προθεσμίας του προηγουμένου εδαφίου, η αρχικώς ασκηθείσα ενδικοφανής προσφυγή και
κάθε σχετικό έγγραφο διαβιβάζεται προς τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών μέχρι τις 31.10.2020 και η
προθεσμία εξέτασης της ενδικοφανούς προσφυγής εκκινεί εκ νέου από την 1η.11.2020.
5. Περαιτέρω, ορίζεται ότι οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 63 ΚΦΔ (αναστολή καταβολής ποσοστού
πενήντα τοις εκατό κατά την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής) εφαρμόζονται κατ' εξαίρεση και για όλες τις
υποθέσεις της περίπτωσης αυτής.
6. Μαζί με την αίτηση για ακύρωση ή τροποποίηση ο φορολογούμενος πρέπει να υποβάλει και
δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτουν τα έτη στα οποία ανάγονται τα αναδρομικά. Τέτοια
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά:
- η ετήσια βεβαίωση αποδοχών που εκδίδεται από τον αρμόδιο φορέα στην οποία αναφέρονται
διακεκριμένα τα εισοδήματα ανά έτος ή
- τα ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων.
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Στη βάση των δικαιολογητικών αυτών υποβάλλονται, αν δεν έχουν υποβληθεί σε προγενέστερο χρόνο, οι
σχετικές τροποποιητικές δηλώσεις που συνοδεύουν την αίτηση. Επισημαίνεται ότι κατά την παραλαβή των
δηλώσεων αυτών ελέγχεται ότι στις εν λόγω τροποποιητικές περιλαμβάνεται αθροιστικά το σύνολο του
ποσού το οποίο προκύπτει από την βεβαίωση αποδοχών που είχε αποσταλεί από τον φορέα και είναι
διαθέσιμη στη φορολογική διοίκηση.
Αν για οποιονδήποτε λόγο ο φορολογούμενος αδυνατεί να προσκομίσει δικαιολογητικά από τα οποία να
προκύπτει διακεκριμένα ανά έτος το ποσό που εισέπραξε, η κατανομή των εισοδημάτων γίνεται στα τρία (3)
προηγούμενα της είσπραξης των αναδρομικών εισοδημάτων έτη, δηλαδή στα οικονομικά έτη 2011, 2012
και 2013, εφόσον γίνεται αντίστοιχα και η υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων από τους
φορολογούμενους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Α 1169/2020 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β'
3008). Δηλώσεις που υποβάλλονται, στο στάδιο αυτό και στο πλαίσιο της ως άνω διαδικασίας, με την
επιφύλαξη του άρθρου 20 ΚΦΔ δεν γίνονται δεκτές και η αίτηση του φορολογούμενου θα απορρίπτεται.
7. Αν έχουν υποβληθεί τροποποιητικές δηλώσεις από τον φορολογούμενο με τα αναδρομικά εισοδήματα
που εισπράχθηκαν το 2013 και έχουν εκκαθαριστεί πριν την έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού
φόρου του άρθρου 32 παρ. 2 ΚΦΔ που πραγματοποιήθηκε εντός του 2019 βάσει των οδηγιών του ΔΕΑΦ Α
1174594 ΕΞ 2019/17-12-2019 εγγράφου, η Δ.Ο.Υ προβαίνει σε ακύρωση της σχετικής πράξης χωρίς άλλη
ενέργεια, κατόπιν αιτήματος του φορολογούμενου.
8. Με την περίπτωση β' της παρ.53 του άρθρου 72 ΚΦΔ, ορίζεται ότι πράξεις επιβολής προστίμου που
αφορούν χρήσεις έως τις 31.12.2013 και εκδόθηκαν κατ' εφαρμογή της παρ.2 του άρθρου 32 ΚΦΔ με βάση
στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση, ακυρώνονται από την Φορολογική Διοίκηση και
χωρίς να απαιτείται αίτηση του φορολογούμενου, εφόσον κατά την έκδοση της πράξης προσδιορισμού
φόρου δεν προκύπτει ποσό φόρου προς καταβολή (όταν δηλαδή το αποτέλεσμα είναι μηδενικό ή
πιστωτικό). Διευκρινίζεται ότι στην έννοια του πιστωτικού αποτελέσματος περιλαμβάνονται και περιπτώσεις
με μικρότερο πιστωτικό ποσό σε σχέση με το αποτέλεσμα της αρχικής υποβληθείσας δήλωσης. Η
ακύρωση των σχετικών πράξεων διενεργείται οίκοθεν, σύμφωνα με την Α. 1169/2020Απόφαση, ωστόσο,
παρέχεται η δυνατότητα στον φορολογούμενο να υποβάλει σχετικό αίτημα.
9. Με την περίπτωση β' της παραγράφου 54του άρθρου 72 ΚΦΔ προβλέπεται ότι οι πρόσθετοι φόροι ή το
πρόστιμο του άρθρου 54 ΚΦΔ και οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 53 ΚΦΔ που επιβλήθηκαν
με πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου που αφορούν σε χρήσεις έως τις 31.12.2013 και εκδόθηκαν
εντός του έτους 2019, κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 32 ΚΦΔ, με βάση στοιχεία που είχε στη
διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση, για αποδοχές που εισπράχθηκαν αναδρομικά εντός του 2013, δεν
δύναται να υπερβούν το 20% του κύριου φόρου που προσδιορίσθηκε κατά την έκδοση της πράξης, εφόσον
πρόκειται για το πρώτο έτος καταβολής σύνταξης, η οποία έγινε καθυστερημένα από τον οικείο
ασφαλιστικό φορέα.
10. Διευκρινίζεται ότι στον νόμο δεν γίνεται αναφορά στο είδος της σύνταξης (κύρια, επικουρική, Μετοχικά
Ταμεία κλπ).Συνεπώς, η ευεργετική αυτή ρύθμιση καταλαμβάνει το πρώτο έτος καταβολής της σύνταξης για
όλες τις συντάξεις, ανεξαρτήτως αν είναι κύριες ή επικουρικές.
11. Ο περιορισμός των πρόσθετων φόρωνή του προστίμου του άρθρου 54 ΚΦΔ και των τόκων
εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 53 ΚΦΔ στο 20% του κύριου φόρου ισχύει για τα ανωτέρω
εισοδήματα που θα εκκαθαριστούν εκ νέου από την αρμόδια υπηρεσία κατ' εφαρμογή των διατάξεων της
παρ. 53α του άρθρου 72 ΚΦΔ και της διαδικασίας που περιγράφεται στην παρ.6 της παρούσας, δηλαδή για
τις τροποποιητικές δηλώσεις όλων των ετών που ανάγονται τα σχετικά ποσά των αναδρομικών συντάξεων
και θα υποβληθούν από τον φορολογούμενο. Ισχύει επίσης και για τους φορολογούμενους που δεν
επιθυμούν να αμφισβητήσουν την πράξη που εκδόθηκε με βάση την παρ. 2 του άρθρου 32 ΚΦΔ για τα
αναδρομικά που καταβλήθηκαν το 2013 και επιθυμούν να τύχουν μόνο του περιορισμού των πρόσθετων
φόρων ή τόκου και προστίμου, κατά τα ανωτέρω. Για το σκοπό αυτό απαιτείται σχετικό αίτημα του
φορολογουμένου, προκειμένου να εκδοθεί η νέα πράξη από τη Φορολογική Διοίκηση με την οποία οι
πρόσθετοι φόροι ή οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 53 ΚΦΔ περιορίζονται σε ποσοστό είκοσι
τοις εκατό (20%) του κύριου φόρου και το πρόστιμο του άρθρου 54 ΚΦΔ διαγράφεται. Το αίτημα
υποβάλλεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στην Α 1169/2020Απόφαση και συνοδεύεται από κάθε
πρόσφορο μέσο(απόφαση συνταξιοδότησης συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής) με το οποίο πρέπει
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να αποδεικνύεται ότι εντός του 2013 ο φορολογούμενος εισέπραξε καθυστερημένα για πρώτη φόρα
σύνταξη από τον ασφαλιστικό του φορέα.
12. Σε περίπτωση κατάργησης ή αναστολής λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. που εξέδωσε την προσβαλλόμενη
πράξη, η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία υποδοχής. Συγκεκριμένα, εντός του 2020 επήλθαν οι κάτωθι
μεταβολές:
α. ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΥ Α' και Β' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ και ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
β. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Α'-Β' Τάξεως στη ΔΟΥ ΙΓ Αθηνών
γ. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΟΥ Χαλανδρίου Α'- Β' Τάξεως στη ΔΟΥ Χολαργού
Από 10/8/2020:
α. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΟΥ Νέας Σμύρνης Α'-Β'Τάξεως στη ΔΟΥ Καλλιθέας
β. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΟΥ Αγίου Δημητρίου Α'- Β' Τάξεως στη ΔΟΥ Ηλιούπολης
γ. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου Α'-Β'Τάξεως στη ΔΟΥ Γλυφάδας
Από 7-9-2020:
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΟΥ Αχαρνών Α' - Β' Τάξεως στη ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων. Σε περίπτωση υποβολής
αίτησης σε αναρμόδια Δ.Ο.Υ., η αίτηση διαβιβάζεται άμεσα από την υπηρεσία παραλαβής στην αρμόδια
υπηρεσία, είτε ταχυδρομικά είτε ηλεκτρονικά, ανάλογα με τον τρόπο υποβολής της, με παράλληλη
ενημέρωση του αιτούντος.
13. Σεπερίπτωση που ο φορολογούμενος επιλέγει την αποστολή αίτησης με ψηφιακή απεικόνιση (scan)
μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορεί να ανατρέξει στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ
(www.aade.gr) στην οποία δημοσιοποιείται ο κατάλογος των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των
αρμοδίων υπηρεσιών της ΑΑΔΕ για την αποστολή μηνυμάτων (https://www.aade.gr/menov/aade/epikoinonia).
14. Επιπλέον, γίνεται δεκτό ότι εφόσον η αίτηση υποβληθεί εμπρόθεσμα παραλαμβάνεται ακόμα και αν ο
φορολογούμενος δεν συνυποβάλλει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης τα σχετικά δικαιολογητικά, υπό
την προϋπόθεση ότι δηλώνει ότι σε μεταγενέστερο χρόνο και το αργότερο δεκαπέντε μέρες πριν την
εκπνοή της προθεσμίας εξέτασης, θα υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά/ δηλώσεις. Στην περίπτωση
αυτή η αρμόδια υπηρεσία δεν προβαίνει σε καμία ενέργεια ως την συμπλήρωση του φακέλου από τον
φορολογούμενο. Αν η εν λόγω προθεσμία παρέλθει και ο φορολογούμενος δεν έχει συμπληρώσει το
φάκελο με το απαιτούμενο δικαιολογητικό, η αίτηση απορρίπτεται.
15. Εάν ο φορολογούμενος ζητά την ακύρωση πράξης προσδιορισμού φόρου για το λόγο ότι είχε υποβάλει
σε προγενέστερο χρόνο δηλώσεις αναδρομικών (ετών 2012 και πιο παλιά), οι οποίες, όμως, δεν είχαν
εκκαθαριστεί, η Δ.Ο.Υ. προβαίνει πρώτα σε άμεση εκκαθάριση αυτών και το εκπρόθεσμο υπολογίζεται
μέχρι την ημερομηνία υποβολής αυτών των δηλώσεων, εκτός εάν οι δηλώσεις είχαν υποβληθεί εντός του
2014 (έτος χορήγησης της βεβαίωσης των αναδρομικών), οπότε και δεν επιβάλλονται κυρώσεις καθώς
αυτές θεωρούνται εμπρόθεσμες. Επισημαίνεται, ότι δεν τίθεται ζήτημα παραγραφής, διότι η Φορολογική
Διοίκηση, με την έκδοση της πράξης δυνάμει της παρ.2 του άρθρου 32 ΚΦΔ εντός του 2019 διέκοψε την
παραγραφή για τα εισοδήματα αυτά.
16. Όμοια, δεν γεννάται ζήτημα παραγραφής και για τις αρχικές/συμπληρωματικές δηλώσεις που
υποβάλλονται κατόπιν αίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 53α του άρθρου 72 ΚΦΔ, προκειμένου
να κατανεμηθεί το ποσό των αναδρομικών σε περισσότερα έτη, καθόσον για τα αναδρομικά που
καταβλήθηκαν το 2013, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ήταν η 31.12.2014(ανεξάρτητα από το
έτος/έτη που αφορούσαν τα αναδρομικά εισοδήματα).Ο χρόνος παραγραφής ξεκινά από την 31.12.2014
και συμπληρώνεται την 31.12.2019 εφαρμοζόμενων των διατάξεων της παρ.11 του άρθρου 72ΚΦΔ και
παρ.1 άρθρου 84 ν.2238/1994, συνεπώς με την έκδοση των πράξεων προσδιορισμού φόρου εντός του
2019 σύμφωνα με την παρ.2 άρθρου 32 ΚΦΔ διακόπηκε ο χρόνος παραγραφής.
17. Σε περίπτωση ρητής απόρριψης της αίτησης, εκδίδεται πράξη απόρριψης ως συνημμένο ενδεικτικό
υπόδειγμα. Ο φορολογούμενος έχει δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά της απορριπτικής
πράξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 63 ΚΦΔ. Ειδικά στην περίπτωση προηγηθείσας
ενδικοφανούς προσφυγής η οποία εξετάστηκε από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ως αίτηση και απορρίφθηκε

46 /// www.solcrowe.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ / ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

σιωπηρά λόγω άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας (30.9.2020),η αρχικώς ασκηθείσα ενδικοφανής
προσφυγή και κάθε σχετικό έγγραφο διαβιβάζεται προς τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών μέχρι τις
31.10.2020 και η προθεσμία εξέτασης της ενδικοφανούς προσφυγής εκκινεί εκ νέου από την 1.11.2020.
18. Οι νέες πράξεις προσδιορισμού φόρου που εκδίδονται με βάση τα ανωτέρω, η διαγραφή των
προστίμων καθώς και η απόρριψη της αίτησης του φορολογουμένου αναρτώνται στη θυρίδα του
φορολογουμένου στην προσωποποιημένη πληροφόρηση στο myTAXISnet της ΑΑΔΕ κατά τα οριζόμενα
στην Α 1169/2020 Απόφαση.
19. Ο φόρος που βεβαιώνεται από την εκκαθάριση των αρχικών ή συμπληρωματικών δηλώσεων
καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη βεβαίωσή του
φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 9 του προϊσχύοντος Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος (ν.2238/1994).
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ε.2132/2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 4714/2020 (Α' 148) για τη μείωση
προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και παροχή οδηγιών
σχετικά με την εφαρμογή τους
Αθήνα, 11 Αυγούστου 2020
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4714/2020 (Α'148/31.7.2020), με τις οποίες
προστέθηκε νέα παράγραφος 59 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 (Α' 167) και παρέχουμε τις ακόλουθες
οδηγίες για την εφαρμογή τους:
1. Σύμφωνα με το δυο πρώτα εδάφια της νέας ως άνω παραγράφου: «59. Ειδικά για το φορολογικό έτος
2019, το ποσό προκαταβολής φόρου εισοδήματος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 των άρθρων 69 και 71
μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών που δηλώνεται για σκοπούς Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) (κωδικός 312 δήλωσης ΦΠΑ) του πρώτου (1ου) εξαμήνου του 2020 έναντι του
πρώτου (1ου) εξαμήνου του 2019, ως εξής:
Μείωση του κύκλου εργασιών ΦΠΑ το 1ο εξάμηνο 2020
έναντι του 1ου εξαμήνου 2019

Μείωση προκαταβολής φόρου
εισοδήματος

≥ 5% έως και 15%

30%

15,01% έως και 25%

50%

25,01% έως και 35%

70%

>35%

100%

Για τον ανωτέρω υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη:
1) Οι δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου (1ου) εξαμήνου 2019 που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του
παρόντος και
2) οι δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου (1ου) εξαμήνου του 2020, ως εξής:
α) για τηρούντες απλογραφικά λογιστικά αρχεία, η δήλωση ΦΠΑ του πρώτου (1ου) τριμήνου που έχει
υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και η δήλωση ΦΠΑ του δευτέρου (2ου) τριμήνου που
υποβάλλεται μέχρι τις 31.7.2020 ή
β) για τηρούντες διπλογραφικά λογιστικά αρχεία, οι δηλώσεις ΦΠΑ Ιανουαρίου - Μαΐου που έχουν
υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και η δήλωση ΦΠΑ Ιουνίου που υποβάλλεται μέχρι τις
31.7.2020.»
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Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω παρατίθενται τα ακόλουθα παραδείγματα:
Παράδειγμα Α'
Έστω επιχείρηση (φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα) εμφανίζει κύκλο εργασιών ΦΠΑ
1ου εξαμήνου 2019 80.000 ευρώ, ενώ αντίστοιχα εμφανίζει κύκλο εργασιών ΦΠΑ 1ου εξαμήνου 2020
60.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή η ποσοστιαία μείωση του κύκλου εργασιών ΦΠΑ που έχει επέλθει κατά
το 1ο εξάμηνο 2020 συγκριτικά με το 1ο εξάμηνο 2019 είναι είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και επομένως, με
βάση τις ως άνω διατάξεις, η επιχείρηση δικαιούται μείωση προκαταβολής φόρου πενήντα τοις εκατό (50%)
για το φορολογικό έτος 2019.
Παράδειγμα Β'
Έστω επιχείρηση (φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα) εμφανίζει κύκλο εργασιών ΦΠΑ
1ου εξαμήνου 2019 120.000 ευρώ, ενώ αντίστοιχα εμφανίζει κύκλο εργασιών ΦΠΑ 1ου εξαμήνου 2020
40.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή η ποσοστιαία μείωση του κύκλου εργασιών ΦΠΑ που έχει επέλθει κατά
το 1ο εξάμηνο 2020 συγκριτικά με το 1ο εξάμηνο 2019 είναι εξήντα έξι και εξήντα έξι τοις εκατό (66,66)%
και επομένως, με βάση τις κείμενες διατάξεις, η επιχείρηση δικαιούται μείωση προκαταβολής φόρου εκατό
τοις εκατό (100%) για το φορολογικό έτος 2019.
2. Σύμφωνα με το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της νέας παρ. 59 άρθρου 72 ΚΦΕ: «Για νομικό
πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχει
υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΠΑ καθ' όλη τη διάρκεια των συγκρινόμενων εξαμήνων, το ποσό της
προκαταβολής φόρου εισοδήματος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 των άρθρων 69 και 71 μειώνεται κατά
πενήντα τοις εκατό (50%). Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση
που νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα
μετατάχθηκε από απαλλασσόμενο ΦΠΑ καθεστώς σε μη απαλλασσόμενο ή αντιστρόφως, κατά τα
συγκρινόμενα εξάμηνα των ετών 2019 και 2020.
Ειδικά, το ποσό προκαταβολής φόρου εισοδήματος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 των άρθρων 69 και 71
μηδενίζεται για νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική
δραστηριότητα, το οποίο:
α) είναι υποκείμενο σε ΦΠΑ, ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα που ανήκει στον τριτογενή τομέα και
πραγματοποίησε κατά το τρίτο (3ο) τρίμηνο του 2019 ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) του
ετήσιου κύκλου εργασιών ΦΠΑ του ίδιου έτους ή β) εντάσσεται στους κλάδους των αεροπορικών ή
ακτοπλοϊκών μεταφορών.»
Επισημαίνεται ότι για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στην περ. α', η προκαταβολή μηδενίζεται/δεν
υπολογίζεται για όλες τις υπαγόμενες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της δήλωσης
έναρξης εργασιών, εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα/νομικές οντότητες, ή από το χρόνο απόκτησης
για πρώτη φορά εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα.
Αν η νεοϊδρυόμενη επιχείρηση τριτογενούς τομέα δεν καλύπτει την προϋπόθεση της περ. α', τότε για αυτήν
θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί μειωμένης προκαταβολής κατά 50% (σύμφωνα με τον κανόνα που
περιλαμβάνεται στο άρθρο 69 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο ή άρθρο 71 παρ. 3, κατά περίπτωση).
Επισημαίνεται επίσης ότι το ποσό προκαταβολής φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019
μηδενίζεται για τις επιχειρήσεις της β' περίπτωσης ακόμα και όταν η ένταξή τους στους κλάδους των
αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών μεταφορών πραγματοποιήθηκε εντός του 2020.
Για την καλύτερη κατανόηση της περίπτωσης που μηδενίζεται το ποσό της προκαταβολής φόρου
παρατίθενται τα ακόλουθα παραδείγματα:
Παράδειγμα Γ'
Έστω επιχείρηση (φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα) που ανήκει στον τριτογενή
τομέα της οικονομίας (όπως αυτός ορίζεται στην Α.1186/2020, Β' 3327, ήτοι περιλαμβάνεται στους τομείς Ζ'
έως και ΙΘ' της εθνικής ονοματολογίας των οικονομικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ 2008) που ορίζονται στην
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ΑΥΟ ΠΟΛ.1133/2008, όπως ισχύει) εμφανίζει ετήσιο κύκλο εργασιών ΦΠΑ για το 2019 120.000 ευρώ, εκ
των οποίων στο τρίτο (3ο) τρίμηνο του 2019 αντιστοιχούν 70.000 ευρώ, δηλαδή ποσοστό άνω του πενήντα
τοις εκατό (50%) του ετήσιου κύκλου εργασιών ΦΠΑ του ίδιου έτους. Στην περίπτωση αυτή μηδενίζεται η
προκαταβολή φόρου εισοδήματος που υπολογίζεται στη δήλωση για το φορολογικό έτος 2019.
Παράδειγμα Δ'
Έστω επιχείρηση (φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα) που ανήκει στον τριτογενή
τομέα της οικονομίας (όπως αυτός ορίζεται στην Α.1186/2020, Β' 3327) εμφανίζει ετήσιο κύκλο εργασιών
ΦΠΑ για το 2019 160.000 ευρώ, εκ των οποίων στο τρίτο (3ο) τρίμηνο του 2019 αντιστοιχούν 75.000 ευρώ,
δηλαδή ποσοστό κάτω του πενήντα τοις εκατό (50%) του ετήσιου κύκλου εργασιών ΦΠΑ του ίδιου έτους.
Στην περίπτωση αυτή δεν έχει εφαρμογή η διάταξη για μη βεβαίωση/μηδενισμό της προκαταβολής φόρου
εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019. Αν, περαιτέρω, η εν λόγω επιχείρηση δεν είναι νεοσύστατη
(δηλαδή δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του
άρθρου 69 ή της παραγράφου 3 του άρθρου 71 του ΚΦΕ), τότε εξετάζεται τυχόν μείωση του κύκλου
εργασιών ΦΠΑ 1ου εξαμήνου 2020 έναντι του κύκλου εργασιών ΦΠΑ 1ου εξαμήνου 2019, προκειμένου να
μειωθεί το ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος σύμφωνα με την ποσοστιαία κλίμακα του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου παρ. 59 του άρθρου 72.
3. Σύμφωνα με το έκτο εδάφιο της παρ. 59 του άρθρου 72 ΚΦΕ: «Οι διατάξεις της παρούσας δεν
εφαρμόζονται για νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική
δραστηριότητα, για τα οποία εφαρμόζονται η παρ. 3 του άρθρου 71 και το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του
άρθρου 69, αντίστοιχα, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις της περ. α' του πέμπτου εδαφίου της παρούσας, για τις
οποίες το ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος μηδενίζεται.»
Διευκρινίζεται ότι η ποσοστιαία κλίμακα μείωσης της προκαταβολής σύμφωνα με τη νέα παρ. 59 του
άρθρου 72 του ΚΦΕ δεν εφαρμόζεται για νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που έχουν υποβάλει
δήλωση έναρξης εργασιών μετά την 1/1/2017, τα οποία δικαιούνται, με βάση τα οριζόμενα στις διατάξεις
της παρ. 3 του άρθρου 71 του ΚΦΕ, μειωμένη προκαταβολή φόρου κατά 50% εξ αυτού του λόγου (και για
τα τρία πρώτα οικονομικά έτη από τη δήλωση έναρξης εργασιών τους). Ομοίως, η ποσοστιαία κλίμακα
μείωσης της προκαταβολής σύμφωνα με τη νέα παρ. 59 του άρθρου 72 του ΚΦΕ δεν εφαρμόζεται για τα
φυσικά πρόσωπα που αποκτούν για πρώτη φορά το φορολογικό έτος 2019 εισόδημα από επιχειρηματική
δραστηριότητα και τα οποία με βάση τις διατάξεις του τελευταίου εδάφιου της παρ. 1 του άρθρου 69
δικαιούνται ούτως ή άλλως μειωμένη προκαταβολή φόρου κατά 50%. Επισημαίνεται, ότι προκειμένου να
τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις του τελευταίου εδάφιου της παρ. 1 του άρθρου 69, ελέγχεται εάν κατά το
παρελθόν υπήρξε προγενέστερη έναρξη (Εγκύκλιος Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1147/2018).
Εφόσον τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που έχουν υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών μετά την
1/1/2017 ή τα φυσικά πρόσωπα που απέκτησαν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα για πρώτη
φορά στο φορολογικό έτος 2019 εμπίπτουν στην περ. α' του πέμπτου εδαφίου της νέας παρ. 59 του
άρθρου 72 (επιχειρήσεις τριτογενούς τομέα που εμφανίζουν άνω του 50% του ετήσιου κύκλου εργασιών
τους ΦΠΑ τους για το 2019 στο 3ο τρίμηνο του έτους αυτού), για αυτά η προκαταβολή μηδενίζεται. Αν
ωστόσο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα εντάσσεται στους κλάδους των αεροπορικών ή
ακτοπλοϊκών μεταφορών (περ. β' του πέμπτου εδαφίου της νέας παρ. 59) και αποκτά για πρώτη φορά
εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα μετά την 1/1/2019, αν είναι φυσικό πρόσωπο, ή, αν πρόκειται
για νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα, έχει υποβάλει τη δήλωση έναρξης εργασιών του μετά την 1/1/2017,
τότε για αυτά υπολογίζεται μειωμένη προκαταβολή 50% κατ' εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παρ.1
του άρθρου 69 ή αντιστοίχως της παρ. 3 του άρθρου 71 του ΚΦΕ.
4. Σύμφωνα με το έβδομο εδάφιο της νέας παρ. 59 του άρθρου 72 ΚΦΕ: «Σε νομικό πρόσωπο ή νομική
οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και το οποίο επωφελείται της
μειωμένης προκαταβολής χωρίς να τη δικαιούται, ολικά ή μερικά, επιβάλλεται από τη Φορολογική Διοίκηση
πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της μειωμένης προκαταβολής που επωφελείται, για την επιβολή και είσπραξη
του οποίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α' 170).» Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται κατόπιν
έκδοσης εντολής ελέγχου και διαπίστωσης στο πλαίσιο αυτού ότι η επιχείρηση που έκανε χρήση των
διατάξεων αυτών δεν δικαιούται τη μειωμένη προκαταβολή, ολικά ή μερικά.
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5. Στις περιπτώσεις που νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική
δραστηριότητα δεν έχει υποβάλει μία ή περισσότερες δηλώσεις ΦΠΑ, μέχρι το χρονικό διάστημα που
ορίζεται ρητά στις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.59 του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε., δεν τυγχάνει του
ευεργετήματος της μειωμένης προκαταβολής φόρου.
6. Σε περίπτωση που, για νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, έχει ήδη λάβει χώρα μέσα στο έτος 2020
συμψηφισμός της προκαταβολής φόρου, η οποία βεβαιώθηκε με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος
φορολογικού έτους 2019, οι ως άνω διατάξεις περί μείωσης της προκαταβολής δεν μπορούν να
εφαρμοστούν.
Παράδειγμα Ε'
Έστω ότι ένα νομικό πρόσωπο με φορολογικό έτος που ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος και που τέθηκε
σε εκκαθάριση στις 13/02/2020, έχει ήδη υποβάλει δύο δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος μέσα στο έτος
2020, ήτοι, τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019 και για το φορολογικό έτος
2020 την δήλωση προ εκκαθάρισης που αφορά το χρονικό διάστημα από 1/01/2020 - 12/02/2020.
Επομένως, δεδομένου ότι η προκαταβολή φόρου για το φορολογικό έτος 2019 έχει ήδη συμψηφισθεί με τον
αναλογούντα φόρο που προκύπτει βάσει της δήλωσης προ εκκαθάρισης, οι διατάξεις περί μείωσης της
προκαταβολής δεν μπορούν να εφαρμοστούν.
7. Επιπλέον, σε περίπτωση που έχουν ήδη υποβληθεί από νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες δύο
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019, οι σχετικές διατάξεις περί μείωσης
προκαταβολής εφαρμόζονται κατ' ανάγκη για το ποσό της προκαταβολής που βεβαιώθηκε με τη δεύτερη
δήλωση φορολογίας εισοδήματος, καθόσον το ποσό της προκαταβολής που βεβαιώθηκε με τη πρώτη
δήλωση έχει ήδη συμψηφισθεί.
Παράδειγμα ΣΤ'
Έστω ότι ένα νομικό πρόσωπο με φορολογικό έτος που ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος, τέθηκε σε
εκκαθάριση στις 15/02/2019 και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να έχει υποβάλει δύο δηλώσεις φορολογίας
εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019 για τα ακόλουθα χρονικά διαστήματα: α) 1/01/2019 - 14/02/2019
(δήλωση προ εκκαθάρισης) και β) 15/02/2019 - 14/02/2020 (πρώτη προσωρινή δήλωση εκκαθάρισης).
Επομένως, δεδομένου ότι το ποσό της προκαταβολής φόρου που βεβαιώθηκε με τη δήλωση προ
εκκαθάρισης έχει ήδη συμψηφισθεί με τον αναλογούντα φόρο που προκύπτει βάσει της πρώτης
προσωρινής δήλωσης εκκαθάρισης, οι διατάξεις περί μείωσης της προκαταβολής εφαρμόζονται κατ'
ανάγκη για το ποσό της προκαταβολής που βεβαιώθηκε με τη δεύτερη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
8. Τέλος, διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις της νέας παρ. 59 του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε. εφαρμόζονται και για
νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με φορολογικό έτος που λήγει σε ημερομηνία διαφορετική της 31ης
Δεκεμβρίου.
Παράδειγμα Ζ'
Έστω ότι ένα νομικό πρόσωπο με φορολογικό έτος που λήγει στις 30 Ιουνίου έχει υποβάλει δήλωση
φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019 για το ακόλουθο χρονικό διάστημα: 1/07/2019 30/06/2020.
Στην περίπτωση αυτή, για σκοπούς μείωσης της προκαταβολής, εξετάζεται η μείωση του κύκλου εργασιών
ΦΠΑ το 1ο εξάμηνο του 2020 έναντι του 1ου εξαμήνου του 2019, κατά ρητή διατύπωση του νόμου.
Ο ΔΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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Ε.2133/2020
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 6, 7, 14 παράγραφος 2, και του άρθρου 96
του ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α΄148) για θέματα φορολογίας κεφαλαίου
Αθήνα, 11 Αυγούστου 2020
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 6, 7, 96 και της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν.
4714/2020 (Α΄148) «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ)
2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για
την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19
και άλλες διατάξεις», με τις οποίες τροποποιούνται τα άρθρα 43 και 44 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας
κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, που κυρώθηκε με το πρώτο
άρθρο του ν.2961/2001 (Α΄266), και αφορούν τη φορολογία δωρεών και γονικών παροχών καθώς και η
παράγραφος 7 του άρθρου 3 του ν.4223/2013 (Α΄287), που αφορά τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. και παρακαλούμε για την
ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.
Ειδικότερα:
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 6 προστίθεται περίπτωση ζ΄ στην ενότητα Γ του άρθρου 43 του ανωτέρω
Κώδικα, με την οποία ορίζεται ότι απαλλάσσεται από το φόρο η δωρεά της κινητής περιουσίας Έλληνα
υπηκόου που κατοικούσε στο εξωτερικό για δέκα (10) τουλάχιστον συνεχόμενα έτη, με την προϋπόθεση
ότι, σε περίπτωση μετεγκατάστασής του στην Ελλάδα, δεν έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των πέντε
(5) ετών, ενώ η μεταβιβαζόμενη περιουσία δεν έχει αποκτηθεί στην ημεδαπή κατά τα τελευταία δώδεκα (12)
έτη. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποδεικνύεται η μόνιμη εγκατάσταση του δωρητή στην αλλοδαπή για
το διάστημα των δέκα ετών τουλάχιστον πριν από τη σύσταση της δωρεάς καθώς και ότι η δωρούμενη
κινητή περιουσία δεν έχει αποκτηθεί στην Ελλάδα τα τελευταία δώδεκα έτη (δεν αρκεί δηλαδή να βρίσκεται
απλώς κατατεθειμένη σε πιστωτικά ιδρύματα κ.λπ. του εξωτερικού). Η διάταξη εφαρμόζεται για δωρεές που
συνιστώνται από τη δημοσίευση του κοινοποιούμενου νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(31/07/2020), σύμφωνα με το άρθρο 144 αυτού (έναρξη ισχύος). Στην ως άνω απαλλαγή δεν
περιλαμβάνονται περιουσίες δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών και υπαλλήλων επιχειρήσεων που
εδρεύουν στην Ελλάδα, εφόσον τα πρόσωπα αυτά εγκαταστάθηκαν στην αλλοδαπή λόγω της ιδιότητάς
τους αυτής.
2. Με τις διατάξεις του άρθρου 7, με το οποίο προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου
44 του Κώδικα, οι χρηματικές δωρεές και γονικές παροχές που συνιστώνται από τους γονείς προς τα τέκνα
τους για την αγορά πρώτης κατοικίας, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο των δωρεοδόχων τέκνων οι
προϋποθέσεις απαλλαγής πρώτης κατοικίας του άρθρου 1 του ν. 1078/1980, δεν φορολογούνται πλέον
αυτοτελώς (με συντελεστή 10%), αλλά για τον υπολογισμό του φόρου αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 29 του Κώδικα, οπότε υπάγονται στην κλίμακα της Α΄ κατηγορίας του άρθρου 29 και είναι
αφορολόγητες μέχρι του οριζόμενου ποσού της εν λόγω φορολογικής κλίμακας (150.000 ευρώ).
Προαπαιτούμενο για την ευνοϊκή μεταχείριση των εν λόγω δωρεών/γονικών παροχών είναι να προκύπτει
ότι η δωρεά/γονική παροχή γίνεται για την απόκτηση του συγκεκριμένου ακινήτου για το οποίο έτυχε το
τέκνο της απαλλαγής πρώτης κατοικίας.
3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14 ορίζεται ως έναρξη ισχύος του εδαφίου που
προστίθεται στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του Κώδικα, η δημοσίευση του παρόντος νόμου
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Συγκεκριμένα, στην κλίμακα της Α΄ Κατηγορίας του Κώδικα Διατάξεων
Φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, υπάγονται οι δωρεές και γονικές παροχές χρηματικών ποσών των
γονέων προς τα τέκνα τους, για την αγορά πρώτης κατοικίας, που πραγματοποιούνται από τη δημοσίευση
του κοινοποιούμενου νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (δηλαδή από 31/07/2020).
4. Με τις διατάξεις του άρθρου 96 αντικαταστάθηκε η παράγραφος 7 του άρθρου 3 του ν.4223/2013 (Α΄
287). Σύμφωνα με τη νέα νομοθετική ρύθμιση, ειδικά για τα έτη 2018, 2019 και 2020, απαλλάσσονται από
τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής
Ενότητας Κορινθίας, τις οποίες έπληξαν οι πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, εφόσον οι ιδιοκτήτες
τους είναι κάτοχοι Δελτίου Επανελέγχου ή Έκθεσης Αυτοψίας ή Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως
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Ετοιμόρροπου Κτηρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που θα εκδοθούν έως τις 31.12.2020,
και κατά τον κρίσιμο χρόνο η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα στο ακίνητο ανήκουν στον
υπόχρεο σε φόρο για τα έτη αυτά.
Επίσης, για τα έτη 2018, 2019 και 2020 απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. τα δικαιώματα επί του συνόλου
της ακίνητης περιουσίας των θανόντων εξαιτίας των πυρκαγιών της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε
α/α βάσει ΔΔΑΔ Γ 1091904/2020
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ. ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ

Ε.2134/2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του Κεφαλαίου Γ' «Φορολογικά κίνητρα για την ανάπτυξη
της ηλεκτροκίνησης» (άρθρων 6 έως 11) του ν.4710/2020 (ΦΕΚ Α'142)
Αθήνα, 11 Αυγούστου 2020
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ' (άρθρων 6 έως 11) του ν.4710/2020 (ΦΕΚ Α'142) περί
φορολογικών κινήτρων για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, ως ακολούθως:
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του κοινοποιούμενου νόμου, αντικαθίστανται οι περ. β' και ιγ' της παρ. 1
του άρθρου 14 του ν. 4172/2013 (Α' 167) (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος -Κ.Φ.Ε.) και προστίθεται νέα
περίπτωση ιστ' στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.4172/2013, με συνέπεια να διευρύνονται οι απαλλαγές
από τον υπολογισμό του εισοδήματος παροχών προς όφελος των εργαζομένων που κάνουν χρήση
εταιρικού ηλεκτρικού οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ..
Ειδικότερα, σύμφωνα με την περ. β', όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του ν.4710/2020,
συμπεριλαμβάνεται στην εξαίρεση από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία η
αποζημίωση που καταβάλλεται από τον εργοδότη για τη δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος για τη φόρτιση
ατομικού ή εταιρικού οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ., εφόσον αφορά έξοδα
κίνησης που πραγματοποιήθηκαν από τον εργαζόμενο κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του και
αποδεικνύεται από νόμιμα παραστατικά.
Περαιτέρω, με την περίπτωση ιγ', όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του ν.4710/2020, εξαιρείται από
τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος
μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. με Λιανική Τιμή Προ Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ.) έως σαράντα
χιλιάδες (40.000) ευρώ προς έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή
νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, με το υπόλοιπο της
αξίας να θεωρείται φορολογητέο εισόδημα (παροχή σε είδος) με βάση την κλίμακα των περ. α' έως στ' της
παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013.
Επιπλέον, με τις διατάξεις του άρθρου 6 προστίθεται νέα περίπτωση ιστ' στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.
4172/2013, κατά την οποία δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτή εργασία (παροχή σε είδος) το άνευ
χρηματικού ανταλλάγματος κόστος φόρτισης επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50
γρ. CO2/χλμ. στις εγκαταστάσεις του εργοδότη.
Τέλος, με την παρ. 44 του άρθρου 72 του ΚΦΕ που προστέθηκε με το άρθρο 11 του ν.4710/2020, ορίζεται
ότι οι ως άνω διατάξεις εφαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν
από 1.1.2020 και μετά.
2. Με το άρθρο 7 του κοινοποιούμενου νόμου οι περ. β' και γ' του άρθρου 22Β του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστανται
και στο τέλος του ίδιου άρθρου προστίθενται νέες περ. δ' και ε'.
Ειδικότερα, με την περ. β' ορίζεται ότι για τη δαπάνη μίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών
ρύπων, με μέγιστη Λ.Τ.Π.Φ. έως τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, χορηγείται στην επιχείρηση
δυνατότητα έκπτωσης του μισθώματος από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά τον χρόνο πραγματοποίησής
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της, προσαυξημένης κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και για το υπερβάλλον ποσό κατά ποσοστό
εικοσιπέντε τοις εκατό (25%). Τα αντίστοιχα ποσοστά για αυτοκίνητα χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ.
είναι τριάντα τοις εκατό (30%) και για το υπερβάλλον ποσό δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
Επίσης, με την περ. γ' ορίζεται ότι για τη δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια
προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ., χορηγείται
στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, όπως ορίζονται κατά την κείμενη
νομοθεσία, κατά τον χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό
(50%).
Ειδικότερα, για επιχειρήσεις που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε νησιωτικούς δήμους της
Ελλάδας, το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται σε εβδομήντα τοις εκατό (70%) κατά το ποσό
των δαπανών που αφορούν τη δραστηριότητα στους δήμους αυτούς.
Εάν το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται για την ηλεκτροδότηση των δημόσια
προσβάσιμων σημείων φόρτισης προέρχεται από ΑΠΕ, όπως αυτό αποδεικνύεται αποκλειστικά με τη
χρήση Εγγυήσεων Προέλευσης του άρθρου 15 του ν. 3468/2006 (Α' 129), τότε τα ποσοστά έκπτωσης από
τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που περιγράφονται στα ανωτέρω εδάφια διαμορφώνονται σε 70%
και 90% αντίστοιχα.
Εφόσον οι παραπάνω δαπάνες γίνονται αποκλειστικά και μόνον για τη χρήση των σημείων φόρτισης από
τους εργαζόμενους της επιχείρησης (μη δημόσια προσβάσιμα σημεία φόρτισης), το ποσοστό προσαύξησης
είναι τριάντα τοις εκατό (30%).
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, των κατά περίπτωση
αρμόδιων Υπουργών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται η νομική
βάση των ενισχύσεων της παρούσας περίπτωσης δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αρ. 1407/2013 της
18ης Δεκεμβρίου 2013 (L 352/1) για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (deminimis), η διαδικασία, οι όροι, η
διάρκεια, οι προϋποθέσεις χορήγησης, η διαδικασία ελέγχου, οι αρμόδιες Υπηρεσίες, οι υποχρεώσεις των
δικαιούχων, τυχόν περιορισμός του ύψους των ενισχύσεων, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις ανάκτησης
των ενισχύσεων σε περίπτωση εκ των υστέρων διαπίστωσης μη πλήρωσης των σχετικών προϋποθέσεων,
καθώς και κάθε ζήτημα σχετικό με την εφαρμογή του εν λόγω κινήτρου.
Με τις νέες διατάξεις της περ. δ' ορίζεται ότι για τη δαπάνη αγοράς ελαφρού επαγγελματικού ηλεκτρικού
οχήματος (κατηγορία Ν1 μέχρι 3,5 τόνοι μικτό βάρος) μηδενικών ρύπων χορηγείται στην επιχείρηση
δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά το χρόνο πραγματοποίησής της,
προσαυξημένης κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). Το ποσοστό προσαύξησης της έκπτωσης για τη
δαπάνη αγοράς αντίστοιχων οχημάτων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. ορίζεται σε τριάντα τοις
εκατό (30%).
Με τις διατάξεις της νέας περ. ε' ορίζεται ότι για τη δαπάνη αγοράς οχημάτων τύπου L, μοτοποδηλάτων και
μοτοσυκλετών, καθώς και οχημάτων παντός εδάφους και άλλων μικρών οχημάτων με τρεις ή τέσσερις
τροχούς, μηδενικών ρύπων ή χαμηλών ρύπων έως 50γρ. CO2/χλμ. χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα
έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά τον χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
Με την παρ. 45 του άρθρου 72 του ΚΦΕ που προστέθηκε με το άρθρο 11 του ν.4710/2020 ορίζεται ότι οι
διατάξεις του άρθρου 22Β, όπως τροποποιούνται και προστίθενται με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, με
εξαίρεση τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περ. γ', εφαρμόζονται για δαπάνες που
πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά. Ειδικά οι διατάξεις του
δεύτερου εδαφίου της περ. γ' του άρθρου 22Β εφαρμόζονται για πάγια που αποκτώνται στα φορολογικά
έτη 2020 και 2021.
3. Με τις διατάξεις του άρθρου 8 του κοινοποιούμενου νόμου, με το οποίο προτείνεται η αντικατάσταση της
παρ. 4 του άρθρου 24 του ν.4172/2013, επέρχονται τροποποιήσεις στο πρώτο, το τρίτο και το πέμπτο
εδάφιο και στον πίνακα, προστίθεται νέο εδάφιο μετά τον πίνακα, και προστίθενται εδάφια στο τέλος της
παρ. 4.
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Με τις τροποποιήσεις αυτές ορίζονται τα ακόλουθα:
- Εισάγεται νέος αυξημένος συντελεστής φορολογικής απόσβεσης 100% για τις κατασκευές και
εγκαταστάσεις φόρτισης μη ρυπογόνων οχημάτων, με σκοπό να επιταχυνθεί η ανάπτυξη των υποδομών
φόρτισης.
- Αυξάνονται οι ετήσιοι συντελεστές φορολογικής απόσβεσης, από είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) σε
πενήντα τοις εκατό (50%) για μέσα μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων και από είκοσι τοις εκατό (20%)
σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για μέσα μεταφοράς ατόμων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ..
- Για τα μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων μηδενικών ρύπων, ο συντελεστής φορολογικής απόσβεσης
αυξάνεται από είκοσι τοις εκατό (20%) σε πενήντα τοις εκατό (50%) και για τα μέσα μεταφοράς
εμπορευμάτων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. από δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε είκοσι πέντε τοις
εκατό (25%).
- Για τα μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων, ο συντελεστής φορολογικής απόσβεσης
αυξάνεται από δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε πενήντα τοις εκατό (50%) και για τα μέσα μαζικής μεταφοράς
ατόμων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. από δέκα τοις εκατό (10%) σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).
- Στις περιπτώσεις του πίνακα της παρ. 4 που προβλέπεται συντελεστής φορολογικής απόσβεσης πενήντα
τοις εκατό (50%) ή εκατό τοις εκατό (100%), η επιχείρηση δικαιούται να χρησιμοποιήσει χαμηλότερο
σταθερό συντελεστή για όλα τα έτη απόσβεσης.
- Αυξάνεται από τριάντα τοις εκατό (30%) σε πενήντα τοις εκατό (50%) η προσαυξημένη δυνατότητα
έκπτωσης που χορηγείται στις επιχειρήσεις από τα ακαθάριστα έσοδά τους της δαπάνης απόσβεσης
εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων με μέγιστη λιανική τιμή προ φόρων (Λ.Τ.Π.Φ.) έως
σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ. Το ύψος της προσαυξημένης έκπτωσης ανέρχεται στο είκοσι πέντε τοις
εκατό (25%) για το υπερβάλλον ποσό. Τα ανωτέρω ποσοστά ανέρχονται σε τριάντα τοις εκατό (30%) και
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για αυτοκίνητα χαμηλών ρύπων 50 γρ. CO2/χλμ.
Όπως ορίζεται στην παρ.46 του άρθρου 72 του ΚΦΕ που προστέθηκε με το άρθρο 11 του κοινοποιούμενου
νόμου, οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 24, όπως τροποποιούνται με τις κοινοποιούμενες διατάξεις,
εφαρμόζονται για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και
μετά.
- Ειδικά για επιχειρήσεις που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε νησιωτικούς δήμους της ελληνικής
επικράτειας, για τη δαπάνη απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων, με μέγιστη
Λ.Τ.Π.Φ. έως τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από
τα ακαθάριστα έσοδά της, προσαυξημένη κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) και για το
υπερβάλλον ποσό ποσοστό τριανταπέντε τοις εκατό (35%). Τα αντίστοιχα ποσοστά για αυτοκίνητα
χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. είναι τριάντα πέντε (35%) και είκοσι τοις εκατό (20%). Για την
εφαρμογή των εδαφίων αυτών, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων καθορίζονται η νομική βάση των ενισχύσεων δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αρ. 1407/2013 της
18ης Δεκεμβρίου 2013 (L 352/1) για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), η διαδικασία, οι όροι, η
διάρκεια, οι προϋποθέσεις χορήγησης, η διαδικασία ελέγχου τους, οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι υποχρεώσεις
των δικαιούχων, τυχόν περιορισμός του ύψους των ενισχύσεων, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις
ανάκτησης των ενισχύσεων σε περίπτωση εκ των υστέρων διαπίστωσης μη πλήρωσης των σχετικών
προϋποθέσεων, καθώς και κάθε ζήτημα σχετικό με την εφαρμογή του κινήτρου αυτού. Με βάση τις
διατάξεις της παρ.46 του άρθρου 72 του ΚΦΕ που προστέθηκε με το άρθρο 11 του κοινοποιούμενου
νόμου, οι πιο πάνω διατάξεις εφαρμόζονται για πάγια που αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2020 και 2021.
4. Με τις διατάξεις του άρθρου 9 του κοινοποιούμενου νόμου προστίθεται περίπτωση θ' στο άρθρο 33 του
ν. 4172/2013, σύμφωνα με την οποία η δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του άρθρου 32 του
ΚΦΕ δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αγορά επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης, οχήματος τύπου L,
μοτοποδηλάτου, μοτοσυκλέτας, καθώς και οχήματος παντός εδάφους ή άλλου μικρού οχήματος με τρεις ή
τέσσερεις τροχούς, μηδενικών ρύπων με Λ.Τ.Π.Φ. έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. Για τα αυτοκίνητα
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του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται μηδενική ετήσια αντικειμενική δαπάνη, ενώ για τα αυτοκίνητα των
οποίων η Λιανική Τιμή προ Φόρων υπερβαίνει το ως άνω όριο, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη ορίζεται σε
τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ. Σύμφωνα, τέλος, με την παρ. 47 του άρθρου 72 του ΚΦΕ που προστέθηκε
με το άρθρο 11 του ν.4710/2020, η διάταξη της περ. θ' του άρθρου 33 του ΚΦΕ εφαρμόζεται για δαπάνες
που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά.
5. Με τις διατάξεις του άρθρου 10 του κοινοποιούμενου προστίθεται νέο άρθρο 71Ζ, για την παροχή
κινήτρων σε επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά
οχήματα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας
Πελοποννήσου.
Ειδικότερα, με την παρ. 1 ορίζεται ότι για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα
παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα, ο φορολογικός
συντελεστής κάθε κλιμακίου της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4172/2013 μειώνεται κατά πέντε (5)
ποσοστιαίες μονάδες, μόνο στο εισόδημα που αποκτάται από τη δραστηριότητα αυτή, αρχής γενομένης
από το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά κέρδη από την παραγωγή
αυτή και έως τη συμπλήρωση πέντε (5) κερδοφόρων φορολογικών ετών.
Με την παρ. 2 ορίζεται ότι όσον αφορά στα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες παραγωγής
ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα των περ. α', β', δ', ε' και στ'
του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, ο φορολογικός συντελεστής της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4172/2013
μειώνεται κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες, εφόσον τα κέρδη αφορούν στην παραγωγή αυτή, αρχής
γενομένης από το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά κέρδη από την
παραγωγή αυτή και έως τη συμπλήρωση πέντε (5) κερδοφόρων φορολογικών ετών. Με την παρ. 3 ορίζεται
ότι:
α) Κατά τον προσδιορισμό των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα όσον αφορά στην εγκατάσταση
και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά
οχήματα, οι φορολογικές αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού εκπίπτουν από:
αα) τον κύριο των παγίων στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης σε όλες τις περιπτώσεις εκτός της
υποπερ. ββ', προσαυξημένες κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
ββ) τον μισθωτή, σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά την έννοια του ν. 4308/2014 (Α' 251),
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο αυτόν, προσαυξημένες κατά δέκα τοις εκατό (10%).
β) Η φορολογική απόσβεση του κόστους της επένδυσης, πλην των στοιχείων ενεργητικού της παρ. 3 του
άρθρου 24, για τη δημιουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με
τα ηλεκτρικά οχήματα πραγματοποιείται ισόποσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την έναρξη
λειτουργίας της μονάδας.
Με την παρ. 4 ορίζεται ότι η παρ. 1 του άρθρου 71Δ εφαρμόζεται για όλους τους εργαζόμενους,
ανεξαρτήτως ηλικίας, που απασχολούνται σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή
ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα έως την έναρξη της παραγωγικής τους λειτουργίας, όπως
πιστοποιείται με την έκδοση της άδειας λειτουργίας της μονάδας από την αρμόδια αρχή.
Με την παρ. 5 ορίζεται ότι τα κίνητρα του παρόντος ισχύουν μόνον για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
και την περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Επίσης, με τη παρ. 6 ορίζεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων καθορίζονται η νομική βάση του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αρ. 651 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου
2014 (L 187) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά
(Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός - Γ.Α.Κ.) σύμφωνα με τα όρια και τις εντάσεις ενίσχυσης αυτού δυνάμει
της οποίας χορηγούνται τα κίνητρα του παρόντος, οι όροι, η διάρκεια, οι προϋποθέσεις χορήγησης των
κινήτρων, οι απαιτούμενες διαδικασίες αίτησης, αξιολόγησης, υπαγωγής, ελέγχου οι αρμόδιες Υπηρεσίες, οι
υποχρεώσεις των δικαιούχων, τυχόν περιορισμός του ύψους της ενίσχυσης, η διαδικασία και οι
προϋποθέσεις ανάκτησης των ενισχύσεων σε περίπτωση εκ των υστέρων διαπίστωσης μη πλήρωσης των
σχετικών προϋποθέσεων, καθώς και κάθε ζήτημα σχετικό με την εφαρμογή των κινήτρων του παρόντος.
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Τέλος, με την παρ. 48 του άρθρου 72 του ΚΦΕ που προστέθηκε με το άρθρο 11 του ν.4710/2020 ορίζεται
ότι οι διατάξεις του άρθρου 71Ζ εφαρμόζονται για δαπάνες που πραγματοποιούνται και εισοδήματα που
αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01.01.2020 και μετά.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
κ.α.α.
Κων/νος Μουρτίδης
(ΔΔΑΔ Γ 1091904/2020)

Ε.2136/2020
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων τεσσαρακοστού έκτου και τεσσαρακοστού
ενάτου του ν.4712/2020 (Α΄ 146)
ΑΘΗΝΑ, 11 Αυγούστου 2020
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 46, 49 και 55 του ν.4712/2020 (Α΄ 146), προς ενημέρωση και
ομοιόμορφη εφαρμογή. Ειδικότερα με τις άνω διατάξεις ορίζονται τα εξής:
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 46 του κοινοποιούμενου νόμου, αντικαθίστανται το άρθρο 22Α του ν.
4172/2013 (Α΄ 167) (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος –Κ.Φ.Ε.).
Ειδικότερα, αυξάνεται το επιπλέον ποσοστό φορολογικής έκπτωσης των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη
της παρ. 1 του άρθρου 22Α του ν. 4172/2013 από 30% σε 100% και εισάγεται νέα εναλλακτική διαδικασία
υποβολής και εξέτασης αιτημάτων των επιχειρήσεων για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των δαπανών για
έρευνα και ανάπτυξη της παρ. 2 του άρθρου 22Α του ν. 4172/2013 με την προσθήκη παρ. 3 στο παρόν
άρθρο.
Πιο συγκεκριμένα με τις νέες διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22Α του ΚΦΕ ορίζεται ότι α) εναλλακτικά, αντί
της διαδικασίας της παρ. 2, η επιχείρηση, συγχρόνως με την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης,
μπορεί να υποβάλει στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, συνοδευόμενα από έκθεση ελέγχου για την πραγματοποίηση
των δαπανών και το ύψος αυτών, η οποία υπογράφεται από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ή/και ελεγκτική
εταιρεία που είναι εγγεγραμμένος/η στο Δημόσιο Μητρώο με την αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα
με όσα ορίζονται στα άρθρα 14 και 37 του ν. 4449/2017, μετά από τη διενέργεια σχετικού ελέγχου,
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Χ.Π.Α.) και τη φορολογική νομοθεσία.
β) Στην περίπτωση αυτή η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας προβαίνει σε έλεγχο επί του
φυσικού αντικειμένου, ήτοι ελέγχει εάν οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες αφορούν σε δραστηριότητες
έρευνας και τεχνολογίας. Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των δαπανών, σύμφωνα με τη διαδικασία της
παρούσας, διενεργούνται από την αρμόδια Υπηρεσία μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Μετά από
την άπρακτη παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας θεωρείται ότι οι σχετικές δαπάνες έχουν εγκριθεί.
γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία εκδίδεται
ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛ.Τ.Ε.), καθορίζεται το
ελεγκτικό πλαίσιο (Διεθνή Πρότυπα), βάσει του οποίου διενεργούνται οι έλεγχοι από τους ορκωτούς
ελεγκτές λογιστές ή/και τις ελεγκτικές εταιρείες, σύμφωνα με τον ν. 4449/2017, τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, καθώς και η διαδικασία ελέγχου από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Η
διενέργεια του ελέγχου των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας από ορκωτούς ελεγκτές
λογιστές ή/και ελεγκτικές εταιρείες, όπως ορίζεται στο παρόν, θεωρείται υποχρεωτικός έλεγχος. Οι ορκωτοί
ελεγκτές λογιστές ή/και ελεγκτικές εταιρείες, που διενεργούν τον εν λόγω έλεγχο, εφαρμόζουν αναλογικά τις
διατάξεις περί απαγόρευσης παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών που ισχύουν για τη διενέργεια
υποχρεωτικού ελέγχου οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό ΕΕ
537/2014 και τον ν.4449/2017, όπως ισχύουν για τις οντότητες μη δημοσίου συμφέροντος.
δ) Οι εκθέσεις ελέγχου της παρ. 3.α υπόκεινται σε δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργείται από τη Γενική
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ο δειγματοληπτικός
αυτός έλεγχος διενεργείται σε ετήσια βάση και αφορά κατ’ ελάχιστον στο πέντε τοις εκατό (5%) των
κατατεθειμένων εκθέσεων ελέγχου. Αν κατά τον ως άνω δειγματοληπτικό έλεγχο διαπιστώνονται
παραβάσεις των διατάξεων, ως προς την ακρίβεια και την πληρότητα της έκθεσης από τον ορκωτό ελεγκτή
- λογιστή ή/και την ελεγκτική εταιρεία, η υπόθεση διαβιβάζεται στην Ε.Λ.Τ.Ε. για περαιτέρω έλεγχο και την
επιβολή κυρώσεων της παρ. 10 του άρθρου 35 του ν. 4449/2017.
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2. Με την παρ. 1 του άρθρου 55 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι η παρ. 1 του άρθρου 22Α του ν.
4172/2013, όπως τροποποιείται με τον κοινοποιούμενο νόμο, αναφορικά με την εφαρμογή του ποσοστού
100%, τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2020.
Με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται ότι οι διαδικασίες της παρ. 3 του άρθρου 22 Α του ν.
4172/2013, όπως αυτή προστέθηκε με τον κοινοποιούμενο νόμο, μπορεί να εφαρμόζονται και για τις
δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας, κατά την παρ. 2 του άρθρου 22Α του ν. 4172/2013, που έχουν ήδη
υποβληθεί στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.
3. Με τις διατάξεις του άρθρου 49 - Φορολογικά κίνητρα σε επενδυτικούς αγγέλους προστίθεται νέο άρθρο
70Α «Έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα ποσοστού επί κεφαλαίου που εισφέρουν φυσικά πρόσωπα
σε εγγεγραμμένες επιχειρήσεις του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων» στον ν.4172/2013, με το
οποίο ορίζεται ότι:
«1. Σε περίπτωση που φορολογούμενος - φυσικό πρόσωπο εισφέρει κεφάλαιο (angel investor) σε
κεφαλαιουχική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων της Γενικής
Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ποσό ίσο με το
πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της εισφοράς του, εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημά του
αναλογικά ανά κατηγορία δηλωθέντος εισοδήματος του φορολογικού έτους εντός του οποίου
πραγματοποιήθηκε η εισφορά.
2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται για εισφορές κεφαλαίων φυσικού προσώπου - επενδυτή, μέχρι του συνολικού
ποσού των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ ανά φορολογικό έτος, οι οποίες (εισφορές κεφαλαίων)
διενεργούνται σε έως τρεις (3), κατά τον μέγιστο αριθμό, διαφορετικές νεοφυείς επιχειρήσεις και μέχρι του
ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ανά επιχείρηση.
3. Η εισφορά κεφαλαίου της παρ. 1 εκτελείται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικής καταθέσεως. Εφόσον
αποδειχθεί, μετά από σχετικό έλεγχο της αρμόδιας φορολογικής αρχής, ότι η εισφορά του κεφαλαίου έχει
γίνει με σκοπό την απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος, που ματαιώνει τον σκοπό της παρούσας,
επιβάλλεται πρόστιμο στο φυσικό πρόσωπο ίσο με το ύψος του οφέλους που επιδίωξε. Για την επιβολή του
προστίμου της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 62 του ν. 4174/2013 (Α` 170).
4. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που συντρέχουν για τον χαρακτηρισμό του φορολογουμένου - φυσικού
προσώπου ως επενδυτή κατά την έννοια του παρόντος σε νεοφυή επιχείρηση ή σε νεοφυείς επιχειρήσεις
(startups επιχειρήσεις), ο τρόπος, ο χρόνος και τα χαρακτηριστικά της εισφοράς του κεφαλαίου, η διαδικασία
έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα των φυσικών προσώπων της παρ. 1, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέμα, καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του αρμοδίου για την έρευνα και
την τεχνολογία Υπουργού και του Διοικητή της ΑΑΔΕ.»
Η έναρξη ισχύος των κοινοποιούμενων διατάξεων του άρθρου 49 είναι η 29.7.2020 (ημερομηνία
δημοσίευσης του ΦΕΚ).
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
κ.α.α.
(Βάσει ΔΔΑΔ Γ1091904/2020)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ. ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ

Ε.2140/2020
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου
της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α' 152), που προστέθηκαν με το άρθρο
8 του ν. 4714/2020 (Α' 148), περί αναστολής της υποχρέωσης καταβολής του τέλους
επιτηδεύματος για το φορολογικό έτος 2019 των αγροτών κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ και
των αλιέων παράκτιας αλιείας
Αθήνα, 21 Αυγούστου 2020
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α' 152), οι οποίες
προστέθηκαν με το άρθρο 8 του ν. 4714/2020 (Α' 148), ορίζεται ότι ειδικά για το φορολογικό έτος 2019
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εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος οι αγρότες κανονικού καθεστώτος
για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής
τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και οι αλιείς παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται, είτε
ατομικά είτε με τη μορφή συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας αστικού δικαίου, αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12)
μέτρων, μεταξύ καθέτων.
2. Επομένως, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος για το
φορολογικό έτος 2019:
α) οι αγρότες κανονικού καθεστώτος για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε (5) έτη από την
ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ ,
β) οι αλιείς παράκτιας αλιείας (φυσικά πρόσωπα) που εκμεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12)
μέτρων, μεταξύ καθέτων,
γ) οι συμπλοιοκτησίες ή κοινωνίες αστικού δικαίου παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη
μέχρι δώδεκα (12) μέτρων, μεταξύ καθέτων.
Η εξαίρεση δεν εφαρμόζεται, εφόσον τα ως άνω πρόσωπα έχουν δηλώσει στο φορολογικό μητρώο ότι
ασκούν για το φορολογικό έτος 2019 και άλλες δραστηριότητες πέραν των κατωτέρω:
Οι ΚΑΔ του τομέα Α 01, 02 και 03 (ΓΕΩΡΓΙΑ -ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ-ΑΛΙΕΙΑ αντίστοιχα) της εθνικής ονοματολογίας
των οικονομικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ 2008) που ορίζονται στην ΑΥΟ ΠΟΛ 1133/2008, όπως ισχύει, με
εξαίρεση τους ακόλουθους ΚΑΔ:
01.61 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τη φυτική παραγωγή
01.62 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τη ζωική παραγωγή
01.63 Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή
01.64 Επεξεργασία σπόρων πολλαπλασιασμού
01.70 Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς δραστηριότητες
02.40 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες
03.11.7 Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την αλιεία
3. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019 και
έχει εκκαθαριστεί χωρίς να ληφθεί υπόψιν η ως άνω εξαίρεση από την καταβολή του τέλους
επιτηδεύματος, οι υπόχρεοι υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς διόρθωση κάποιου πεδίου
και χωρίς την επιβολή τυχόν κυρώσεων.
Για όσους φορολογούμενους φυσικά πρόσωπα δεν υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις για το
μηδενισμό του τέλους επιτηδεύματος, το β' δεκαπενθήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου 2020 θα
πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία η επανεκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος.
Τυχόν τροποποιητική δήλωση χωρίς άλλη διόρθωση απαλλάσσεται από τυχόν προσαυξήσεις και
πρόστιμα.
4. Σε περίπτωση που το τέλος επιτηδεύματος έχει ήδη καταβληθεί, συμψηφίζεται με υφιστάμενες οφειλές
άλλως επιστρέφεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
5. Η Α.Α.Δ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αιτείται στοιχεία για τη διασταύρωση των ανωτέρω από τρίτους
φορείς.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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ΙΙ. ΚΦΔ (Ν. 4174/2013)
Α.1182/2020
Παράταση των προθεσμιών που προβλέπονται με τις διατάξεις των παρ. 51 και 53α
του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.).
31 Ιουλίου 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4714/2020 (Α' 148).
2. Τις διατάξεις της παρ. 51 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως προστέθηκαν με το άρθρο 5
του ν. 4690/2020 (Α' 104), καθώς και τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 53 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013
(Α' 170), όπως προστέθηκαν με την παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 4701/2020 (Α' 128).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 63Β του ν. 4174/2013, όπως προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν.
4701/2020 (Α' 128), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 18 και 19 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
(Κ.Φ.Δ.).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 32 και 34 του ν. 4174/2013, όπως ισχύουν.
5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), όπως ισχύει.
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α' 121).
7. Την υπ' αρ. Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και
Υφυπουργών» (Β' 2901).
8. Την υπ' αρ. 339/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051).
9. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου
του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 7, 13, 14, 17
και 41, όπως ισχύουν.
10. Την υπ' αρ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β' 968), όπως
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Την υπ' αρ. 1/20-1-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ' αρ.
39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπ' αρ. 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
12. Την άμεση ανάγκη διορθωτικών παρεμβάσεων με βάση τα στοιχεία που θα προσκομιστούν στις
αρμόδιες Δ.Ο.Υ., για τη φορολόγηση των σχετικών ποσών των αναδρομικών εισοδημάτων, που
εισπράχθηκαν το 2013, στις χρήσεις στις οποίες πράγματι ανάγονται και όχι συνολικά στο έτος στο οποίο
εισπράχθηκαν.
13. Την ανάγκη μετάθεσης του χρόνου κατά τον οποίο καθίστανται ληξιπρόθεσμες οι οφειλές από πράξεις
διοικητικού προσδιορισμού φόρου που εκδόθηκαν μέχρι την 31.12.2019 και αφορούσαν αναδρομικές
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αποδοχές και συντάξεις, κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4174/2013, του χρόνου υποβολής
των αιτήσεων για την ακύρωση ή τροποποίηση των ως άνω πράξεων, του χρόνου έκδοσης των πράξεων,
καθώς και του χρόνου διαβίβασης στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και έναρξης προθεσμίας εξέτασης
της ενδικοφανούς προσφυγής που προβλέπεται στην περ. α' της παρ. 53 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013.
14. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Παρατείνεται από τη λήξη της και ως την 30η Σεπτεμβρίου 2020 η προθεσμία της παρ. 51 του άρθρου 72
του Κ.Φ.Δ., που λήγει την 31η Ιουλίου 2020 και που αφορά στην καταβολή οφειλών από πράξεις
διοικητικού προσδιορισμού του φόρου που εκδόθηκαν μέχρι την 31.12.2019 με βάση στοιχεία που είχε στη
διάθεση της η Φορολογική Διοίκηση και αφορούν αποδοχές που εισπράχθηκαν αναδρομικά εντός του
2013.
2. Παρατείνεται από τη λήξη της και ως την 30η Σεπτεμβρίου 2020 η προθεσμία της παρ. 53α του άρθρου
72 του Κ.Φ.Δ., που λήγει την 31η Ιουλίου 2020 και που αφορά στην υποβολή αιτήσεων ακύρωσης ή
τροποποίησης των πράξεων προσδιορισμού φόρου ή υποβολής προστίμων που εκδόθηκαν εντός του
2019, για τις οποίες συντρέχει λόγος των περ. α' και β' της 1 του άρθρου 63Β.
3. Παρατείνεται από τη λήξη της και ως την 30η Οκτωβρίου 2020 η προθεσμία της παρ. 53α του άρθρου 72
του Κ.Φ.Δ., που λήγει την 30η Σεπτεμβρίου 2020 και που αφορά στην έκδοση των πράξεων της
Φορολογικής Διοίκησης με βάση τις αιτήσεις της προηγούμενης παραγράφου. Κατά την ίδια προθεσμία,
ήτοι έως 30 Οκτωβρίου 2020, δύναται να γίνει και η ακύρωση ή τροποποίηση πράξης προσδιορισμού
φόρου ή επιβολής προστίμου χωρίς αίτηση του φορολογούμενου, κατ' ανάλογη εφαρμογή των οριζόμενων
στην παρ. 3 του άρθρου 63Β.
4. Ομοίως, παρατείνεται από τη λήξη της και ως την 30η Οκτωβρίου 2020 η προθεσμία έκδοσης πράξης
που προσδιορίζεται μετά από ασκηθείσα ενδικοφανή προσφυγή, η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 53α του άρθρου 72 του Κ.Φ.Δ. λογίζεται ως αίτηση.
5. Επιπλέον, παρατείνεται από τη λήξη της και ως την 30η Νοεμβρίου 2020 η προθεσμία διαβίβασης από
τις Δ.Ο.Υ. προς τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών των αρχικώς ασκηθεισών ενδικοφανών προσφυγών και
των σχετικών εγγράφων, όταν συντρέχει περίπτωση σιωπηρής απόρριψης αιτημάτων ακύρωσης ή
τροποποίησης λόγω άπρακτης παρέλευσης της ορισμένης προθεσμίας και συνακόλουθα παρατείνεται ως
την 01.12.2020 η εκ νέου εκκίνηση της προθεσμίας εξέτασης της ενδικοφανούς προσφυγής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2020
Ο Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Α.1185/2020
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1065606/7222/ΔΕ-Β'/31.7.2000 (Β' 951) απόφασης
του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί καθορισμού
διαφορετικού τρόπου υποβολής της «Κατάστασης Συμφωνητικών της παρ. 16
του άρθρου 8 του ν. 1882/1990» για συμφωνητικά που καταρτίζονται εντός του έτους 2020
Αθήνα, 7 Αυγούστου 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990 (Α' 43), με τις οποίες ορίζεται ότι συμφωνητικά
που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων για οποιαδήποτε συναλλαγή θεωρούνται μέσα σε δέκα
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ημέρες από την ημερομηνία καταρτίσεως και υπογραφής από την αρμόδια ΔΟΥ άλλως είναι ανίσχυρα και
δεν έχουν έννομο αποτέλεσμα.
2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 32 του ν. 2648/1998 (Α' 238), με τις οποίες ορίζεται ότι με
αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να
καθορίζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στις οποίες υποβάλλονται τα στοιχεία που
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1882/1990 και των άρθρων 47 και 55 του ν. 2065/1992
(Α' 113), όπως αυτά ισχύουν, καθώς επίσης να εξαιρούνται ορισμένοι υπόχρεοι από την υποβολή
στοιχείων ή να ορίζεται διαφορετικός τρόπος υποβολής αυτών.
3. Την υπό στοιχεία 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 (Β' 951) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία καθορίστηκε διαφορετικός τρόπος (3μηνιαίες καταστάσεις)
υποβολής των συμφωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990.
4. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και Β' 372) κοινή απόφαση του Υπουργού
και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. του
Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις
διατάξεις της υποπαρ. α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
5. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου
του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και
41, όπως ισχύουν.
6. Την υπ' αρ. 1 της 20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως
ισχύουν, την υπ' αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294
ΕΞ 17.1.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της Θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
7. Την υπό στοιχεία Α.1092/16.4.2020 (Β' 1474) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων περί παράτασης της προθεσμίας υποβολής της «Κατάστασης Συμφωνητικών της παρ. 16 του
άρθρου 8 του ν. 1882/1990» Α' τριμήνου 2020.
8. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογουμένων να εκπληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις,
λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στην αγορά και των μέτρων που λαμβάνονται για την
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
9. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε.,
αποφασίζουμε:
1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 της υπό στοιχεία 1065606/7222/ΔΕ-Β'/31.7.2000 (Β' 951) απόφασης
του Υπουργού Οικονομικών προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τα συμφωνητικά που καταρτίζονται εντός του έτους 2020, ανεξαρτήτως του ημερολογιακού
τριμήνου κατάρτισής τους, ορίζεται ετήσια υποβολή, με προθεσμία έως την 29η Ιανουαρίου 2021.».
2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της και καταλαμβάνει και τα συμφωνητικά που
έχουν συνταχθεί και πριν την ημερομηνία αυτή.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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Α.1200/2020
Παράταση και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών
για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής και αναστολή είσπραξης
στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID - 19.
28 Αυγούστου 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσης του» (Α' 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020
(Α' 76).
2. Τις διατάξεις της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.» (Α' 75), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4684/ 2020 (Α' 86), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α' 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020
(Α' 104) και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν. 4690/2020 (Α' 104), όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 (Α' 114), όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις της παρ. 5 του πέμπτου άρθρου του ν. 2275/1994 (Α' 238), όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α'170 - Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.
8. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α'90 - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν.
9. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), όπως ισχύει.
10. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)
και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α' 6), όπως ισχύει.
11. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β' 968), όπως ισχύει.
12. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α' 121).
13. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901).
14. Την υπ' αρ. 339/18-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051).
15. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94), όπως ισχύουν,
ιδίως το άρθρο 41.
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16. Τις διατάξεις της υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α'), όπως
ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 1 και της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
17. Την υπ' αρ. 1/20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, και την υπ' αρ.
39/3/30-11-2017 (ΥΟΔΔ 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» καθώς και την υπ' αρ. 5294/2020 απόφαση
Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»
(ΥΟΔΔ 27).
18. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.18159/14.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων - Προστασίας του πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών
«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας όλων των οργανωμένων παραλιών
(δημόσιων, δημοτικών, ιδιωτικών), των χιονοδρομικών κέντρων, των αγορών των άρθρων 37 και 38 του ν.
4497/2017 (Α' 171) και ρύθμιση σχετικών ζητημάτων» (Β' 859).
19. Την υπ' αρ. 18152/14.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων Προστασίας του πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών «Επιβολή του
μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας εποχικών τουριστικών καταλυμάτων από 15.3.2020 έως
και 30.4.2020» (Β' 857).
20. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.18149/13.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους
ιδιωτικών επιχειρήσεων, μουσείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων,
καθώς και γενικά χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από
14.3.2020 έως και 27.3.2020» (Β' 855).
21. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ οικ.16838/10.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών
δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό
διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020» (Β' 783).
22. Την υπό στοχεία Δ1α/ΓΠ οικ.16837/10.3.2020 κοινή απόφαση των υπουργών Προστασίας του Πολίτη,
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας χώρων αθλητικών εκδηλώσεων και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων με παρουσία άνω των
εξήντα (60) ατόμων στον αγωνιστικό χώρο διεξαγωγής του αθλήματος» (Β' 782).
23. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.17733/12.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού και Εσωτερικών, «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας θεάτρων,
κινηματογράφων, χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, κέντρων διασκέδασης, παιδότοπων, δημοσίων και
ιδιωτικών γυμναστηρίων, ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων, κολυμβητηρίων κλειστών και ανοικτών
στο σύνολο της Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από 13/3/2020 έως και 27/3/2020» (Β' 833).
24. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.19024/17.3.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού και Εσωτερικών, «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών
επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020,
προς περιορισμό της δια-σποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 915).
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25. Την υπ' αρ. 12997/231/23.03.2020 (Β' 993) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για
την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοΐού COVID-19».
26. Την ανάγκη περαιτέρω αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της
αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.
27. Την εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
28. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Αναστέλλεται μέχρι και τις 30/04/2021 η είσπραξη των βεβαιωμένων στις Δημόσιες Οικονομικές
Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης,
στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του νέου κορωνοϊού
COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις της από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), της από 30/3/2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α' 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), της από 1.5.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α 104), και του ν.
4690/2020 (Α 104).
Μέχρι την ίδια ημερομηνία παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων και
διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα για
τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής αυτών με τις διατάξεις του προηγούμενου
εδαφίου.
2. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και οι προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της
αναστολής.
3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Αυγούστου 2020
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Α.1206/2020
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (Α' 330) για τον ειδικό φόρο επί
των ακινήτων - απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών
28 Σεπτεμβρίου 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.3091/2002 «Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία
εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (Α'330) και ειδικότερα την εξουσιοδοτική διάταξη της
παραγράφου 9 αυτού, όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 50 και του άρθρου 82 του ν. 4646/2019 «Φορολογική μεταρρύθμιση με
αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» (Α' 201).
3. Τις διατάξεις του ν.4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α'170), όπως ισχύουν.

64 /// www.solcrowe.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ / ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Πρώτου Μέρους
του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και
41, όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (Α'222),
όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις
της παραγράφου 1 του άρθρου 13 και της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν
και την αριθ. 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ «Ανανέωση της Θητείας
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΥΟΔΔ27).
6. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. A 1036960 ΕΞ 2017απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β' 968), όπως ισχύει.
7. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-7-2017 απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε περί
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Διοικητή» (Β'2743) σε όργανα της
Φορολογικής Διοίκησης, όπως ισχύει.
8. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1056/07-04-2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε (Β'1325) «Εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (Α'330) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων - απαιτούμενα
δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών», όπως τροποποιήθηκε με τις ΠΟΛ.1081/10-052018 (Β'1768) και Α.1193/16-05-2019 (Β'1910) αποφάσεις.
9. Την ανάγκη επανακαθορισμού των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση των απαλλαγών,
μετά την τροποποίηση του αρ. 15 ν. 3091/2002 με τις διατάξεις των άρθρων 50 και 82 του ν. 4646/2019 για
την επιβολή του ειδικού φόρου επί των ακινήτων.
10. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Απαιτούμενα δικαιολογητικά εξαίρεσης
Για την εξαίρεση από την καταβολή του ειδικού φόρου επί των ακινήτων, σύμφωνα με τις παραγράφους 2,
3 και 4 του άρθρου 15 του ν.3091/2002, όπως ισχύει, απαιτείται να τηρούνται κατ' έτος από τα νομικά
πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, που εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις, τα εξής δικαιολογητικά, ανά
περίπτωση, που θα αναφέρονται στην 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας και τα οποία θα πρέπει να
επιδεικνύονται ή να προσκομίζονται στη φορολογική διοίκηση όποτε ζητηθούν:
1. Περίπτωση α) παραγράφου 2 άρθρου 15
Για εταιρείες των οποίων οι μετοχές βρίσκονται σε διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή πολυμερή
μηχανισμό διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4514/2018 (Α'14), που πρέπει να
εποπτεύονται από αρχή διαπιστευμένη στον IOSCO (International Organization of Securities Commissions,
Διεθνής Οργανισμός Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς), βεβαίωση της αρχής αυτής, από την οποία να προκύπτει
ότι οι μετοχές της εταιρείας βρίσκονται σε διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό
διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4514/2018. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για τις
εταιρείες των οποίων οι μετοχές βρίσκονται στην κατηγορία διαπραγμάτευσης «Σε αναστολή» και μέχρι την
τυχόν οριστική διαγραφή τους.
2. Περίπτωση β) παραγράφου 2 άρθρου 15
α) Για εταιρείες οι οποίες ασκούν εμπορική, μεταποιητική, βιομηχανική, βιοτεχνική ή παροχής υπηρεσιών
δραστηριότητα στην Ελλάδα, φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος
φορολογικού έτους και των συνυποβαλλόμενων με αυτή δηλώσεων και εντύπων, από τα οποία προκύπτει
ότι το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων της εταιρείας από την άσκηση εμπορικής, μεταποιητικής,
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βιομηχανικής, βιοτεχνικής ή παροχής υπηρεσιών δραστηριότητας στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερο των
ακαθάριστων εσόδων από ακίνητα.
Για τις ανάγκες του ειδικού φόρου:
α1) στα ακαθάριστα έσοδα δεν συνυπολογίζονται τα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα,
όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (Α'167).
α2) ως έσοδα από ακίνητα θεωρούνται αυτά τα οποία προέρχονται από εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή
δωρεάν παραχώρηση ακινήτων. Για τις ανάγκες του ειδικού φόρου δεν θεωρείται εισόδημα από ακίνητα το
εισόδημα που προέρχεται από συμβάσεις μίσθωσης με παράλληλη παροχή υπηρεσιών, ενδεικτικά
καθαριότητας, ασφάλειας, φύλαξης, όπως είναι δυνατόν να ισχύει σε εμπορικά κέντρα ή σε χώρους
εκδηλώσεων.
α3) ιδιοχρησιμοποιούμενο θεωρείται το ακίνητο, το οποίο εν τοις πράγμασι χρησιμοποιείται αποκλειστικά
και μόνο για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του νομικού προσώπου, κυρίου ή
επικαρπωτή του ακινήτου.
β) Για εταιρείες οι οποίες ανεγείρουν κτίρια ή άλλες εγκαταστάσεις που πρόκειται να ιδιοχρησιμοποιήσουν
για την άσκηση βιομηχανικής, τουριστικής ή εμπορικής γενικώς επιχείρησης:
β1) βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της οικοδομικής άδειας δημόσια υπηρεσία, από την οποία
προκύπτει ότι έχει κατατεθεί το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση αρχικής
οικοδομικής άδειας καθώς και η ημερομηνία κατάθεσής τους.
β2) φωτοαντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και των συνυποβαλλομένων με αυτή
δηλώσεων και εντύπων, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από την κατάθεση των δικαιολογητικών για
την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας.
β3) φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών της εταιρείας ή μεταβολής δραστηριότητας, από την
οποία προκύπτει η βιομηχανική ή τουριστική ή εμπορική δραστηριότητα, συνοδευόμενη από υπεύθυνη
δήλωση, με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί περαιτέρω μεταβολή αυτής. Επιπλέον,
φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης μεταβολής, από την οποία προκύπτει ότι το ανεγερθέν κτίριο ή
εγκατάσταση έχει δηλωθεί ως εγκατάσταση (έδρα, υποκατάστημα, αποθήκη) της εταιρείας, αμέσως μετά
την αποπεράτωσή του.
β4) φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας ή εγκατάστασης, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος της
δραστηριότητας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί εντός χρονικού διαστήματος επτά ετών από την κατάθεση
των δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας.
3. Περίπτωση δ) παραγράφου 2 άρθρου 15
Για εταιρείες των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει κατά πλειοψηφία στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή εταιρείες των οποίων η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
διορίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα σχετικά φύλλα της
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, από τα οποία προκύπτει η συνδρομή των προϋποθέσεων, συνοδευόμενα
από βεβαίωση του αρμόδιου εποπτεύοντος Υπουργείου ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή στα ανωτέρω μέχρι
την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας.
4. Περίπτωση ε) παραγράφου 2 άρθρου 15
Για τις αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν ως ειδικά ταμεία, τα αλλοδαπά Κράτη, τις
γνωστές θρησκείες και δόγματα κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Συντάγματος, επικυρωμένο
αντίγραφο του συστατικού εγγράφου, οργανισμού ή καταστατικού, νομίμως δημοσιευμένου, όπου
απαιτείται δημοσίευση, με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις, συνοδευόμενο, σε περιπτώσεις θρησκειών και
δογμάτων, από βεβαίωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ότι πρόκειται για γνωστή θρησκεία
ή δόγμα κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Συντάγματος.
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Εάν πρόκειται για αλλοδαπό Κράτος, βεβαίωση από το Υπουργείο Εξωτερικών περί της ισχύος των όρων
της αμοιβαιότητας.
5. Περίπτωση ζ) παραγράφου 2 άρθρου 15
Για τα ασφαλιστικά ταμεία, τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και τις εταιρείες συλλογικών
επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και τις ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ),
οι οποίες συνιστούν εταιρείες συλλογικών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, καθώς και τις θυγατρικές
αυτών εταιρείες του άρθρου 22 παρ. 3 περιπτώσεις δ' και ε' του ν. 2778/1999, εκτός αυτών των οποίων η
καταστατική έδρα βρίσκεται σε μη συνεργάσιμο κράτος, όπως αυτό ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 65
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α' 167), επικυρωμένο αντίγραφο του συστατικού
εγγράφου, οργανισμού ή καταστατικού, κατά περίπτωση, συνοδευόμενο από βεβαίωση της αρμόδιας
εποπτεύουσας αρχής της χώρας της καταστατικής τους έδρας, ότι πρόκειται για ασφαλιστικό ταμείο ή
οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης ή εταιρεία συλλογικών επενδύσεων.
6. Περίπτωση η) παραγράφου 2 άρθρου 15
Για οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ), τους οποίους διαχειρίζονται ΔΟΕΕ που διέπονται από
τον ν. 4209/2013 (Α' 235) και την Οδηγία 2011/61/ΕΕ,εφόσον η καταστατική τους έδρα δεν βρίσκεται σε μη
συνεργάσιμο κράτος, όπως αυτό ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α' 167), επικυρωμένο αντίγραφο του συστατικού τους εγγράφου, οργανισμού ή
καταστατικού, κατά περίπτωση, συνοδευόμενο από βεβαίωση της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής της
χώρας της καταστατικής τους έδρας ότι πρόκειται για οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ), τους
οποίους διαχειρίζονται ΔΟΕΕ που διέπονται από τον ν. 4209/2013 και την Οδηγία 2011/61/ΕΕ.
7. Περιπτώσεις α), β) και γ) παραγράφου 3 άρθρου 15 και παραγράφου 4 του άρθρου 15
Για την εξαίρεση από την καταβολή του φόρου:
Α) των ανωνύμων εταιρειών της περίπτωσης α) της παραγράφου 3 άρθρου 15, που έχουν ονομαστικές
μετοχές μέχρι φυσικού προσώπου ή που δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα που τις κατέχουν και με την
προϋπόθεση ότι τα φυσικά πρόσωπα έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα καθώς και των
ανωνύμων εταιρειών, με ανώνυμες μετοχές, εφόσον το σύνολο των μετοχών τους καταλήγει σε εταιρείες οι
μετοχές των οποίων βρίσκονται σε διαπραγμάτευση σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά,
Β) των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της περίπτωσης β) της παραγράφου 3 άρθρου 15, εφόσον τα
εταιρικά μερίδια ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή εφόσον δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα στα οποία
ανήκουν οι εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν και με την προϋπόθεση ότι τα φυσικά πρόσωπα έχουν αριθμό
φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα,
Γ) των προσωπικών εταιρειών της περίπτωσης γ) της παραγράφου 3 άρθρου 15, εφόσον οι εταιρικές
μερίδες ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή εφόσον δηλώνουν τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκουν οι
εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν και με την προϋπόθεση ότι τα φυσικά πρόσωπα έχουν αριθμό
φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα, και
Δ) των εταιρειών της παραγράφου 4 του άρθρου 15, που έχουν την έδρα τους, σύμφωνα με το καταστατικό
τους, σε τρίτη χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τις οποίες συντρέχουν οι αναφερόμενες στις
περιπτώσεις α', β' και γ' της παραγράφου 3, εφόσον η καταστατική τους έδρα δεν βρίσκεται σε κράτη μη
συνεργάσιμα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για τα κράτη αυτά του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
(άρθρο 65ΚΦΕ), τηρούνται και επιδεικνύονται ή προσκομίζονται κατά περίπτωση:
α) Πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα του συστατικού εγγράφου ή του καταστατικού και του βιβλίου
μετόχων.
β) i. Βεβαίωση οποιασδήποτε δημόσιας αρχής του κράτους έδρας της εταιρείας, από την οποία
προκύπτουν τα στοιχεία των κατεχόντων τις μετοχές, τα μερίδια ή τις μερίδες των εταιρειών την 1η
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Ιανουαρίου του έτους φορολογίας. Σε περίπτωση κατά την οποία προβλέπεται από το νόμο καταχώρηση
των μετοχών σε μητρώο θεματοφύλακα, προσκομίζεται βεβαίωση αυτού.
Αποδεκτό για τη χορήγηση της εξαίρεσης δικαιολογητικό είναι οποιοδήποτε έγγραφο (βεβαίωση,
πιστοποιητικό, απόσπασμα, εκτύπωση από την επίσημη ιστοσελίδα της αρχής κ.λπ.) δημόσιας αρχής, από
το περιεχόμενο του οποίου προκύπτουν τα στοιχεία των κατεχόντων τις μετοχές, τα μερίδια ή τις μερίδες
των εταιρειών την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας. Από το κείμενο των ανωτέρω δικαιολογητικών
πρέπει να προκύπτουν τα στοιχεία των κατεχόντων τις μετοχές, τα μερίδια ή τις μερίδες των εταιρειών την
1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, έστω και αν η ημερομηνία αυτή δεν περιλαμβάνεται ρητά στο λεκτικό
αυτών ή αν αυτό προκύπτει από μεταγενέστερο ή από περισσότερα του ενός δικαιολογητικά, τα οποία
καλύπτουν την ημερομηνία αυτή.
ii. Εάν δεν υπάρχει τέτοια αρχή ή αν η αρχή που υπάρχει δεν εκδίδει τη βεβαίωση της ανωτέρω
περίπτωσης i, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ή της κάθε εταιρείας, η οποία
συμμετέχει στη σύνθεση της ιδιοκτήτριας εταιρείας, για τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τις μετοχές,
μερίδια ή μερίδες αυτών, καθώς και για το ότι δεν είναι δυνατή η έκδοση βεβαίωσης από δημόσια αρχή.
γ) Εάν το σύνολο ή μέρος των μετοχών των ανωνύμων εταιρειών ανήκει σε αλλοδαπό ίδρυμα, εφόσον αυτό
έχει συσταθεί με βάση το δίκαιο κράτους που δεν χαρακτηρίζεται μη συνεργάσιμο κράτος ή κράτος που δεν
έχει αξιολογηθεί από το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών για
φορολογικούς σκοπούς, όπως αυτές οι έννοιες ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 65 του ΚΦΕ (ν.
4172/2013), βεβαίωση οποιασδήποτε δημόσιας αρχής του κράτους με βάση το δίκαιο του οποίου έχει
συσταθεί το ίδρυμα, από την οποία προκύπτουν τα στοιχεία των τελικών (πραγματικών) δικαιούχων του
ιδρύματος την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας. Σε περίπτωση κατά την οποία προβλέπεται από το
νόμο καταχώρηση των τελικών (πραγματικών) δικαιούχων σε μητρώο, προσκομίζεται βεβαίωση αυτού ή
οποιοδήποτε έγγραφο (πιστοποιητικό, εκτύπωση από την επίσημη ιστοσελίδα της αρχής/μητρώου κ.λπ.) με
ανάλογο περιεχόμενο.
Εάν δεν υπάρχει τέτοια αρχή ή μητρώο ή αν η αρχή που υπάρχει δεν εκδίδει βεβαίωση, προσκομίζονται
πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα του καταστατικού του ιδρύματος, των εσωτερικών κανονισμών με
τους οποίους ορίζονται οι τελικοί (πραγματικοί) δικαιούχοι αυτού και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου του ιδρύματος από την οποία να προκύπτουν οι τελικοί (πραγματικοί) δικαιούχοι την 1η
Ιανουαρίου του έτους φορολογίας καθώς και για το ότι δεν είναι δυνατή η έκδοση βεβαίωσης από δημόσια
αρχή.
δ) Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ή οποιοδήποτε
άλλο φορολογικό έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η ύπαρξη Α.Φ.Μ. την 1η Ιανουαρίου του έτους
φορολογίας στα φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν τις μετοχές, τα εταιρικά μερίδια ή τις εταιρικές
μερίδες.
Ειδικά, για την εξαίρεση της παραγράφου 8 του άρθρου 15, απαιτούνται επιπλέον και τα εξής
δικαιολογητικά:
i. Ο τίτλος απόκτησης ακινήτου, από τον οποίο να προκύπτει ότι το ακίνητο αποκτήθηκε μέχρι και την 31η
Δεκεμβρίου 2009.
ii. Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας καθώς και βεβαίωση απόκτησης Α.Φ.Μ., στη χώρα φορολογικής
κατοικίας των φυσικών προσώπων, τα οποία κατέχουν τις μετοχές, τα εταιρικά μερίδια ή τις εταιρικές
μερίδες, από την οποία να προκύπτει ότι το φυσικό πρόσωπο είχε Α.Φ.Μ. πριν το έτος 2010.
iii. Βεβαίωση απόκτησης Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα των φυσικών προσώπων, τα οποία κατέχουν τις μετοχές, τα
εταιρικά μερίδια ή τις εταιρικές μερίδες, από την οποία να προκύπτει ότι ο Α.Φ.Μ. αποκτήθηκε μέχρι και την
22α Ιανουαρίου 2017.
iv. Φωτοαντίγραφο της πράξης επιβολής του προστίμου 2.500 (δυόμιση χιλιάδων) ευρώ από τον αρμόδιο
προϊστάμενο απόδοσης Α.Φ.Μ. για κάθε φυσικό πρόσωπο και για κάθε έτος καθυστέρησης απόκτησης
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φορολογικού μητρώου, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 102 του ν.
4446/2016 (Α'240).
ε) Εάν το σύνολο ή μέρος των μετοχών ή μεριδίων ή μερίδων των εταιρειών ανήκει σε άλλη
εταιρεία/εταιρείες, για τις συμμετέχουσες εταιρείες πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις των
περιπτώσεων α), β) και γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, κατά περίπτωση, και οι
εξαιρούμενες εταιρείες υποχρεούνται να τηρούν τα ως άνω υπό στοιχεία α), β) και γ) δικαιολογητικά και για
την εταιρεία/εταιρείες, οι οποίες συμμετέχουν σε αυτές.
Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά πρέπει να προκύπτει ότι, κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους
φορολογίας, οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών, τα εταιρικά μερίδια των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
και οι εταιρικές μερίδες των προσωπικών εταιρειών ανήκουν εξ ολοκλήρου σε φυσικά πρόσωπα ή, σε
περίπτωση κατοχής μέρους ή του συνόλου των μετοχών, των εταιρικών μεριδίων ή των εταιρικών μερίδων
των εταιρειών αυτών από άλλη εταιρεία/εταιρείες, πρέπει να προκύπτουν τα φυσικά πρόσωπα που
κατέχουν τις μετοχές, μερίδια ή μερίδες των εταιρειών αυτών και ότι τα φυσικά αυτά πρόσωπα διαθέτουν
Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας.
Από το κείμενο των ανωτέρω δικαιολογητικών πρέπει να προκύπτουν τα στοιχεία των κατεχόντων τις
μετοχές, τα μερίδια ή τις μερίδες των εταιρειών την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, έστω και αν η
ημερομηνία αυτή δεν περιλαμβάνεται ρητά στο λεκτικό αυτών ή αν αυτό προκύπτει από μεταγενέστερο ή
από περισσότερα του ενός δικαιολογητικά, τα οποία καλύπτουν την ημερομηνία αυτή.
στ) Επιπλέον των α) και β) κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών, εάν το σύνολο ή μέρος των
ονομαστικών μετοχών, εταιρικών μεριδίων ή εταιρικών μερίδων της υπόχρεης εταιρείας ή των εταιρειών
που συμμετέχουν σε αυτήν:
στα) ανήκει σε εταιρεία, της οποίας οι μετοχές βρίσκονται σε διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή
πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4514/2018, για το ποσοστό αυτό
απαιτείται το δικαιολογητικό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
στβ) κατέχεται ή διαχειρίζεται από πιστωτικά ιδρύματα περιλαμβανομένων και των ταμιευτηρίων ή ταμείων
παρακαταθηκών και δανείων, ασφαλιστικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες, αμοιβαία κεφάλαια
περιλαμβανομένων και των i) αμοιβαίων κεφαλαίων επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία κλειστού ή ανοικτού
τύπου, και των διαχειριστών αυτών, ii) αμοιβαίων κεφαλαίων επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, που
διέπονται από τον ν. 2778/1999 (Α' 295), και των εταιρειών διαχείρισης αυτών, iii) αμοιβαίων κεφαλαίων
επιχειρηματικών συμμετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.), που διέπονται από το ν. 2992/2002 (Α' 54), ευρωπαϊκά
μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια που διέπονται από τον Κανονισμό (E.E.) 2015/760 (ELTIFS) και
τους διαχειριστές αυτών, Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Δ.Ο.Ε.Ε.) που διέπονται
από το ν. 4209/2013 ή/και την Οδηγία 2011/61/ΕΕ, Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.) τους
οποίους διαχειρίζονται Δ.Ο.Ε.Ε., που διέπονται από τον ν. 4209/2013 ή/και την Οδηγία 2011/61/Ε.Ε.,
εταιρείες διαχείρισης οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που διέπονται από τον ν. 4099/2012 (Α' 250)
και την Οδηγία 2009/65/ΕΚ, Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.), που διέπονται από τον ν.
4099/2012 και την Οδηγία 2009/65/ΕΚ, εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων (EUVECA), που διέπονται
από τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 345/2013 και τους διαχειριστές αυτών, ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής
επιχειρηματικότητας (EUSEF), που διέπονται από τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 346/2013 και τους διαχειριστές
αυτών, εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και εταιρείες διαχείρισης ή/και παροχής συμβουλευτικών
υπηρεσιών επί κεφαλαίων ή/και αμοιβαίων κεφαλαίων, η καταστατική έδρα των οποίων δεν βρίσκεται σε μη
συνεργάσιμο κράτος ή σε κράτος που δεν έχει αξιολογηθεί από το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Διαφάνεια και
την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς, όπως αυτές οι έννοιες ορίζονται με τις διατάξεις
του άρθρου 65 του ΚΦΕ (ν. 4172/2013), για το ποσοστό αυτό απαιτείται μόνο σχετική βεβαίωση της
αρμόδιας εποπτικής αρχής της χώρας της καταστατικής τους έδρας. Αποδεκτό για τη χορήγηση των
παραπάνω εξαιρέσεων δικαιολογητικό είναι, αντί της βεβαίωσης, οποιοδήποτε έγγραφο (πιστοποιητικό,
εκτύπωση από την επίσημη ιστοσελίδα της αρχής κ.λπ.) με ανάλογο περιεχόμενο.
Εφόσον πρόκειται για διαχείριση, απαιτείται (εκτός της βεβαίωσης της εποπτεύουσας αρχής της
καταστατικής έδρας του διαχειριστή) και επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης διαχείρισης με βεβαίωση
αρμόδιας αρχής ότι τούτο ισχύει κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας. Εάν δεν υπάρχει τέτοια
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αρχή ή αν η αρχή που υπάρχει δεν εκδίδει τη βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της
εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων ή εταιρείας διαχείρισης ή/και παροχής συμβουλευτικών
υπηρεσιών επί κεφαλαίων ή/και αμοιβαίων κεφαλαίων περί ισχύος της σύμβασης διαχείρισης, καθώς και
για το ότι δεν είναι δυνατή η έκδοση βεβαίωσης από δημόσια αρχή
ζ) εάν πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία με ανώνυμες μετοχές και το σύνολο αυτών καταλήγει σε εταιρείες,
των οποίων οι μετοχές βρίσκονται σε διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό
διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4514/2018 ( Α' 14), εκτός από το δικαιολογητικό της
περίπτωσης α της παρούσας παραγράφου απαιτείται και το δικαιολογητικό της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου.
η) Για ανώνυμες εταιρείες με ανώνυμες μετοχές, για τη δήλωση των φυσικών προσώπων που τις κατέχουν,
τηρούνται και επιδεικνύονται ή προσκομίζονται, κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α),
β)ί και γ) της παραγράφου αυτής. Εάν δεν υπάρχει δημόσια αρχή του κράτους έδρας της εταιρείας που να
εκδίδει βεβαίωση, από την οποία προκύπτουν τα στοιχεία των κατεχόντων τις ανώνυμες μετοχές των
εταιρειών την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας ή αν η αρχή που υπάρχει δεν εκδίδει σχετική βεβαίωση,
τηρούνται και επιδεικνύονται τα πρακτικά όλων των γενικών συνελεύσεων του οικείου έτους, από τα οποία
προκύπτουν τα στοιχεία των κατεχόντων τις ανώνυμες μετοχές την 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας.
8. Περίπτωση ε) παραγράφου 3 άρθρου 15
Για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα κάθε είδους ημεδαπά ταμεία ή ημεδαπούς οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης, τις ημεδαπές συνδικαλιστικές οργανώσεις, τα ημεδαπά μουσεία, τους ημεδαπούς
συνεταιρισμούς που έχουν συσταθεί νόμιμα και τις ενώσεις τους, τις ημεδαπές δημοτικές και κοινοτικές
επιχειρήσεις καθώς και τα νομικά πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3647/2008 (Α' 37), τα
ημεδαπά κληροδοτήματα με κοινωφελή σκοπό, τα ημεδαπά κοινωφελή ιδρύματα που εποπτεύονται από
δημόσια αρχή και τα ημεδαπά σωματεία, επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού, του οργανισμού ή του
συστατικού εγγράφου νομίμως δημοσιευμένου, όπου απαιτείται δημοσίευση, με όλες τις τυχόν
τροποποιήσεις.
Εάν πρόκειται για ημεδαπό κοινωφελές ίδρυμα, επιπλέον βεβαίωση, από την οποία προκύπτει ότι
εποπτεύεται από δημόσια αρχή ή την οικεία αποκεντρωμένη Διοίκηση και επιτελεί κοινωφελή σκοπό.
Άρθρο 2
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της απαλλαγής της περίπτωσης γ) της παραγράφου 2
I. Για τη χορήγηση της απαλλαγής της περίπτωσης γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002
σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις και πλοιοκτήτριες εταιρείες εμπορικών πλοίων για τα ακίνητα που
ιδιοχρησιμοποιούν στην Ελλάδα αποκλειστικά για γραφεία, αποθήκες και χώρους εστίασης, εκγύμνασης και
στάθμευσης του προσωπικού τους για κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών ή που παραχωρούν
δωρεάν, σύμφωνα με την άδεια εγκατάστασής τους σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, αποκλειστικά για τις
παραπάνω χρήσεις, απαιτείται να υποβάλλονται συνημμένα στην αίτηση της παραγράφου 6 του άρθρου 15
του ν. 3091/2002, κατά περίπτωση τα ακόλουθα:
αα) Για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις του α.ν. 89/67, το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στο οποίο
έχει δημοσιευθεί η απόφαση, με την οποία χορηγείται η άδεια εγκατάστασης της ναυτιλιακής επιχείρησης
στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν.89/1967, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον
α.ν.378/1968, τον ν.27/1975, τον ν.814/1978 και τον ν.2234/1994, ή με την οποία πραγματοποιείται η
υπαγωγή ελληνικής εταιρείας στις διατάξεις των ανωτέρω νόμων.
αβ) Για τις πλοιοκτήτριες εταιρείες, επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου εθνικότητας των πλοίων και, για
πλοία που φέρουν ξένη σημαία, επίσημη μετάφρασή του. Εάν πρόκειται για ημεδαπή πλοιοκτήτρια
εταιρεία, επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού εγγράφου της, με τις τυχόν τροποποιήσεις του,
συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής περί των τροποποιήσεων αυτών καθώς και των
σχετικών φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, όπου προβλέπεται. Εάν πρόκειται για αλλοδαπή
πλοιοκτήτρια εταιρεία, επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού εγγράφου της, με όλες τις τροποποιήσεις
του, σε επίσημη μετάφραση καθώς και βεβαίωση εγκατάστασης γραφείου ή υποκαταστήματος ή
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θυγατρικής εταιρείας της αλλοδαπής πλοιοκτήτριας εταιρείας από την αρμόδια Υπηρεσία που έχει εγκρίνει
την εγκατάσταση.
β) Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών της επιχείρησης καθώς και βεβαιώσεις ενδεχόμενων
μεταβολών, συνοδευόμενες από υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνεται ότι δεν υφίσταται περαιτέρω
μεταβολή.
γ) Φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα
ακινήτων (έντυπο Ε2) του έτους φορολογίας, της δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.)-Πράξης Προσδιορισμού Φόρου του έτους φορολογίας και, εφόσον αυτό δεν έχει εκδοθεί, του
προηγούμενου της φορολογίας έτους, των συγκεντρωτικών καταστάσεων του ασφαλιστικού φορέα ή κάθε
άλλο πρόσφορο μέσο, το οποίο κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο, για το
οποίο η εταιρεία αιτείται την απαλλαγή, ιδιοχρησιμοποιείται αποκλειστικά ως γραφείο, αποθήκη, χώρος
εστίασης, εκγύμνασης και στάθμευσης του προσωπικού τους για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών
της.
δ) οικοδομική άδεια, βεβαίωση από δημόσια ή διοικητική αρχή ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να
προκύπτει η χρήση του ακινήτου ως γραφείου, αποθήκης, χώρου εστίασης, εκγύμνασης και στάθμευσης
του προσωπικού για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της εταιρείας που αιτείται την απαλλαγή.
ε) Εφόσον η απαλλαγή ζητείται για ακίνητο που παραχωρούν δωρεάν σύμφωνα με την άδεια εγκατάστασής
τους, σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, αποκλειστικά για τις παραπάνω χρήσεις, εκτός από τα προαναφερόμενα
δικαιολογητικά τόσο για τις παραχωρούσες όσο και για τις επιχειρήσεις που αποδέχονται την παραχώρηση,
και τη σύμβαση/δήλωση δωρεάν παραχώρησης, υπογεγραμμένη από τους νόμιμους εκπροσώπους των
δύο εταιρειών.
ΙΙ. Για τη χορήγηση της απαλλαγής του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης γ) της παραγράφου 2 του
άρθρου 15 του ν. 3091/2002 σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 15
του ν. 3091/2002 για ακίνητα που εκμισθώνουν σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, αποκλειστικά για γραφεία,
αποθήκες και χώρους εστίασης, εκγύμνασης και στάθμευσης του προσωπικού τους για την κάλυψη των
λειτουργικών τους αναγκών, απαιτείται να υποβάλλονται συνημμένα στην αίτηση της παραγράφου 6 του
άρθρου 15 του ν. 3091/2002 τα δικαιολογητικά της περίπτωσης αα) και των περιπτώσεων β), και γ) και δ)
της προηγούμενης ενότητας Ι ως προς το μισθωτή, καθώς και φωτοαντίγραφο του κατατεθειμένου στην
αρμόδια Δ.Ο.Υ. μισθωτηρίου συμβολαίου ή απόδειξη υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων
μίσθωσης ακίνητης περιουσίας.
Άρθρο 3
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της απαλλαγής σε νομικά πρόσωπα
των περιπτώσεων στ )της παραγράφου 2 και δ ) της παραγράφου 3
Για τη χορήγηση της απαλλαγής:
Α) σε νομικά πρόσωπα της περίπτωσης στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, τα οποία
αποδεδειγμένα επιδιώκουν κοινωφελείς, εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς ή θρησκευτικούς σκοπούς στην
Ελλάδα, καθώς και σε εταιρείες των οποίων κατέχουν το σύνολο των μετοχών i) για τα ακίνητα που
ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά και αποδεδειγμένα για τους προαναφερόμενους σκοπούς, ii) για τα
ακίνητα που εκμεταλλεύονται, εφόσον το προϊόν της εκμετάλλευσης διατίθεται αποδεδειγμένα για την
εκπλήρωση των ίδιων σκοπών, καθώς και iii) για τα ακίνητα που αποδεδειγμένα είναι κενά ή δεν
αποφέρουν κανένα εισόδημα,
Β) σε εταιρείες της περίπτωσης δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, των οποίων το
σύνολο των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων ανήκουν σε Ίδρυμα ημεδαπό ή αλλοδαπό, εφόσον
αποδεδειγμένα επιδιώκουν κοινωφελείς, εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς ή θρησκευτικούς σκοπούς στην
Ελλάδα, καθώς και οι εταιρείες, των οποίων το σύνολο των μετοχών κατέχουν οι ως άνω εταιρείες i) για τα
ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά και αποδεδειγμένα για τους προαναφερόμενους σκοπούς,
ii) για τα ακίνητα που εκμεταλλεύονται, εφόσον το προϊόν της εκμετάλλευσης διατίθεται αποδεδειγμένα για
την εκπλήρωση των ίδιων σκοπών, καθώς και iii) για τα ακίνητα που αποδεδειγμένα είναι κενά ή δεν
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αποφέρουν κανένα εισόδημα, εφόσον αυτά δεν εντάσσονται στις εξαιρέσεις του άρθρου 1 της παρούσας,
απαιτείται να υποβάλλονται συνημμένα στην αίτηση της παραγράφου 6 του άρθρου 15 του ν.3091/2002,
από τα όλα τα νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις στ) της παραγράφου 2 και δ) της
παραγράφου 3 του ν. 3091/2002, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα:
α) Εάν πρόκειται για ημεδαπό νομικό πρόσωπο, επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού ή του
συστατικού εγγράφου του, με τις τυχόν τροποποιήσεις του, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της αρμόδιας
αρχής περί των τροποποιήσεων αυτών καθώς και των σχετικών φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, όπου προβλέπεται δημοσίευση.
Εάν πρόκειται για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού ή του συστατικού
εγγράφου αυτού με όλες τις τροποποιήσεις του, σε επίσημη μετάφραση, καθώς και πιστοποιητικό της
εκάστοτε αρμόδιας αρχής της χώρας έδρας του περί της ύπαρξης του νομικού προσώπου, σε επίσημη
μετάφραση.
Ειδικά για την περίπτωση δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, προσκομίζεται επιπλέον
επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού ή του συστατικού εγγράφου, με τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού,
του ιδρύματος στο οποίο ανήκει το σύνολο των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων των εταιρειών,
που αιτούνται την απαλλαγή. Εάν πρόκειται για αλλοδαπό ίδρυμα, τα ανωτέρω προσκομίζονται σε επίσημη
μετάφραση και συνοδεύονται από πιστοποιητικό της εκάστοτε αρμόδιας αρχής της χώρας έδρας του περί
της ύπαρξης του ιδρύματος.
β) Φωτοαντίγραφο της δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)-Πράξης Προσδιορισμού
Φόρου του έτους φορολογίας και, εφόσον αυτό δεν έχει εκδοθεί, του προηγούμενου της φορολογίας έτους.
γ) Τους λογαριασμούς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή ύδρευσης για ολόκληρο το έτος φορολογίας,
εφόσον πρόκειται για κενό κτίσμα.
Άρθρο 4
Διαδικασία για τη χορήγηση της απαλλαγής
1. Για τη χορήγηση απαλλαγής από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων των περιπτώσεων των
άρθρων 2 και 3 της παρούσας αποστέλλεται υποχρεωτικά με φυσικό φάκελο ταχυδρομικά μέσω
συστημένης επιστολής ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ή δια ζώσης στο γραφείο πρωτοκόλλου της
αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή με ψηφιακή απεικόνιση (scan) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
αίτηση προς στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες
υπηρεσίες ημέρα του Ιανουαρίου κάθε έτους, σύμφωνα με τα συνημμένα στην παρούσα
υποδείγματα 1 και 2, τα οποία επέχουν και θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986
(Α' 75 ) ως προς την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτή. Σε περίπτωση που
ζητείται απαλλαγή περισσότερων του ενός ακινήτων συντάσσεται ξεχωριστή αίτηση για κάθε ακίνητο. Το
αποδεικτικό του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή το αυτοματοποιημένο μήνυμα που
αποστέλλεται ως απάντηση στο ηλεκτρονικό μήνυμα του φορολογουμένου, αποτελεί γι' αυτόν αποδεικτικό
υποβολής της αίτησης και επέχει θέση απόδειξης παραλαβής εκ μέρους του αποδέκτη.
Σε περίπτωση αποστολής της αίτησης με φυσικό φάκελο ταχυδρομικά μέσω συστημένης επιστολής ή με
υπηρεσία ταχυμεταφοράς, για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας του αιτούντος, κατά περίπτωση,
συνυποβάλλεται εκτυπωμένο αρχείο υπεύθυνης δήλωσης αυτού, η οποία έχει εκδοθεί μέσω της
ιστοσελίδας dilosi.services.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης www.gov.gr, με την
οποία δηλώνει ότι ο ίδιος είναι ο υπογράφων την αίτηση και καταχωρεί και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας
αυτού. Άλλως υποβάλλεται ή αποστέλλεται νόμιμη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του αιτούντος.
Εφόσον ο αιτών προσέρχεται αυτοπροσώπως στη ΔΟΥ και τούτο διαπιστώνεται από τον υπάλληλο που
παραλαμβάνει την αίτηση στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, δεν απαιτείται η βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής αυτού, αλλά η αναγραφή επισημειωματικής πράξης ότι «Υποβλήθηκε από τον ίδιο τον
αιτούντα».
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Ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία που προκύπτει από τη σφραγίδα του
ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή η ημερομηνία αποστολής του μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου αντίστοιχα.
Μετά την παραλαβή της αίτησης (είτε μέσω φυσικού είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) αυτή
καταχωρείται αμέσως στο πρωτόκολλο. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης σε αναρμόδια υπηρεσία της
Φορολογικής Διοίκησης, διαβιβάζεται αυτή άμεσα στην αρμόδια, είτε ταχυδρομικά είτε ηλεκτρονικά,
ανάλογα με τον τρόπο υποβολής της, και ενημερώνεται ο αιτών μέσω της προσωποποιημένης
πληροφόρησης αυτού.
Για τις αιτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται με ψηφιακή απεικόνιση (scan) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας της ΑΑΔΕ, δημιουργείται ειδικός φάκελος, ο
οποίος τηρείται στο αρχείο της υπηρεσίας.
Σε περίπτωση έλλειψης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή μη συμπλήρωσης των απαιτούμενων πεδίων
της αίτησης, αναρτάται στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του υποχρέου, πρόσκληση κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) προκειμένου ο υπόχρεος είτε να συμπληρώσει την αίτηση
είτε να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που λείπουν. Εάν ο φορολογούμενος δεν ανταποκριθεί, η αίτηση
θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί.
2. Για τη χορήγηση απαλλαγής από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων στην περίπτωση γ) της παραγράφου
2 του άρθρου 15 του ν.3091/2002 διενεργείται μερικός φορολογικός έλεγχος από το γραφείο με βάση τα
υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και αυτοψία στο ακίνητο, για το οποίο ζητείται η απαλλαγή, ώστε να
διαπιστωθεί, κατά περίπτωση,
-είτε ότι πρόκειται για ναυτιλιακή επιχείρηση που έχει εγκαταστήσει γραφεία στην Ελλάδα σύμφωνα με τις
διατάξεις του α.ν.89/1967, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον α.ν.378/1968, τον ν.27/1975,
τον ν.814/1978 και τον ν.2234/1994, ή για πλοιοκτήτρια εταιρεία εμπορικών πλοίων καθώς και ότι το
ακίνητο ιδιοχρησιμοποιείται στην Ελλάδα αποκλειστικά ως γραφείο ή αποθήκη ή χώρος εστίασης ή
εκγύμνασης ή στάθμευσης του προσωπικού της για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ή ότι
παραχωρείται δωρεάν, σύμφωνα με την άδεια εγκατάστασής της, σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις αποκλειστικά
για τις ανωτέρω χρήσεις
-είτε ότι πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που εκμισθώνει ακίνητο σε ναυτιλιακή επιχείρηση
που έχει εγκαταστήσει γραφείο στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν.89/1967, όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον α.ν.378/1968, τον ν.27/1975, τον ν.814/1978 και τον
ν.2234/1994, αποκλειστικά για γραφείο ή αποθήκη ή χώρο εστίασης ή εκγύμνασης ή στάθμευσης του
προσωπικού της για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών.
3. Για τη χορήγηση απαλλαγής από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων στις περιπτώσεις στ) της
παραγράφου 2 διενεργείται μερικός φορολογικός έλεγχος από το γραφείο με βάση τα υποβαλλόμενα
δικαιολογητικά, ώστε να διαπιστωθεί
-είτε ότι πρόκειται για νομικό πρόσωπο που αποδεδειγμένα επιδιώκει στην Ελλάδα κοινωφελείς,
εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς ή θρησκευτικούς σκοπούς καθώς και ότι το ακίνητο, για το οποίο ζητείται η
απαλλαγή, ιδιοχρησιμοποιείται για σκοπό κοινωφελή, εκπαιδευτικό, πολιτιστικό ή θρησκευτικό ή ότι το
προϊόν της εκμετάλλευσής του διατίθεται αποδεδειγμένα για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών ή ότι το
ακίνητο είναι αποδεδειγμένα κενό ή δεν αποφέρει κανένα εισόδημα.
-είτε ότι πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία, της οποίας το σύνολο των μετοχών κατέχεται από νομικό
πρόσωπο, το οποίο αποδεδειγμένα επιδιώκει κοινωφελείς, εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς ή θρησκευτικούς
σκοπούς, καθώς και ότι το ακίνητο, για το οποίο ζητείται η απαλλαγή, ιδιοχρησιμοποιείται για σκοπό
κοινωφελή, εκπαιδευτικό, πολιτιστικό ή θρησκευτικό ή ότι το προϊόν της εκμετάλλευσής του διατίθεται
αποδεδειγμένα για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών ή ότι το ακίνητο είναι αποδεδειγμένα κενό ή δεν
αποφέρει κανένα εισόδημα.
4. Για τη χορήγηση απαλλαγής από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων στις περιπτώσεις δ) της παραγράφου
3 διενεργείται μερικός φορολογικός έλεγχος από το γραφείο με βάση τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά,
ώστε να διαπιστωθεί
-είτε ότι πρόκειται για εταιρεία, της οποίας το σύνολο των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων ανήκει
σε ίδρυμα ημεδαπό ή αλλοδαπό και ότι αποδεδειγμένα αυτή επιδιώκει στην Ελλάδα σκοπούς κοινωφελείς,
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εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς ή θρησκευτικούς καθώς και ότι το ακίνητο, για το οποίο ζητείται η απαλλαγή,
ιδιοχρησιμοποιείται για σκοπό κοινωφελή, πολιτιστικό, θρησκευτικό, εκπαιδευτικό ή ότι το προϊόν της
εκμετάλλευσής του διατίθεται αποδεδειγμένα για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών ή ότι το ακίνητο
είναι αποδεδειγμένα κενό ή δεν αποφέρει κανένα εισόδημα.
-είτε ότι πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία, της οποίας το σύνολο των μετοχών κατέχεται από εταιρεία που
αποδεδειγμένα επιδιώκει κοινωφελείς, εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς ή θρησκευτικούς σκοπούς στην
Ελλάδα και της οποίας το σύνολο των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων ανήκει σε ίδρυμα
ημεδαπό ή αλλοδαπό καθώς και ότι το ακίνητο για το οποίο ζητείται η απαλλαγή ιδιοχρησιμοποιείται για
σκοπό κοινωφελή, πολιτιστικό, θρησκευτικό, εκπαιδευτικό ή ότι το προϊόν της εκμετάλλευσής του διατίθεται
αποδεδειγμένα για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών ή ότι το ακίνητο είναι αποδεδειγμένα κενό ή δεν
αποφέρει κανένα εισόδημα.
5. Ο αρμόδιος Προϊστάμενος υποχρεούται να αναρτήσει μέσω της εφαρμογής της «Ψηφιακής
Κοινοποίησης» στη θυρίδα του αιτούντα στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του myTAXISnet της
ΑΑΔΕ, είτε υπογεγραμμένο ψηφιακά, εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα (υποχρεωτικά για τις Δ.Ο.Υ. Α'
τάξης) είτε με ψηφιακή απεικόνιση (scan) το αποτέλεσμα του διενεργηθέντος ελέγχου, σύμφωνα με τα
συνημμένα στην παρούσα υποδείγματα 3 και 4, το συντομότερο δυνατόν και όχι πέραν των τριών μηνών
από την υποβολή της αίτησης του νομικού προσώπου. Αντίγραφα των υποδειγμάτων, της έκθεσης
αυτοψίας ή ελέγχου, κατά περίπτωση, και της αίτησης αποστέλλονται με ευθύνη του αρμόδιου
Προϊσταμένου με εμπιστευτικό έγγραφο, εντός τριών (3) ημερών, στη Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας
Κεφαλαίου της ΑΑΔΕ.
Σε περίπτωση μη χορήγησης της απαλλαγής, το νομικό πρόσωπο υποβάλλει δήλωση ειδικού φόρου επί
των ακινήτων, στην οποία δύναται να διατυπώσει ρητή επιφύλαξη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20
του ν. 4174/2013.
6. Εάν έχει υποβληθεί εμπρόθεσμη αίτηση απαλλαγής και, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων, δεν έχει γνωστοποιηθεί στο νομικό πρόσωπο η χορήγηση ή
μη αυτής, η δήλωση υποβάλλεται ως υπαγόμενη στην αιτούμενη απαλλαγή. Η τυχόν απόρριψη του
αιτήματος απαλλαγής μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης ειδικού φόρου επί των
ακινήτων δεν επιφέρει συνέπειες (πρόστιμα, τόκους) πέραν του επιβαλλόμενου φόρου.
Ειδικά για το έτος 2020, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέχρι και την 18η Δεκεμβρίου 2020. Μέχρι
την ίδια ημερομηνία μπορούν να υποβληθούν και οι αιτήσεις παρελθόντων ετών για τις
περιπτώσεις στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (έτη 2013 έως και 2019) και δ)
της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (έτη 2012 έως και 2019).
Απαλλαγές που έχουν χορηγηθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας εξακολουθούν να ισχύουν. Για τις ήδη
εκκρεμείς αιτήσεις δεν απαιτείται εκ νέου υποβολή τους.
Άρθρο 5
Επικύρωση απαιτούμενων δικαιολογητικών
1. Για δικαιολογητικά που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δεν απαιτείται επικύρωση.
Στην περίπτωση αυτή προσκομίζεται ή φυλάσσεται ανάλογα το αντίστοιχο φύλλο της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως.
2. Για τη χορήγηση των απαλλαγών και την εξαίρεση από την καταβολή του φόρου απαιτείται να
συμπίπτουν όλα τα στοιχεία που προκύπτουν από τις υποβαλλόμενες δηλώσεις, τα δικαιολογητικά και τα
λοιπά αποδεικτικά έγγραφα
3. Τα δικαιολογητικά τα οποία έχουν συνταχθεί σε άλλη, πλην της ελληνικής, γλώσσα, συνοδεύονται από
επίσημη μετάφραση.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η ΠΟΛ.1056/2017, όπως αυτή έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
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2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της και εφαρμόζεται και για δηλώσεις Ε.Φ.Α. που έχουν ήδη
υποβληθεί από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4646/2019 και μετά.
3. Ειδικά, για τη χορήγηση απαλλαγής της περίπτωσης γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν.
3091/2002, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 50 του ν. 4646/2019, η απόφαση αυτή
εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον της Φορολογικής Διοίκησης ή των δικαστικών αρχών για
τις οποίες δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της
παρ. 38 του άρθρου 66 ν. 4646/2019.
4. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ
Γεώργιος Πιτσιλής
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Υπόδειγμα 4
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Α.1209/2020
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων που προβλέπονται από την υπό
στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 (Β' 3579) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, περί υποβολής της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων
Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, της «Δήλωσης COVID» για τους μήνες Μάρτιο έως και
Σεπτέμβριο και από την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1187/2017 (Β' 4232) απόφαση του Διοικητή
της Α.Α.Δ.Ε. περί βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του
διαμοιρασμού
Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν.4174/2013, περί παροχής πληροφοριών από τρίτους (Α' 170), όπως
ισχύουν,
β) της παρ. 10 του άρθρου 111 του ν.4446/2016 (Α' 240), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το
άρθρο 84 του ν.4472/2017 (Α' 74),
γ) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του
ν.4389/2016 και ειδικότερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού (Α'
94), όπως ισχύουν,
δ) του άρθρου 1 του ν.4683/2020, με το οποίο κυρώνεται η από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής
λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» και ιδιαίτερα του δεύτερου άρθρου αυτής, όπως ισχύει
και του άρθρου 26 του ίδιου νόμου για την επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων
και μισθώσεων κύριας κατοικίας (Α' 83),
ε) του άρθρου 1 του ν.4684/2020, με το οποίο κυρώνεται η από 30.03.2020 Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID- 19 και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις» και του άρθρου 3 του ν.4684/2020, όπως ισχύουν για τη μείωση μισθώματος για μισθώσεις
ναυτικών και εξαρτημένων μελών - φοιτητών (Α' 86),
στ) του άρθρου 4 του ν.4690/2020 (Α' 104),
ζ) της παρ. 5 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), η οποία παράγραφος προστέθηκε με το άρθρο 15 παρ.
1 του ν.4690/2020 (Α' 104) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4722/2020 (Α' 177),
η) της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/ 10.03.2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β' 968 και
Β'1238), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ' αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016 και
την υπ' αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ.
27).
3. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή Δήλωσης
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου
επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β' 3579), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Α.1139/2020 (Β' 2269)
απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και ισχύει.
4. Την υπό στοιχεία Α.1052/2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Παράταση της προθεσμίας
υποβολής των δηλώσεων που προβλέπονται από την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 (Β' 3579) απόφαση
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. περί Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης
Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και την υπό στοιχεία
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ΠΟΛ.1187/2017 (Β'4232) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί
βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού» (Β' 1072).
5. Την υπό στοιχεία Α.1154/2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Παράταση της προθεσμίας
υποβολής της "Δήλωσης Covid" του άρθρου 11 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 (Β' 3579) απόφασης του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Β' 2482).
6. Την υπό στοιχεία Α.1171/2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Εμπρόθεσμη υποβολή της
"Δήλωσης Covid"TOa άρθρου 11 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 (Β' 3579) απόφασης του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε.» (Β' 3048).
7. Την υπό στοιχεία Α.1192/2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Νέα προθεσμία υποβολής για
αρχική και τροποποιητική "Δήλωση Covid" του άρθρου 11 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 (Β' 3579)
απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο» (Β' 3636).
8. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1187/2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων
στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού» (Β'4232), όπως ισχύει μετά από την τροποποίησή της με τις
υπό στοιχεία ΠΟΛ.1170/2018 (Β' 3720) και υπό στοιχεία ΠΟΛ.1194/2018 (Β' 4782) αποφάσεις του Διοικητή
της Α.Α.Δ.Ε.
9. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογούμενων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς τη
Φορολογική Διοίκηση.
10. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),
αποφασίζουμε:
1. Παρατείνεται μέχρι και την 20η Οκτωβρίου 2020 η προθεσμία υποβολής των «Δηλώσεων
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» για μισθώσεις με ημερομηνία έναρξης
ή τροποποίησης της μίσθωσης από 1/08/2020 έως και 31/08/2020.
Παρατείνεται μέχρι και την 4η Δεκεμβρίου 2020 η προθεσμία για την υποβολή των «Δηλώσεων
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», αρχικών ή τροποποιητικών, λόγω σιωπηρής
παράτασης της διάρκειας των μισθώσεων ή λόγω μεταβολής του όρου της συμφωνίας μίσθωσης που
αφορά στο ποσό του μισθώματος, για μισθώσεις που ήταν σε ισχύ μέχρι και την 12η Ιουνίου 2020 και για
τις οποίες δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης
Περιουσίας». Η ως άνω προθεσμία για υποβολή «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης
Περιουσίας» καταλαμβάνει και μισθώσεις οι οποίες είχαν συναφθεί πριν την 01.01.2014, για τις οποίες δεν
υπήρχε υποχρέωση υποβολής «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και
ήταν σε ισχύ την 12η Ιουνίου 2020.
Σε περίπτωση που συμφωνία μίσθωσης, για την οποία έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή έχει κατατεθεί στη
Δ.Ο.Υ. «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», έχει λυθεί μέχρι και την 12η
Ιουνίου 2020, ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώσει μέχρι και την 4η Δεκεμβρίου 2020 την ημερομηνία της
λύσης, διαφορετικά η συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι είναι σε ισχύ.
2. Αρχική «Δήλωση Covid», περί μεταβολής του μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο
και Ιούνιο, όπως αυτή ορίστηκε με το άρθρο 11 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 απόφασης του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που τυχόν δεν υποβλήθηκε εντός της
προθεσμίας που τέθηκε με την υπό στοιχεία Α.1192/2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.,
δύναται να υποβληθεί μέχρι και την 9η Οκτωβρίου 2020.
Εντός της ίδιας προθεσμίας υποβάλλονται και οι τροποποιητικές «Δηλώσεις Covid» για τους μήνες Μάρτιο
έως και Αύγουστο.
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Οι αρχικές ή τροποποιητικές «Δηλώσεις Covid» για τον μήνα Σεπτέμβριο δύνανται να υποβληθούν μέχρι
και την 20η Οκτωβρίου 2020.
Προκειμένου να υποβληθεί η «Δήλωση Covid», πρέπει μέχρι την ως άνω ημερομηνία να έχει υποβληθεί η
αρχική ή η τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», η οποία
θεωρείται εμπρόθεσμη.
Η αποδοχή των «Δηλώσεων Covid» της παρούσας παραγράφου από τους μισθωτές διενεργείται εντός
επτά (7) ημερών από την πάροδο των προθεσμιών που τίθενται για την υποβολή των ως άνω δηλώσεων.
Εάν η αποδοχή δεν διενεργηθεί εντός της ως άνω προθεσμίας, θεωρείται ότι η «Δήλωση Covid» έχει γίνει
αποδεκτή από τον μισθωτή.
3. Η προθεσμία υποβολής των αρχικών «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» με ημερομηνία
αναχώρησης του μισθωτή από 1/8/2020 έως και 31/08/2020 ή των αρχικών «Δηλώσεων
Βραχυχρόνιας Διαμονής» με ημερομηνία ακύρωσης της μίσθωσης από 1/8/2020 έως και 31/08/2020
παρατείνεται μέχρι και την 20η Οκτωβρίου 2020.
4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Α.1215/2020
Παράταση των προθεσμιών που προβλέπονται στις διατάξεις των παρ. 51 και 53α
του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.).
25 Σεπτεμβρίου 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 55 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως προστέθηκε με το άρθρο 19
του ν. 4714/2020 (Α' 148).
2. Τις διατάξεις της παρ. 51 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του ν.
4690/2020 (Α' 104), καθώς και τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 53 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013, όπως
προστέθηκαν με την παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 4701/2020 (Α' 128).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 63Β του ν. 4174/2013, όπως προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν.
4701/2020 (Α' 128), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 18 και 19 του ν. 4174/2013.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 32 και 34 του ν. 4174/2013, όπως ισχύουν.
5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), όπως ισχύει.
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α' 121).
7. Την υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και
Υφυπουργών» (Β' 2901).
8. Την υπ' αρ. 339/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051).
9. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου
του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
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διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 7, 13, 14, 17
και 41, όπως ισχύουν.
10. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β' 968), όπως
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Την υπ' αρ. 1/20-1-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ' αρ.
39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
12. Την υπό στοιχεία Α. 1182/2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Παράταση των προθεσμιών που προβλέπονται με τις διατάξεις
των παραγράφων 51 και 53α του άρθρου 72 ΚΦΔ» (Β' 3164).
13. Την άμεση ανάγκη διορθωτικών παρεμβάσεων με βάση τα στοιχεία που θα προσκομιστούν στις
αρμόδιες Δ.Ο.Υ., για τη φορολόγηση των σχετικών ποσών των αναδρομικών εισοδημάτων, που
εισπράχθηκαν το 2013, στις χρήσεις στις οποίες πράγματι ανάγονται και όχι συνολικά στο έτος στο οποίο
εισπράχθηκαν.
14. Την ανάγκη μετάθεσης του χρόνου κατά τον οποίο καθίστανται ληξιπρόθεσμες οι οφειλές από πράξεις
διοικητικού προσδιορισμού φόρου που εκδόθηκαν μέχρι την 31.12.2019 και αφορούσαν αναδρομικές
αποδοχές και συντάξεις, κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4174/2013, του χρόνου υποβολής
των αιτήσεων για την ακύρωση ή τροποποίηση των ως άνω πράξεων, του χρόνου έκδοσης των πράξεων,
καθώς και του χρόνου διαβίβασης στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και έναρξης προθεσμίας εξέτασης
της ενδικοφανούς προσφυγής που προβλέπεται στην περ. α' της παρ. 53 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013.
15. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα-λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Παρατείνεται ως την 30η Οκτωβρίου 2020 η προθεσμία της παρ. 51 του άρθρου 72 του ΚΦΔ, που
αφορά στην καταβολή οφειλών από πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου που εκδόθηκαν μέχρι
την 31.12.2019 με βάση στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση και αφορούν αποδοχές
που εισπράχθηκαν αναδρομικά εντός του 2013.
2. Παρατείνεται ως την 30η Οκτωβρίου 2020 η προθεσμία της παρ. 53α του άρθρου 72 του ΚΦΔ, που
αφορά στην υποβολή αιτήσεων ακύρωσης ή τροποποίησης των πράξεων προσδιορισμού φόρου ή
επιβολής προστίμων που εκδόθηκαν εντός του 2019, για τις οποίες συντρέχει λόγος των περ. α' και β' της
παρ. 1 του άρθρου 63Β του ΚΦΔ.
3. Παρατείνεται ως την 30η Νοεμβρίου 2020 η προθεσμία της παρ. 53α του άρθρου 72 του ΚΦΔ, (η οποία
έληγε την 30η Σεπτεμβρίου 2020 και παρατάθηκε έως 30 Οκτωβρίου 2020 με την υπό στοιχεία Α.
1182/2020 απόφαση), που αφορά στην έκδοση των πράξεων της Φορολογικής Διοίκησης με βάση τις
αιτήσεις της προηγούμενης παραγράφου. Κατά την ίδια προθεσμία, ήτοι έως 30 Νοεμβρίου 2020, δύναται
να γίνει και η ακύρωση ή τροποποίηση πράξης προσδιορισμού φόρου ή επιβολής προστίμου χωρίς αίτηση
του φορολογούμενου, κατ' ανάλογη εφαρμογή των οριζόμενων στην παρ. 3 του άρθρου 63Β του ΚΦΔ.
4. Ομοίως, παρατείνεται ως την 30η Νοεμβρίου 2020 η προθεσμία έκδοσης πράξης που προσδιορίζεται
μετά από ασκηθείσα ενδικοφανή προσφυγή, η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 53α του άρθρου
72 του ΚΦΔ λογίζεται ως αίτηση.
5. Επιπλέον, παρατείνεται ως την 30η Δεκεμβρίου 2020 η προθεσμία διαβίβασης από τις Δ.Ο.Υ. προς τη
Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, των αρχικώς ασκηθεισών ενδικοφανών προσφυγών και των σχετικών
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εγγράφων, όταν συντρέχει περίπτωση σιωπηρής απόρριψης αιτημάτων ακύρωσης ή τροποποίησης λόγω
άπρακτης παρέλευσης της ορισμένης προθεσμίας και συνακόλουθα παρατείνεται ως την 31.12.2020 η εκ
νέου εκκίνηση της προθεσμίας εξέτασης της ενδικοφανούς προσφυγής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Υφυπουργός Οικονομικών - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Α.1220/2020
Παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων τελών και λοιπών φορολογιών
με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30η Σεπτεμβρίου 2020.
30 Σεπτεμβρίου 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (Α' 34), όπως ισχύει,
2. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α' 90) - (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α' 170) -(Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις της υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (Α' 222), όπως ισχύει,
περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του
άρθρου 13 και της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
5. Την 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/ 2016, όπως ισχύουν και την υπό στοιχεία 5294/ΕΞ 2020
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27/17.1.2020) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2579/1998, των άρθρων 53, 54 και 55 του ν. 4389/2016, του π.δ.
28ης Ιουλίου 1931, του ν. 1676/1986, του αρ. 6Α ν. 2939/2001, του αρ. 29 του ν. 3492/2006.
7. Την υπό στοιχεία Δ6Α1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130) απόφαση Υπουργού Οικονομικών
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών.
8. α. Την υπ' αρ. 6918/20.09.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ:
ΨΝΤΧ46ΜΤΛΒΥΧ5), με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως
και 18 Μαρτίου 2021 ο Δήμος Αργιθέας της Περιφερειακής ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας
για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα
έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 18.09.2020 στον
ανωτέρω Δήμο.
β. Την υπ' αρ. 6922/20.09.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ:
627Ω46ΜΤΛΒΑ-ΚΗ), με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως
και 18 Μαρτίου 2021 ο Δήμος Καρδίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας
Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν
από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 18.09.2020
στον ανωτέρω Δήμο.
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γ. Την υπ' αρ. 6923/20.09.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ:
ΩΖΚΣ46ΜΤΛΒΞΤΝ), με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως
και 18 Μαρτίου 2021 ο Δήμος Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας
για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα
έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 18.09.2020 στον
ανωτέρω Δήμο.
δ. Την υπ' αρ. 6920/20.09.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ:
62Κ846ΜΤΛΒ92Ψ), με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως
και 18 Μαρτίου 2021 η Δ.Ε. Μεγάλων Καλυβίων του Δήμου Τρικκαίων της Περιφερειακής Ενότητας
Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των
συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που
εκδηλώθηκαν στις 18.09.2020 στην ανωτέρω περιοχή.
ε. Την υπ' αρ. 6921/20.09.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ:
94ΣΓ46ΜΤΛΒ6Ξ2), με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως
και 18 Μαρτίου 2021 ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας
Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν
από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 18.09.2020
στον ανωτέρω Δήμο.
στ. Την υπ' αρ. 6939/20.09.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ:
Ψ71Ξ46ΜΤΛΒ2ΕΑ), με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως
και 18 Μαρτίου 2021 ο Δήμος Σοφάδων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας
Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν
από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 18.09.2020
στον ανωτέρω Δήμο.
ζ. Την υπ' αρ. 6924/20.09.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ:
690646ΜΤΛΒ-4ΦΡ), με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως
και 18 Μαρτίου 2021 ο Δήμος Μουζακίου της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας
Θεσσαλίας, εκτός από τις Κοινότητες Μουζακίου, Ανθοχωρίου, Βατσουνίας, Αμυγδαλής, Πόρτης, Οξυάς,
Δρακότρυπας, Ελληνοκάστρου, Κρυοπη-γής και Πευκόφυτου της Δ.Ε. Μουζακίου του Δήμου Μουζακίου
που είναι ήδη κηρυγμένες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας έως 06.01.2021, για την
αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα
καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 18 και 19.09.2020 στον
ανωτέρω Δήμο.
η) Την υπ' αρ. 6925/20.09.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ:
ΨΤ7046ΜΤΛΒΩ5Φ), με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως
και 5 Απριλίου 2021 ο Δήμος Παλαμά της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας
για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα
έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 18.09.2020 στον
ανωτέρω Δήμο.
θ) Την υπ' αρ. 6895/18.09.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ:
ΨΠΓΠ46ΜΤΛΒ1ΔΝ), με την οποία κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως
και 17 Μαρτίου 2021 οι Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας, Ιθάκης και Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από
τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 17.09.2020 στις
παραπάνω περιοχές.
9. Τις υπ' αρ. 1210/2020, 1211/2020, 1212/2020 αποφάσεις Υφυπουργού Οικονομικών για την παράταση
και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις πληγείσες κατά τις 17-19.9.2020 περιοχές.
10. Την ανάγκη εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή δηλώσεων τελών και ειδικών
φορολογιών, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες) που
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εκδηλώθηκαν στις παραπάνω περιοχές και των ζημιών που προκλήθηκαν από αυτές με αποτέλεσμα την
απορρύθμιση της οικονομικής και κοινωνικής ζωή των κατοίκων περιοχών αυτών.
11. Την ανάγκη εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή δηλώσεων τελών και ειδικών
φορολογιών, λόγω τεχνικών δυσχερειών.
12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ-καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:
1. Παρατείνεται έως και την 7.10.2020 η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων
φόρου διαμονής, περιβαλλοντικού τέλους, με καταληκτική ημερομηνία την 30η Σεπτεμβρίου 2020.
2. Εξαιρετικά παρατείνεται έως και την 26.10.2020 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου
διαμονής, περιβαλλοντικού τέλους, τελών χαρτοσήμου και φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, με
καταληκτική ημερομηνία την 30η Σεπτεμβρίου 2020, για τους υπόχρεους που έχουν την έδρα της
επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στις πληγείσες περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση
έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας, όπως αυτές αναφέρονται στα έχοντας υπόψη στην περίπτωση 8.
3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τον χρόνο υπογραφής της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ε.2128/2020
Άσκηση ενδικοφανούς και δικαστικής προσφυγής ατομικώς από τα αλληλεγγύως
ευθυνόμενα πρόσωπα του άρθρου 50 ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)
4 Αυγούστου 2020
Σχετικά με το ζήτημα της δυνατότητας άσκησης ενδικοφανούς και δικαστικής προσφυγής από τους
προσωπικώς και αλληλεγγύως ευθυνόμενους για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων
νομικών προσώπων ή οντοτήτων και κατόπιν της έκδοσης της υπ' αριθμ. 498/2020 απόφασης του
Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Β'), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 50 Κ.Φ.Δ. - η οποία αναριθμήθηκε σε παράγραφο 5 με
το άρθρο 67 παρ. 3 του ν. 4646/2019 (Α' 201) - «Πρόσωπα ευθυνόμενα για την καταβολή φόρου εκ μέρους
του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας σύμφωνα με το παρόν άρθρο δύνανται να ασκήσουν έναντι
της Φορολογικής Διοίκησης, παράλληλα με το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα, οποιοδήποτε
δικαίωμα θα είχε στη διάθεση του το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα».
Περαιτέρω, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 8 του άρθρου 63 Κ.Φ.Δ. «1. Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί
οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση ή σε περίπτωση σιωπηρής
άρνησης οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο
διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης ... 8.
Κατά της απόφασης της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης ή της σιωπηρής απόρριψης της
ενδικοφανούς προσφυγής λόγω παρόδου της προθεσμίας προς έκδοση της απόφασης, ο υπόχρεος
δύναται να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας».
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2. Με την υπ' αριθμ. 498/2020 απόφαση του ΣτΕ κρίθηκε ότι «... με τις προπαρατεθείσες διατάξεις της
παραγράφου 7 του άρθρου 50 του Κ.Φ.Δ. παρέχεται στους προσωπικώς και αλληλεγγύως κατά νόμον
ευθυνόμενους για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων νομικών προσώπων ή οντοτήτων . η
δυνατότητα ασκήσεως όλων των έναντι της φορολογικής διοικήσεως διαδικαστικού χαρακτήρα δικαιωμάτων
που παρέχονται εκ του νόμου στα ίδια τα νομικά πρόσωπα. Μεταξύ των δικαιωμάτων αυτών περιλαμβάνεται
και η κατ' άρθρο 63 του Κ.Φ.Δ. ενδικοφανής προσφυγή, η άσκηση της οποίας αποτελεί προϋπόθεση
παραδεκτού της εν συνεχεία ασκούμενης ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων προσφυγής. Δεδομένου,
εξάλλου, ότι από το δικαίωμα ασκήσεως προσφυγής κατά της σιωπηρής ή ρητής απορρίψεως της
ενδικοφανούς προσφυγής ο νόμος δεν προβλέπει καμία εξαίρεση (βλ. παρ. 8 του άρθρου 63 του Κ.Φ.Δ.), οι
προσωπικώς και αλληλεγγύως ευθυνόμενοι για τις φορολογικές υποχρεώσεις του νομικού προσώπου -οι
οποίοι, άλλωστε, πρέπει να μνημονεύονται στην καταλογιστική του φόρου πράξη (βλ. άρθρο 37 περ. θ' του
Κ.Φ.Δ.)- νομιμοποιούνται, υπό την ιδιότητά τους αυτή, να ασκήσουν προσφυγή κατά της απόρριψης της
ενδικοφανούς τους προσφυγής, με την οποία, κατ' ενάσκηση δυνατότητας παρεχόμενης εκ του νόμου,
εστράφησαν κατά της εκδοθείσης σε βάρος του νομικού προσώπου καταλογιστικής πράξης της
φορολογικής αρχής».
3. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι προσωπικώς και αλληλεγγύως κατά νόμον ευθυνόμενοι για την εκπλήρωση
των φορολογικών υποχρεώσεων νομικών προσώπων ή οντοτήτων δύνανται να ασκήσουν την κατ' άρθρο
63 του Κ.Δ.Φ. ενδικοφανή προσφυγή κατά οποιασδήποτε πράξης ρητής ή σιωπηρής, που εκδίδεται σε
βάρος του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας από τη Φορολογική Διοίκηση (πράξη ρητή ή
σιωπηρή, που εκδίδεται ή συντελείται από 1.1.2014 και εφεξής και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του
Κ.Φ.Δ. με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο β' εδ. της παρ. 1 του άρθρου 35 και στο στ' εδ. της παρ. 1
του άρθρου 63 του Κ.Φ.Δ.).
Τα ως άνω προσωπικώς και αλληλεγγύως ευθυνόμενα πρόσωπα δύνανται να ασκήσουν δικαστική
προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, κατά της απόφασης της
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών επί της ενδικοφανούς προσφυγής τους ή της σιωπηρής απόρριψης αυτής.
4. Τέλος, επισημαίνεται ότι με την υπ' αριθμ. 4/2020 Πράξη της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.
3900/2010, εισήχθη στο ΣτΕ εκκρεμής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών προσφυγή, με τη διαδικασία της
«πρότυπης δίκης» (ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος που έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο
προσώπων), προκειμένου να κριθεί εάν «με την προσφυγή μπορεί να προβληθούν αποκλειστικά λόγοι περί
ελλείψεως των κατά νόμον προβλεπόμενων προϋποθέσεων γένεσης της αλληλέγγυας ευθύνης του
προσφεύγοντος, χωρίς να αμφισβητείται η νομιμότητα της εκδοθείσης σε βάρος του νομικού προσώπου
καταλογιστικής πράξης, ή αν, αντιθέτως, μπορούν να προβάλλονται και λόγοι αναγόμενοι στη νομιμότητα
της οικείας καταλογιστικής πράξης και της εν γένει φορολογικής υποχρέωσης του νομικού προσώπου».
Κατά συνέπεια, μέχρι να επιλυθεί το σχετικό ζήτημα οριστικά από το ΣτΕ, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών
δύναται να εξετάζει μόνο λόγους περί ελλείψεως των κατά νόμον προβλεπόμενων προϋποθέσεων γένεσης
της αλληλέγγυας ευθύνης του προσφεύγοντος, ενώ, εφόσον με την ενδικοφανή προσφυγή προβάλλονται
λόγοι αναγόμενοι στην νομιμότητα της οικείας καταλογιστικής πράξης και της εν γένει φορολογικής
υποχρέωσης του νομικού προσώπου, ο προσφεύγων δύναται να υποβάλει αίτηση ενώπιον του
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, για αναστολή της προθεσμίας των εκατόν είκοσι (120)
ημερών για έκδοση απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 63
Κ.Φ.Δ., όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 71 παρ.1 ν.4587/2018 (ΦΕΚ Α' 218), καθώς και τη
διευκρινιστική με αριθμό Ε.2010/11-01-2019 Εγκύκλιο του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Ακριβές αντίγραφο
Ο/Η Υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης
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Ε.2137/2020
Επικαιροποίηση της ΠΟΛ 1056/2018 περί οδηγιών και υποδειγμάτων για την εφαρμογή
της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας στο πεδίο της άμεσης φορολογίας, αναφορικά
με την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος, την αυθόρμητη ανταλλαγή
πληροφοριών, τη διοικητική κοινοποίηση εγγράφων και την ανατροφοδότηση,
κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας,
όπως ισχύει
21 Ιουλίου 2020
Σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 29 του ΚΦΔ (ν.4174/2013, ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει μετά την
τροποποίησή του με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου, παρ. 2, περίπτ. α' πρώτο εδάφιο του ν.4493/2017
(ΦΕΚ Α' 164/31.10.2017), σας παρέχουμε τις ακόλουθες αναθεωρημένες ερμηνευτικές οδηγίες και
υποδείγματα αναφορικά με την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος, την αυθόρμητη ανταλλαγή
πληροφοριών, τη διοικητική κοινοποίηση εγγράφων και την ανατροφοδότηση, με σκοπό την ορθή και
ομοιόμορφη εφαρμογή τους. Η αναθεώρηση αφορά την διοικητική κοινοποίηση εγγράφων (παράγραφος
5.4), και τα πρότυπα υποδείγματα για την εφαρμογή της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας. Αναλυτικά:
Α. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου του άρθρου 29 του ΚΦΔ, όπως ισχύει, έχουν ως εξής:
"Άρθρο 29
Αμοιβαία διοικητική συνδρομή
Ως προς την αμοιβαία διοικητική συνδρομή συμπεριλαμβανομένων των ταυτόχρονων φορολογικών ελέγχων
εφαρμόζονται οι διατάξεις των Κεφαλαίων Α' έως και Η' του ν. 4170/2013 (Α' 163), που ενσωμάτωσαν στην
ελληνική νομοθεσία την Οδηγία του Συμβουλίου 2011/16/ΕΚ, του ν. 4153/2013 (Α'116) για την κύρωση της
Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(ΟΟΣΑ), σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα, των διεθνών συμβάσεων,
όπως κυρώνονται και ισχύουν με τις διατάξεις εφαρμογής τους και τα σχετικά σχόλια του ΟΟΣΑ, καθώς και
τη νομοθεσία σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή."
Η συνεργασία μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην καταπολέμηση
της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής και στην προστασία της ακεραιότητας των φορολογικών
συστημάτων.
Σημείο κλειδί αυτής της συνεργασίας είναι η διεθνής διοικητική συνεργασία.
Τα συμφωνηθέντα εργαλεία για τη συνεργασία μεταξύ των συμβαλλόμενων κρατών παρέχουν εμπιστοσύνη
θεσπίζοντας τους ίδιους κανόνες, υποχρεώσεις και δικαιώματα για όλους, και βοηθούν τους
φορολογούμενους να διασφαλίσουν τα δικαιώματά τους, βάσει των προτύπων που έχουν συμφωνηθεί από
τις φορολογικές Αρχές σε διεθνές επίπεδο, ιδίως από τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ. Η εφαρμογή
των Προτύπων του ΟΟΣΑ καθώς και τα χρονοδιαγράμματα με σχεδόν μηδενική ανοχή ευελιξίας ήταν από
τις βασικές αρχές των δράσεων και ενεργειών της διεθνούς κοινότητας, με ενεργό συμμετοχή και της
Ελλάδας (ιδρυτικό μέλος του ΟΟΣΑ).
Β. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Εφαρμογή του νομικού πλαισίου1 που διέπει τη Διεθνή Διοικητική Συνεργασία:
Η εφαρμογή της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας προσδιορίζεται από τις διατάξεις των νόμων και των
κανονιστικών αποφάσεων, τις σχετικές αιτιολογικές εκθέσεις, την ερμηνευτική έκθεση της Σύμβασης του
Συμβουλίου της Ευρώπης και ΟΟΣΑ σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα 2,
καθώς και - κυρίως - τα ερμηνευτικά σχόλια επί του Άρθρου 26 "Ανταλλαγής Πληροφοριών" του Προτύπου
Σύμβασης για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας σχετικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου
του ΟΟΣΑ3, όπως ισχύουν4.
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Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η εναρμόνιση / συμμόρφωση των φορολογικών και λοιπών ελεγκτικών
Αρχών με τις κοινά αποδεκτές από τα συμβαλλόμενα κράτη, διαδικασίες και την εφαρμογή του θεσμικού
πλαισίου που διέπει τη Διεθνή Διοικητική Συνεργασία.
2. Αρμόδια Αρχή για τη Διεθνή Διοικητική Συνεργασία
Η Διεθνής Διοικητική Συνεργασία διενεργείται μόνον μεταξύ των Αρμοδίων Αρχών, ήτοι των Αρχών οι
οποίες έχουν ορισθεί για τον λόγο αυτόν βάσει της εσωτερικής νομοθεσίας των συμβαλλομένων κρατών. Η
Αρμόδια Αρχή κάθε χώρας είναι υπεύθυνη για την επικοινωνία και την ποιοτική συνεργασία με τις
αλλοδαπές Αρμόδιες Αρχές, διασφαλίζοντας ότι οι κανόνες που περιβάλλουν τη διοικητική συνεργασία
τηρούνται και εφαρμόζονται με συνέπεια.
Αρμόδια Αρχή της Ελλάδας για τη Διεθνή Διοικητική Συνεργασία στον τομέα της άμεσης φορολογίας κατ'
εφαρμογή του ισχύοντος νομικού πλαισίου και βάσει του Οργανισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017, ΦΕΚ 968), έχει οριστεί η Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, και
Κεντρικό Γραφείο Διασύνδεσης το Τμήμα Γ' Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας.
3. Μορφές Διοικητικής Συνεργασίας
Οι μορφές διεθνούς διοικητικής συνεργασίας και η τυχόν αρμοδιότητα άλλων Υπηρεσιών, πέραν της Δ/νσης
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, είναι οι εξής:
3.1 Ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος: η ανταλλαγή πληροφοριών βάσει συγκεκριμένου κάθε
φορά αιτήματος, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα των πληροφοριών που παρέχονται από τον
φορολογούμενο ή να συλλεχθούν πληροφορίες που δεν κατέστη δυνατό να συγκεντρωθούν κατά τη
διενέργεια του ελέγχου.
3.2 Αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών: η μη συστηματική κοινοποίηση, ανά πάσα στιγμή και χωρίς
προηγούμενο αίτημα, πληροφοριών που συλλέγονται στα πλαίσια φορολογικού ελέγχου, ή που
ενδεχομένως θα ενδιαφέρουν ένα άλλο συμβαλλόμενο κράτος. Υφίστανται, όμως, και οι ακόλουθες έξι (6)
κατηγορίες υποχρεωτικής5 αυθόρμητης ανταλλαγής πληροφοριών, όταν:
3.2.1 Η Αρμόδια Αρχή ενός κράτους έχει λόγους να υποθέτει ότι στο άλλο κράτος υφίσταται φοροδιαφυγή.
3.2.2 Ένας φορολογούμενος επιτυγχάνει σε ένα κράτος μείωση ή απαλλαγή φόρου, η οποία συνεπάγεται
γι' αυτόν αύξηση φόρου ή υπαγωγή του σε φόρο στο άλλο κράτος.
3.2.3 Όταν πραγματοποιούνται επιχειρηματικές δραστηριότητες μεταξύ προσώπων των συμβαλλομένων
κρατών, κατά τέτοιον τρόπο που ενδέχεται να συνεπάγονται μείωση ή εξάλειψη του φόρου είτε στο ένα, είτε
στο άλλο, είτε και στα δύο συμβαλλόμενα κράτη.
3.2.4 Η Αρμόδια Αρχή ενός κράτους έχει λόγους να υποθέτει ότι υφίσταται μείωση ή εξάλειψη φόρου, η
οποία προκύπτει από εικονικές/πλασματικές μεταφορές κερδών εντός συνδεδεμένων επιχειρήσεων.
3.2.5 Από πληροφορίες που διαβίβασε σε ένα κράτος η Αρμόδια Αρχή του άλλου κράτους προκύπτουν
πληροφορίες που ενδέχεται να έχουν σημασία για την αξιολόγηση της επιβολής φόρου στο δεύτερο κράτος.
3.2.6 Για συγκεκριμένες φορολογικές γνωμοδοτήσεις για συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα (αρμοδιότητα της
Δ/νσης Ελέγχων).
3.3 Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών: Η συστηματική κοινοποίηση, χωρίς προηγούμενο αίτημα,
πληροφοριών σχετικών με μία ή περισσότερες κατηγορίες εισοδημάτων που προκύπτουν σε ένα κράτος
από φορολογικό κάτοικο του άλλου κράτους, ανά τακτά και εκ των προτέρων καθορισμένα διαστήματα (η
εφαρμογή της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών συναρτάται με το είδος και την έκταση των
αρμοδιοτήτων των Τμημάτων Διασύνδεσης και της Αρμόδιας Αρχής της ΑΑΔΕ).

88 /// www.solcrowe.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ / ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

3.4 Ανατροφοδότηση (feedback): Όταν μια Αρμόδια Αρχή παρέχει πληροφορίες, κατόπιν αιτήματος ή
αυθορμήτως, δύναται να ζητεί από την Αρμόδια Αρχή που τις παρέλαβε, να αποστείλει σχετική
ανατροφοδότηση, αναφορικά με τη χρησιμότητα των πληροφοριών που ανταλλάχθηκαν (π.χ. εάν
προέκυψε φορολογητέα ύλη).
3.5 Διοικητική κοινοποίηση εγγράφων: Η κοινοποίηση πράξεων και αποφάσεων που προέρχονται από τις
διοικητικές Αρχές ενός κράτους και αφορούν στην εφαρμογή στο έδαφός του, της φορολογικής νομοθεσίας
που καλύπτεται από το εν ισχύ νομικό πλαίσιο.
3.6 Παρουσία σε διοικητικές Υπηρεσίες και συμμετοχή σε διοικητικές έρευνες: η συλλογή πληροφοριών
μέσω της παρουσίας εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων ενός κράτους στα γραφεία της ελεγκτικής Αρχής ενός
άλλου κράτους (αρμοδιότητα της Δ/νσης Ελέγχων ή της Δ/νσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και
Παραβάσεων, κατά περίπτωση).
3.7 Ταυτόχρονοι έλεγχοι: Δύο ή περισσότερα κράτη μπορούν να συμφωνήσουν για τη διενέργεια
ταυτόχρονων ελέγχων, το καθένα από το έδαφός του, σε έναν ή περισσότερους φορολογούμενους, κοινού
ή συμπληρωματικού ενδιαφέροντος για τα εν λόγω κράτη, με σκοπό την ανταλλαγή των πληροφοριών που
συγκεντρώνονται από τους ελέγχους αυτούς (αρμοδιότητα της Δ/νσης Ελέγχων ή της Δ/νσης Στρατηγικής
Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων, κατά περίπτωση).
3.8 Αμοιβαία συνδρομή στην είσπραξη των καλυπτόμενων φόρων (αρμοδιότητα της Δ/νσης Εισπράξεων ή
της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής, κατά περίπτωση).
Επισημαίνεται ότι η διοικητική συνεργασία για σκοπούς ΦΠΑ, ανήκει στην αρμοδιότητα του Τμήματος ΣΤ'
Διοικητικής Συνεργασίας και Ανταλλαγής Πληροφοριών στον Τομέα του ΦΠΑ, της Δ/νσης Ελέγχων.
Γ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
4. Όροι που διέπουν τις μορφές της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας, αρμοδιότητας της Δ/νσης
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
4.1 Υποχρεώσεις: Η ανταλλαγή πληροφοριών είναι υποχρεωτική. Το κράτος που λαμβάνει το αίτημα
συνεργασίας υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να απαντήσει στο εν λόγω
αίτημα (βάσει της εσωτερικής του νομοθεσίας, των κανονισμών, των αρμοδιοτήτων και των διαθεσίμων
πόρων του), ως εάν επρόκειτο να ενεργήσει για δικό του λογαριασμό, παρέχοντας πληροφορίες που είναι
διαθέσιμες και διενεργώντας τις δέουσες έρευνες, ακόμη και αν δεν χρειάζεται τις πληροφορίες αυτές για
δικούς του φορολογικούς σκοπούς.
4.2 Απόρρητο και κοινοποίηση πληροφοριών και εγγράφων: Οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ
των Αρμοδίων Αρχών καλύπτονται από την υποχρέωση τήρησης του υπηρεσιακού απορρήτου και
προστατεύονται από το φορολογικό απόρρητο δυνάμει της εσωτερικής φορολογικής νομοθεσίας 6.
Οι εν λόγω πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιούνται σε δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες που
ενδέχεται να συνεπάγονται κυρώσεις, οι οποίες κινούνται κατόπιν παραβάσεων της φορολογικής
νομοθεσίας, χωρίς να θίγονται οι γενικοί κανόνες και οι διατάξεις που διέπουν τα δικαιώματα των
κατηγορουμένων και των μαρτύρων σε τέτοιες διαδικασίες.
Επιπλέον, με την άδεια της Αρμόδιας Αρχής του κράτους που παρέχει τις πληροφορίες, και μόνον στο
μέτρο που αυτό επιτρέπεται δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους της Αρμόδιας Αρχής που παραλαμβάνει
τις πληροφορίες, οι πληροφορίες και τα έγγραφα που λαμβάνονται μπορούν να χρησιμοποιούνται για
διαφορετικούς σκοπούς. Η άδεια αυτή χορηγείται εάν οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
παρόμοιους σκοπούς στο κράτος της Αρμόδιας Αρχής που κοινοποιεί τις πληροφορίες.
4.3 Εξάντληση των εσωτερικών μέσων ανεύρεσης πληροφοριών: Το κράτος που λαμβάνει το αίτημα
συνεργασίας, παρέχει στο κράτος που το αιτήθηκε τις σχετικές πληροφορίες, με την προϋπόθεση ότι το
αιτούν κράτος έχει εξαντλήσει τις συνήθεις πηγές πληροφόρησης τις οποίες θα μπορούσε να
χρησιμοποιήσει για τη συγκέντρωση των ζητούμενων πληροφοριών στο εσωτερικό του, χωρίς να υπάρχει
κίνδυνος διακύβευσης της επίτευξης του στόχου του7.
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4.4 Εύλογη Συνάφεια8: Οι Αρμόδιες Αρχές ανταλλάσσουν πληροφορίες οι οποίες είναι εύλογα συναφείς για
την εφαρμογή του νομικού πλαισίου ή τη διαχείριση ή την επιβολή της εσωτερικής φορολογικής
νομοθεσίας. Ο κανόνας της "εύλογης συνάφειας" αποσκοπεί στο να διασφαλίσει τη διοικητική συνεργασία
στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Τα κράτη δεν είναι ελεύθερα να προβαίνουν σε «αλίευση πληροφοριών» ή να
αιτούνται πληροφορίες οι οποίες δεν αφορούν τις φορολογικές υποθέσεις ενός συγκεκριμένου
φορολογούμενου ή μίας αναγνωρίσιμης ομάδας ή κατηγορίας ατόμων.
Οι πληροφορίες που πρέπει υποχρεωτικά9 να περιλαμβάνονται σε ένα αίτημα ανταλλαγής πληροφοριών,
προκειμένου το αιτούν κράτος να αποδείξει την εύλογη συνάφεια των αιτούμενων πληροφοριών, είναι οι
παρακάτω:
4.4.1 Η ταυτότητα του ελεγχόμενου προσώπου στην Ελλάδα.
4.4.2 Οι πληροφορίες που ζητούνται, συμπεριλαμβανομένων της φύσης και της μορφής που θα πρέπει να
έχουν οι παρασχεθείσες πληροφορίες.
4.4.3 Ο φορολογικός σκοπός για τον οποίο ζητούνται οι πληροφορίες.
4.4.4 Οι λόγοι για τους οποίους πιστεύεται ότι οι αιτούμενες πληροφορίες δύνανται να παρασχεθούν από το
κράτος που λαμβάνει το αίτημα, ή βρίσκονται στην κατοχή ή τον έλεγχο προσώπου που υπάγεται στη
δικαιοδοσία του.
4.4.5 Το όνομα και η διεύθυνση του προσώπου το οποίο πιστεύεται ότι κατέχει τις αιτούμενες πληροφορίες
στην αλλοδαπή, εφόσον αυτό είναι δυνατό.
4.4.6 Ρητή δήλωση ότι η αίτηση για παροχή πληροφοριών είναι σύμφωνη με το νόμο και τη διοικητική
πρακτική της Ελλάδας και ότι αν οι ζητούμενες πληροφορίες ήταν εντός της δικαιοδοσίας της Ελλάδας, οι
Αρμόδιες Αρχές θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν τις σχετικές πληροφορίες σύμφωνα με τους νόμους ή στα
πλαίσια της συνηθισμένης διοικητικής πρακτικής της Ελλάδας και ότι το αίτημα είναι συμβατό με την νομική
βάση.
4.4.7 Ρητή δήλωση αναφορικά με την εξάντληση των εσωτερικών μέσων ανεύρεσης πληροφοριών, εκτός
εάν η διαδικασία αυτή συνεπάγεται δυσανάλογες δυσχέρειες (στην περίπτωση αυτή απαιτείται σχετική
αιτιολόγηση).
4.5 Απόρριψη αιτήματος διοικητικής συνεργασίας: α) εάν η διεξαγωγή ερευνών ή η συγκέντρωση των
ζητούμενων πληροφοριών για ίδιους σκοπούς αντίκειται στη νομοθεσία του, δεν επιβάλλεται στο κράτος
προς το οποίο απευθύνεται ένα αίτημα η υποχρέωση διεξαγωγής ερευνών ή κοινοποίησης πληροφοριών,
β) το κράτος προς το οποίο απευθύνεται ένα αίτημα δύναται να αρνηθεί τη διαβίβαση πληροφοριών, όταν
το κράτος που το αποστέλλει αδυνατεί, για νομικούς λόγους, να παράσχει παρόμοιες πληροφορίες (αρχή
της αμοιβαιότητας), γ) η άρνηση διαβίβασης πληροφοριών επιτρέπεται σε περίπτωση που θα οδηγούσε
στην κοινοποίηση ενός εμπορικού, βιομηχανικού ή επαγγελματικού απορρήτου ή μίας εμπορικής μεθόδου
ή μίας πληροφορίας της οποίας η κοινοποίηση θα ήταν αντίθετη προς τη δημόσια τάξη, δ) σε καμία
περίπτωση δεν επιτρέπεται στο κράτος προς το οποίο απευθύνεται ένα αίτημα να αρνηθεί την παροχή
πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον επειδή κάτοχος των πληροφοριών αυτών είναι τράπεζα, άλλο
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή πρόσωπο που ενεργεί υπό την ιδιότητα του
πράκτορα ή του διαχειριστή ή επειδή οι πληροφορίες αφορούν ιδιοκτησιακά συμφέροντα προσώπου.
4.6 Προστασία των φορολογουμένων: Η εφαρμογή του νομικού πλαισίου δεν γίνεται κατά τρόπο που να
επηρεάζει τα δικαιώματα και τις εγγυήσεις που παρέχονται στους φορολογούμενους από την εσωτερική
νομοθεσία ή την διοικητική πρακτική.
5. Μεθοδολογία ανά μορφή διοικητικής συνεργασίας, αρμοδιότητας της Δ/νσης Διεθνών
Οικονομικών Σχέσεων10
Κάθε επικοινωνία σχετική με την διοικητική συνεργασία, ήτοι το αίτημα ανταλλαγής πληροφοριών, η
αποδοχή του, η απάντησή του, το αίτημα συμπληρωματικών πληροφοριών, η αδυναμία ή άρνηση
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ικανοποίησης του αιτήματος, η αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών, η αποδοχή της, το αίτημα διοικητικής
κοινοποίησης και η ανατροφοδότηση, πραγματοποιείται μεταξύ των Αρμοδίων Αρχών με τη χρήση
τυποποιημένων εντύπων, υποχρεωτικά κατ' εφαρμογή του ενωσιακού νομικού πλαισίου και προαιρετικά,
μέχρι σήμερα, σε διεθνές επίπεδο. Τα αντίστοιχα έντυπα για την αποστολή των υποθέσεων διοικητικής
συνεργασίας από τις ελληνικές Υπηρεσίες προς τις Αρμόδιες αλλοδαπές Αρχές καθώς και συγκεκριμένες,
κατά περίπτωση, οδηγίες συμπλήρωσης αυτών, επισυνάπτονται ως Παραστήματα 4, 5, 6 & 7.
Η ημεδαπή Αρμόδια Αρχή ελέγχει εάν το υποβληθέν αίτημα διοικητικής συνεργασίας πληροί τις
απαραίτητες προϋποθέσεις και είτε θα ενημερώνει την Υπηρεσία που το απέστειλε για τη διαβίβασή του
προς την Αρμόδια αλλοδαπή Αρχή, είτε θα της το επιστρέφει, παρέχοντας τις κατάλληλες οδηγίες και
κατευθύνσεις, προκειμένου το αίτημα να υποβληθεί ορθώς, εκ νέου.
5.1 Ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος11
Για την υποβολή ενός αιτήματος ανταλλαγής πληροφοριών θα χρησιμοποιείται το υπόδειγμα του
Παραρτήματος 4.
5.1.1 Προς τις αλλοδαπές Αρμόδιες Αρχές:
Το αίτημα ανταλλαγής πληροφοριών θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο λεπτομερές και να περιέχει
όλες τις σχετικές πληροφορίες, ούτως ώστε ο αποδέκτης του να γνωρίζει επαρκώς τις ανάγκες του
αποστολέα, για να μπορεί να ασχοληθεί με αυτό με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Ο συντάκτης του
αιτήματος, θα πρέπει να θέτει τον εαυτό του στη θέση του αποδέκτη και να συμπεριλάβει στο αίτημά του
εκείνες τις πληροφορίες που ο ίδιος θα θεωρούσε σημαντικές, ως εάν ήταν ο ίδιος ο αποδέκτης του
αιτήματος. Τα ερωτήματα θα πρέπει να είναι συγκεκριμένα, σύντομα, κατανοητά και σχετικά με την
ελεγχόμενη υπόθεση (ευλόγως συναφή). Με τον τρόπο αυτό, μειώνονται οι καθυστερήσεις, καθώς η
λαμβάνουσα αλλοδαπή Αρμόδια Αρχή ενδέχεται να ζητήσει περισσότερες λεπτομέρειες και διευκρινήσεις
για να απαντήσει στο αίτημα σωστά.
Το πρώτο μέρος του καταλόγου που ακολουθεί, συμπεριληφθούν σε ένα αίτημα ανταλλαγής προϋπόθεση
της εύλογης συνάφειας: περιέχει τα πεδία που οφείλουν υποχρεωτικά να πληροφοριών, καθώς
ικανοποιούν την βασική
5.1.1.1 Κάθε διαθέσιμο στοιχείο ταυτοποίησης του ελεγχόμενου προσώπου στην Ελλάδα (π.χ.
ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, επωνυμία, ΑΦΜ ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ταυτοποίησης και
ταχυδρομική διεύθυνση).
5.1.1.2 Κάθε διαθέσιμο στοιχείο ταυτοποίησης του αλλοδαπού προσώπου (π.χ. ονοματεπώνυμο,
ημερομηνία γέννησης, επωνυμία, ΑΦΜ ή άλλο στοιχείο ταυτοποίησης) και διεύθυνση και στο βαθμό που
είναι γνωστό, τη φύση της σχέσης του με το ελεγχόμενο πρόσωπο στην Ελλάδα.
5.1.1.3 Συγκεκριμένο ιστορικό της υπόθεσης, το οποίο να περιλαμβάνει το φορολογικό σκοπό για τον οποίο
ζητούνται οι πληροφορίες, την προέλευση της έρευνας, τους λόγους για το αίτημα (π.χ. το στάδιο του
ελέγχου και τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στην Ελλάδα, τους λόγους και τις υποψίες που οδήγησαν
στην υποβολή του αιτήματος) και τους λόγους για τους οποίους πιστεύεται ότι οι αιτούμενες πληροφορίες
δύνανται να παρασχεθούν από το λαμβάνον Κράτος ή βρίσκονται στην κατοχή ή τον έλεγχο προσώπου
(που υπάγεται στη δικαιοδοσία του).
5.1.1.4 Το είδος του φόρου και του εισοδήματος που αφορά η υπόθεση, τις ελεγχόμενες φορολογικές
περιόδους, καθώς και τις φορολογικές περιόδους για τις οποίες ζητούνται οι πληροφορίες, εφόσον
διαφέρουν από τις ελεγχόμενες περιόδους.
5.1.1.5 Οι πληροφορίες που ζητούνται, για ποιο λόγο χρειάζονται και αν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και
για άλλους, μη φορολογικούς σκοπούς. Επίσης, να προσδιορίζονται τα αποδεικτικά έγγραφα που κρίνονται
σημαντικά ή απαραίτητα (π.χ. τιμολόγια, συμβόλαια, κλπ).
5.1.1.6 Ρητή δήλωση αναφορικά με την εξάντληση των εσωτερικών μέσων ανεύρεσης πληροφοριών, εκτός
εάν η διαδικασία αυτή συνεπάγεται δυσανάλογες δυσχέρειες.
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5.1.1.7 Ρητή δήλωση ότι η αίτηση για παροχή πληροφοριών είναι σύμφωνη με το νόμο και τη διοικητική
πρακτική της Ελλάδας και ότι αν οι ζητούμενες πληροφορίες ήταν εντός της δικαιοδοσίας της Ελλάδας, οι
Αρμόδιες Αρχές θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν τις σχετικές πληροφορίες σύμφωνα με τους νόμους ή στα
πλαίσια της συνηθισμένης διοικητικής πρακτικής της Ελλάδας.
5.1.1.8 Ρητή δήλωση ότι όλες οι πληροφορίες που θα ληφθούν υπάγονται στις διατάξεις περί απορρήτου
που διέπουν την νομική βάση, βάσει της οποίας υποβλήθηκε το αίτημα.
5.1.1.9 Ρητή δήλωση ότι όλες οι λαμβανόμενες πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τη νομική
βάση, βάσει της οποίας θα υποβληθεί το αίτημα.
Περαιτέρω, κατά περίπτωση μπορεί να απαιτούνται τα εξής:
5.1.1.10 Εάν οι πληροφορίες που ζητήθηκαν περιλαμβάνουν μία πληρωμή ή μία συναλλαγή μέσω ενός
ενδιάμεσου (τρίτου) μέρους, να αναφέρεται το όνομα, η διεύθυνση και ο ΑΦΜ (εάν είναι γνωστά) του
ενδιάμεσου αυτού μέρους, συμπεριλαμβανομένων, εάν είναι γνωστό, της επωνυμίας της τράπεζας, καθώς
και του αριθμού του τραπεζικού λογαριασμού, όταν ζητούνται τραπεζικές πληροφορίες.
5.1.1.11 Να αναφέρονται οι λόγοι για τον επείγοντα χαρακτήρα της απάντησης και, κατά περίπτωση, να
αναφέρεται η ημερομηνία μετά την οποία οι πληροφορίες μπορεί να μην είναι πλέον χρήσιμες 12.
5.1.1.12 Εάν ζητούνται αντίγραφα των εγγράφων ή τραπεζικά αρχεία, η (τυχόν απαραίτητη) μορφή
γνησιότητας.
5.1.1.13 Εάν οι πληροφορίες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε δικαστική διαδικασία και απαιτείται να
παρασχεθούν σε συγκεκριμένη μορφή, αυτή θα πρέπει να διευκρινίζεται.
5.1.1.14 Εάν υπάρχουν λόγοι ώστε να μην ενημερωθεί το ελεγχόμενο πρόσωπο στην αλλοδαπή για το
αίτημα ανταλλαγής πληροφοριών (π.χ. εάν η γνωστοποίηση στον φορολογούμενο ενδέχεται να θέσει σε
κίνδυνο τον φορολογικό έλεγχο).
5.1.2 Από τις αλλοδαπές Αρμόδιες Αρχές:
Η Υπηρεσία στην οποία αποστέλλεται το αίτημα διοικητικής συνεργασίας από την ελληνική Αρμόδια Αρχή,
υποχρεούται να προχωρήσει στις δέουσες ενέργειες, βάσει των νόμων, των κανονισμών, των
αρμοδιοτήτων και των διαθεσίμων πόρων της, ως εάν να λειτουργούσε για δικό της όφελος, είτε
παρέχοντας πληροφορίες που έχει, ήδη, στη διάθεσή της, είτε προβαίνοντας στις κατάλληλες ενέργειες.
Ο παρακάτω κατάλογος περιέχει τα πεδία που οφείλουν υποχρεωτικά να συμπεριληφθούν στην απάντηση
ενός αιτήματος ανταλλαγής πληροφοριών:
5.1.2.1 Αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου της ημεδαπής Αρμόδιας Αρχής.
5.1.2.2 Σαφή αναφορά ως προς το εάν πρόκειται για μερική ή τελική απάντηση.
5.1.2.3 Σαφή αντιστοίχηση των απαντήσεων επί των ερωτημάτων13, συμπεριλαμβανομένων των
συνημμένων αποδεικτικών εγγράφων (π.χ. αρχεία, συμβάσεις, τιμολόγια), καθώς και οποιαδήποτε άλλη
πληροφορία η οποία δεν έχει ζητηθεί ειδικά, αλλά πιθανόν να είναι χρήσιμη βάσει των πληροφοριών που
παρέχονται σε σχέση με το συγκεκριμένο αίτημα. Τυχόν αναφορά στην εσωτερική νομοθεσία, θα πρέπει να
συνοδεύεται από σχετική ερμηνεία προς την αλλοδαπή Αρμόδια Αρχή.
5.1.2.4 Αιτιολόγηση τυχόν αδυναμίας να παρασχεθούν οι συγκεκριμένες πληροφορίες 14 ή να παρασχεθούν
στην αιτούμενη μορφή. Σημειώνεται ότι η αδυναμία να παρασχεθούν οι πληροφορίες στην αιτούμενη
μορφή, δεν επηρεάζει την υποχρέωση να παρασχεθούν οι πληροφορίες αυτές.
5.1.2.5 Όταν πρόκειται για χρηματικά ποσά, να αναφέρεται το νόμισμα, αν έχει παρακρατηθεί φόρος καθώς
και το ποσοστό και το ποσό του φόρου.
5.1.2.6 Τη μέθοδο που ακολουθήθηκε για τη συγκέντρωση των πληροφοριών.

92 /// www.solcrowe.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ / ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

5.1.2.7 Τις φορολογικές περιόδους για τις οποίες παρέχονται οι πληροφορίες.
5.1.2.8 Αν ο φορολογούμενος ή ένα τρίτο πρόσωπο έχει ενημερωθεί αναφορικά με την ανταλλαγή
πληροφοριών.
5.1.2.9 Εάν υπάρχουν αντιρρήσεις για την ενημέρωση του αλλοδαπού φορολογούμενου ως προς την
αποστολή των πληροφοριών.
5.1.2.10 Επισήμανση ότι η χρήση των πληροφοριών που παρέχονται υπόκεινται στους ισχύοντες κανόνες
εμπιστευτικότητας.
Περαιτέρω, κατά περίπτωση μπορεί να απαιτούνται τα εξής:
5.1.2.11 Τυχόν αίτημα ανατροφοδότησης σχετικά με τη χρησιμότητα των παρασχεθεισών πληροφοριών.
Η Υπηρεσία που θα λάβει το εισερχόμενο αίτημα ανταλλαγής πληροφοριών, προκειμένου να ανταποκριθεί
στη διαχείρισή του, δύναται να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες, να απευθύνει ένα νέο δικό της
σχετικό αίτημα ανταλλαγής πληροφοριών (ενδεχομένως ως απόρροια της διαχείρισης του εισερχόμενου
αιτήματος ανταλλαγής πληροφοριών), αλλά και να ζητήσει ανατροφοδότηση αναφορικά με τις πληροφορίες
που παρείχε.
5.1.3 Προθεσμίες:
Η απάντηση στην ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να συντάσσεται και να αποστέλλεται έγκαιρα ώστε να
είναι αποτελεσματική (κάθε κράτος αξιολογείται για το χρόνο ανταπόκρισής του). Ο χρόνος που απαιτείται
για την ανταπόκριση σε ένα αίτημα ανταλλαγής πληροφοριών, εξαρτάται από το αν η πληροφορία είναι ήδη
στη διάθεση των φορολογικών Αρχών ή εάν είναι απαραίτητες περαιτέρω ενέργειες (π.χ. έλεγχος ή / και
επαφή με τρίτους), και ως εκ τούτου θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος.
Το νομικό πλαίσιο που διέπει την ανταλλαγή πληροφοριών, προβλέπει τα ακόλουθα σαφώς καθορισμένα
χρονοδιαγράμματα. Επισημαίνεται ότι οι χρόνοι αφορούν συνολικά το κράτος που λαμβάνει το αίτημα.
Ειδικότερα:
5.1.3.1 Οι αιτούμενες πληροφορίες παρέχονται το ταχύτερο δυνατόν, και το αργότερο εντός έξι (6) μηνών
από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος. Ωστόσο, όταν οι πληροφορίες αυτές είναι ήδη διαθέσιμες
(π.χ. δηλώσεις εισοδήματος, εκκαθαριστικά, περιουσιακή κατάσταση), αυτές διαβιβάζονται εντός δύο (2)
μηνών κατ' εφαρμογή της Οδηγίας ή το αργότερο εντός ενενήντα (90) ημερών, κατ' εφαρμογή της
Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και ΟΟΣΑ από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος. Σε
συγκεκριμένες, ειδικές περιπτώσεις, οι Αρμόδιες Αρχές μπορούν να συμφωνούν προθεσμίες διαφορετικές
από τις προβλεπόμενες.
5.1.3.2 Η παραλαβή του αιτήματος επιβεβαιώνεται άμεσα, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός επτά
(7) εργάσιμων ημερών από την λήψη του.
5.1.3.3 Τυχόν ελλείψεις του αιτήματος και η ανάγκη συμπληρωματικών βασικών πληροφοριών ζητούνται
εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Στην περίπτωση αυτή, οι προθεσμίες που
προβλέπονται στο σημείο 1 αρχίζουν την επομένη της παραλαβής των απαιτούμενων συμπληρωματικών
πληροφοριών.
5.1.3.4 Όταν δεν είναι δυνατό να απαντηθεί το αίτημα εμπροθέσμως, οι Αρμόδιες Αρχές ενημερώνονται
αμέσως και εν πάση περιπτώσει εντός τριών (3) μηνών από την αποστολή του αιτήματος, για τους λόγους
της καθυστερημένης απάντησης καθώς και για την ημερομηνία εντός της οποίας θα δοθεί η απάντηση.
5.1.3.5 Όταν ένα κράτος δεν διαθέτει τις ζητούμενες πληροφορίες, δεν είναι σε θέση να απαντήσει στο
αίτημα παροχής πληροφοριών ή αρνείται να απαντήσει, ενημερώνει αμέσως την Αρμόδια αλλοδαπή Αρχή
για τους λόγους, και εν πάση περιπτώσει εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος.
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5.2 Αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών:
Η αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών είναι ιδιαίτερα πολύτιμη για την αποκάλυψη συγκεκριμένων
περιπτώσεων φοροδιαφυγής. Οι πληροφορίες ανταλλάσσονται αυθόρμητα όταν εφοριακοί
υπάλληλοι/ελεγκτές φορολογικής Αρχής ενός κράτους, αφού συγκέντρωσαν πληροφορίες κατά τη διάρκεια
ή μετά τη διενέργεια ελέγχου ή κάποιου άλλου είδους φορολογικής διαδικασίας, διέκριναν ότι αυτές οι
πληροφορίες ενδεχομένως να οδηγούν σε φορολογητέα ύλη, αποκρυβείσα και φορολογητέα στο άλλο
κράτος, και του τις διαβιβάζει χωρίς αυτό το Κράτος να τις έχει ζητήσει προηγουμένως.
Η αποτελεσματικότητα αυτής της μορφής ανταλλαγής πληροφοριών βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή και
συνεργασία των περιφερειακών φορολογικών/ελεγκτικών Αρχών και φέρει, συνήθως, θετικό αποτελέσματα,
δεδομένου ότι αφορά στοιχεία που ανιχνεύονται και επιλέγονται από εφοριακούς υπαλλήλους/ελεγκτές.
Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η αποστολή χρήσιμων πληροφοριών, θα αυξήσει την
πιθανότητα το λαμβάνον κράτος να ανταποκριθεί, στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας.
Οι πληροφορίες που αποστέλλονται αυθόρμητα θα πρέπει να συνοδεύονται από οποιαδήποτε διαθέσιμα
αποδεικτικά στοιχεία, ώστε να τεκμηριώνεται πλήρως η χρησιμότητά τους στην αλλοδαπή φορολογική
Αρχή. Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες θα πρέπει να αξιολογούνται κατά το δυνατόν ως προς τη
χρησιμότητά τους, και να διασφαλίζεται ότι είναι όσο το δυνατόν πληρέστερες, ούτως ώστε οι
φορολογούμενοι να μπορούν να ταυτοποιηθούν και να μπορεί να γίνει κατανοητό το σχήμα της
πιθανολογούμενης φοροδιαφυγής.
Η τακτική, έγκαιρη και ολοκληρωμένη ανατροφοδότηση μεταξύ των Αρμόδιων Αρχών αναφορικά με τη
χρησιμότητα των αυθορμήτως παρασχεθέντων πληροφοριών είναι σημαντική, ακόμα και για τις
περιπτώσεις που η ανατροφοδότηση δεν είναι υποχρεωτική, καθώς αυτό θα βελτιώσει την ποιότητα της
μελλοντικής αποστολής αυθόρμητης ανταλλαγής πληροφοριών.
5.2.1 Προς τις αλλοδαπές φορολογικές Αρχές:
Ο παρακάτω κατάλογος περιέχει τα πεδία που οφείλουν να συμπεριληφθούν σε μία αυθόρμητη ανταλλαγή
πληροφοριών. Σημειώνεται ότι η λίστα αυτή δεν είναι εξαντλητική (δηλαδή δύνανται να προστεθούν και
άλλες σχετικές πληροφορίες), καθώς και ότι η αυθόρμητη ανταλλαγή δεν χρειάζεται να καθυστερήσει λόγω
της προσπάθειας να αποκτηθεί κάθε στοιχείο της λίστας αυτής:
5.2.1.1 Η φύση των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν και αποστέλλονται.
5.2.1.2 Όλες οι σχετικές πληροφορίες, ούτως ώστε η αλλοδαπή φορολογική Αρχή που θα λάβει την
πληροφορία, να μπορεί να την αξιοποιήσει αποτελεσματικά.
5.2.1.3 Ο λόγος για τον οποίο θεωρείται ότι οι πληροφορίες θα ενδιαφέρουν την αλλοδαπή φορολογική
Αρχή.
5.2.1.4 Λεπτομέρειες για το πώς ελήφθησαν οι πληροφορίες.
5.2.1.5 Η πηγή των πληροφοριών που παρέχονται, π.χ. φορολογική δήλωση, πληροφορίες από τρίτους
κ.λπ.
5.2.1.6 Στοιχεία ταυτότητας του φορολογούμενου προσώπου που αφορούν οι πληροφορίες:
ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, επωνυμία, ΑΦΜ ή άλλος αριθμός ταυτοποίησης και διεύθυνση,
συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή της διαδικτυακής διεύθυνσης, εφόσον είναι
γνωστά.
5.2.1.7 Στοιχεία ταυτότητας του προσώπου από το οποίο προήλθαν οι πληροφορίες και, ενδεχομένως, η
σχέση του με το πρόσωπο/α που αφορούν οι πληροφορίες: όνομα, οικογενειακή κατάσταση (κατά
περίπτωση), ΑΦΜ, εφόσον είναι γνωστό, διευθύνσεις, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή της διαδικτυακής διεύθυνσης, τον αριθμό εγγραφής (π.χ. στο Εμπορικό Μητρώο) σε
περίπτωση νομικού προσώπου, αποδεικτικά που απεικονίζουν τις σχέσεις μεταξύ των προσώπων που
εμπλέκονται (εφόσον είναι γνωστά / διαθέσιμα).
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5.2.1.8 Εάν οι πληροφορίες περιλαμβάνουν μία πληρωμή ή μία συναλλαγή μέσω ενός ενδιάμεσου τρίτου
μέρους, να αναφέρεται το όνομα, η διεύθυνση και ο ΑΦΜ, εάν είναι γνωστό, του ενδιάμεσου μέρους,
συμπεριλαμβανομένων, εάν είναι γνωστά, του ονόματος και της διεύθυνσης του υποκαταστήματος της
τράπεζας, καθώς και του αριθμού του τραπεζικού λογαριασμού, όταν παρέχονται τραπεζικές πληροφορίες.
5.2.1.9 Αίτηση ανατροφοδότησης σχετικά με τη χρησιμότητα των πληροφοριών δεδομένου ότι ενδέχεται να
προκύψει αναπροσαρμογή του φόρου.
5.2.1.10 Επισήμανση ότι η χρήση των πληροφοριών που παρέχονται υπόκεινται στους ισχύοντες κανόνες
εμπιστευτικότητας.
Για την αποστολή αυθόρμητης ανταλλαγής πληροφοριών θα χρησιμοποιείται το υπόδειγμα του
Παραρτήματος 5.
5.2.2 Από τις αλλοδαπές φορολογικές Αρχές:
Οι υποθέσεις αυθόρμητης ανταλλαγής πληροφοριών ενδέχεται να χρήζουν περαιτέρω διευκρινήσεων από
το αποστέλλον κράτος. Είναι σύνηθες μία απλή αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών να οδηγήσει σε ένα
αίτημα ανταλλαγής πληροφοριών. Ως εκ τούτου, οι αυθόρμητα ληφθείσες πληροφορίες θα πρέπει να
αξιολογούνται άμεσα, προς αποφυγή πολύτιμου χρόνου άντλησης πρόσθετων πληροφοριών, οι οποίες
ενδεχομένως να ζητηθούν μεταγενέστερα από την αλλοδαπή φορολογική Αρχή (θέματα παραγραφής και/ή
τήρηση αρχείων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη).
Η ανατροφοδότηση (απάντηση) μπορεί να περιλαμβάνει λεπτομέρειες για πρόσθετα φορολογικά έσοδα
που εισπράχθηκαν, μεθόδους φοροδιαφυγής που εντοπίστηκαν και μία συνολική αξιολόγηση της
χρησιμότητας των πληροφοριών για τη φορολογική διοίκηση.
Για την αποστολή μίας αυθόρμητης ανταλλαγής πληροφοριών από τις αλλοδαπές Αρμόδιες Αρχές, η
ημεδαπή Αρμόδια Αρχή θα χρησιμοποιεί το έντυπο του Παραρτήματος 6.
5.2.3 Προθεσμίες:
Προθεσμίες για την αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών, προβλέπονται προς το παρόν μόνον κατ'
εφαρμογή του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου. Επισημαίνεται ότι οι χρόνοι αφορούν συνολικά το κράτος που
λαμβάνει την πληροφορία. Ειδικότερα:
5.2.3.1 Η Αρμόδια Αρχή (για την Ελλάδα: Δ/νση ΔΟΣ, Τμήμα Γ'), στην οποία περιέρχονται οι σχετικές
πληροφορίες, τις διαβιβάζει στην Αρμόδια αλλοδαπή Αρχή το ταχύτερο δυνατόν, και το αργότερο εντός
ενός (1) μηνός από τη στιγμή που τις απέκτησε.
5.2.3.2 Η Αρμόδια Αρχή που λαμβάνει τις πληροφορίες επιβεβαιώνει, αμέσως, και οπωσδήποτε το
αργότερο εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών, την παραλαβή των πληροφοριών στην Αρμόδια Αρχή που τις
παρείχε.
5.3 Ανατροφοδότηση:
Η Αρμόδια Αρχή που παρέχει πληροφορίες (κατόπιν αιτήματος ή αυθορμήτως), μπορεί να ζητήσει από την
Αρμόδια Αρχή που τις παρέλαβε, να αποστείλει σχετική ανατροφοδότηση. Στην περίπτωση που η
ανατροφοδότηση είναι υποχρεωτική, η Αρμόδια Αρχή που τις παρέλαβε, αποστέλλει, με την επιφύλαξη των
κανόνων τήρησης του φορολογικού απορρήτου και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την
ανατροφοδότηση προς την Αρμόδια Αρχή που παρείχε τις πληροφορίες, το συντομότερο δυνατόν και το
αργότερο εντός τριών (3) μηνών από τη γνωστοποίηση της έκβασης της χρησιμοποίησης των ζητούμενων
πληροφοριών.
Η ανατροφοδότηση είναι σημαντική καθώς οι φορολογικές Αρχές ενός κράτους λαμβάνουν από τις
αλλοδαπές φορολογικές Αρχές πληροφορίες αναφορικά με τις φορολογικές υποθέσεις ενός προσώπου στο
πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών κατόπιν αιτήματος, ή αυθορμήτως, και αντιπαραβάλουν τις
πληροφορίες αυτές με εκείνες που έχουν στη διάθεσή τους. Εάν προκύψει ότι οι πληροφορίες που
λήφθηκαν διαφοροποιούνται αισθητά σε σχέση με εκείνες που έχει στη διάθεσή του, τότε το Κράτος που τις
έλαβε οφείλει να ενημερώσει το κράτος που τις απέστειλε, προκειμένου το δεύτερο να μπορέσει να
διευθετήσει τις φορολογικές υποχρεώσεις του φορολογούμενού του.
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Η θετική ανατροφοδότηση παρέχει και ένα κίνητρο για τους ελεγκτές να συνεχίσουν να παρέχουν
πληροφορίες, υφίστανται όπως και περιπτώσεις που η ανατροφοδότηση ενδέχεται να είναι και αρνητική,
υπό την έννοια ότι οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν ήταν ήδη σε γνώση των φορολογικών Αρχών που
τις έλαβαν.
Για την αποστολή της ανατροφοδότησης θα χρησιμοποιείται το υπόδειγμα του Παραρτήματος 6.
5.4 Διοικητική Κοινοποίηση εγγράφων:
Ένα κράτος υποβάλλει αίτημα κοινοποίησης εγγράφων15, τα οποία αφορούν σε φόρους που καλύπτονται
από την εκάστοτε νομική βάση, μόνον όταν δεν είναι σε θέση να τα κοινοποιήσει σύμφωνα με τους κανόνες
που διέπουν την κοινοποίηση παρόμοιων πράξεων στο εσωτερικό του 16, ή όταν η κοινοποίηση θα
δημιουργούσε δυσανάλογες δυσκολίες (στην περίπτωση αυτή απαιτείται σχετική αιτιολόγηση).
Ο στόχος του αιτήματος κοινοποίησης εγγράφων είναι να διασφαλίσει ότι τα σχετικά έγγραφα, θα
παραδοθούν στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο στην αλλοδαπή, προκειμένου να λάβει γνώση των ενεργειών
και διαδικασιών που έχουν εκκινήσει εντός του αποστέλλοντος Κράτους, εις βάρος του.
Η Αρμόδια Αρχή που λαμβάνει τα προς κοινοποίηση έγγραφα τα κοινοποιεί είτε σύμφωνα με τη μέθοδο
που προβλέπει η εσωτερική της νομοθεσία για πράξεις παρόμοιου χαρακτήρα, είτε σύμφωνα με την
συγκεκριμένη μέθοδο επίδοσης που έχει ζητήσει το κράτος που απέστειλε το αίτημα (ή με την πλησιέστερη
σε αυτή διαδικασία, όπως προβλέπεται από την εσωτερική της νομοθεσία).
5.4.1 Προς τις αλλοδαπές φορολογικές Αρχές:
Για την αποστολή του αιτήματος διοικητικής κοινοποίησης θα χρησιμοποιείται το υπόδειγμα του
Παραρτήματος 7.
Ο παρακάτω κατάλογος περιέχει τα πεδία που οφείλουν υποχρεωτικά να συμπεριληφθούν στο αίτημα
κοινοποίησης:
5.4.1.1 Το όνομα και (ει δυνατόν) η διεύθυνση του παραλήπτη, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία χρήσιμη
για την εξακρίβωση της ταυτότητάς του.
5.4.1.2 Το αντικείμενο (φύση και θέμα) της προς κοινοποίηση πράξης ή απόφασης.
5.4.1.3 Οι προς κοινοποίηση πράξεις δεν απαιτείται εκ προοιμίου να συνοδεύονται από τη μετάφρασή τους.
Για το λόγο αυτό, ένα αίτημα κοινοποίησης είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από ένα σύντομο
ιστορικό/περίληψη, το οποίο να περιλαμβάνει την προέλευση/αιτιολόγηση του αιτήματος, το λόγο για τον
οποίο ζητείται η διοικητική κοινοποίηση μέσω των αρμοδίων Αρχών καθώς και τους λόγους για τους
οποίους πιστεύεται ότι ο αποδέκτης των πράξεων υπάγεται στη δικαιοδοσία της συγκεκριμένης αλλοδαπής
φορολογικής Αρχής.
Εφόσον, όμως, το προς ο η αίτηση Κράτος ζητήσει μετάφραση ή περίληψη των προς κοινοποίηση
εγγράφων, η ελληνική αρμόδια αρχή ενημερώνει την Υπηρεσία που υπέβαλε το αίτημα κοινοποίησης,
προκειμένου η δεύτερη να προβεί στις δέουσες ενέργειες
5.4.1.4 Οι χρονικές περίοδοι που αφορούν τις προς κοινοποίηση πράξεις (κατ' εφαρμογή της Σύμβασης του
Συμβουλίου της Ευρώπης και ΟΟΣΑ).
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αιτιολογείται ο λόγος για τον οποίο η διαδικασία για την κοινοποίηση θα
πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσω της διεθνούς διοικητικής συνεργασίας.
Επισημαίνεται ότι η ελληνική Αρμόδια Αρχή δεν προβαίνει στην κοινοποίηση απευθείας σε ένα πρόσωπο
εντός της επικράτειας του άλλου κράτους, αλλά διαβιβάζει τα προς κοινοποίηση έγγραφα μόνον προς τις
Αρμόδιες αλλοδαπές Αρχές, με ηλεκτρονική μορφή17,
5.4.2 Από τις αλλοδαπές φορολογικές Αρχές:
Ο παρακάτω κατάλογος περιέχει τα πεδία που οφείλουν υποχρεωτικά να συμπεριληφθούν στην απάντηση
ενός αιτήματος διοικητικής κοινοποίησης:
5.4.2.1 Αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου της ημεδαπής Αρμόδιας Αρχής.
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5.4.2.2 Την ημερομηνία κατά την οποία η πράξη ή η απόφαση κοινοποιήθηκε στον παραλήπτη.
5.4.2.3 Τον αποδέκτη στον οποίο κοινοποιήθηκε η πράξη ή η απόφαση.
5.4.2.4 Τη μέθοδο κοινοποίησης.
Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
6. Παρακολούθηση και αξιολόγηση των Συμβαλλόμενων Κρατών επί της Διεθνούς Διοικητικής
Συνεργασίας
Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αξιολογούνται ως προς την ικανότητά τους να συνεργάζονται αποτελεσματικά με
τις άλλες φορολογικές διοικήσεις σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα. Η αξιολόγηση αυτή φέρει
ιδιαιτέρως λεπτομερή ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία. Κάθε κράτος παρακολουθείται και αξιολογείται
τακτικά, ως ακολούθως:
6.1 Κατ' εφαρμογή του ενωσιακού νομικού πλαισίου
Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξετάζουν και αξιολογούν τη λειτουργία της διοικητικής συνεργασίας την
οποία προβλέπει η Οδηγία, ετησίως. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε σχετική πληροφορία,
αναγκαία για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διοικητικής συνεργασίας και η Επιτροπή
συντάσσει κατάλογο στατιστικών στοιχείων τα οποία θα πρέπει να παρέχουν τα κράτη μέλη για τους
σκοπούς της αξιολόγησης.
6.2 Κατ' εφαρμογή του διεθνούς νομικού πλαισίου
Το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικούς Σκοπούς
διεξάγει αξιολογήσεις (peer reviews) των κρατών μελών του, αναφορικά με την δυνατότητά τους να
συνεργαστούν με τις άλλες φορολογικές διοικήσεις, σύμφωνα με τους διεθνείς συμφωνημένους "όρους
αναφοράς" (terms of reference)18. Μέχρι σήμερα η αξιολόγηση αυτή αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών
κατόπιν αιτήματος. Η αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών απαιτεί από τα κράτη να διασφαλίσουν ότι
οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες, ότι οι φορολογικές Αρχές είναι σε θέση να τις αντλήσουν και ότι υπάρχουν
οι μηχανισμοί που επιτρέπουν την ανταλλαγή των εν λόγω πληροφοριών19.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
1
2
3
4

5

6
7
8
9

10
11

12
13
14
15

16
17

18
19

Παράρτημα 1.
http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/Explanatory_Report_ENG_%2015_04_2010.pdf.
https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/120718_Article%2026-ENG_no%20cover%20(2).pdf.
Δείτε επίσης την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της άμεσης φορολογίας:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/tax-cooperation-control/administrative-cooperation/enhancedadministrativecooperation-field-direct-taxation_en
Κατ’ εφαρμογή του Ενωσιακού νομικού πλαισίου οι κατηγορίες 3.2.1-6, και κατ’ εφαρμογή του Φόρουμ για τις Επιζήμιες
Φορολογικές Πρακτικές του ΟΟΣΑ η κατηγορία 3.2.6 (Action 5 of the BEPS Action Plan 2015).
Άρθρο 16 του ν. 4170/2013 (όπως ισχύει), άρθρα 22 & 23 του ν. 4153/2013 και άρθρο 17 του ν. 4174/2013 (όπως ισχύει).
Άρθρο 29 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει.
Αναλυτικότερες πληροφορίες και παραδείγματα περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 2.
Βάσει του Πρότυπου Συμφωνίας Ανταλλαγής Φορολογικών Πληροφοριών ΟΟΣΑ: http://www.oecd.org/tax/exchange-of-taxinformation/2082215.pdf
Με την εξαίρεση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών.
Σύμφωνα με το εγχειρίδιο ανταλλαγής πληροφοριών του ΟΟΣΑ: http://www.oecd.org/tax/transparency/about-the-globalforum/publications/EOI-manual.pdf
Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 36 του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει.
Η αποστολή της έκθεσης ελέγχου δεν νοείται ως απάντηση.
Π.χ. εάν ο φορολογούμενος δεν συνεργάστηκε με τις φορολογικές αρχές παρά τα επιβάλλοντα μέτρα.
Π.χ. εκθέσεις ελέγχου, προσκλήσεις, αποφάσεις επιβολής φόρου, κλπ, και δικαστικές αποφάσεις κατ’ εφαρμογή της Σύμβασης
του Συμβουλίου της Ευρώπης και ΟΟΣΑ.
Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει
Η αποστολή των προς κοινοποίηση εγγράφων πραγματοποιείται με τη μέθοδο της συστημένης αλληλογραφίας, μόνον όταν η
αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν είναι δυνατή.
http://www.oecd.org/tax/transparency/about-the-global-forum/publications/terms-of-reference.pdf
http://www.oecd.org/tax/transparency/global-forum-handbook-2016.pdf
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Ε.2141/2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 4690/2020 (Α' 104 ) «Κύρωση:
α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α'84) και
β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα» (Α'90) και άλλες διατάξεις» και παροχή οδηγιών για την ενιαία
εφαρμογή τους
Αθήνα, 27 Αυγούστου 2020
Με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 14 «Παράταση προθεσμιών καταβολής
βεβαιωμένων οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής, αναστολή είσπραξης
ληξιπρόθεσμων οφειλών και συμψηφισμός κατά 25% με βεβαιωμένες οφειλές για τους εκμισθωτές
ακινήτων» του ν. 4690/2020 (Α' 104) και παρέχονται οδηγίες για την ενιαία εφαρμογή τους.
Αναλυτικότερα:
Α. Δικαιούχοι
Τα φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα σε πρόσωπα, τα οποία στο πλαίσιο των μέτρων
αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 απαλλάσσονται από την καταβολή ποσοστού
σαράντα τοις εκατό (40%) του συμφωνηθέντος μισθώματος.
Ειδικότερα:
i. φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν κύρια κατοικία σε εργαζόμενους ή συζύγους ή έτερα μέρη συμφώνου
συμβίωσης εργαζομένων σε επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις
20/03/2020 τους αναφερόμενους στο συνημμένο στις σχετικές αποφάσεις, όπως εξειδικεύονται στην
επόμενη ενότητα Β, πίνακα, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών, ή των οποίων τα
ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/03/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους
αναγραφόμενους στο συνημμένο στις σχετικές αποφάσεις, όπως εξειδικεύονται στην επόμενη ενότητα Β,
πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018,
είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/03/2020, των οποίων
η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή
δημόσιας αρχής, είτε λόγω της εφαρμογής του μέτρου της περίπτωσης α' της υποπαραγράφου 2Α του
εντέκατου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), για τον μήνα ή τους
μήνες για τους οποίους χορηγούνται τα κατωτέρω αναφερόμενα ευεργετήματα
ii. φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητο για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνων εξαρτώμενων
μελών, τα οποία φοιτούν σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους,
εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας υπάγεται στους μισθωτούς της προηγούμενης περίπτωσης
iii. φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα σε ναυτικούς ή συζύγους ή έτερα μέρη συμφώνου
συμβίωσης των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή σύμφωνα με την παρ.2 του
εξηκοστού τρίτου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'75) όπως κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του ν.4684/2020, για τον μήνα ή τους μήνες για τους οποίους χορηγούνται τα κατωτέρω
αναφερόμενα ευεργετήματα.
Β. Ευεργετήματα
Παράταση προθεσμιών καταβολής και αναστολή είσπραξης οφειλών
I. Παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των
φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητα σε πρόσωπα, τα οποία στο πλαίσιο των μέτρων
αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID- 19 απαλλάσσονται από την καταβολή ποσοστού
σαράντα τοις εκατό (40%) του συμφωνηθέντος μισθώματος, κατά περίπτωση, ως εξής:
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1 μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα
οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και την 31/03/2020, των φυσικών προσώπων της
ανωτέρω κατηγορίας δικαιούχων Α i (σχετ. ο πίνακας ΚΑΔ της Α. 1061/2020 (Β' 1043/26.03.2020))
2 μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα
οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 01/04/2020 έως και την 30/04/2020, των φυσικών προσώπων των
ανωτέρω κατηγοριών δικαιούχων Α i, ii (σχετ. οι πίνακες ΚΑΔ των Α.1075/2020 (Β' 1160/03.04.2020) και
Α.1086/2020 (Β' 1388/14.04.2020)) καθώς και της κατηγορίας Α iii
3 μέχρι και την 30/09/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα
οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 01/05/2020 έως και την 31/05/2020, των φυσικών προσώπων των
ανωτέρω κατηγοριών δικαιούχων Α i, ii (σχετ. και οι πίνακες ΚΑΔ της Α. 1108/2020 (Β' 1822/13.05.2020))
καθώς και της κατηγορίας Α iii
4 μέχρι και την 31/10/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα
οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 01/06/2020 έως και την 30/06/2020, των φυσικών προσώπων των
ανωτέρω κατηγοριών δικαιούχων Α i, ii, (σχετ. και οι πίνακες ΚΑΔ των Α. 1148/2020 (Β' 2398/17.06.2020)),
καθώς και της κατηγορίας Α iii
Αναλόγως παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής
καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. Κατ' εξαίρεση, δεν παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων
ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βάσει δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.
II. Αναστέλλεται:
1 μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 11/03/2020 οφειλών
των φυσικών προσώπων της ανωτέρω κατηγορίας δικαιούχων Α i (σχετ. και ο πίνακας ΚΑΔ της Α.
1061/2020 (Β' 1043/26.03.2020))
2 μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 01/04/2020 οφειλών
των φυσικών προσώπων των ανωτέρω κατηγοριών δικαιούχων Α i, ii, (σχετ. και οι πίνακες ΚΑΔ των
Α.1075/2020 (Β' 1160/03.04.2020) & Α.1086/2020 (Β' 1388/14.04.2020)) καθώς και της κατηγορίας Α iii
3 μέχρι και την 30/09/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 01/05/2020 οφειλών
των φυσικών προσώπων των ανωτέρω κατηγοριών δικαιούχων Α i, ii, (σχετ. και οι πίνακες ΚΑΔ της Α.
1108/2020 (Β' 1822/13.05.2020)) καθώς και της κατηγορίας Α iii
4 μέχρι και την 31/10/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 01/06/2020 οφειλών
των κάτωθι φυσικών προσώπων των ανωτέρω κατηγοριών δικαιούχων Α i, ii, (σχετ. και οι πίνακες ΚΑΔ της
Α. 1148/2020 (Β' 2398/17.06.2020)) καθώς και της κατηγορίας Α iii
III. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της
αναστολής.
Ευεργέτημα συμψηφισμού / έκπτωσης είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
I. Συμψηφίζεται με άλλες βεβαιωμένες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής
στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής από τις 31/07/2020 και
μετά, ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί των βεβαιωμένων (μη ληξιπρόθεσμων) στις
Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών καθώς και των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής
των φυσικών προσώπων
i. της ανωτέρω κατηγορίας δικαιούχων Α i, με καταληκτική ημερομηνία καταβολής εντός του μηνός
Μαρτίου, εφόσον αυτές καταβλήθηκαν και εξοφλήθηκαν εμπρόθεσμα, από 11/03/2020 μέχρι και
31/03/2020.
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ii. των ανωτέρω κατηγοριών δικαιούχων Α i, ii, με καταληκτική ημερομηνία καταβολής εντός του μηνός
Απριλίου, εφόσον αυτές καταβλήθηκαν και εξοφλήθηκαν εμπρόθεσμα, από 11/03/2020 μέχρι και
30/4/2020.
iii. των ανωτέρω κατηγοριών δικαιούχων Α i, ii, iii με καταληκτική ημερομηνία καταβολής εντός του μηνός
Μαΐου, εφόσον αυτές καταβλήθηκαν και εξοφλήθηκαν εμπρόθεσμα, από 11/03/2020 μέχρι και 15/6/2020
(σχετ. και η Α. 1126/2020 (Β'2166/04.06.2020).
iv. των ανωτέρω κατηγοριών δικαιούχων Α i, ii, iii με καταληκτική ημερομηνία καταβολής εντός του μηνός
Ιουνίου, εφόσον αυτές καταβλήθηκαν και εξοφλήθηκαν εμπρόθεσμα, από 11/03/2020 μέχρι και 30/6/2020.
II. Σε περίπτωση οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, εκπίπτει
ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ποσού της δόσης της ρύθμισης.
Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα καταβολής εμπρόθεσμα του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του
ποσού της δόσης της ρύθμισης/διευκόλυνσης με ημερομηνίες καταβολής μετά την 30.5.2020, των μηνών
Μαΐου και Ιουνίου. Σε περίπτωση καταβολής περισσότερο του εβδομήντα πέντε τοις εκατό 75% (μετά την
30.5.2020) για τη διαφορά θα έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5 της με αριθ.
Ε.2046/9.4.2020 εγκυκλίου. Αν, ωστόσο, οι δόσεις ρύθμισης/διευκόλυνσης των εν λόγω μηνών
καταβληθούν και εξοφληθούν πριν τις 30.5.2020 τότε ισχύουν τα ανωτέρω αναφερόμενα στην υποενότητα
Γ I.
III. Από το ανωτέρω ευεργέτημα συμψηφισμού / έκπτωσης 25% εξαιρούνται:
α. οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους
ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής.

φόρους

εκτός

εάν

τελούν

σε

καθεστώς

β. οφειλές υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου είτε είναι ρυθμισμένες είτε όχι,
γ. οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και
δ. οι δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βάσει δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.
Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε.
Γεώργιος Πιτσιλής
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ΙΙΙ. ΦΠΑ (Ν. 2859/2000)
Ο ΔΕΕΦ Α 1113162 ΕΞ 2020
Συμπληρωματικές οδηγίες για την διαδικασία εφαρμογής της απόφασης ΣτΕ 355/2019
στις περιπτώσεις υποκειμένων-εκδοτών τιμολογίων που καλύπτονται από την απόφαση
8/16.1.2017 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, όπως έχει διορθωθεί και ισχύει
21 Σεπτεμβρίου 2020
1. Με την Οδηγία Ο ΔΕΕΦ Α 1165616 ΕΞ 2019/28-11-2019 δόθηκαν οδηγίες για την διαδικασία εφαρμογής
της απόφασης ΣτΕ 355/2019 στις περιπτώσεις υποκειμένων-εκδοτών τιμολογίων που καλύπτονται από την
απόφαση 8/16.1.2017 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης
των εταιριών που περιλαμβάνονται στην εν λόγω απόφαση.
2. Στην εν λόγω Οδηγία και στο μέρος Α προβλέπεται ότι οι υποκείμενοι (εκδότες των τιμολογίων) που
καταλαμβάνονται από την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου μπορούν να ακολουθήσουν αναλογικά
τη διαδικασία του άρθρου 19 παρ. 5α του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), εφόσον δεν έχουν ασκήσει
προσφυγή στο δικαστήριο.
3. Διευκρινίζεται ότι η οδηγία Ο ΔΕΕΦ Α 1165616 ΕΞ 2019/28-11-2019 εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις
επιχειρήσεων-υποκειμένων (εκδοτών-τιμολογίων) που υποβάλουν αίτηση έχοντας παραιτηθεί από το
ένδικο βοήθημα της προσφυγής που είχαν ασκήσει στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια, καθώς στην
περίπτωση αυτή εξομοιώνονται επί της ουσίας με τις επιχειρήσεις που δεν έχουν ασκήσει προσφυγή.
Στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον οι εν λόγω επιχειρήσεις έχουν παραιτηθεί της προσφυγής που έχουν
ασκήσει, σύμφωνα με το άρθρο 143 του ΚΔΔ (ν. 2717/1999), μπορούν να ακολουθήσουν την διαδικασία
που περιγράφεται στην Ο ΔΕΕΦ Α 1165616 ΕΞ 2019/28-11-2019. Στην περίπτωση αυτή το δικαιολογητικό
που πρέπει να προσκομίζεται, αντί της βεβαίωσης περί μη άσκησης προσφυγής, είναι το αποδεικτικό
υποβολής στο Δικαστήριο της σχετικής παραίτησης.
4. Οι αιτήσεις περί μείωσης της φορολογητέας βάσης και τα συναφή δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται
στην Ο ΔΕΕΦ Α 1165616 ΕΞ 2019/28-11-2019 και στην παρούσα, αποστέλλονται υποχρεωτικά (με φυσικό
φάκελο) ταχυδρομικά μέσω συστημένης επιστολής ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ή με ψηφιακή απεικόνιση
(scan) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Είναι, επίσης, δυνατή η υποβολή των αιτήσεων και προς το
γραφείο πρωτοκόλλου της αρμόδιας υπηρεσίας, εντός φακέλου, σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας των
υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, όπως ισχύουν κάθε φορά. Ο κατάλογος των διευθύνσεων ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου των αρμοδίων υπηρεσιών της ΑΑΔΕ για την αποστολή των ως άνω μηνυμάτων
δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (www. aade.gr).
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Α.1222/2020
Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα
ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών - αποθεμάτων στη
διάθεση συγκεκριμένου πελάτη σε άλλο κ-μ (έντυπο Φ4/ΤΑXIS, Φ.Π.Α., έκδοση 2020).
Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα
ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών (έντυπο Φ5/ΤΑXIS,
Φ.Π.Α., έκδοση 2020)
28 Σεπτεμβρίου 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013 - Α' 170), όπως ισχύουν:
i. Του άρθρου 6, με τις οποίες ορίζεται ότι ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων καθορίζει με απόφασή
του τον τύπο, το περιεχόμενο των εντύπων, υπεύθυνων δηλώσεων, δηλώσεων, πινάκων και άλλων
εγγράφων, καθώς και τη μορφή των φορολογικών δηλώσεων,
ii. του άρθρου 7, σχετικά με τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων, προσφυγών ή άλλων εγγράφων στη
Φορολογική Διοίκηση.
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2. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2859/2000 (Α'
248), όπως ισχύουν:
i. Της παρ. 11 του άρθρου 36,
ii. των άρθρων 7α, 11, 12, της παρ. 2 του άρθρου 15, της παρ. 3 του άρθρου 19, της περ. δ' της παρ. 1 του
άρθρου 23, των περ. α' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 28 και του άρθρου 29,
iii. του άρθρου 36 και ειδικότερα της παρ. 1, των περ. α', β' και δ' της παρ. 5, των παρ. 5α', 5β', 5γ', της περ.
ε' της παρ. 6, των παρ. 7, 8 και της περ. γ' της παρ. 9.
3. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1127/25-9-2009 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών (Β' 2180).
4. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1045138/2497/604/Δ0014/2005 κοινής απόφασης των Υπουργών
Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
«Όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής των εμπρόθεσμων αρχικών ανακεφαλαιωτικών πινάκων
ενδοκοινοτικών παραδόσεων και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων από τους υποκείμενους στον φόρο, στα
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)» (Β' 615).
5. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1267/2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Χρόνος και
τρόπος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ» (Β' 44/2012).
6. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1113/22-5-2013 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομικών (Β' 1252).
7. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1178/7-12-2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β' 1916).
8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α' 121).
9. Την υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού
και Υφυπουργών» (Β' 2901).
10. Την υπ' αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051).
11. Το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019, με το οποίο συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών Γενική Γραμματεία
Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας.
12. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), όπως ισχύει.
13. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου
του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και
41, όπως ισχύουν.
14. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/ 10-03-2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β' 968 και
Β' 1238), όπως συμπληρώθηκε τροποποιήθηκε και ισχύει.
15. Την υπ' αρ. 1/20-01-2016 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ' αρ. 39/3/3011-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», καθώς και την υπό
στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ανανεώθηκε εκ νέου η
θητεία του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
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16. Την ανάγκη τροποποίησης αφενός του εντύπου, με τίτλο «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», ώστε να αποτυπώνονται:
α) σε ξεχωριστή στήλη οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιούνται κατ' εφαρμογή των
διατάξεων της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 23 του Κώδικα ΦΠΑ υπό το τελωνειακό καθεστώς 4200, και
β) σε ξεχωριστό τμήμα οι πληροφορίες που αφορούν σε αποστολές αγαθών στα πλαίσια των ρυθμίσεων
για τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου πελάτη, καθώς και οι μεταβολές επί των πληροφοριών
αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κώδικα ΦΠΑ, και αφετέρου του εντύπου, με τίτλο
«ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΕΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» για λόγους επικαιροποίησης και ομοιομορφίας των εντύπων.
17. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τύπος και περιεχόμενο των ανακεφαλαιωτικών πινάκων
Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, όπως τα υποδείγματα στα
παραρτήματα «Α» και «Β» που επισυνάπτονται στην παρούσα, με τίτλο:
«ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΑΛΛΟ Κ-Μ» («έντυπο
Φ4») και «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΕΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» («έντυπο Φ5»), αντίστοιχα.
Α. «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΑΛΛΟ Κ-Μ» («έντυπο
Φ4»).
Α.1. Στο τμήμα Β' «Πίνακας ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών» του
ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών - αποθεμάτων
στη διάθεση συγκεκριμένου πελάτη σε άλλο κράτος - μέλος (έντυπο Φ4), αναγράφονται κατά αγοραστή
αγαθών ή λήπτη υπηρεσιών: το κράτος - μέλος, το πρόθεμα του κράτους -μέλους, ο αριθμός φορολογικού
μητρώου ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου, καθώς και η φορολογητέα αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων
αγαθών, των οιονεί ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών (τριγωνικές συναλλαγές) και των ενδοκοινοτικών
παροχών υπηρεσιών, μειωμένη με τις χορηγούμενες στον αγοραστή ή λήπτη εκπτώσεις και τις επιστροφές
του τιμήματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Στην περίπτωση ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών, τα οποία είχαν εισαχθεί και είχαν τύχει απαλλαγής
του ΦΠΑ, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 23 του Κώδικα ΦΠΑ (κ.ν.
2859/2000), καθώς και των διατάξεων του Κανονισμού 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, που αφορούν
τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων με άμεση αποστολή σε άλλο κράτος - μέλος (καθεστώς
4200), η φορολογητέα αξία αυτών αναγράφεται διακριτά σε ξεχωριστή στήλη, σύμφωνα με το συνημμένο
στην παρούσα Παράρτημα Α'.
Α.2. Στο τμήμα Γ' «Πίνακας για τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου πελάτη σε άλλο κ-μ» του ίδιου
ανακεφαλαιωτικού πίνακα (έντυπο Φ4), αναγράφονται για κάθε συγκεκριμένο πελάτη σε άλλο κράτος μέλος προς τον οποίο αποστέλλονται αγαθά στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 7α του Κώδικα ΦΠΑ:
το κράτος -μέλος, το πρόθεμα του κράτους - μέλους και ο ΑΦΜ για σκοπούς ΦΠΑ που έχει αποκτήσει ο
πελάτης σε αυτό το άλλο κράτος - μέλος.
Επίσης, σε περιπτώσεις μεταβολής των αναφερομένων στο προηγούμενο εδάφιο πληροφοριών
αναγράφονται, αντίστοιχα:
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α) σε περίπτωση αντικατάστασης του συγκεκριμένου πελάτη από έναν άλλον, σύμφωνα με την παρ. 4 του
άρθρου 7α του Κώδικα ΦΠΑ, εκτός από τις αναφερόμενες στο προηγούμενο εδάφιο πληροφορίες,
αναγράφεται επιπροσθέτως και ο ΑΦΜ για σκοπούς ΦΠΑ που έχει αποκτήσει σε αυτό το άλλο κράτος μέλος ο νέος πελάτης,
β) σε περίπτωση που τα εν λόγω αγαθά επιστρέφονται στην Ελλάδα, από το άλλο κράτος - μέλος στο
οποίο είχαν αποσταλεί ή μεταφερθεί εντός του διαστήματος των 12 μηνών, σύμφωνα με την παρ. 6 του
άρθρου 7α του Κώδικα ΦΠΑ, εκτός από τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο στοιχεία, αναγράφεται
επιπροσθέτως και η ένδειξη «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΓΑΘΩΝ»,
γ) σε περίπτωση που ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας υποβάλλεται για την τροποποίηση των στοιχείων που
έχουν υποβληθεί κατά τα ανωτέρω, εκτός από τα στοιχεία της αρχικής καταχώρισης, η οποία χρήζει
διόρθωσης, συμπληρώνεται επιπροσθέτως και η σχετική ένδειξη «ΔΙΟΡΘΩΣΗ».
Β. «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΕΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» («έντυπο Φ5»).
Στο τμήμα Β' «Πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών», του
ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών (έντυπο Φ5),
αναγράφονται κατά προμηθευτή αγαθών ή παρέχοντα υπηρεσίες: το κράτος - μέλος, το πρόθεμα του
κράτους - μέλους και ο αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου, καθώς και η
φορολογητέα αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών, των αποκτήσεων από άλλα κράτη - μέλη που
προορίζονται για παράδοση σε άλλο κράτος - μέλος (τριγωνικές συναλλαγές) και των ενδοκοινοτικών
λήψεων υπηρεσιών, μειωμένη με τις χορηγούμενες στον αγοραστή ή λήπτη εκπτώσεις και τις επιστροφές
του τιμήματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Εφόσον ο υποκείμενος διενεργεί «τριγωνική συναλλαγή» έχει την υποχρέωση υποβολής ενός
«ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών» για την
απόκτηση που πραγματοποιεί από κράτος - μέλος και που προορίζεται για παράδοση σε άλλο κράτος μέλος και ενός «ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου πελάτη σε άλλο κράτος - μέλος» για την οιονεί ενδοκοινοτική
παράδοση αγαθού που πραγματοποιεί στο άλλο κράτος - μέλος.
Άρθρο 2
Χρόνος και τρόπος υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων
1. Ως ημερολογιακή περίοδος, για την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, σύμφωνα με την παρ. 5.γ
του άρθρου 36 του Κώδικα ΦΠΑ (κ.ν. 2859/2000), ορίζεται ο ημερολογιακός μήνας.
2. Η υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής
μεθόδου επικοινωνίας, μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (Ο.Π.Σ.) TAXISnet.
Υποχρεωτικά ηλεκτρονικά υποβάλλονται και οι διορθωτικοί ανακεφαλαιωτικοί πίνακες που αφορούν
ημερολογιακές περιόδους από 1-1-2010 και εφεξής και εκπρόθεσμοι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες που
αφορούν ημερολογιακές περιόδους από 1-1-2011 και εφεξής.
3. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ορίζεται η 26η
ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της μηνιαίας περιόδου την οποία αφορά.
Εφόσον την καταληκτική ημερομηνία υποβολής διαπιστώνεται ότι υπάρχει τεχνική αδυναμία του Ο.Π.Σ.
TAXISnet για την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, αυτοί θα υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε
έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. μέχρι και την μεθεπόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα.
4. Οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες δύναται να υποβληθούν σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., σε δύο (2)
αντίγραφα πέραν της αναφερόμενης στο τελευταίο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου περίπτωσης
τεχνικής αδυναμίας και στις παρακάτω περιπτώσεις από:
i. Τις επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται, μετατρέπονται, συγχωνεύονται, διασπώνται ή απορροφώνται.
ii. Τους κληρονόμους και για λογαριασμό του θανόντος.
Σε περίπτωση τοπικής αργίας, ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, η παραπάνω καταληκτική ημερομηνία, για
την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ., μεταφέρεται την επόμενη
τοπικά εργάσιμη ημέρα.
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5. Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες δεν υποβάλλονται για όποια ημερολογιακή περίοδο δεν συντρέχει υποχρέωση
συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων (τμήματα Β' και Γ του εντύπου Φ4 και τμήμα Β' του εντύπου Φ5).
Άρθρο 3
Ενέργειες Δ.Ο.Υ.
1. Στην περίπτωση που οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες υποβάλλονται για οποιονδήποτε λόγο στη Δ.Ο.Υ. σε
έντυπη μορφή, το πρωτότυπο παραμένει στη Δ.Ο.Υ., προκειμένου να διενεργείται η εισαγωγή του συνόλου
των αναλυτικών γραμμών των εν λόγω ανακεφαλαιωτικών πινάκων στο σύστημα TAXIS και το αντίγραφο
επιστρέφεται υπογεγραμμένο στον φορολογούμενο.
2. Η εισαγωγή των στοιχείων των ανακεφαλαιωτικών πινάκων στο σύστημα TAXIS πρέπει να
ολοκληρώνεται από τις Δ.Ο.Υ. με ευθύνη των Προϊσταμένων τους, μέχρι το τέλος του μήνα υποβολής των
ανακεφαλαιωτικών πινάκων. Εξαιρετικά, τα στοιχεία των ανακεφαλαιωτικών πινάκων που
παραλαμβάνονται από τις Δ.Ο.Υ. την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, καταχωρούνται το αργότερο την
επόμενη εργάσιμη ημέρα. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια εισαγωγής στο TAXIS των αναλυτικών
γραμμών των ανακεφαλαιωτικών πινάκων διαπιστωθεί λάθος στη συμπλήρωση του πίνακα για το οποίο
ευθύνεται ο υπόχρεος, θα πρέπει αυτός να καλείται προκειμένου να διορθωθεί το συγκεκριμένο λάθος.
Άρθρο 4
Πιστοποίηση των υποκειμένων στο φόρο
1. Για την ηλεκτρονική υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων, απαιτείται η εκ των προτέρων εγγραφή των εν
λόγω υποκειμένων ως χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με τους όρους και
τις προϋποθέσεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1178/07-12-2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β'
1916), όπως ισχύει, και της υπό στοιχεία Α.1082/2020 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (Β' 1303), όπως
ισχύει.
2. Για τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, ως ημερομηνία υποβολής
θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης αυτών στο Ο.Π.Σ. TAXISnet με αυτόματη
απόδοση στον αποστολέα μοναδικού αριθμού καταχώρισής τους. Η εμφάνιση στην οθόνη του
ανακεφαλαιωτικού πίνακα συσχετισμένου με τον μοναδικό αριθμό καταχώρισης και την ημερομηνία
υποβολής του ή η εκτύπωσή του μέσω του Ο.Π.Σ. TAXISnet αποτελούν για τον υποκείμενο την
πληροφορία και το αντίγραφο υποβολής του, αντίστοιχα.
Στην περίπτωση υποβολής των ίδιων ανακεφαλαιωτικών πινάκων, για την ίδια ημερολογιακή περίοδο
ηλεκτρονικά μέσω του Ο.Π.Σ. TAXISnet και έντυπα στη Δ.Ο.Υ., γίνονται δεκτοί οι ήδη υποβληθέντες στη
Δ.Ο.Υ. ενώ απορρίπτονται οι υποβληθέντες ηλεκτρονικά.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος - Μεταβατικές διατάξεις -Καταργούμενες διατάξεις
1. Η απόφαση αυτή ισχύει:
α) για πράξεις που διενεργούνται από 01-10-2020 και εφεξής, καθώς και
β) για πληροφορίες από 01-01-2020 και εφεξής που υποχρεούται να παρέχει ο υποκείμενος στον φόρο για
τα αγαθά στο πλαίσιο των ρυθμίσεων για τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντα, σύμφωνα
με την περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 36 του Κώδικα ΦΠΑ (κ.ν. 2859/2000).
Οι πληροφορίες αυτές, από 01-01-2020 μέχρι και 31-10-2020, περιλαμβάνονται σωρευτικά στον
ανακεφαλαιωτικό πίνακα που θα υποβάλλει ο υποκείμενος στον φόρο, για τον μήνα Οκτώβριο 2020.
2. Από τη δημοσίευση της παρούσας, παύουν να ισχύουν οι διατάξεις:
α) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1127/25-09-2009 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β'
2180),
β) της περ. β' του άρθρου 8 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1267/2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών
«Χρόνος και τρόπος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ» (Β' 44/2012).
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Υφυπουργός Οικονομικών - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ε.2138/2020
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 79 του ν. 4646/2019
(Α' 201) και του άρθρου 10 του ν. 4664/2020 (Α' 32) αναφορικά με την εφαρμογή μειωμένου
συντελεστή ΦΠΑ
7 Αυγούστου 2020
Σχετ: 1) Η αριθ 1173533 ΕΞ 2019/13-12-2019 εγκύκλιος με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του ν.
4646/2019 (Α' 201/12/12/2019)/13-12-2019.
2) Η αριθ. Ε.2042/2020 ΕΞ 2020 εγκύκλιος με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του ν. 4664/2020 (Α'
32, 14/02/2020).
Αναφορικά με το παραπάνω θέμα και σε συνέχεια των υπ αριθ.1) και 2) σχετικών εγκυκλίων κοινοποίησης
των ν.4646/2019 και ν.4664/2020 όπως και σχετικών ερωτημάτων εταιρειών και φορέων, παρέχονται
οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των παραγράφων 26, 37, 48 και 49 του παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ως προς τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ. Ειδικότερα:
i) Παράγραφος 37 του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν.2859/2000
Α. Στο Παράρτημα ΙΙΙ αντικαταστάθηκε η παράγραφος 37 προκειμένου να υπαχθούν στον υπερμειωμένο
συντελεστή ΦΠΑ έξι τοις εκατό 6 % τα ανοσολογικά προϊόντα της ΔΚ 3002, τα ραδιενεργά
παρασκευάσματα για την ιατρική του ανθρώπου, για διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς της ΔΚ ΕΧ
2844, τα σκιατικά παρασκευάσματα για διαγνωστικούς σκοπούς για την ιατρική του ανθρώπου της ΔΚ ΕΧ
3006 και άλλα διαγνωστικά παρασκευάσματα ή αντιδραστήρια για την ιατρική του ανθρώπου των ΔΚ ΕΧ
3002, ΔΚ ΕΧ 3006, ΔΚ ΕΧ 3822 και ΔΚ ΕΧ 3824.
Αναφορικά με τον εφαρμοζόμενο συντελεστή ΦΠΑ στα προϊόντα των προαναφερόμενων δασμολογικών
κλάσεων, διευκρινίζονται τα ακόλουθα και παρατίθενται ενδεικτικά παραδείγματα ενώ σχετική ανάλυση
υπάρχει στο συνημμένο παράρτημα:
α) Ανοσολογικά προϊόντα της Δ.Κ. 3002 (βλ. σημείο Α) του Παραρτήματος):
Τα «ανοσολογικά προϊόντα» της κλάσης 3002 δηλ, τα πεπτίδια και οι πρωτεΐνες (άλλα από τα είδη της
δασμολογικής κλάσης 2937) που συνδέονται άμεσα με τη ρύθμιση των ανοσολογικών διαδικασιών, όπως
τα μονοκλωνικά αντισώματα (MAB), τα θραύσματα αντισωμάτων, τα συζεύγματα αντισωμάτων και
θραυσμάτων αντισωμάτων, οι ιντερλευκίνες, οι ιντερφερόνες (IFN), οι χημοκίνες και ορισμένοι παράγοντες
νέκρωσης όγκων (TNF), αυξητικοί παράγοντες (GF), αιματοποιητίνες και παράγοντες διέγερσης
κοκκωκυττάρων (CSF) υπάγονται σε υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (6%), πχ. προϊόντα που
παρουσιάζονται με τη μορφή δόσεων ή είναι συσκευασμένα με τη λιανική πώληση και για ανοσολογικά τεστ
της δασμολογικής διάκρισης 300215
Τα εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου της δασμολογικής διάκρισης 300220 παραμένουν σε συντελεστή
ΦΠΑ έξι τοις εκατό (6%).
β) Ραδιενεργά παρασκευάσματα της Δ.Κ. 2844 (βλ. σημείο Β) του Παραρτήματος):
Τα ραδιενεργά παρασκευάσματα της ΔΚ ΕΧ 2844, που χρησιμοποιούνται για την ιατρική του ανθρώπου για
διαγνωστικούς ή και θεραπευτικούς σκοπούς υπάγονται σε υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (6%).
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Πχ τα τεχνητά ραδιενεργά ισότοπα και ενώσεις τεχνητών ραδιενεργών ισοτόπων που χρησιμοποιούνται
στην ιατρική του ανθρώπου για διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς,
Αντίθετα, λοιπά χημικά προϊόντα της Δ.Κ. 2844, εξακολουθούν να υπάγονται σε ΦΠΑ 24%.
γ) Σκιατικά παρασκευάσματα Δ.Κ. ΕΧ 3006 (βλ. σημείο Γ) του Παραρτήματος):
Τα σκιατικά παρασκευάσματα για διαγνωστικούς σκοπούς της ΔΚ ΕΧ 3006, για την ιατρική του ανθρώπου,
υπάγονται σε υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (6%).
Πχ. σκιατικά παρασκευάσματα για εξετάσεις των εσωτερικών οργάνων, των αρτηριών, των φλεβών κλπ
δ) Άλλα διαγνωστικά παρασκευάσματα ή αντιδραστήρια (βλ. σημείο Δ) του Παραρτήματος):
Τα λοιπά διαγνωστικά παρασκευάσματα ή αντιδραστήρια για την ιατρική του ανθρώπου των ΔΚ ΕΧ 3002,
ΔΚ ΕΧ3006, ΔΚ ΕΧ 3822 και ΔΚ ΕΧ 3824, υπάγονται σε υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (6%).
ε) Παραδείγματα διαγνωστικών παρασκευασμάτων ή αντιδραστηρίων με τον αντίστοιχο συντελεστή ΦΠΑ:
- τα διαγνωστικά τεστ και αντιδραστήρια για την ασθένεια του κορωναϊού που βασίζονται σε ανοσολογικές
αντιδράσεις υπάγονται σε υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (6%).
- ΔΚ 3002 αντιοροί για διαγνωστικές χρήσεις στην ιατρική του ανθρώπου υπάγονται σε υπερμειωμένο
συντελεστή ΦΠΑ (6%).
- Αίμα ζώων της ΔΚ 3002, παρασκευασμένο για θεραπευτικές, προφυλακτικές χρήσεις στην ιατρική του
ανθρώπου, ο συντελεστής ΦΠΑ που εφαρμόζεται σε αυτά είναι δεκατρία τοις εκατό (13%),
- άλλα κλάσματα αίματος της ΔΚ 3002 για θεραπευτικές χρήσεις στην ιατρική του ανθρώπου, ο
συντελεστής ΦΠΑ που εφαρμόζεται σε αυτά είναι δεκατρία τοις εκατό (13%),
- Αίμα ζώων της ΔΚ 3002, παρασκευασμένο για διαγνωστικές χρήσεις στην ιατρική του ανθρώπου, ο
συντελεστής ΦΠΑ που εφαρμόζεται σε αυτά είναι έξι τοις εκατό (06%),
- Χημικό παρασκεύασμα για διαγνωστικούς σκοπούς της ΔΚ 3824 και συγκεκριμένα για την πρόκληση
τεχνητής ταχυκαρδίας σε ασθενείς που αδυνατούν να ολοκληρώσουν το τεστ κοπώσεως, προκειμένου να
υποβληθούν σε σπινθηρογράφημα καρδιάς υπάγεται σε υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (6%)
- Τα αντιδραστήρια των ΔΚ 3002 και ΔΚ 3006 που χρησιμοποιούνται στην κτηνιατρική ή για άλλες χρήσεις
(π.χ. στη βιομηχανία, για ελέγχους και μετρήσεις επί τροφίμων ή ποτών κ.λπ.) υπάγονται σε συντελεστή
ΦΠΑ 13%.
- Τα αντιδραστήρια της ΔΚ 3822 που χρησιμοποιούνται στην κτηνιατρική ή για άλλες χρήσεις (π.χ. στη
βιομηχανία, για ελέγχους και μετρήσεις επί τροφίμων ή ποτών κ.λπ.) υπάγονται σε συντελεστή ΦΠΑ 24%.
- Πιστοποιημένα υλικά αναφοράς ΔΚ 3822, ο συντελεστής ΦΠΑ 24%.
Β. Επιπλέον, αναφορικά με την εφαρμογή του συντελεστή ΦΠΑ στην διενέργεια ακτινοθεραπευτικών
πράξεων που περιλαμβάνονται στην υπ' αριθμ. Υ4α/48545 (Β' 2408/31.8.2012) κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών -Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - Υγείας, όπως ισχύει, εφόσον
αυτές δεν απαλλάσσονται με το άρθρο 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. οδηγίες έχουν παρασχεθεί με την
Ε.2042/2020 εγκύκλιο κοινοποίησης του ν. 4664/2020 (υπ. αριθ. 2 σχετ.)
ii) Παράγραφος 48 και 49 του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν.2859/2000
Στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, προστέθηκαν οι παράγραφοι οι υπ αριθ. 48 και 49 σύμφωνα με τις
οποίες μετατάσσονται από τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24 % στον μειωμένο συντελεστή 13% τα
καλύμματα κεφαλής ασφάλειας (κράνη) των δικυκλιστών της ΔΚ ΕΧ 6506, οι απορροφητικές πάνες για τα
βρέφη από κάθε ύλη της ΔΚ ΕΧ 9619 και τα παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου όπως και τα μέρη των
παιδικών καθισμάτων της ΔΚ ΕΧ 9401. Διευκρινίζεται ότι:
1. Όσον αφορά τα καλύμματα κεφαλής ασφαλείας των δικυκλιστών (ΔΚ ΕΧ 6506), αυτά περιλαμβάνουν τα
κράνη ασφαλείας που προορίζονται για χρήση από πρόσωπα που επιβαίνουν σε μοτοσικλέτες, σκούτερ,
μοτοποδήλατα, ποδήλατα, ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα, ή ηλεκτρικά πατίνια. Ευνόητο είναι ότι για τα
κράνη αυτά πρέπει να πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις ασφαλείας που προβλέπονται από την σχετική
νομοθεσία.
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2. Όσον αφορά τις απορροφητικές πάνες για βρέφη (ΔΚ ΕΧ 9619), αυτές περιλαμβάνουν τόσο τις πάνες
μίας χρήσης, όσο και τις επαναχρησιμοποιούμενες (επαναπλενόμενες) πάνες από υφαντικές ύλες.
3. Όσον αφορά τα παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου (ΔΚ ΕΧ 9401), αυτά περιλαμβάνουν και τα βρεφικά
καλαθάκια μεταφοράς (πορτ μπεμπε) εφόσον αυτά είναι σχεδιασμένα να στερεώνονται στο κάθισμα του
αυτοκινήτου.
Επιπλέον διασαφηνίζεται ότι η τροποποίηση της Παραγράφου 26 του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν.2859/2000
αφορά αναδιατύπωση του κειμένου της παραγράφου προκειμένου να μην υφίσταται σύγχυση ως προς την
υπαγωγή, συνολικά, των παιδικών προϊόντων διατροφής του Κεφαλαίου 19 του Δασμολογίου στον
μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ δεκατρία τοις εκατό (13%).
Για τη διευκόλυνσή σας, λόγω της ιδιαίτερα τεχνικής φύσης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που
περιλαμβάνονται στην παρ. 37 του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας
παρέχονται αναλυτικές διευκρινίσεις και παραδείγματα σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη των εν λόγω
προϊόντων, τα αντικειμενικά τους χαρακτηριστικά και τον τρόπο χρήσης τους.
Συνιστούμε στους ενδιαφερόμενους, για τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν, να συμβουλεύονται το Κοινό
Δασμολόγιο της Ε. Ένωσης στη σχετική ιστοσελίδα της Επίσημης Εφημερίδας της Ε. Ένωσης.
Μεταβαίνοντας στην αρχική σελίδα της διεύθυνσης https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el
πρέπει να πληκτρολογήσουν στο πεδίο ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ) τον αριθμό 2019/1776,
που είναι το Κοινό Δασμολόγιο της Ε. Ένωσης (Συνδυασμένη Ονοματολογία) που ισχύει για το έτος 2020,
και να το «κατεβάσουν» με μία μορφή pdf. Με τον τρόπο αυτό θα έχουν μια καλύτερη εικόνα της
διάρθρωσης του Δασμολογίου, των σχετικών δασμολογικών κλάσεων, της ονομασίας των προϊόντων
καθώς και των νομικών κειμένων (Σημειώσεις κ.λπ.) που διέπουν τα Κεφάλαια αυτού.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 47 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ
Α) Ανοσολογικά προϊόντα (Δ.Κ. ΕΧ 3002) (σημείο i.α) της εγκυκλίου)
Σύμφωνα με τη σημείωση 2 του Κεφαλαίου 30 της Σ.Ο., ως «ανοσολογικά προϊόντα» της κλάσης 3002
νοούνται τα πεπτίδια και οι πρωτεΐνες (άλλα από τα είδη της κλάσης 2937) που συνδέονται άμεσα με τη
ρύθμιση των ανοσολογικών διαδικασιών, όπως τα μονοκλωνικά αντισώματα (MAB), τα θραύσματα
αντισωμάτων, τα συζεύγματα αντισωμάτων και θραυσμάτων αντισωμάτων, οι ιντερλευκίνες, οι
ιντερφερόνες (IFN), οι χημοκίνες και ορισμένοι παράγοντες νέκρωσης όγκων (TNF), αυξητικοί παράγοντες
(GF), αιματοποιητίνες και παράγοντες διέγερσης κοκκιοκυττάρων (CSF).
Σε αυτή την κατηγορία προϊόντων, ειδικότερα, σύμφωνα με τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις του Παγκόσμιου
Οργανισμού Τελωνείων (Π.Ο.Τ.), εμπίπτουν τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για διαγνωστικούς ή
θεραπευτικούς σκοπούς καθώς και για ανοσολογικά τεστ, πρέπει να θεωρηθεί ότι εμπίπτουν εντός της
συγκεκριμένης ομάδας προϊόντων. Τα είδη αυτά μπορούν να ορισθούν ως ακολούθως:
(α) Μονοκλωνικά αντισώματα (ΜΑΒ) - ειδικές ανοσοσφαιρίνες από επιλεγμένα και κλωνοποιημένα κύτταρα
υβριδώματος, από κυτταροκαλλιέργειες που έχουν αναπτυχθεί σε ένα θρεπτικό υλικό ή σε ασκιτικό υγρό.
(β) Θραύσματα αντισωμάτων - τμήματα πρωτεΐνης αντισωμάτων, τα οποία λαμβάνονται μέσω ειδικής
ενζυμικής διάσπασης.
(γ) Τα συζεύγματα αντισωμάτων και θραυσμάτων αντισωμάτων - τα συζεύγματα που περιέχουν
τουλάχιστον ένα αντίσωμα ή ένα θραύσμα αντισώματος. Οι απλούστεροι τύποι συνιστούν έναν συνδυασμό
των ακολούθων:
(i) αντίσωμα - αντίσωμα
(ii) θραύσμα αντισώματος - θραύσμα αντισώματος
(iii) αντίσωμα - θραύσμα αντισώματος
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(iv) αντίσωμα - άλλη ουσία
(v) θραύσμα αντισώματος - άλλη ουσία.
Τα συζεύγματα των τύπων (iv) και (v) περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, ένζυμα (π.χ. αλκαλική φωσφατάση,
υπεροξειδάση ή β γαλακτοσιδάση) ή χρωστικές (φλουορεσκεΐνη) ομοιοπολικά συνδεμένα στη δομή της
πρωτεΐνης, τα οποία χρησιμοποιούνται για άμεσες αντιδράσεις ανίχνευσης.
δ) ιντερλευκίνες, ιντερφερόνες (IFN), χημειοκίνες και ορισμένους παράγοντες νέκρωσης όγκων (TNF),
αυξητικούς παράγοντες (GF), αιμοποιητίνες και παράγοντες διέγερσης αποικιών (CSF).
ε) τα διαγνωστικά τεστ και αντιδραστήρια για την ασθένεια του κορωναϊού (COVID-19) που βασίζονται σε
ανοσολογικές αντιδράσεις.
Β) Ραδιενεργά παρασκευάσματα για την ιατρική του ανθρώπου, για διαγνωστικούς ή
θεραπευτικούς σκοπούς (ΔΚ 2844 ΕΧ) (σημείο i.β) της εγκυκλίου):
Χαρακτηριστικά προϊόντα της κατηγορίας αυτής είναι τα τεχνητά ραδιενεργά ισότοπα και οι ενώσεις τους.
Ως ενδεικτικά παραδείγματα τεχνητών ραδιενεργών ισοτόπων και των ενώσεών τους που
χρησιμοποιούνται στην ιατρική για διαγνωστικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς μπορούν να αναφερθούν τα
ακόλουθα:
- ενέσιμο διάλυμα [18F]FDG (Fludeoxyglycose) που παρουσιάζεται σε συσκευασία λιανικής πώλησης και
χορηγείται ενδοφλεβίως ως διαγνωστικό μέσο για καρκινοπαθείς, με χρήση Τομογραφίας Ποζιτρονίων
(ΡΕΤ),
- ενέσιμο διάλυμα κιτρικού γαλλίου ['Gallium (Ga-67) citrate],
- ενέσιμο διάλυμα χλωριούχου θαλίου-201,
- ενέσιμο διάλυμα χλωριούχου στροντίου,
- το κοβάλτιο 60 (60Co),
- το ιώδιο 131(131I, I-131),
- το ιώδιο 125,
- ο χρυσός 198 (198Au),
- ο φώσφορος 32 (32P), κ.λπ.
Γ) Σκιατικά παρασκευάσματα για διαγνωστικούς σκοπούς, για την ιατρική του ανθρώπου (ΔΚ 3006
ΕΧ) (σημείο i.γ) της εγκυκλίου):
Τα εν λόγω σκιατικά παρασκευάσματα χρησιμοποιούνται για εξετάσεις των εσωτερικών οργάνων, των
αρτηριών, των φλεβών, των ουροποιητικών οδών, του χολικού πόρου κ.λπ. Είναι παρασκευάσματα με
βάση το θειικό βάριο ή άλλες αδιαφανείς ουσίες και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν με ένεση ή
κατάποση (π.χ. πολτός βαρίου).
Δ) Διαγνωστικά παρασκευάσματα ή αντιδραστήρια για την ιατρική του ανθρώπου (ΔΚ ΕΧ 3002, ΕΧ
3006, ΕΧ 3822 και ΕΧ 3824) (σημείο i.δ) της εγκυκλίου):
Δ.1. Δασμολογική κλάση 3002:
Στην κλάση αυτή (ειδικότερα στον) κατατάσσονται τα ακόλουθα είδη:
α. Τα μέσα διενέργειας εργαστηριακών δοκιμών (test kits) για τη διάγνωση της ελονοσίας (κωδικός ΣΟ
3002 11 00).
β. Οι αντιοροί και τα άλλα κλάσματα του αίματος κωδικός Σ.Ο. 3002 12 00), από τα οποία για
διαγνωστικούς σκοπούς ως έχουν χρησιμοποιούνται μόνο οι αντιοροί.
γ. Τα διαγνωστικά αντιδραστήρια μικροβιακής προέλευσης, εκτός από εκείνα που προορίζονται να
χρησιμοποιηθούν απευθείας πάνω στον ασθενή.
Εξαιρούνται από την κλάση αυτή τα ένζυμα (π.χ. πυτιά, αμυλάση κ.λπ), ακόμα και αν είναι μικροβιακής
προέλευσης, καθώς και οι νεκροί μονοκύτταροι μικροοργανισμοί.
Παράδειγμα διαγνωστικού αντιδραστηρίου της παρούσας κλάσης είναι αυτό που βασίζεται σε μονοκλωνικά
ή πολυκλωνικά αντισώματα.
δ. Τα διαγνωστικά σύνολα (kits), τα οποία κατατάσσονται στην παρούσα κλάση (Δ.Κ.3002) όταν ο
ουσιώδης χαρακτήρας του συνόλου δίδεται από οποιοδήποτε προϊόν της κλάσης αυτής. Στις συνήθεις
αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα κατά τη χρήση αυτών των kits περιλαμβάνονται η συγκόλληση, η
καθίζηση, η ουδετεροποίηση, η πρόσδεση του συμπληρώματος, η αιμοσυγκόλληση, η ενζυμική δοκιμή
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ανοσοπροσρόφησης (ELISA), κ.λπ. Ο ουσιώδης χαρακτήρας δίδεται από το μοναδικό συστατικό που
επηρεάζει αποφασιστικά την εξειδίκευση της αναλυτικής διαδικασίας (του τεστ). Τα προϊόντα της παρούσας
κλάσης εξακολουθούν να κατατάσσονται σε αυτήν ακόμα και αν παρουσιάζονται σε καθορισμένες δόσεις ή
είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, ή ακόμα και αν παρουσιάζονται χύμα ή σε μικρές συσκευασίες.
Δ.2. Δασμολογική κλάση 3006:
Εδώ κατατάσσονται τα διαγνωστικά αντιδραστήρια (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που είναι
μικροβιακής προέλευσης), τα οποία χορηγούνται μέσω ένεσης, κατάποσης κ.λπ., δηλ. τα διαγνωστικά
αντιδραστήρια που εφαρμόζονται απευθείας στον ασθενή. Ομοίως, παράδειγμα διαγνωστικού
αντιδραστηρίου της παρούσας κλάσης είναι αυτό που βασίζεται σε μονοκλωνικά ή πολυκλωνικά
αντισώματα.
Στην παρούσα κλάση κατατάσσονται οι οροί που χρησιμοποιούνται ως αντιδραστήρια για τον καθορισμό
των ομάδων ή των παραγόντων του αίματος.
Τα αντιδραστήρια που υπάγονται στην κλάση αυτή πρέπει να είναι κατάλληλα για απευθείας χρήση για τον
καθορισμό των ομάδων ή των παραγόντων του αίματος. Πρόκειται είτε για ορούς ανθρώπινης ή ζωικής
προέλευσης, είτε για φυτικά εκχυλίσματα σπόρων ή άλλων μερών φυτών (γλουτελίνες φυτών). Τα
συγκεκριμένα αντιδραστήρια χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των ομάδων του αίματος, με τα
χαρακτηριστικά των αιμοσφαιρίων ή του ορού αίματος. Μπορεί να περιέχουν, εκτός των ενεργών
συστατικών, ουσίες για την ενίσχυση της δραστικότητάς τους ή για τη σταθεροποίησή τους (αντισηπτικά,
αντιβιοτικά κ.λπ.).
Ειδικότερα, μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερις κατηγορίες τέτοιων αντιδραστηρίων:
Α. Αντιδραστήρια για τον καθορισμό των ομάδων ή των παραγόντων του αίματος, με αναφορά στα
χαρακτηριστικά των αιμοσφαιρίων:
(i) Τα παρασκευάσματα για τον καθορισμό των ομάδων Α, Β, Ο και ΑΒ, των υποομάδων Α1 και Α2 και του
παράγοντα Η.
(ii) Τα παρασκευάσματα για τον καθορισμό των ομάδων Μ, Ν, S και P, καθώς και άλλων ομάδων, όπως
των Lu, K και Le.
(iii) Τα παρασκευάσματα για τον καθορισμό των ομάδων Ρέζους (Rh) και των υποομάδων Cw, F, V κ.λπ.
(iv) Τα παρασκευάσματα για τον καθορισμό των ομάδων αίματος ζώων.
Β. Αντιδραστήρια χρησιμοποιούμενα για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών του ορού του αίματος, και
ειδικότερα τα παρασκευάσματα που προορίζονται για τον καθορισμό:
(i) Tων χαρακτηριστικών των συστημάτων Gm, Km κ.λπ.
(ii) Των ομάδων ορών Gc,Ag κ.λπ.
Γ. Ο ορός ανθρώπινων αντισφαιρινών (ορός Coombs), που χρησιμοποιείται σε ορισμένες τεχνικές
καθορισμού των ομάδων αίματος.
Οι ακατέργαστοι οροί και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα, για τα οποία απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία προτού
καταστούν κατάλληλα για χρήση ως αντιδραστήρια, κατατάσσονται με αναφορά στη συστατική τους ύλη.
Δ. Τα αντιδραστήρια για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των αντιγόνων HLA (αντιγόνα ανθρώπινων
λευκών αιμοσφαιρίων) περιλαμβάνονται στην παρούσα κλάση και πρέπει να χρησιμοποιούνται άμεσα για
τον προσδιορισμό των ανωτέρω αντιγόνων. Πρόκειται για ορούς είτε ανθρώπινης είτε ζωικής προέλευσης.
Τα συγκεκριμένα αντιδραστήρια αντιδρούν με τα περιφερειακά λεμφοκύτταρα του αίματος του εξεταζόμενου
ατόμου για την ταυτοποίηση των αντιγόνων HLA. Τα αντιγόνα HLA του εξεταζόμενου ατόμου μπορούν να
καθοριστούν με βάση τον τύπο αντίδρασης των διαφόρων δοκιμαστικών ορών HLA. Εκτός από τα ενεργά
συστατικά, τα αντιδραστήρια περιέχουν προσθετικά για τη σταθεροποίηση και τη διατήρηση.
Στα αντιδραστήρια αυτά περιλαμβάνονται:
(α) Τα παρασκευάσματα για τον προσδιορισμό των αντιγόνων HLA A, B και C.
(β) Τα παρασκευάσματα για τον προσδιορισμό των αντιγόνων HLA DR.
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(γ) Τα παρασκευάσματα για τον προσδιορισμό των αντιγόνων HLA D.
(δ) Τα έτοιμα προς χρήση αντιδραστήρια για τον προσδιορισμό των αντιγόνων HLA A, B και C, τα οποία
περιέχουν σειρά διαφορετικών αντιορών HLA (π.χ. πλάκες δοκιμής).
(ε) Τα έτοιμα προς χρήση αντιδραστήρια για τον προσδιορισμό των αντιγόνων του τύπου ALH DR (π.χ.
πλάκες δοκιμής).
Δ.3. Δασμολογική κλάση 3822:
Εδώ κατατάσσονται κυρίως τα διαγνωστικά και εργαστηριακά αντιδραστήρια για τα οποία διαπιστώνεται
φανερά (από τη σύνθεσή τους, τις ετικέτες, τις οδηγίες κ.λπ.) ότι προορίζονται να χρησιμοποιηθούν in vitro
και όχι in vivo, μολονότι από άποψη λειτουργίας μπορεί να είναι όμοια με τα αντιδραστήρια της κλάσης
3006.
Η κλάση 3822 περιλαμβάνει αντιδραστήρια διαγνωστικής ή εργαστηρίου σε υπόθεμα και παρασκευασμένα
αντιδραστήρια διαγνωστικής ή εργαστηρίου έστω και σε υπόθεμα, άλλα από τα διαγνωστικά αντιδραστήρια
της κλάσης 3002 ή τα διαγνωστικά αντιδραστήρια που προορίζονται να χορηγηθούν απευθείας στον
ασθενή και τα αντιδραστήρια των ομάδων αίματος της κλάσης 3006.
Τα διαγνωστικά αντιδραστήρια χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση φυσικών, βιοφυσικών ή βιοχημικών
διεργασιών και καταστάσεων. Η λειτουργία τους βασίζεται σε μια μετρήσιμη ή παρατηρήσιμη αλλαγή στις
βιολογικές ή χημικές ουσίες που συνιστούν το αντιδραστήριο.
Όπως τονίστηκε και ανωτέρω, τα παρασκευασμένα διαγνωστικά αντιδραστήρια αυτής της κλάσης μπορεί
να διαθέτουν παρόμοια λειτουργία με εκείνα που προορίζονται να εφαρμοσθούν απευθείας στους ασθενείς
(διάκριση 3006.30), με τη διαφορά ότι χρησιμοποιούνται για in vitro και όχι για in vivo εφαρμογές. Τα βασικά
τους χαρακτηριστικά είναι, ειδικότερα, τα ακόλουθα:
- Τα παρασκευασμένα αντιδραστήρια εργαστηρίου περιλαμβάνουν όχι μόνο διαγνωστικά αντιδραστήρια
αλλά και άλλα αναλυτικά αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από την ανίχνευση ή τη
διάγνωση.
- Τα παρασκευασμένα αντιδραστήρια διαγνωστικής ή εργαστηρίου μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε ιατρικά,
κτηνιατρικά, επιστημονικά ή βιομηχανικά εργαστήρια, σε νοσοκομεία, στη βιομηχανία ή, σε ορισμένες
περιπτώσεις, στο σπίτι.
- Τα αντιδραστήρια αυτής της κλάσης παρουσιάζονται είτε σε υπόθεμα είτε σε μορφή παρασκευασμάτων
και, συνεπώς, περιλαμβάνουν περισσότερα από ένα συστατικά.
Για παράδειγμα, μπορεί να αποτελούνται από μείγματα δύο ή περισσοτέρων αντιδραστηρίων ή από
μεμονωμένα αντιδραστήρια διαλελυμένα σε διαλύτες διαφορετικούς από το νερό. Μπορεί επίσης να
παρουσιάζονται υπό τη μορφή χαρτιού, πλαστικού ή άλλων υλών (που χρησιμοποιούνται ως υπόθεμα ή
υπόστρωμα), εμποτισμένα ή επικαλυμμένα με ένα ή περισσότερα διαγνωστικά ή εργαστηριακά
αντιδραστήρια, όπως χαρτιά ηλιοτροπίου, πεχαμετρικά χαρτιά ή χαρτιά ένδειξης ηλεκτρικών πόλων ή
προεπικαλυμένες πλάκες ανοσοπροσδιορισμού.
- Τα αντιδραστήρια αυτής της κλάσης μπορεί επίσης να παρουσιάζονται υπό μορφή συνόλων (kits), που
αποτελούνται από πολλά συστατικά, έστω και αν ένα ή περισσότερα από τα συστατικά τους είναι αμιγείς
ενώσεις καθορισμένης χημικής σύστασης του κεφαλαίου 28 ή του κεφαλαίου 29, συνθετικές χρωστικές ύλες
της κλάσης 32.04 ή οποιαδήποτε άλλη ουσία η οποία, όταν παρουσιάζεται χωριστά, κατατάσσεται σε άλλη
δασμολογική κλάση.
Παραδείγματα τέτοιων συνόλων (kits) είναι εκείνα για τη μέτρηση της γλυκόζης στο αίμα, των κετονών στα
ούρα, κλπ., καθώς και αυτά που βασίζονται στα ένζυμα.
Ως επιπλέον παραδείγματα αντιδραστηρίων της κλάσης 3822, παρατίθενται τα κάτωθι:
1) Διαγνωστικό κιτ για την ανίχνευση του ιού Zika που πραγματοποιεί έναν in vitro προσδιορισμό
βασισμένο στην ποσοτική ανίχνευση του RNA του ιού Zika μέσω αντίστροφης μεταγραφής,
ακολουθούμενης από αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης σε πραγματικό χρόνο (RT-PCR).
2) Υγρό παρασκεύασμα (διάλυμα) που περιέχει αζίδιο του νατρίου, φωσφορικό άλας και επιφανειοδραστική
ουσία, το οποίο παρουσιάζεται σε φιάλες των 2 λίτρων. Η κύρια λειτουργία αυτού του διαλύματος είναι η
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λύση της κυτταρικής μεμβράνης των ερυθροκυττάρων και η απελευθέρωση μικρών κλασμάτων
αιμοσφαιρίνης που στη συνέχεια θα περάσουν μια στήλη υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης
(HPLC).
Χρησιμοποιείται, σε συνδυασμό με άλλες ουσίες, ως ένα διαγνωστικό αντιδραστήριο in vitro, για τη μέτρηση
της αιμοσφαιρίνης A1c (HbA1c) στο ανθρώπινο πλήρες αίμα.
Στην παρούσα κλάση κατατάσσονται επίσης και τα διαγνωστικά αντιδραστήρια που βασίζονται σε τεστ
νουκλεϊνικού οξέος, αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR), για την ανίχνευση του κορωναϊού.
Εντούτοις, εξαιρούνται τα διαγνωστικά σύνολα (kits) που διαθέτουν τον ουσιώδη χαρακτήρα των προϊόντων
των κλάσεων 30.02 ή 30.06 (π.χ. αυτά που βασίζονται σε μονοκλωνικά ή πολυκλωνικά αντισώματα).
- Τα αντιδραστήρια αυτής της κλάσης πρέπει να είναι σαφώς αναγνωρίσιμα ως προς χρήση μόνο ως
διαγνωστικά ή εργαστηριακά αντιδραστήρια. Τούτο πρέπει να καθίσταται σαφές από τη σύνθεσή τους, την
επισήμανσή τους, τις οδηγίες για in vitro ή εργαστηριακή χρήση τους, την ένδειξη της συγκεκριμένης
διαγνωστικής δοκιμής που πρέπει να διεξαχθεί ή της φυσικής μορφής τους (π.χ. παρουσιαζόμενα σε
υπόθεμα ή υπόστρωμα).
Από την κλάση εξαιρούνται τα ακόλουθα αντιδραστήρια, έστω και συσκευασμένα σε μορφές που
χρησιμοποιούνται ως διαγνωστικά ή εργαστηριακά αντιδραστήρια:
α) Τα προϊόντα των κλάσεων 28.43 έως 28.46 και 28.52 (βλέπε σημείωση 1 του τμήματος VI)· β) Προϊόντα
που καλύπτονται από τη σημείωση 1 του κεφαλαίου 28 ή τη σημείωση 1 του κεφαλαίου 29 · γ) Χρωστικές
ύλες της κλάσης 32.04, συμπεριλαμβανομένων των παρασκευασμάτων που αναφέρονται στη σημείωση 3
του κεφαλαίου 32 ·
δ) Παρασκευασμένα μέσα καλλιέργειας για την ανάπτυξη ή τη διατήρηση μικροοργανισμών
(συμπεριλαμβανομένων των ιών και των παρόμοιων οργανισμών) ή φυτικών, ανθρώπινων ή ζωικών
κυττάρων (κλάση 38.21).
Στη Δ.Κ. 3822, τέλος, υπάγονται επίσης τα πιστοποιημένα υλικά αναφοράς. Τα είδη αυτά, σύμφωνα με τα
όσα αναφέρονται στην παρούσα εγκύκλιο, εξαιρούνται από την εφαρμογή του υπερμειωμένου συντελεστή
ΦΠΑ (6)% και εξακολουθούν να υπάγονται σε συντελεστή ΦΠΑ 24%.
Σύμφωνα, ειδικότερα, με τη Σημείωση 2 του Κεφαλαίου 38 της Σ.Ο. με τον όρο «πιστοποιημένο υλικό
αναφοράς» νοείται ένα υλικό αναφοράς που συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο αναφέρει τις τιμές
των πιστοποιημένων ιδιοτήτων και τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους για τον καθορισμό αυτών των τιμών,
καθώς επίσης το βαθμό βεβαιότητας κάθε τιμής, ο οποίος είναι κατάλληλος να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς
ανάλυσης, βαθμονόμησης ή αναφοράς.
Ως ενδεικτικά παραδείγματα πιστοποιημένων υλικών αναφοράς μπορεί να αναφερθούν α) το SRM 914a, το
οποίο προορίζεται κυρίως για χρήση στη βαθμονόμηση και την τυποποίηση των διαδικασιών που
χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης της κρεατινίνης β) Υγρή σιλικόνη που
χρησιμοποιείται ως πρότυπο ιξώδους για την επαλήθευση της βαθμονόμησης των ιξωδόμετρων /μετρητών
pH.

E.2146/2020
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 11 και 12 του ν. 4714/2020
(ΦΕΚ 148 Α') με τις οποίες τροποποιήθηκε το Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ
Αθήνα, 08 Σεπτεμβρίου 2020
Σχετ: Η αριθ πρωτ. ΓΔΦΔ 1092464 ΕΞ 2020/03-08-2020 εγκύκλιος κοινοποίησης των διατάξεων του ν.
4714/2020 (Α148/31-07-2020).
Αναφορικά με το παραπάνω θέμα και σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου κοινοποίησης του
ν.4714/2020 παρέχονται οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας (ν.2859/2000), ως προς τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.
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Ειδικότερα:
Α. Με βάση τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου 11 επέρχεται μείωση του συντελεστή ΦΠΑ σε έξι τοις εκατό
(6%) στη μουσική που παρουσιάζεται χειρόγραφη ή τυπωμένη, εικονογραφημένη ή μη, έστω και δεμένη της
ΔΚ 49.04 του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. (Καν. 2658/87, όπως ισχύει).
Η ΔΚ 49.04 περιλαμβάνει κάθε είδους μουσική, ορχηστρική ή φωνητική, τυπωμένη ή σε χειρόγραφο,
δεμένη ή μη, εικονογραφημένη ή μη, όποια και αν είναι η μορφή των χρησιμοποιηθέντων μουσικών
σημείων (πχ. κλειδιά, σύμβολα, αριθμητικά σύμβολα, μουσική με στοιχεία Braille κλπ).
Η μουσική της κλάσης αυτής μπορεί να είναι τυπωμένη ή γραμμένη σε χαρτί ή άλλο υλικό και μπορεί να
έχει τη μορφή χωριστών φύλλων (συμπεριλαμβανομένου του χαρτονιού), δεμένων βιβλίων, κτλ, είτε είναι
εικονογραφημένα είτε όχι, είτε συνοδεύονται από κείμενο είτε όχι.
Επιπροσθέτως, η κλάση αυτή περιλαμβάνει είδη όπως τα μουσικά βιβλία ύμνων, τις παρτιτούρες (στις
οποίες περιλαμβάνονται και οι μινιατούρες), τις μεθόδους μουσικής διδασκαλίας, με την προϋπόθεση ότι
περιλαμβάνουν τεμάχια μουσικής για εκτέλεση ή άσκηση, καθώς και εκπαιδευτικά κείμενα. Τα καλύμματα
που χορηγούνται μαζί με τα είδη αυτά θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος τους. Τέλος στην ανωτέρω Δ.Κ. δεν
περιλαμβάνονται: α) Τα τυπωμένα βιβλία, κατάλογοι κλπ, που περιέχουν μουσικά σημεία, τα οποία
αποτελούν απλά δευτερεύον στοιχείο ή εικονογράφηση του κειμένου, πχ. ένα συγκεκριμένο θέμα ή σχήμα
που αναφέρεται στο κείμενο του βιβλίου (κλάσεις 49.01 ή 49.11) β) Οι κάρτες, οι δίσκοι και οι κύλινδροι για
συσκευές μηχανικής ανάκρουσης (κλάση 92.09). Τα αγαθά αυτά που δεν περιλαμβάνοντα στη ΔΚ 49.04
υπάγονται στον αντίστοιχο συντελεστή ΦΠΑ πχ 49.01 σε 6% , 92.09 σε 24% κλπ.
Β. Στο κεφάλαιο Β' «Υπηρεσίες» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες που
υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13%) και, επί ειδικής προβλέψεως, στον υπερμειωμένο
συντελεστή ΦΠΑ (6%).
Με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4714/2020 τροποποιείται το Κεφάλαιο Β' «Υπηρεσίες» του
Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, μετά την παράγραφο 1α του Κεφαλαίου Β' προστίθεται
νέα παράγραφος 1β σύμφωνα με την οποία για το χρονικό διάστημα από 1.9.2020 έως και 30.6.2021, τα
εισιτήρια των αθλητικών αγώνων περιλαμβάνονται πλέον στο Παράρτημα αυτό και υπάγονται στο μειωμένο
συντελεστή ΦΠΑ (13%). Πρόκειται για εισιτήρια που εκδίδονται για την παρακολούθηση αθλητικών
αγώνων, όπως για παράδειγμα αγώνων ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλλεϋ κ.ά. ανεξάρτητα αν στους αγώνες
αυτούς μετέχουν ΠΑΕ (ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες), ερασιτεχνικά σωματεία, όμιλοι κ.τ.λ.
Σημειώνεται ότι η εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ (13%) περιορίζεται μόνο στα εισιτήρια των
αθλητικών αγώνων και δεν ισχύει για τα εισιτήρια που εκδίδονται για την παρακολούθηση όλων
ανεξαιρέτως των αθλητικών εκδηλώσεων (απονομή μεταλλείων, τελετή έναρξης κλπ) για τα οποία συνεχίζει
να εφαρμόζεται ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ (24%). Περαιτέρω, ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ (13%)
εφαρμόζεται και στην περίπτωση που το εισιτήριο εκδίδεται εκ των προτέρων εντός του συγκεκριμένου
χρονικού διαστήματος από 1.9.2020 έως και 30.6.2021 και αφορά την παρακολούθηση αθλητικών αγώνων
οι οποίοι θα λάβουν χώρα στο μέλλον (εισιτήρια διαρκείας).
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ε.2152/2020
Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών αναφορικά με την χρήση του υπερμειωμένου
συντελεστή ΦΠΑ στις μάσκες προστασίας για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία από αυτόν
Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2020
Σχετ.: α. Η αριθ. πρωτ. Ε.2038/2020 εγκύκλιος Διοικητή ΑΑΔΕ
β. η αριθ. Πρωτ. 39137/15-04-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
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Σε συνέχεια του ανωτέρω α) σχετικού με το οποίο κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις της πράξης νομοθετικού
περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 68,20-03-2020), αναφορικά με την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν.
2859/2000, Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και σε συνέχεια γραπτών και προφορικών ερωτημάτων
φορέων, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000) ο συντελεστής του φόρου καθορίζεται σε 24 %
στη φορολογητέα αξία. Κατ εξαίρεση για τα αγαθά που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του
ν.2859/2000 ο συντελεστής του φόρου καθορίζεται σε 13% και 6% μειωμένος και υπερμειωμένος,
αντίστοιχα.
2. Με το άρθρο 1 του Α’ Μέρους της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 68, 20-03-20)
τροποποιήθηκε το ανωτέρω Παράρτημα στα πλαίσια της λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση των
συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19, του κινδύνου διασποράς αυτού και τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας. Με τις διατάξεις αυτές, μεταξύ άλλων, προστέθηκε η παράγραφος 50 στο παράρτημα
ΙΙΙ, σύμφωνα με την οποία οι μάσκες προστασίας για την προστασία από ιούς και την αποφυγή μετάδοσης
ασθενειών - νοσοκομειακή και ιδιωτική χρήση των ΔΚ ΕΧ 3926, ΕΧ 4015, ΕΧ 4818 και ΕΧ 6307,
μετατάσσονται στον συντελεστή του φόρου έξι τοις εκατό (6%), έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.
3. Συναφώς σύμφωνα και με τις οδηγίες που παρασχέθηκαν με την αριθ. πρωτ. Ε.2038/2020 εγκύκλιο
διαταγή του Διοικητή της ΑΑΔΕ, προκειμένου οι μάσκες να μεταταχθούν στον υπερμειωμένο συντελεστή
ΦΠΑ έξι τοις εκατό (6%), θα πρέπει να πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις του νόμου ήτοι, να
κατατάσσονται στις ανωτέρω δασμολογικές κλάσεις και να χρησιμοποιούνται για την προστασία από ιούς
και την αποφυγή μετάδοσης ασθενειών. Επιπλέον επισημάνθηκε στην εγκύκλιο αυτή ότι οι μάσκες για
οικιακές εργασίες, επαγγελματικές χρήσεις, βιομηχανικές χρήσεις, μάσκες γενικής χρήσης εξακολουθούν να
υπάγονται σε κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24%.
4. Σύμφωνα με την β) σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναφορικά με
κατευθυντήριες οδηγίες σε σχέση με την παραγωγή και τη διάθεση μασκών προστασίας είτε πρόκειται για
ιατροτεχνολογικά προϊόντα (αρμοδιότητας ΕΟΦ) είτε για μάσκες προστασίας της αναπνοής, μιας ή
πολλαπλής χρήσης, που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη και προστασία από επιβλαβείς βιολογικούς
παράγοντες όπως οι ιοί, πρέπει να πληρούν τους κανονισμούς, απαιτήσεις ασφαλείας και συμμόρφωσης
που προβλέπονται στην σχετική ενωσιακή νομοθεσία και να φέρουν CE (εκτός των περιπτώσεων -που
ρητά αναφέρονται στην εν λόγω εγκύκλιο - που παρέχεται η δυνατότητα διάθεσης χωρίς να έχουν
ολοκληρωθεί ακόμη οι διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης), ώστε να διακινούνται ελεύθερα στην
εσωτερική αγορά επιτελώντας το ρόλο τους ως προς την προστασία των χρηστών.
Συνεπώς, με βάση τα ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι η βασική προϋπόθεση των σχετικών ως άνω διατάξεων
για την υπαγωγή σε υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, των μασκών που κατατάσσονται στις ανωτέρω
δασμολογικές κλάσεις, ήτοι ότι αυτές πρέπει να χρησιμοποιούνται για την προστασία από ιούς και την
αποφυγή μετάδοσης ασθενειών (ιδιαίτερα υπό τις παρούσες περιστάσεις του COVID 19), πληρείται,
εφόσον ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τις αρμόδιες αρχές (Yπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και ΕΟΦ). Ευνόητο είναι ότι εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις ο υπερμειωμένος
συντελεστής ΦΠΑ 6%, εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια συναλλαγής είτε στην εισαγωγή είτε στην παράδοσή
τους (πώληση στο εσωτερικό της χώρας).
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την πίστη τήρηση των ανωτέρω.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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IV. ΕΛΠ (Ν. 4308/2014)
Α.1175/2020
Παράταση έως 31.10.2020 της προθεσμίας αναβάθμισης των ενεργών ΦΗΜ, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1024/ 2020 «Συμπληρωματικές τεχνικές
προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση
δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ» (Β’ 317), όπως ισχύει
23 Ιουλίου 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 12 και 40 του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις» (Α’ 251),
β) της υπ’ αρ. ΑΑΔΕ Α.1024/2020 απόφασης του Διοικητή «Συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές
πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό
σύστημα των ΦΗΜ» (Β’ 317), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1102/2020 (Β’
1812),
γ) της υπ’ αρ. ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1166/2018 απόφασης του Διοικητή «Τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου
επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ»
(Β’ 3603),
δ) της υπ’ αρ. Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1220/2012 «Κωδικοποίηση-Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών
Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους.
Προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων στην ΓΓΠΣ» (Β’ 3517),
ε) της υπ’ αρ. Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1221/2012 «Αναβάθμιση λογισμικών υποστήριξης των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. Καθορισμός
αποστελλομένων αρχείων δεδομένων των φορολογικών στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ. (Β’ 3513) κατ' εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58)»,
στ) της υπ’ αρ. Γ.Γ.Δ.Ε ΠΟΛ.1068/2015 απόφασης «Διαδικασίες έγκρισης και ανάκλησης Φ.Η.Μ.
Υποχρεώσεις κατόχων άδειας καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.),
πωλητών Φ.Η.Μ., πιστοποιημένων τεχνικών Φ.Η.Μ., κατόχων χρηστών Φ.Η.Μ.» (Β’ 497),
ζ) του Κεφαλαίου Α’«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και
ειδικότερα της παραγράφου 1 του άρθρου 2, του άρθρου 7, των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14 και
του άρθρου 41 αυτού,
η) της υπ’ αρ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968 και 1238),
όπως ισχύει.
2. Την υπ’αρ. 1 της 20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016,
όπως ισχύουν, τις αποφάσεις υπ’αρ. 39/3/30.11.2017 (ΥΟΔΔ 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και
υπ’αρ. (5294 ΕΞ 17-01-2020 του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
3. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων ως προς την εκπλήρωση
της υποχρέωσης αναβάθμισης λογισμικών των χρησιμοποιούμενων Φορολογικών Ηλεκτρονικών
Μηχανισμών (Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών, ΑΔΗΜΕ, ΕΑΦΔΣΣ, ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου), που αφορούν
στο πρωτόκολλο επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση των δεδομένων τους στο
πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ, σε συνάφεια με τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των
αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του ιού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού,
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αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αρ. Α.1024/2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Συμπληρωματικές τεχνικές
προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο
πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ» (Β’317), όπως ισχύει, ως ακολούθως:
Η περίπτωση β’ της παραγράφου 6.3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Με εξαίρεση τις ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου, οι υπάρχοντες ενεργοί ΦΗΜ υποχρεούνται σε αναβάθμιση
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα μέχρι 31.10.2020.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μοσχάτο, 23 Ιουλίου 2020
O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Α.1176/2020
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Α. 1011/16.1.2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
«Απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ),
που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις υπ’ αρ. Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002
(Β΄ 1362) και ΠΟΛ1135/ 26.10.2005 (Β΄ 1592), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ
Ταξιμέτρων» (Β΄ 85), όπως ισχύει
23 Ιουλίου 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tων άρθρων 12 και 40 του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 251).
β) Της υπ’ αρ. Α.1011/2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Απόσυρση από την χρήση μοντέλων
Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο.
ΠΟΛ.1234/2002 (Β΄ 1362) και ΠΟΛ.1135/2005 (Β΄ 1592), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ
Ταξιμέτρων» (Β΄ 85).
γ) Της υπ’αρ. Α.1100/2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Τροποποίηση της απόφασης του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Α.1011/2020 (Β΄ 85) «Απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φορολογικών
Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο.
ΠΟΛ.1234/2002 (Β΄ 1362) και ΠΟΛ.1135/2005 (Β΄ 1592), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.
και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων» (Β΄ 1751).
δ) Της υπ’ αρ. Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1220/2012 «Κωδικοποίηση Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών
Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους.
Προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων στην ΓΓΠΣ» (Β’ 3517).
ε) Της υπ’ αρ. Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/2002 «Τεχνικές προδιαγραφές φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών
και συστημάτων» (Β΄ 136).
στ) Της υπ’ αρ. Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1135/2005 «Κωδικοποίηση και συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών
φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. (Αρ. Πρ.
1100772/1474/0015)» (Β΄ 1592).
ζ) Της υπ’ αρ. Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1063/2008 «Απαγόρευση εισαγωγής / παραγωγής, σφράγισης και διάθεσης
παλαιών μοντέλων ΦΗΜ και φορολογικών μνημών αυτών, των οποίων η άδεια καταλληλότητας υπερβαίνει
τα 4 έτη από την ημερομηνία χορήγησής της» (Β’ 633).
η) Της υπ’ αρ. Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1285/2013 «Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο./ΠΟΛ.1015/2012 (Β΄ 257) «Χρονικά
όρια δυνατότητας διάθεσης ΦΗΜ και φορολογικών μνημών» (Β΄ 54).
θ) Της υπ’αρ. Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1062/2014 «Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1285/2013 (Β΄ 54) «Χρονικά
όρια δυνατότητας διάθεσης Φ.Η.Μ. και φορολογικών μνημών» (ΦΕΚ Β΄ 592).
ι) Της υπ’ αρ. Γ.Γ.Δ.Ε ΠΟΛ.1068/2015 απόφασης «Διαδικασίες έγκρισης και ανάκλησης Φ.Η.Μ.
Υποχρεώσεις κατόχων άδειας καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.),
πωλητών Φ.Η.Μ., πιστοποιημένων τεχνικών Φ.Η.Μ., κατόχων χρηστών Φ.Η.Μ.» (Β’ 497).
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ια) Tου Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και
ειδικότερα της παραγράφου 1 του άρθρου 2, του άρθρου 7, των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14 και
του άρθρου 41 αυτού.
ια) Tης υπ’ αρ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968 και 1238),
όπως ισχύει.
2. Την υπ’ αρ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’ 372), όπως συμπληρώθηκε,
τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41
του ν. 4389/2016.
3. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016,
όπως ισχύουν, τις υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 αποφάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ (ΥΟΔΔ 689)
και υπ’ αρ. (5294 ΕΞ 17-01-2020 του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
4. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων ως προς την εκπλήρωση
της υποχρέωσης απόσυρσης από την χρήση των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που
έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις υπ’ αρ. Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/2002 (Β΄ 1362) και ΠΟΛ.1135/2005
(Β΄ 1592), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων, σε συνάφεια με τα μέτρα που λαμβάνονται
για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του ιού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσής του, που είχαν ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας.
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αρ. Α.1011/2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Απόσυρση από την χρήση
μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις
Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/2002 (Β΄ 1362) και ΠΟΛ.1135/2005 (Β΄ 1592), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ
Ταξιμέτρων» (Β΄ 85) όπως ισχύει, ως ακολούθως:
1. Η παράγραφος Β αντικαθίσταται ως εξής: «Η απόσυρση από την χρήση των ανωτέρω τύπων Φ.Η.Μ.,
ολοκληρώνεται υποχρεωτικά μέχρι την 31.10.2020».
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου Δ αντικαθίσταται ως εξής: «Οι κάτοχοι των ανωτέρω τύπων Φ.Η.Μ.,
υποχρεούνται να δηλώσουν μέχρι την 31.10.2020, την παύση αυτών».
3. Η παράγραφος Ε αντικαθίσταται ως εξής: «Από την 1.11.2020 και εξής, η τυχόν έκδοση στοιχείων
λιανικής πώλησης από Φ.Η.Μ. των υπόψη κατηγοριών, συνιστά για τον κάτοχο-χρήστη αυτού παράβαση
των σχετικών διατάξεων του ν. 4174/2013».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μοσχάτο, 23 Ιουλίου 2020
O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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Δ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Σ.Λ.Ο.Τ.
ΣΛΟΤ 957/2020
Λογιστικός χειρισμός επιστρεπτέας προκαταβολής
4 Αυγούστου 2020
ΕΡΩΤΗΜΑ
Ποιον λογιστικό χειρισμό προτείνεται για την «Επιστρεπτέα προκαταβολή»;
Να αποτυπωθεί πχ σαν υποχρέωση στους πιστωτές;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Με τις διατάξεις του άρθρου τρίτου του Μέρους Α' της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», που
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο της από 13.4.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4690/2020, θεσπίζεται καθεστώς ενίσχυσης με την μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής για
ιδιωτικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου, που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης
της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο το 2020. Η σχετική
νομοθεσία έχει ως εξής:
(Ι) Άρθρο τρίτο: [Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής]«1. Σε
επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,
δύναται να χορηγείται ενίσχυση επιστρεπτέα, εν όλω ή εν μέρει, με τη μορφή της «επιστρεπτέας
προκαταβολής».
2. Η ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην C(2020) 1863/19.3.2020 Ανακοίνωση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής "Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να
στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19" και κατόπιν έγκρισης
σχετικού καθεστώτος ενίσχυσης από την Επιτροπή.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται οι
δικαιούχοι, το ύψος της ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις χορήγησης και επιστροφής της, η διαδικασία
υποβολής σχετικής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία, ο τρόπος καταβολής και επιστροφής της ενίσχυσης,
οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
4. Η ενίσχυση με τη μορφή της «επιστρεπτέας προκαταβολής» είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν
συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.».
(ΙΙ) Άρθρο τέταρτο:[Επέκταση χορηγούμενων ενισχύσεων «επιστρεπτέας προκαταβολής]«Στο τέλος της
παρ. 2 του τρίτου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου προστίθεται, από τότε που
ίσχυσε, εδάφιο ως εξής: «Η ενίσχυση μπορεί να χορηγείται και σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013
της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (L 352/1) σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.»
(ΙΙΙ) Εξουσιοδοτική κοινή απόφαση (Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων) ΓΔΟΥ 148/3.7.2020
«Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε
επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού
COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020».
Κατά ρητή διατύπωση στον νόμο, ορίζονται, αφενός μεν, ως επιστρεπτέα προκαταβολή: «η ενίσχυση, η
οποία χορηγείται σε επιχειρήσεις και η οποία επιστρέφεται, εν όλω ή εν μέρει, υπό συγκεκριμένους όρους
και προϋποθέσεις», αφετέρου δε, ως επιτόκιο αναφοράς ποσοστό: «0,94% το οποίο αντιστοιχεί στο
βασικό επιτόκιο που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα και ισχύει κατά την ημερομηνία
έναρξης ισχύος της παρούσας, σύμφωνα με την ανακοίνωση την τελευταίας υπ' αρ. 2008/C 14/02 (C 14/6

120 ///www.solcrowe.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ / ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

της 19.1.2008), ήτοι - 0,15, προσαυξημένο κατά 109 μονάδες βάσης.». [σ.σ.: δηλαδή είναι: 1,09% - 0,15 =
0,94%].
Ακολούθως, σύμφωνα με το άρθρο 10 της ως άνω ΚΥΑ (ΓΔΟΥ 148/3.7.2020), το ποσό της ενίσχυσης
επιβαρύνεται με επιτόκιο αναφοράς, όπως αυτό ορίζεται ανωτέρω (παράγραφος 4 του άρθρου 2), ενώ για
το χρονικό διάστημα ως την 31η Δεκεμβρίου 2021 «παρέχεται άτοκη περίοδος χάριτος κατά την οποία η
δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει οιοδήποτε τμήμα κεφαλαίου ή τόκων.».Μετά την
παρέλευση της περιόδου χάριτος, «το ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης επιστρέφεται σε σαράντα (40)
ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις, εκάστης εξ αυτών καταβλητέας την τελευταία ημέρα του μήνα.».
Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής:
(α) μόνο ποσοστού 70% της ενίσχυσης, εφόσον ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης, ένα έτος μετά την
λήψη της ενίσχυσης, είναι μειωμένος κατά 70% ή σε μεγαλύτερο ποσοστό, σε σχέση με το ύψος του κύκλου
εργασιών αναφοράς ή των ακαθάριστων εσόδων αναφοράς, όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές
παραγράφους της ΚΥΑ, ή
(β) μόνο ποσοστού 60% της ενίσχυσης, για τις επιχειρήσεις που απασχολούσαν την 1η Ιουνίου 2020
περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, εφόσον διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό των
εργαζομένων που απασχολούσαν κατά την 1η Ιουνίου 2020, βάσει των στοιχείων του πληροφοριακού
συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, έως και την 1η Ιουνίου 2021.
Σύμφωνα με τον ορισμό του Παραρτήματος Α του ν. 4308/2014 (ΕΛΠ), ως κρατική επιχορήγηση ορίζεται «η
ενίσχυση από το κράτος με τη μορφή μεταφοράς πόρων σε μια οντότητα, σε ανταπόδοση για παρελθούσα ή
μελλοντική συμμόρφωση με συγκεκριμένες συνθήκες που σχετίζονται με τις λειτουργικές της
δραστηριότητες. Δεν περιλαμβάνονται στις κρατικές επιχορηγήσεις εκείνες οι μορφές κρατικής ενίσχυσης
στις οποίες δεν μπορεί εύλογα να αποδοθεί μια αξία καθώς και συναλλαγές με το κράτος, οι οποίες δεν
μπορούν να διακριθούν από τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της οντότητας». Στα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα δεν γίνεται κάποια αναφορά στον λογιστικό χειρισμό των χαριστικών δανείων και των ωφελειών
από κρατικό δάνειο με επιτόκιο χαμηλότερο από εκείνο της αγοράς. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της
παραγράφου 7 του άρθρου 17 του ν. 4308/2014, δύναται να αναζητηθεί ερμηνευτική καθοδήγηση από τα
σχετικά ΔΠΧΑ, στον βαθμό που οι ρυθμίσεις των Προτύπων αυτών είναι συμβατές με τον ως άνω νόμο.
Στους ορισμούς του ΔΛΠ 20 «Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής
υποστήριξης», ορίζεται ότι: «Χαριστικά δάνεια είναι δάνεια για τα οποία ο δανειστής παραιτείται από την
εξόφλησή τους, εφόσον τηρηθούν ορισμένες προκαθορισμένες προϋποθέσεις». Στην παράγραφο 10 του εν
λόγω Προτύπου αναφέρεται ότι: «Χαριστικό δάνειο που χορηγείται από το κράτος αντιμετωπίζεται ως
κρατική επιχορήγηση, εφόσον υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η οικονομική οντότητα θα εκπληρώσει τους
όρους της μη αποπληρωμής του». Στη συνέχεια στην παράγραφο 10Α σχετικά με την χορήγηση
χαμηλότοκων δανείων από το κράτος, αναφέρονται τα εξής: «Το όφελος κρατικού δανείου με επιτόκιο
χαμηλότερο από εκείνο της αγοράς, θεωρείται κρατική επιχορήγηση. Το δάνειο θα αναγνωρίζεται και θα
επιμετράται σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9: -Χρηματοοικονομικά Μέσα-: Αναγνώριση και Επιμέτρηση. Το όφελος
του χαμηλότερου επιτοκίου από εκείνου της αγοράς, θα επιμετράται ως η διαφορά μεταξύ της αρχικής
λογιστικής αξίας του δανείου προσδιοριζόμενου σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 και του ληφθέντος προϊόντος. Το
όφελος λογιστικοποιείται σύμφωνα με το παρόν Πρότυπο. Η οικονομική οντότητα θα εξετάσει τους όρους και
τις δεσμεύσεις που έχουν ικανοποιηθεί ή που πρέπει να ικανοποιηθούν, όταν προσδιορίζεται το κόστος το
οποίο προορίζεται να αποζημιώσει το όφελος του δανείου».
Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει, ότι η επιστρεπτέα προκαταβολή συγκεντρώνει,
κατά βάση, τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά της επιχορήγησης, δεδομένου ότι μεταφέρονται πόροι, ως
κρατική ενίσχυση, σε ανταπόδοση, από την οικονομική οντότητα, για μελλοντική συμμόρφωση με
συγκεκριμένες συνθήκες που να σχετίζονται με τις λειτουργικές της δραστηριότητες (πχ μη απόλυση
εργαζομένων). Η κρατική ενίσχυση παρέχεται τόσο με άτοκη, κατ’ αρχάς, και, εν συνεχεία, με χαμηλότοκη
χρηματοδότηση, όσο και με χαριστικό δάνειο για το 30% ή το 40% της επιστρεπτέας προκαταβολής σε
περίπτωση που πληρωθούν συγκεκριμένοι όροι από την οικονομική οντότητα που πλήττεται λόγω της
πανδημίας.
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Α. Λογιστική αντιμετώπιση στο πλαίσιο των Δ.Π.Χ.Α.
Η εταιρεία θα πρέπει να αποτιμήσει την υποχρέωση από το κρατικό δάνειο στο ποσό που θα προκύψει
από την προεξόφληση των μελλοντικών καταβολών με το επιτόκιο που θα δανειζόταν στην αγορά ένα
παρόμοιο ποσό. Η διαφορά μεταξύ του ονομαστικού ποσού του δανείου και του αποτελέσματος της
προεξόφλησης είναι το μέρος της επιστρεπτέας προκαταβολής που αρχικά λογίζεται ως κρατική
επιχορήγηση και καταχωρίζεται ως αναβαλλόμενο έσοδο (έσοδο επομένων χρήσεων). Σε κάθε ημερομηνία
αναφοράς θα καταχωρίζεται, για την υποχρέωση τόκος έξοδο, ενώ η απόσβεση του αναβαλλόμενου
εσόδου θα καταχωρίζεται στα έσοδα. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση, τα χρηματικά ποσά της
επιστρεπτέας προκαταβολής που θα μεταφερθούν στους επαγγελματικούς τραπεζικούς λογαριασμούς των
δικαιούχων οντοτήτων, θα χρεωθούν στην λογιστική σε λογαριασμό χρηματικών διαθεσίμων, σε πίστωση
υπολογαριασμών υποχρεώσεων "Κρατικού δανείου" και "Κρατικής επιχορήγησης" (έσοδα επομένων
χρήσεων).
Ακολουθεί παράδειγμα με υποθετικά δεδομένα
Έστω οικονομική οντότητα λαμβάνει την 1.7.2020 επιστρεπτέα προκαταβολή ποσού ευρώ 100.000. Το
ποσό της ενίσχυσης επιβαρύνεται με επιτόκιο 1%, ενώ το επιτόκιο με το οποίο θα δανειζόταν η επιχείρηση
αντίστοιχο ποσό ανέρχεται σε 5%. Για το χρονικό διάστημα ως την 31η Δεκεμβρίου 2021 παρέχεται άτοκη
περίοδος χάριτος κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει οιοδήποτε τμήμα
κεφαλαίου ή τόκων.».
Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης «επιστρέφεται σε σαράντα
(40) ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις, εκάστης εξ αυτών καταβλητέας την τελευταία ημέρα του
μήνα.
Το σταθερό τοκοχρεολύσιο Α, θα υπολογισθεί σύμφωνα με την τιμή της χρηματοσειράς (ράντας):

Την 01/07/2020 η εταιρεία θα καταχωρίσει το δάνειο στο ποσό που θα προκύψει από την προεξόφληση
των μελλοντικών πληρωμών που θα υπολογιστούν με το επιτόκιο αναφοράς (1%). Οι μελλοντικές
πληρωμές θα προεξοφληθούν με το επιτόκιο της αγοράς (5%).
Η εύλογη αξία του δανείου ανέρχεται σε ποσό ευρώ 86.770,65. Η διαφορά μεταξύ του ληφθέντος ποσού
των 100.000 και της αξίας του δανείου ποσού ευρώ 13.229,35 θα καταχωριστεί ως επιχορήγηση στα έσοδα
επομένων χρήσεων. Το έσοδο από επιχορήγηση θα καταχωρίζεται στα αποτελέσματα αναλογικά σε σχέση
με τον τόκο που τα βαρύνει. Τον μήνα Ιούλιο του 2020 θα μεταφερθεί στα έσοδα ποσό ευρώ 320,00 το
οποίο προκύπτει ως εξής:
(Τόκος περιόδου/Συνολικός τόκος) x Επιχορήγηση= (361,54/14.946,94)x13.229,35=320,00
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Οι εγγραφές κατά την αρχική καταχώριση της ενίσχυσης και των μηνών Ιούλιου 2020 και Ιανουαρίου 2022
θα είναι οι κάτωθι:

Η επίδραση στον ισολογισμό και τα αποτελέσματα από την επιστρεπτέα προκαταβολή στη διάρκεια της
εξαετίας συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Β. Λογιστική αντιμετώπιση στο πλαίσιο των Ε.Λ.Π.
Εάν η αποτίμηση του κρατικού δανείου με την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου έχει σημαντική
επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (παρ. 4, άρθρο 22 ΕΛΠ), εφαρμόζονται όσα
παρατέθηκαν ανωτέρω, στο λογιστικό πλαίσιο των ΔΠΧΑ, με όμοιο τρόπο. Διευκρινίζεται ότι στο πλαίσιο
των ΕΛΠ το αποσβέσιμο κόστος μπορεί να εφαρμόζεται και με την σταθερή μέθοδο (ισοκατανομή των
τόκων).
Εάν η αποτίμηση του κρατικού δανείου με την μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου δεν έχει σημαντική
επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τότε δύναται η υποχρέωση να καταχωριστεί
αρχικά στο οφειλόμενο ποσό της και μεταγενέστερα να αποτιμάται ομοίως στο οφειλόμενο ποσό, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 22 του ν. 4308/2014. Με αυτό τον λογιστικό
χειρισμό δεν παρουσιάζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κάποια επίδραση, πέραν αυτής των
χρεωστικών τόκων που υπολογίζονται με βάση το επιτόκιο αναφοράς της επιστρεπτέας προκαταβολής.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι υπολογισμοί σύμφωνα με τα δεδομένα του προηγούμενου
παραδείγματος.
Ακολουθεί ο πίνακας του κρατικού δανείου στο ονομαστικό ποσό, καθώς και η σταδιακή τοκοχρεολυτική
εξόφλησή του:
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Οι εγγραφές κατά την αρχική καταχώριση της ενίσχυσης και των μηνών Ιούλιου 2020 και Ιανουαρίου 2022
θα είναι οι κάτωθι:

Η επίδραση στον ισολογισμό και τα αποτελέσματα από την επιστρεπτέα προκαταβολή στη διάρκεια της
εξαετίας συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Οποτεδήποτε η οικονομική οντότητα αποκτήσει την εύλογη βεβαιότητα ότι έχει εκπληρώσει τους όρους της
μη αποπληρωμής μέρους του κρατικού δανείου κατά 30% ή 40% τότε θα μειώσει την υποχρέωση και θα
καταχωρίσει το μέρος του δανείου που δεν θα αποπληρώσει στην κατάσταση αποτελεσμάτων ως έσοδο
από κρατική επιχορήγηση.
Σημειώνεται ότι για τις πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 ισχύουν τα
προβλεπόμενα από τα σημεία ιδ) και ιστ) της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του ν.4308/2014:
«Οι πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 που κάνουν, σύμφωνα με το νόμο, χρήση
της επιλογής της παραγράφου 8 του άρθρου 16:
α)...................................................................................................................................................
ιδ) Δεν εφαρμόζουν την παράγραφο 4 του άρθρου 22 περί χρήσης της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου
ή της σταθερής μεθόδου κατά την επιμέτρηση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων στο αποσβέσιμο κόστος.
ιστ) Αναγνωρίζουν τις κρατικές επιχορηγήσεις, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία και δεν εφαρμόζουν
τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 23.
ιθ)................................................................................................................................................»
Συνεπώς, οι πολύ μικρές οντότητες της κατηγορίας αυτής (απλογραφικό λογιστικό σύστημα), θα
αντιμετωπίσουν την κρατική ενίσχυση της επιστρεπτέας προκαταβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις της
φορολογικής νομοθεσίας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
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Ε. ΔΕΔ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΔΕΔ Α 569/2020
Μη έκπτωση ΦΠΑ από δαπάνες που θεωρήθηκαν καταναλωτικές - Συνδρομητική
τηλεόραση και οικογενειακό πακέτο κινητού - Μη δηλωθείσες φορολογητέες εισροές
16 Μαρτίου 2020
Έχοντας υπ' όψη:
1. Τις διατάξεις :
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει.
β. Της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4331/2015 (ΦΕΚ Α' 69).
γ. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ
968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»
δ. Της ΠΟΛ 1064/12.04.2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ
1440 /τ. Β' /27.04.2017) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική
Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή), καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης
Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), την εφαρμοστέα διαδικασία και
τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής και ρύθμιση ζητημάτων καταβολής και αναστολής καταβολής
του οφειλόμενου ποσού σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής».
2. Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών.
3. Την αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β' / 01.09.2016) Απόφαση του
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.
4. Την από 15.11.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του' του ", με Α.Φ.Μ , κατοίκου ,
οδός , αρ , κατά: 1) της υπ' αριθ /2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού ΦΠΑ, φορολογικού
έτους 2014, του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., 2) της υπ' αριθ /2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού
Προσδιορισμού ΦΠΑ, φορολογικού έτους 2015, του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., και τα
προσκομιζόμενα με αυτή σχετικά έγγραφα.
5. Τις ως άνω οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου προστιθέμενης αξίας, του
Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., των οποίων ζητείται η ακύρωση, καθώς και τη σχετική έκθεση ελέγχου.
6. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.
7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α2, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της
απόφασης.
Επί της από 15.11.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του ' του ", με Α.Φ.Μ , η
οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό
φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα
ακόλουθα:
1) Με την υπ' αριθ /2019 Οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φπα, φορολογικού έτους 2014, του
Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντα, ποσό φόρου προστιθέμενης
αξίας 23.512,73 €, πλέον 11.756,36 € (πρόστιμο φόρου άρθρου 58 Κ.Φ.Δ.), και συνολικά 35.269,09 €.
2) Με την υπ' αριθ /2019 Οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φπα, φορολογικού έτους 2015, του
Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντα, ποσό φόρου προστιθέμενης
αξίας 31.168,54 €, πλέον 15.584,27 € (πρόστιμο φόρου άρθρου 58 Κ.Φ.Δ.), και συνολικά 46.752,81 €.
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Οι ως άνω διαφορές φόρου προέκυψαν διότι, στα πλαίσια γενόμενου ελέγχου στα εισοδήματα του
προσφεύγοντα, κατόπιν της υπ' αρ /.../2018 αρχικής εντολής ελέγχου, του Προϊσταμένου του
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. για την διενέργεια μερικού ελέγχου των χρήσεων 01.01.2014 έως 31.12.2015 διαπιστώθηκε,
βάσει της 08.10.2019 Έκθεσης Μερικού Ελέγχου Φορολογίας ΦΠΑ της ίδιας ως άνω φορολογικής αρχής,
Α) η ύπαρξη μη δηλωθέντων φορολογητέων εκροών ύψους 52.181,81 € και 96.785,43 € για τα φορολογικά
έτη 2014 και 2015 αντίστοιχα, από την επαγγελματική του δραστηριότητα, για την οποία δεν εκδόθηκαν ή
εκδόθηκαν ανακριβώς φορολογικά στοιχεία ως κάτωθι :
Φορολογικό έτος 2014

Α/Α

Τραπεζικό
Αριθμός
Ημερ/νία
Αιτιολογία
Ίδρυμα
Λογαριασμού Συναλλαγής Συναλλαγής

182

Ποσό
σε
Ευρώ

Παρατηρήσεις

1.300,00

Θέση ελέγχου
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΤΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ..................ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ
ΕΚΔΟΣΗ Α.Λ.Σ.

204

205

243

Ο ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ
ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΌΤΙ Η
ΔΙΕΡΕΥΝΟΥΜΕΝΗ
ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ
2.500,00
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ
ΣΚΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ
ΟΠΟΙΑ ΕΙΧΕ ΟΡΙΣΘΕΙ
ΩΣ ΜΕΣΕΓΓΥΟΥΧΟΣ

244

1.100,00

Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΙΣΤΩΣΗ ΔΕΝ
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΘΟΣΟΝ
Ο ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ
ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ
ΠΩΛΗΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 10/03/2014
ΔΕΝ Εκδόθηκε Η
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΛΣ ΕΩΣ
31/12/2014 ΩΣ ΟΦΕΙΛΕ
(ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε1 Αρθρο 6.14
& 7.4
Ν.4093/2012)
Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΙΣΤΩΣΗ ΔΕΝ
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΘΟΣΟΝ
Ο ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ
ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ
ΠΩΛΗΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 10/03/2014 .Ο
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΔΕΝ
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΛΣ ΕΩΣ
31/12/2014 ΩΣ ΟΦΕΙΛΕ
(ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε1 Αρθρο 6.14
& 7.4 Ν.4093/2012)
ΑΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΗΡΩΜΗ
ΕΞΟΔΩΝ

248

301
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774,79
880,00

Ο ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ
ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΌΤΙ Η
ΔΙΕΡΕΥΝΟΥΜΕΝΗ
ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ
880
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ
ΣΚΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ
ΟΠΟΙΑ ΕΙΧΕ ΟΡΙΣΘΕΙ
ΩΣ ΜΕΣΕΓΓΥΟΥΧΟΣ

291

Μη
δηλωθείσα
φορολογητέα
εκροή

2.500,00

69,50

1.210,72
500,00

1.500,00

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΗΚΕ
ΕΞΟΔΟΛΟΓΙΟ ΥΨΟΥΣ
ΠΟΣΟΥ 289,28 ΕΥΡΩ ΠΟΥ
ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΣΚΑΦΟΣ.
.............. Α.Λ.Σ. ΠΟΣΟΥ 184,50
ΕΥΡΩ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΥΠΟΨΗ ΚΑΘΟΣΟΝ ΔΕΝ
ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ Η
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΛΣ ΕΩΣ
31/12/2014 ΩΣ
ΟΦΕΙΛΕ(ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε1 Αρθρο 6.14
& 7.4 Ν.4093/2012)

131,00

12.400,00
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Α/Α

Τραπεζικό
Αριθμός
Ημερ/νία
Αιτιολογία
Ίδρυμα
Λογαριασμού Συναλλαγής Συναλλαγής

3.025,80

29.000,00

383

Ποσό
σε
Ευρώ

Παρατηρήσεις
Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΙΣΤΩΣΗ
ΑΦΟΡΑ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ
ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ
ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
(
ΜΕΣΕΓΓΥΟΥΧΟΣ )
ΚΑΘΟΣΟΝ
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ
ΣΚΑΦΟΥΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
27/11/2014. ΤΟ ΠΟΣΟ
ΑΥΤΟ ΕΠΕΣΤΡΑΦΗ
ΤΗΝ 18/12/2014 ΣΤΟΝ
ΑΓΟΡΑΣΤΗ
.ΣΧΕΤ.ΑΛΣ......... /2014
ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ 1.500 ΚΑΙ
ΕΞΟΔΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ
310 ΕΥΡΩ ΗΤΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ 1.810
ΕΥΡΩ.ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ
ΕΚΔΟΣΗ Α.Λ.Σ.
Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΙΣΤΩΣΗ
ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
ΚΑΘΟΣΟΝ Η
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΥΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ
ΣΚΑΦΟΥΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
24/10/2014 ΑΦΟΡΑ
ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ /2014
ΠΙΣΤΩΣΗ. ΑΠΌ ΤΟ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Νο /2015
ΤΗΣ ......................
ΠΟΣΟΥ 30.000 ΕΥΡΩ
ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ
ΠΟΣΟΥ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ
ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ
ΠΩΛΗΤΡΙΑΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΕΚΔΟΣΗ
Α.Λ.Σ.

Η ΔΙΕΡΕΥΝΟΥΜΕΝΗ
ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΦΟΡΑ
ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ
5.000,00
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ
ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΑΞΙΑΣ 140.000 ΕΥΡΩ

Θέση ελέγχου

Μη
δηλωθείσα
φορολογητέα
εκροή

1.215,80

27.500,00

Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΙΣΤΩΣΗ ΔΕΝ
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΘΟΣΟΝ
ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΚΑΦΟΥΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 23/06/2014 .
ΣΥΝΟΛΟ

5.000,00

52.181,81
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Φορολογικό έτος 2015

Α/Α

Τραπεζικό
Αριθμός
Ημερ/νία
Αιτιολογία
Ίδρυμα
Λογαριασμού Συναλλαγής Συναλλαγής

355

379

381

382

387

402

424

426
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Ποσό σε
Ευρώ

Παρατηρήσεις

Θέση Ελέγχου
Ο ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ
ΜΕΡΙΚΩΣ ΔΕΚΤΟΣ ΚΑΘΟΣΟΝ
ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΜΒΑΣΤΗΚΕ
Ο ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ
ΣΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ......................
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕ
ΣΤΙΣ 20/04/2015 ΗΤΑΝ 490.000
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΥΡΩ.Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙΣΑ
ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΌΤΙ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
520.000,00
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΨΟΥΣ ΠΟΣΟΥ
ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ
30.000 ΕΥΡΩ ΔΕΝ
ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ
ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΑΘΟΣΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΠΟΥ ΟΡΙΖΕ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ.
ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΣ
ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ
6.150,00
Τ.Π.Υ./2015 ΠΟΣΟΥ 200 ΕΥΡΩ
ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ
ΕΚΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΑΤ ΟΣ
ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΠΌ ΤΟ
Ο ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝ
ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΌΤΙ Η
ΕΞΟΔΟΛΟΓΙΟ ΔΕΝ
250.000,00 ΔΙΕΡΕΥΝΟΥΜΕΝΗ
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΦΟΡΑ
ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. ΔΕΝ
ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΛΣ
(ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Αρθρο 13
Ν.4308/2014).
Η ΔΙΕΡΕΥΝΟΥΜΕΝΗ Ο ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΦΟΡΑ
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ
ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ
ΜΕΡΙΚΩΣ ΔΕΚΤΟΣ ΟΣΟΝ
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ
ΑΦΟΡΑ ΤΑ 60.000 ΕΥΡΩ .ΔΕΝ
ΣΚΑΦΟΥΣ
ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ
61.500,00 ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ Η
60.000 ΕΥΡΩ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ Α.Λ.Σ. ΓΙΑ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΠΟΣΟ 1.500 ΕΥΡΩ ΕΩΣ
ΑΠΌ 15/06/2015
31/12/2015 ΩΣ ΟΦΕΙΛΕ
ΣΥΝΤΑΧΘΕΝ
(ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 -Αρθρο 13
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Ν.4308/2014).
ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ
500
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ Η
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ
Α.Λ.Σ (........................ ) ΕΩΣ
31/12/2015 ΩΣ ΟΦΕΙΛΕ
(ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 -Αρθρο 13
Ν.4308/2014).
ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ Η
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ Α.Λ.Σ
(..................
1.650,00
...) ΕΩΣ 31/12/2015 ΩΣ ΟΦΕΙΛΕ
(ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Αρθρο 13
Ν.4308/2014).
ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
250
ΑΓΟΡΑΣΚΑΦΟΥΣ. ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ
ΕΚΔΟΣΗ Α.Λ.Σ.
Η ΔΙΕΡΕΥΝΟΥΜΕΝΗ Ο ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΦΟΡΑ
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ
ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ
ΜΕΡΙΚΩΣ ΔΕΚΤΟΣ ΟΣΟΝ
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ
ΑΦΟΡΑ ΤΑ 60.000 ΕΥΡΩ .ΔΕΝ
ΣΚΑΦΟΥΣ
ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ
61.500,00 ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ Η
60.000 ΕΥΡΩ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ Α.Λ.Σ. ΓΙΑ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΠΟΣΟ 1.500 ΕΥΡΩ ΕΩΣ
ΑΠΌ 15/06/2015
31/12/2015 ΩΣ ΟΦΕΙΛΕ
ΣΥΝΤΑΧΘΕΝ
(ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 -Αρθρο 13
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Ν.4308/2014).
ΣΥΝΟΛΟ

Μη
δηλωθείσα
φορολογητέα
εκροή

28.000,00

5.950,00

58.105,43

1.500,00

500,00

1.650,00

100,00

980,00

96.785,43
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Β) σύμφωνα με τα με αρ. πρωτ /2018 και /2018 απαντητικά έγγραφα των Δικηγορικών συλλόγων και
αντίστοιχα σε συνδυασμό με τα στοιχεία του ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών με βάση την
ΠΟΛ 1051/19-02-2015 προέκυψε η ύπαρξη μη δηλωθέντων αφορολόγητων εκροών ύψους ποσού
2.000,00 € και 1.216,00 € για τα φορολογικά έτη 2014 και 2015 αντίστοιχα, η οποία οφείλεται σε μη
καταχωρηθέντα γραμμάτια προείσπραξης. Γ) ότι ο προσφεύγων εξέδωσε κατά περίπτωση Τιμολόγια
Παροχής Υπηρεσιών και Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών για υπηρεσίες απαλλασσόμενες Φ.Π.Α. για το
φορολογικό έτος 2014 ύψους ποσού 50.777,05 € και για το φορολογικό έτος 2015 ύψους ποσού 35.673,67
€ χωρίς να έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες του άρθρου 14 του Ν.2859/2000 καθόσον ο
προσφεύγων : 1) δεν υπέβαλε ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών παρεχόμενων υπηρεσιών κατά
τα ελεγχόμενα έτη ως όφειλε και 2) δεν προσκόμισε τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά φορολογικής
κατοικίας των μη υποκείμενων στο φόρο νομικών και φυσικών προσώπων που είναι εγκατεστημένα εκτός
Ε.Ε..
Συγκεκριμένα ο προσφεύγων παρείχε υπηρεσίες :
1) Σε μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα (ιδιώτες) εντός Ε.Ε. οπότε ο τόπος παροχής είναι ο τόπος της
έδρας του προσφεύγοντα και οι εκδοθείσες ΑΛΣ εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2859/00 περί ΦΠΑ,
2) Σε υποκείμενα στο φόρο φυσικά και νομικά πρόσωπα (τα οποία δε διαθέτουν αριθμό μητρώου ΦΠΑ)
εντός Ε.Ε οπότε ο τόπος παροχής είναι ο τόπος της έδρας του προσφεύγοντα και τα εκδοθέντα
παραστατικά εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2859/00 περί ΦΠΑ,
3) Σε μη υποκείμενα στο φόρο (νομικά πρόσωπα και ιδιώτες) εγκατεστημένα εκτός Ε.Ε. (σε τρίτη χώρα άρθρο 14 παρ. 14 ) οπότε ο τόπος παροχής είναι ο τόπος της έδρας του προσφεύγοντα εμπίπτουν στις
διατάξεις του Ν. 2859/00 περί ΦΠΑ.
Από τον διενεργηθέντα έλεγχο συντάχθηκε η από 08.10.2019 έκθεση μερικού ελέγχου Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας και εκδόθηκαν στο όνομα του προσφεύγοντα, οι ως άνω προσβαλλόμενες Οριστικές
πράξεις, φορολογικών ετών 2014 - 2015.
Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση /τροποποίηση των
παραπάνω Πράξεων, του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.., προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους:
Ως προς τις αποδιδόμενες σ' εμένα πράξεις, οι οποίες προσδιόρισαν τη διαφορά από άσκηση ελευθέριου
επαγγέλματος και από αναιτιολόγητες πιστώσεις στους τραπεζικούς μου λογαριασμούς στο συνολικό ποσό
των 1.258.469,07 ευρώ κατά τις ως άνω διαχειριστικές χρήσεις, σαφέστατα δηλώνω ότι δεν ευσταθούν και,
σε κάθε περίπτωση, αποδεικνύεται από σωρεία εγγράφων και αποδεικτικών στοιχείων ότι το τελικό
πόρισμα του ελέγχου σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ».
Εγγραφές με Νο 301, 329, 355, 381, 402
Ακολούθως, στις 05.03.2020 αποστείλαμε στον προσφεύγοντα τη με αρ. πρωτ. Δ.Ε.Δ ΕΞ 2020
ΕΜΠ/05.03.2020 ''ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΚΡΟΑΣΗ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ'', με την οποία,
καλούσαμε τον προσφεύγοντα, "προς υποβολή γραπτού υπομνήματος στην Υπηρεσία μας εντός πέντε (5)
ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της παρούσας, προκειμένου να εκθέσει τυχόν περαιτέρω απόψεις
σχετικά με τα συμπληρωματικά στοιχεία που προσκόμισε με την ενδικοφανή προσφυγή, για την απόδειξη
των προβαλλόμενων σε αυτήν λόγων''.
Επειδή, επί της ως άνω Κλήσης σε Ακρόαση, ο προσφεύγων δεν απάντησε, μέχρι και την έκδοση της
παρούσης.
Επειδή, οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α' 248/07-11-2000), ορίζουν, ότι: "Άρθρο 3. Υποκείμενοι στο
φόρο
1. Στο φόρο υπόκειται:
α) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό ή ένωση προσώπων, εφόσον ασκεί κατά τρόπο
ανεξάρτητο οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης, τον επιδιωκόμενο σκοπό
ή το αποτέλεσμα της δραστηριότητας αυτής,
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β) κάθε πρόσωπο, το οποίο πραγματοποιεί περιστασιακά παράδοση ενός καινούργιου μεταφορικού μέσου,
το οποίο αποστέλλεται ή μεταφέρεται προς άλλο κράτος - μέλος.
Δε θεωρείται ότι ασκούν οικονομική δραστηριότητα κατά τρόπο ανεξάρτητο οι μισθωτοί και λοιπά φυσικά
πρόσωπα, τα οποία συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση εργασίας ή με οποιαδήποτε άλλη νομική
σχέση που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης, όσον αφορά τους όρους εργασίας ή την αμοιβή και
συνεπάγεται την ευθύνη του εργοδότη.
γ) κάθε πρόσωπο, το οποίο πραγματοποιεί ευκαιριακά πράξεις του άρθρου 6, εφόσον με δήλωσή του
ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.
δ) η κοινοπραξία που κατασκευάζει ακίνητο με το σύστημα της αντιπαροχής, καθώς και η κοινωνία που
κατασκευάζει ακίνητο σε οικόπεδο ή αγροτεμάχιο που ανήκει στα μέλη της, για τις παραδόσεις και
αυτοπαραδόσεις που διενεργούνται από τα μέλη τους, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7.
Άρθρο 4. Οικονομική δραστηριότητα
1.Οικονομική δραστηριότητα, κατά την έννοια της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 3, θεωρείται
οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες του παραγωγού, του εμπόρου ή αυτού που παρέχει υπηρεσίες.
Στις δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνονται και η εξόρυξη, οι δραστηριότητες των αγροτών και των
ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και η εκμετάλλευση ενός ενσώματου ή άυλου αγαθού με σκοπό την
απόκτηση από αυτό εσόδων.
Άρθρο 8. Παροχή υπηρεσιών
1.Παροχή υπηρεσιών, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2, θεωρείται κάθε πράξη που δε
συνιστά παράδοση αγαθών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 7. Η πράξη αυτή μπορεί να
συνίσταται ιδίως σε:
α) μεταβίβαση ή παραχώρηση της χρήσης ενός άυλου αγαθού, β) υποχρέωση για παράλειψη ή ανοχή μιας
πράξης ή κατάστασης.
3.Αν ο υποκείμενος στο φόρο μεσολαβεί σε παροχή υπηρεσιών, ενεργώντας στο όνομά του, αλλά για
λογαριασμό άλλων προσώπων, θεωρείται ότι λαμβάνει και παρέχει τις υπηρεσίες αυτές. Άρθρο 14. Τόπος
παροχής υπηρεσιών
1. Ορισμοί
Για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος άρθρου:
α) Υποκείμενος στον φόρο ο οποίος ασκεί επίσης δραστηριότητες ή πραγματοποιεί συναλλαγές που δεν
θεωρούνται φορολογητέες παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 2 θεωρείται
ως υποκείμενος στον φόρο όσον αφορά όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτόν. β) Μη υποκείμενο
στον φόρο νομικό πρόσωπο το οποίο διαθέτει αριθμό μητρώου ΦΠΑ θεωρείται ως υποκείμενος στον φόρο.
γ) Για την εφαρμογή της παραγράφου 6:
αα) Ως «ενδοκοινοτική μεταφορά αγαθών» νοείται κάθε μεταφορά αγαθών της οποίας ο τόπος
αναχώρησης και ο τόπος άφιξης βρίσκονται στα εδάφη δύο διαφορετικών κρατών - μελών. ββ) Ως «τόπος
αναχώρησης ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών» νοείται ο τόπος όπου αρχίζει πραγματικά η μεταφορά
των αγαθών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διαδρομές που πραγματοποιούνται προς τον τόπο όπου
βρίσκονται τα αγαθά, και ως «τόπος άφιξης ενδοκοινοτικής μεταφοράς αγαθών» νοείται ο τόπος όπου
περατώνεται πραγματικά η μεταφορά των αγαθών
2. Γενικοί κανόνες
Με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων:
α) Ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο, που ενεργεί με την ιδιότητα αυτή,
είναι ο τόπος όπου το εν λόγω πρόσωπο έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας. Ωστόσο, εάν
οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται σε μόνιμη εγκατάσταση του υποκείμενου στον φόρο προσώπου που
βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο όπου έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας, ως
τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκεται η μόνιμη εγκατάστασή του.
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Ελλείψει τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, ως τόπος παροχής υπηρεσιών θεωρείται ο τόπος της
μόνιμης κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του υποκείμενου στον φόρο στον οποίο παρέχονται οι
υπηρεσίες.
β) Ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς μη υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο είναι ο τόπος της έδρας της
οικονομικής δραστηριότητας του παρέχοντος τις υπηρεσίες. Ωστόσο, εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται
από μόνιμη εγκατάσταση του παρέχοντος που βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο της έδρας της
οικονομικής του δραστηριότητας, ως τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών θεωρείται ο τόπος όπου
βρίσκεται η μόνιμη αυτή εγκατάσταση. Ελλείψει τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, ως τόπος παροχής
υπηρεσιών θεωρείται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του παρέχοντος.
3. Παροχή υπηρεσιών από μεσάζοντες προς μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα Ο τόπος παροχής
υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από πρόσωπα που μεσολαβούν, ενεργώντας στο όνομα και για
λογαριασμό άλλων προσώπων, στην περίπτωση που ο λήπτης των υπηρεσιών αυτών είναι μη υποκείμενο
στον φόρο πρόσωπο:
α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο τόπος πραγματοποίησης της πράξης την οποία αφορά η
μεσολάβηση είναι το εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. β) Δεν είναι το εσωτερικό της
χώρας, εφόσον ο τόπος πραγματοποίησης της πράξης την οποία αφορά η μεσολάβηση δεν είναι το
εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. 14. Τόπος παροχής ορισμένων υπηρεσιών που
παρέχονται προς μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα εγκατεστημένα εκτός Κοινότητας
Ο τόπος παροχής των κατωτέρω υπηρεσιών δεν είναι το εσωτερικό της χώρας στην περίπτωση που
παρέχονται από υποκείμενο στον φόρο που έχει την έδρα της επιχείρησής του στο εσωτερικό της χώρας ή
διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση στο εσωτερικό της χώρας από την οποία παρέχεται η υπηρεσία ή, ελλείψει
τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, έχει τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στο εσωτερικό της
χώρας και ο λήπτης είναι μη υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο ο οποίος είναι εγκατεστημένος ή έχει τη
μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του εκτός Κοινότητας: α) μεταβίβαση και παραχώρηση δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων εκ διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης, βιομηχανικών
και εμπορικών σημάτων και άλλων παρόμοιων δικαιωμάτων,
β) διαφημιστικές υπηρεσίες,
γ) παροχή υπηρεσιών από συμβούλους, μηχανικούς, γραφεία μελετών, δικηγόρους, λογιστές και άλ- λες
παρόμοιες υπηρεσίες, καθώς και επεξεργασία δεδομένων και παροχή πληροφοριών, Άρθρο 30. Δικαίωμα
έκπτωσης του φόρου
1. Ο υποκείμενος δικαιούται να εκπέσει, από το φόρο που αναλογεί στις ενεργούμενες από αυτόν πράξεις
παράδοσης αγαθών, παροχής υπηρεσιών και ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, το φόρο με τον οποίο
έχουν επιβαρυνθεί η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που έγιναν σε αυτόν και η εισαγωγή
αγαθών, που πραγματοποιήθηκε από αυτόν, καθώς και το φόρο που οφείλεται για τις ενδοκοινοτικές
αποκτήσεις αγαθών που πραγματοποιήθηκαν από αυτόν.
Η έκπτωση αυτή παρέχεται κατά το μέρος που τα αγαθά και οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για την
πραγματοποίηση πράξεων που υπάγονται στο φόρο
Άρθρο 32. Άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης του φόρου
1.Το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου μπορεί να ασκηθεί, εφόσον ο υποκείμενος στο φόρο κατέχει: α)
βεβαίωση περί υποβολής δήλωσης έναρξης εργασιών της περίπτωσης ατής παραγράφου 1 του άρθρου
36,
β) νόμιμο τιμολόγιο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο που επέχει θέση τιμολογίου, από τα οποία αποδεικνύονται
οι παραδόσεις αγαθών και οι παροχές υπηρεσιών που γίνονται σε αυτόν και ο φόρος με τον οποίο
επιβαρύνθηκαν,
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3. Όταν το ποσό της έκπτωσης είναι μεγαλύτερο από τον οφειλόμενο φόρο στην ίδια περίοδο, η επιπλέον
διαφορά μεταφέρεται για έκπτωση σε επόμενη περίοδο, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής
διατάξεων. Κατ' εξαίρεση, η διαφορά αυτή επιστρέφεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34.
Άρθρο 36. Υποχρεώσεις των υποκειμένων στο φόρο
1. Ο υποκείμενος στο φόρο υποχρεούται να υποβάλλει τις δηλώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 του
ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, Α' 170).
2. Ο υποκείμενος στο φόρο υποχρεούται επίσης:
α) να τηρεί λογιστικά αρχεία (βιβλία) και να εκδίδει στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας, εκτός αν είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος -μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν
διαθέτει εγκατάσταση στην Ελλάδα
β) να επιδίδει τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 38 δηλώσεις.
Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται προκειμένου για υποκείμενους στο φόρο που πραγματοποιούν
αποκλειστικά πράξεις που απαλλάσσονται από το φόρο, χωρίς δικαίωμα έκπτωσης
γ) να υποβάλλει στον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ:
5. Ο υποκείμενος στο φόρο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 11 και 12, καθώς και παραδόσεις αγαθών, οι οποίες απαλλάσσονται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 28, υποχρεούται επίσης:
α) να υποβάλλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα, για τις παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιεί σύμφωνα με τις
διατάξεις των περιπτώσεων α' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 28 και του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 2 του άρθρου 15,
β) να χρησιμοποιεί για τις συναλλαγές αυτές τον αριθμό φορολογικού μητρώου του με το πρόθεμα "EL"
πριν απ' αυτόν, καθώς επίσης και να αναγράφει στα στοιχεία που εκδίδει τον αριθμό του φορολογικού
μητρώου (Φ.Π.Α.) του συναλλασσόμενου με το ανάλογο πρόθεμα που ισχύει σε κάθε κράτος-μέλος και
γ) να υποβάλλει στατιστική δήλωση (INTRASTAT) για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές που πραγματοποιεί
για κάθε μήνα,
δ) να υποβάλλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που πραγματοποιεί
μετά την 1.1.1996, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 11 και του άρθρου 12,
καθώς και για τις αποκτήσεις που πραγματοποιεί και αποδεικνύει ότι έγιναν με σκοπό τη μεταγενέστερη
παράδοση εντός άλλου κράτους - μέλους, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
15.
5.α. Ο υποκείμενος στον φόρο που πραγματοποιεί παροχές υπηρεσιών, για τις οποίες ο τόπος δεν είναι το
εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με την περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 14, και για τις οποίες
ο λήπτης είναι υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο ή μη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο που διαθέτει
ΑΦΜ/ΦΠΑ σε άλλο κράτος - μέλος, υποχρεούται: α) να χρησιμοποιεί, για τις εν λόγω παροχές υπηρεσιών,
τον αριθμό φορολογικού μητρώου του με το πρόθεμα «EL» πριν από αυτόν, καθώς επίσης και να
αναγράφει στα στοιχεία που εκδίδει τον αριθμό του φορολογικού μητρώου (Φ.Π.Α.) του συναλλασσόμενου
με το ανάλογο πρόθεμα που ισχύει σε κάθε κράτος-μέλος και
β) να υποβάλλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα, για τις εν λόγω παροχές υπηρεσιών. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις
δεν ισχύουν προκειμένου για υπηρεσίες οι οποίες απαλλάσσονται από τον φόρο στο κράτος - μέλος του
λήπτη των υπηρεσιών αυτών.
5.β. Ο υποκείμενος στον φόρο ή το μη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ
στο εσωτερικό της χώρας, που λαμβάνει υπηρεσίες από υποκείμενο στον φόρο εγκατεστημένο σε άλλο
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κράτος - μέλος, για τις οποίες ο τόπος είναι το εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με την περίπτωση α' της
παραγράφου 2 του άρθρου 14, και για τις οποίες είναι ο ίδιος υπόχρεος στον φόρο, υποχρεούται για τις εν
λόγω υπηρεσίες που λαμβάνει: α) να χρησιμοποιεί τον αριθμό φορολογικού μητρώου του με το πρόθεμα
«EL» πριν από αυτόν, β) να υποβάλλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα.
Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για υπηρεσίες οι οποίες απαλλάσσονται από τον φόρο στο
εσωτερικό της χώρας.
5.γ. Οι πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 5, 5.α και 5.β καταχωρούνται στους
ανακεφαλαιωτικούς πίνακες την ημερολογιακή περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας ο φόρος καθίσταται
απαιτητός, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 18 και στην περίπτωση μείωσης της
φορολογητέας αξίας μετά την πραγματοποίηση της πράξης, την ημερολογιακή περίοδο που
πραγματοποιείται η μείωση.
10. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ορίζονται τα τυχόν
πρόσθετα στοιχεία του κοινοτικού εντύπου INTRASTAT, η διαδικασία και ο χρόνος υποβολής της δήλωσης
που προβλέπεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 5.
11. Οι δηλώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 4, καθώς και οι ανακεφαλαιωτικοί
πίνακες που αναφέρονται στις παραγράφους 5, 5α και 5β, επιτρέπεται να υποβάλλονται μέσω διαβίβασης
του αρχείου με ηλεκτρονικά μέσα. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, μπορεί να
ορίζεται υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων και των πινάκων αυτών ή υποχρεωτική η
διαβίβαση του αρχείου με ηλεκτρονικά μέσα και να καθορίζεται η διαδικασία και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Άρθρο 49. Πράξη Προσδιορισμού του φόρου
1.Με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. εκδίδει πράξη προσδιορισμού του φόρου
για χρονική περίοδο που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από μία διαχειριστική περίοδο. Ο Προϊστάμενος
Δ.Ο.Υ. δεν έχει υποχρέωση να προσδιορίζει το φόρο για κάθε μήνα ή τρίμηνο χωριστά, αν η πράξη
προσδιορισμού του φόρου που εκδόθηκε αφορά περίοδο μεγαλύτερη του μήνα ή του τριμήνου.
Αν από τον έλεγχο προέκυψε διαφορά φόρου που δεν υπερβαίνει τα 3 ευρώ, εκδίδεται πράξη με την οποία
περαιώνεται η υπόθεση ως ειλικρινής.
Επειδή, οι διατάξεις του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167/23-07-2013), ορίζουν, ότι: Άρθρο 23. Μη εκπιπτόμενες
επιχειρηματικές δαπάνες
Οι ακόλουθες δαπάνες δεν εκπίπτουν: ιβ) προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες
Επειδή, οι διατάξεις του άρθρου 65 του ν, 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170/26-07-2013), ορίζουν, ότι: "Σε
περίπτωση αμφισβήτησης πράξης προσδιορισμού φόρου στα πλαίσια ενδικοφανούς προσφυγής, ο
φορολογούμενος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που προβαίνει στην εν λόγω αμφισβήτηση φέρει το βάρος
της απόδειξης της πλημμέλειας της πράξης προσδιορισμού του φόρου".
Επειδή, ο προσφεύγων για την εγγραφή με α/α 301 για το φορολογικό έτος 2014 η οποία αφορά απόκρυψη
φορολογητέας ύλης από την ασκηθείσα επαγγελματική δραστηριότητα, και καταλογισθέντα ποσό 12.400,00
€ την 03.12.2014 στον τραπεζικό λογαριασμό της , επικαλείται, ότι ''το αναιτιολόγητο ποσό των 12.400
ευρώ που προέκυψε από τον έλεγχο δικαιολογείται από την κίνηση του τραπεζικού μου λογαριασμού, όπου
προκύπτει η καταβολή διαφόρων εξόδων σε τρίτους εμπλεκόμενους στην αγοραπωλησία" και προσκομίζει
πρόσθετα νέα στοιχεία και συγκεκριμένα αντίγραφο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού με αριθμό της
από το οποίο προκύπτει η καταβολή δαπάνης ύψους ποσού 2.650,09 € με στοιχεία ' - Στοιχεία Πληρωτή: η οποία αφορά τον πλειστηριασμό του σκάφους
Οι ισχυρισμοί του προσφεύγοντα γίνονται αποδεκτοί, καθόσον η αρμόδια φορολογική αρχή τους
αποδέχεται κατά τρόπο σαφή και εμπεριστατωμένο στη σχετική έκθεση απόψεων επί της ενδικοφανούς
προσφυγής, άποψη την οποία αποδεχόμαστε πλήρως, και συνεπώς το ποσό των 2.650,09 ευρώ δεν
αποτελεί μη δηλωθείσα φορολογητέα εκροή σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις του Ν.2859/2000.
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Επειδή, οι ισχυρισμοί του προσφεύγοντα σχετικά με την εγγραφή με α/α 329 ύψους 27.500,00 € για το
φορολογικό έτος 2014 η οποία αφορά απόκρυψη φορολογητέας ύλης από την ασκηθείσα επαγγελματική
δραστηριότητα, δεν γίνονται δεκτοί και απορρίπτονται, καθόσον η αρμόδια φορολογική αρχή αντέκρουσε
αυτούς κατά τρόπο σαφή και εμπεριστατωμένο στη σχετική έκθεση απόψεων επί της ενδικοφανούς
προσφυγής, άποψη την οποία αποδεχόμαστε πλήρως, καθόσον, ο προσφεύγων επικαλείται, ότι η ως άνω
πίστωση, ''αφορά το σκάφος με εμπλεκόμενο τον κύριο
Το αναιτιολόγητο ποσό των 27.500 ευρώ που προέκυψε από τον έλεγχο δικαιολογείται με το από 20-22015 έμβασμα υπέρ ποσού 17.500 ευρώ και με σειρά εξόδων που είχαν γίνει γι' αυτήν την αγοραπωλησία",
και προσκομίζει αντίγραφο κίνησης του λογ της
Η ανωτέρω καταλογισθείσα πίστωση αφορά εισερχόμενο έμβασμα από τον αγοραστή πέραν του
καταβληθέντος τιμήματος των 750.000 € ενώ η επικαλούμενη από τον προσφεύγοντα χρέωση αφορά
εξόφληση μέρους του συνολικού τιμήματος του σκάφους η οποία είχε ήδη ληφθεί
υπόψη από τον φορολογικό έλεγχο. Συνεπώς το ποσό αυτό αποτελεί μη δηλωθείσα φορολογητέα εκροή
σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις του Ν.2859/2000.
Επειδή, οι ισχυρισμοί του προσφεύγοντα σχετικά με την εγγραφή με α/α 355 ύψους 28.000,00 € για το
φορολογικό έτος 2015 η οποία αφορά απόκρυψη φορολογητέας ύλης από την ασκηθείσα επαγγελματική
δραστηριότητα, δεν γίνονται δεκτοί και απορρίπτονται, καθόσον η αρμόδια φορολογική αρχή αντέκρουσε
αυτούς κατά τρόπο σαφή και εμπεριστατωμένο στη σχετική έκθεση απόψεων επί της ενδικοφανούς
προσφυγής, άποψη την οποία αποδεχόμαστε πλήρως, καθόσον, ο προσφεύγων επικαλείται, ότι η ως άνω
πίστωση, ''Αφορά το σκάφος με εμπλεκόμενη την
εταιρία Το αναιτιολόγητο ποσό των 28.000 ευρώ που προέκυψε από τον έλεγχο δικαιολογείται από την
κίνηση του τραπεζικού μου λογαριασμού, όπου προκύπτει η καταβολή διαφόρων εξόδων σε τρίτους
εμπλεκόμενους στην αγοραπωλησία", και προσκομίζει αντίγραφο κίνησης του λογ της
Η ανωτέρω καταλογισθείσα πίστωση αφορούσε (κατά τον ισχυρισμό του προσφεύγοντα) ποσό προμήθειας
προς την εταιρεία χωρίς να προκύπτει η καταβολή της και με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή
ισχυρίζεται ότι αφορά καταβολή διαφόρων εξόδων σε τρίτους εμπλεκόμενους στην αγοραπωλησία του
σκάφους χωρίς να προσκομισθούν σχετικά παραστατικά δαπανών. Συνεπώς το ποσό αυτό αποτελεί μη
δηλωθείσα φορολογητέα εκροή σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις του Ν.2859/2000.
Επειδή, οι ισχυρισμοί του προσφεύγοντα σχετικά με τις εγγραφές με α/α 381 και 402 ύψους 58.105,43 € και
1.650,00 € αντίστοιχα, για το φορολογικό έτος 2015 οι οποίες αφορούν απόκρυψη φορολογητέας ύλης από
την ασκηθείσα επαγγελματική δραστηριότητα, δεν γίνονται δεκτοί και απορρίπτονται, καθόσον η αρμόδια
φορολογική αρχή αντέκρουσε αυτούς κατά τρόπο σαφή και εμπεριστατωμένο στη σχετική έκθεση απόψεων
επί της ενδικοφανούς προσφυγής, άποψη την οποία αποδεχόμαστε πλήρως, καθόσον, ο προσφεύγων
επικαλείται, ότι η ως άνω πίστωση, "αφορά το σκάφος με εμπλεκόμενο το κύριο Το αναιτιολόγητο ποσό
των 58.105,43 αφορά εν μέρει την προμήθεια του μεσίτη και εν μέρει τα έξοδα που αφορούν τις διαδικασίες
τόσο του πλειστηριασμού (αμοιβή συμβολαιογράφου, έξοδα Δ.Ο.Υ. Πλοίων κ.λπ) όσο και την καταβολή
μέρους της εγγύησης που είχε παρακρατηθεί, και η εγγραφή με α/α 402, είναι αλληλένδετη με την εγγραφή
με α/α 381", και προσκομίζει αντίγραφο κίνησης του λογ της
Καθόσον, δεν προέκυψε η καταβολή εξόδων και προμήθειας σύμφωνα με την υπ' αρ. 45635/24-09¬2015
προσκομισθείσα περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης, τα ποσά αυτά αποτελούν μη δηλωθείσα φορολογητέα
εκροή σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις του Ν.2859/2000.
Επειδή, ως προς την αιτιολόγηση λοιπών εγγραφών, ο προσφεύγων, ισχυρίζεται, ότι " από την ανίχνευση
των στοιχείων από τους τραπεζικούς μου λογαριασμούς υπάρχει πλήθος εγγραφών που αφορούν σε
εξερχόμενα εμβάσματα σε τρίτους, εμπλεκόμενους άρρηκτα με την επαγγελματική μου δραστηριότητα και
την αγοραπωλησία των σκαφών, μικρών ή μεγάλων, δεν έχει σημασία (επιθεωρητές σκαφών, μαρίνες,
brokers, εταιρίες ίδρυσης εταιριών, ασφαλιστικοί πράκτορες, πρατήρια καυσίμων κ.λπ.). Αυτό όμως που
έχει σημασία είναι ότι δεν μπορώ να ανταποκριθώ στα αδύνατα και να έχω πλήρη αιτιολόγηση για κάθε
τραπεζική κίνηση"
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Οι ανωτέρω γενικοί ισχυρισμοί του προσφεύγοντα δεν γίνονται δεκτοί και απορρίπτονται καθώς ο
προσφεύγων φέρων το βάρος της απόδειξης της πλημμέλειας των πράξεων προσδιορισμού του
φόρου, δεν αιτιολόγησε αυτές ούτε προσκόμισε περαιτέρω δικαιολογητικά έγγραφα.
Επειδή, διαπιστώθηκε η ύπαρξη καταχωρηθέντων δαπανών στο τηρούμενο βιβλίο εσόδων εξόδων που αφορούν προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες που δεν συμβάλουν στην απόκτηση
φορολογητέου εισοδήματος αλλά στην ικανοποίηση προσωπικών αναγκών του προσφεύγοντα
(Αρθρο 23 παρ. ιβ Ν. 4172/2013), και ως εκ τούτου δεν εκπίπτεται ο αναλογών φπα των δαπανών
αυτών, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις. Ήτοι, διαπιστώθηκε :
- η καταχώρηση δέκα (10) φορολογικών στοιχείων δαπάνης κινητής τηλεφωνίας ( ) συνολικού ύψους
ποσού 1.893,76 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 435,57 € με αποδέκτη τον προσφεύγοντα οι οποίες αφορούν
προσωπικές του δαπάνες καθόσον αφορούν οικογενειακό πακέτο και δεν πραγματοποιήθηκαν προς το
συμφέρον της επιχείρησής του. Για το λόγο αυτό δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα
έσοδα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις οι εν λόγω δαπάνες.
- η καταχώρηση δύο (2) φορολογικών στοιχείων δαπάνης σταθερής τηλεφωνίας ( ) συνολικού ύψους
ποσού 184,11 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 42,34 € με αποδέκτη τον προσφεύγοντα οι οποίες αφορούν προσωπικές
του δαπάνες καθόσον αφορούν συνδρομητική τηλεόραση ( ) και δεν πραγματοποιήθηκαν προς το
συμφέρον της επιχείρησής του. Για το λόγο αυτό δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα
έσοδα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις οι εν λόγω δαπάνες.
- η καταχώρηση ενός (1) φορολογικού στοιχείου δαπάνης ρεύματος ( ) με ημερομηνία 13/05/2015 ύψους
ποσού 595,95 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 68,05 € με αποδέκτη τον προσφεύγοντα η οποία αφορά προσωπική του
δαπάνη καθόσον αφορά δαπάνη ρεύματος της οικίας του με αριθμό παροχής και δεν πραγματοποιήθηκε
προς το συμφέρον της επιχείρησής του. Για το λόγο αυτό δεν αναγνωρίζεται για έκπτωση από τα
ακαθάριστα έσοδα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις η εν λόγω δαπάνη.
Επειδή διαπιστώθηκε διαφοροποίηση της φορολογικής υποχρέωσης ως προς το ΦΠΑ για την χρήση 2014,
σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Αποφασίζουμε
την μερική αποδοχή της με αριθ. πρωτ /15.11.2019 ενδικοφανούς προσφυγής του '' του '', με Α.Φ.Μ :
Α) την μερική αποδοχή της με αριθ. πρωτ /15.11.2019 ενδικοφανούς προσφυγής του '' του '', με Α.Φ.Μ , και
την τροποποίηση της κάτωθι πράξης:
της υπ' αριθ /2019 Οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου προστιθέμενης αξίας,
φορολογικού έτους 2014, του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.,
Οριστική Φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό Φπα βάσει της παρούσης
απόφασης.
Η φορολογική υποχρέωση της υπόχρεου με βάση την παρούσα απόφαση διαμορφώνεται ως εξής :
Σύνολο εκροών ελέγχου 180.177,96
Σύνολο εκροών παρούσης απόφασης 177.527,87 (180.177,96 - 2.650,09)
ΑΝΑΛΥΣΗ
Αξία φορολογητέων εκροών
Αξία απαλλασσόμενων εκροών
Σύνολο εκροών
Αξία φορολογητέων εισροών
Φόρος εκροών που αναλογεί
Φόρος εισροών που αναλογεί
Πληρωμές στο Δημόσιο με τις περιοδικές δηλώσεις

ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ
75.219,10 178.130,91
175.480,82 100.261,72
50.777,05
2.047,05
2.047,05 -48.730,00
125.996,15 180.177,96
177.527,87 51.531,72
7.904,24
7.904,24
7.904,24
0
17.300,39 40.970,11
40.360,59 23.060,20
1.679,06
1.679,06
1.679,06
0
15.778,32 15.778,32
15.778,32
0
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ΑΝΑΛΥΣΗ
Πιστωτικό υπόλοιπο
Χρεωστικό υπόλοιπο
Πρόστιμο Άρθρου 58 Α παρ. 2 Ν.4174/2013
Σύνολο φόρου για καταλογισμό

ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ
156,99
0
-156,99
23.512,73
22.903,21 22.903,21
11.756,36
11.451,61 11.451,61
35.269,09
34.354,82 34.354,82

Β) την απόρριψη της με αριθ. πρωτ /15.11.2019 ενδικοφανούς προσφυγής του '' του '', με Α.Φ.Μ , και την
επικύρωση της κάτωθι πράξης:
της υπ' αριθ /2019 Οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου προστιθέμενης αξίας,
φορολογικού έτους 2015, του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.,
Οριστική Φορολογική υπογρέωση του υπόγρεου - καταλογιζόμενο ποσό Φπα βάσει της παρούσης
απόφασης.
Η φορολογική υποχρέωση της υπόχρεου με βάση την παρούσα απόφαση διαμορφώνεται ως εξής :
ΑΝΑΛΥΣΗ
Αξία φορολογητέων εκροών
Αξία απαλλασσόμενων εκροών
Σύνολο εκροών
Αξία φορολογητέων εισροών
Φόρος εκροών που αναλογεί
Φόρος εισροών που αναλογεί
Πληρωμές στο Δημόσιο με τις περιοδικές δηλώσεις
Πιστωτικό υπόλοιπο προηγούμενης διαχειριστικής
περιόδου
Χρεωστικό υπόλοιπο
Πρόστιμο Άρθρου 58 Α παρ. 2 Ν.4174/2013
Σύνολο φόρου για καταλογισμό

ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ
40.286,57 172.745,67 172.745,67 132.459,10
35.673,67
1.216,00
1.216,00 -34.457,67
75.960,24 173.961,67 173.961,67 98.001,43
10.774,58
8.100,76
8.100,76
-2.673,82
9.265,91 39.731,50
39.731,50 30.465,59
2.322,93
1.776,97
1.776,97
545,96
6.785,99
6.785,99
6.785,99
0
156,99

0
31.168,54
15.584,27
46.752,81

0
31.168,54
15.584,27
46.752,81

156,99
31.168,54
15.584,27
46.752,81

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία στον υπόχρεο.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο/Η Υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης
Σ η μ ε ί ω ση : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων
Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.

ΔΕΔ Α 1087/2020
Ανέγερση κτίσματος από τον μισθωτή σε οικόπεδο του τρίτου - Το ακίνητο αναγράφεται
στο Ε9 από τον εκμισθωτή ο οποίος είναι και υπόχρεος στην καταβολή του ΕΝΦΙΑ
11 Ιουνίου 2020
Έχοντας υπ' όψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του άρθρου 10 της Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ.
968 Β'/22-03-2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως
αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
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γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(ΦΕΚ:1440/τ.Β'/27-04-2017).
1.
δ. Του άρθρου έκτου, παράγραφος 4, της από 30/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 75)
όπως κυρώθηκε με το ν. 4684/2020 (ΦΕΚ Α' 86), όπως τροποποιήθηκε με την Α.1122/2020 Απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 2088/3105-2020).
2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών.
3. Την ΔΕΔ 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ2759/τ.β'/01-09-2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».
4. Την με αριθ. πρωτ /14-01-2020 ενδικοφανή προσφυγή της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία με ΑΦΜ
και έδρα , η οποία εκπροσωπείται από τον πρόεδρο του Δ.Σ του , κατά της με αριθ /2019 πράξης
εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου ν. 4223/2013 (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014 και τα προσκομιζόμενα με αυτή
σχετικά έγγραφα.
5. Την από 24-01-2020 έκθεση απόψεων του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ.
6. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος A3 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της
απόφασης.
Επί της με αριθ. πρωτ /14-01-2020 ενδικοφανούς προσφυγής της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία με
ΑΦΜ , που εκπροσωπείται από τον πρόεδρο του Δ.Σ του (βάσει της με αριθ. πρωτ /2017 ανακοίνωσης του
ΓΕΜΗ), ως μισθώτρια, η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των
υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής,
επαγόμαστε τα ακόλουθα:
Με την με αριθ. ειδοποίησης /2019 πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου Ν.4223/2013, (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
της Α.Α.Δ.Ε. έτους 2014, επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας εταιρείας φόρος συνολικού ποσού
ύψους 1.090,34€ (κύριος φόρος 520,29€ και συμπληρωματικός φόρος 570,05€), βάσει της με αριθ
δήλωσης.
Η προσφεύγουσα μισθώτρια εταιρεία με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ολική ακύρωση της
προσβαλλόμενης πράξης ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι το κτίσμα για το οποίο
υπολογίζεται ΕΝ.Φ.Ι.Α. έχει ανεγερθεί με δαπάνες της μισθώτριας εταιρείας σε οικόπεδο τρίτου, το οποίο
εκμισθώνεται και ιδιοχρησιμοποιείται για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας από το εν λόγω
νομικό πρόσωπο.
Επειδή για πράξεις που εκδίδονται από 01-01-2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του
ν.4174/2013 όπως ισχύει: ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος
του από τη Φορολογική Διοίκηση ή σε περίπτωση σιωπηρής άρνησης, οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή
προσφυγή με αίτημα επανεξέτασης της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία
Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης.
Η αίτηση υποβάλλεται στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την πράξη ή παρέλειψε την έκδοσή της και
πρέπει να αναφέρει τους λόγους και τα έγγραφα στα οποία ο υπόχρεος βασίζει το αίτημά του.
Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από τον υπόχρεο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πράξης σε αυτόν ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η προθεσμία του προηγούμενου
εδαφίου αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου. Η προθεσμία του
προηγουμένου εδαφίου ορίζεται σε εξήντα (60) μέρες για φορολογούμενους κατοίκους εξωτερικού.
Επειδή όσον αφορά την με αριθ. ειδοποίησης /2019 πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου ν.
4223/2013 (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) της Α.Α.Δ.Ε έτους 2014, σύμφωνα με την παρ. 1 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), αυτή
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εμπροθέσμως προσβάλλεται με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης
Διαφορών.
Επειδή σύμφωνα με την ΠΟΛ.1064/2017 (ΦΕΚ Β' 1440) αναφέρεται ότι:
1. Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί πράξεις, ρητές ή σιωπηρές, που εκδίδονται ή συντελούνται από 01-012014 και εφεξής, σε βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (άρθρο 2 του ν. 4174/2013) οφείλει, πριν από την προσφυγή του στη
Διοικητική Δικαιοσύνη, να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με αίτημα επανεξέτασης στο πλαίσιο της ειδικής διοικητικής
διαδικασίας, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο β' εδ. της παρ. 1 του άρθρου 35 και στο στ' εδ. της παρ.
1 του άρθρου 63 του Κ.Φ.Δ..
2. Η άσκηση οποιασδήποτε άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των υποκειμένων στην ενδικοφανή
προσφυγή πράξεων των φορολογικών αρχών, είναι απαράδεκτη.
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1 έως 6 του ν.4223/2013 ορίζεται ότι:
1. Από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.) στα δικαιώματα της παραγράφου 2 του παρόντος, σε ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και
ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κάθε είδους νομικές οντότητες την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους
2. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. επιβάλλεται στα εμπράγματα δικαιώματα της πλήρους κυριότητας, της ψιλής κυριότητας, της
επικαρπίας, της οίκησης και της επιφάνειας επί του ακινήτου. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. επιβάλλεται και στα εμπράγματα
ή ενοχικά δικαιώματα της αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθμευσης, βοηθητικού χώρου και κολυμβητικής
δεξαμενής, που βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα του ακινήτου και αποτελούν παρακολούθημα των
παραπάνω εμπραγμάτων δικαιωμάτων. Εξαιρετικά, επιβάλλεται και στο δικαίωμα της νομής ή οιονεί νομής,
της κατοχής, καθώς και στη δέσμευση δικαιωμάτων επί του ακινήτου από Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο 2 του άρθρου 2.
3. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται με το άθροισμα του κύριου φόρου επί του κάθε ακινήτου και του συμπληρωματικού
φόρου επί της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων επί των ακινήτων του υποκειμένου στο φόρο.
4. Τα δικαιώματα επί των οποίων επιβάλλεται ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ετησίως είναι αυτά που υπάρχουν την 1η
Ιανουαρίου του έτους φορολογίας, ανεξάρτητα από μεταβολές που τυχόν επέρχονται κατά τη διάρκεια του
έτους αυτού και ανεξάρτητα από τη μεταγραφή του τίτλου κτήσης.
5. Για τον καθορισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. λαμβάνεται υπόψη η πραγματική κατάσταση του ακινήτου. Η
πραγματική κατάσταση του ακινήτου προκύπτει από την οριστική εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο. Αν
δεν υπάρχει οριστική εγγραφή, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του ακινήτου, όπως προκύπτουν από τον
τίτλο κτήσης. Αν δεν υπάρχει τίτλος κτήσης, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία της πραγματικής κατάστασης
του ακινήτου. Αν η πραγματική επιφάνεια του ακινήτου υπερβαίνει αυτή που αναγράφεται στην οριστική
εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο ή στον τίτλο κτήσης ή στην άδεια οικοδομής ή έχει γίνει αλλαγή της
χρήσης του ακινήτου, λαμβάνεται υπόψη η πραγματική επιφάνεια και η πραγματική χρήση του ακινήτου.
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.1 περ.α και παρ.8 του ν.4223/2013 ορίζεται ότι:
1.Υποκείμενο του ΕΝ.Φ.Ι.Α. είναι κάθε πρόσωπο ή οντότητα του άρθρου 1, ανάλογα με το δικαίωμα και το
ποσοστό του και ειδικότερα:
α) Αυτός που αποκτά δικαίωμα σε ακίνητο από οποιαδήποτε αιτία, από την ημερομηνία σύνταξης του
οριστικού συμβολαίου κτήσης ή από την ημερομηνία τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης με την οποία
αναγνωρίζεται δικαίωμα ή καταδικάζεται ο δικαιοπάροχος σε δήλωση βουλήσεως 8. Για την εφαρμογή του
ΕΝ.ΦΙ.Α. ακίνητα που δεν ιδιοχρησιμοποιούνται από το υποκείμενο του ΕΝ.Φ.Ι.Α θεωρούνται αυτά τα
οποία εκμισθώνονται ή παραχωρούνται καθ' οιονδήποτε τρόπο σε τρίτο. Τα ακίνητα που δεν εμπίπτουν
στο προηγούμενο εδάφιο θεωρούνται ιδιοχρησιμοποιούμενα.
Επειδή σύμφωνα με την ΠΟΛ.1113/2018 με θέμα «αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης που
προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της αριθ.1067780/82/Γ0013/09-06-1994 (Β' 549) απόφασης
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του Υπουργού Οικονομικών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία
μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας κατά το
αντικειμενικό σύστημα.» αναφέρεται ότι:
1. Αναπροσαρμόζουμε τις τιμές εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της με αριθμ.
1067780/82/ Γ0013/09-06-1994 (Β' 549) απόφασης Υπουργού Οικονομικών οι οποίες είχαν καθοριστεί με
τις με αριθ. πρωτ. ΠΟΛ.1009/18-01-2016 (Β' 48), ΠΟΛ.1128/2017 (Β' 2894), ΠΟΛ.1163/31-10-2017 (Β'
3882), ΠΟΛ.1180/22-11-2017 (Β' 4317), ΠΟΛ.1181/2017 (Β' 4317), αποφάσεις, όπως αυτές ισχύουν
σήμερα, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των εντός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμού
ακινήτων, που μεταβιβάζονται με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου, δωρεά, γονική παροχή και αναφέρονται
στις ζώνες που περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα βιβλία τιμών που συνοδεύουν τις με αριθ. πρωτ.
1020564/487/00ΤΥ/Δ'/ 27-02-2007, ΠΟΛ.1034/2007 (Β' 269), και 1175023/3752/00ΤΥ/ Δ'/28-12-2010,
ΠΟΛ.1200/2010 (Β' 2038) αποφάσεις, όπως αυτές εμφαίνονται στον Πίνακα Τιμών εκκίνησης (Τ.Ζ.) που
ακολουθεί και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Οι τιμές των συντελεστών
εμπορικότητας (Σ.Ε.), οικοπέδου (Σ.Ο.), οι πίνακες τιμής οικοπέδου (Τ.Ο.) και συντελεστή εκμετάλλευσης
ισογείου (Κ) καθώς και τα διαγράμματα στα οποία απεικονίζονται οι ζώνες τιμών παραμένουν ως έχουν.
2. Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1
της απόφασης αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις της με αρ. πρωτ. 1067780/82/ Γ0013/09-06-1994
ΠΟΛ.1149/1994 (Β' 549) απόφασης, όπως αυτή ισχύει σήμερα.
3. Για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας των κτισμάτων των ειδικών κατηγοριών κτιρίων της με
αριθμ. πρωτ. 1129485/479/Γ0013/3-12-1996 ΠΟΛ.1310/1996 (Β' 1155) απόφασης Υπ. Οικονομικών
εφαρμόζονται οι τιμές αφετηρίας όπως ορίστηκαν με την αριθμ. 1020562/ 486/00ΤΥ/Δ'/27-02- 2007
ΠΟΛ.1033(Β'268) απόφαση.
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 του ν. 4223/2013 ο υπολογισμός του κύριου φόρου
που αναλογεί στα δικαιώματα επί των κτισμάτων υπολογίζεται με βάση τη γεωγραφική θέση, την επιφάνεια,
την χρήση, την παλαιότητα τον όροφο και τον αριθμό προσόψεων του κτίσματος. Η γεωγραφική θέση του
κτίσματος προσδιορίζει την τιμή ζώνης στην οποία υπάγεται αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41
του ν.1249/1982 και των αποφάσεων του Υπουργείου Οικονομικών που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του.
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4223/2013 ο συμπληρωματικός φόρος
επιβάλλεται:
3. Για κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ο συμπληρωματικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. επιβάλλεται και
υπολογίζεται στην αξία των δικαιωμάτων της παρ. 2 του άρθρου 1 με συντελεστή πέντε και μισό τοις χιλίοις
(5,5%ο). Ο συμπληρωματικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα ακίνητα τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή
την άσκηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών,
υπολογίζεται με συντελεστή ένα τοις χιλίοις (1%). Ειδικά, για τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, όπως ορίζονται στις περιπτώσεις β', δ', ε', στ' και ζ' του άρθρου 3 του παρόντος, ο
συμπληρωματικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται με τρία και μισό τοις χιλίοις (3,5%) επί της συνολικής αξίας των
δικαιωμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 για τα ακίνητα που δεν ιδιοχρησιμοποιούν.
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 και 3 του ν.4223/2013 «περί προσδιορισμού
ΕΝ.Φ.Ι.Α. και χρόνου υποβολής δήλωσης», προβλέπεται ότι:
1. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. προσδιορίζεται με πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου που εκδίδεται από τη
Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013, Α'
170).
3 α) για τον προσδιορισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. κάθε επόμενου του 2014 έτους, λαμβάνεται η δήλωση με τα
στοιχεία των ακινήτων του προηγούμενου έτους με τις μεταβολές που επήλθαν. Για τη σύσταση, απόκτηση
και κάθε άλλη μεταβολή στα δικαιώματα της παρ.2 του άρθρου 1, από 01-01-2015 και εφεξής, ο
φορολογούμενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα (30) ημερών από
την ημέρα σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής, πλην της κληρονομικής διαδοχής.
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), ορίζεται
1. Σε περιπτώσεις που ο φορολογούμενος, παρά την υποχρέωσή του να υποβάλει φορολογική δήλωση
σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, δεν υποβάλει φορολογική δήλωση, η Φορολογική
Διοίκηση δύναται να εκδώσει πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου ορίζοντας τη φορολογητέα ύλη, με
βάση κάθε στοιχείο και πληροφορία που έχει στη διάθεσή της. Ο Γενικός Γραμματέας δύναται να εκδίδει
απόφαση σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της κατ' εκτίμηση φορολογητέας ύλης.
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2. Εάν, μετά την έκδοση της πράξης αυτής, ο φορολογούμενος υποβάλλει φορολογική δήλωση, η πράξη
αυτή παύει να ισχύει αυτοδικαίως.
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν.4223/2013 για την έναρξη ισχύος, ορίζονται:
1. Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων του
παρόντος.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 12 του Κεφαλαίου Α' του παρόντος νόμου ισχύουν από 01¬01-2014
και για κάθε επόμενο οικονομικό έτος.
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 3 του άρθρου 36 ισχύουν από 01-01-2014.
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ.1419/2019 με θέμα "τύπος και περιεχόμενο της πράξης
εκτιμώμενου προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) νομικών προσώπων και
οντοτήτων", ορίζονται τα κάτωθι:
1. Για το έτος 2014 εκδίδεται πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.) στα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία κατά την 1η Ιανουαρίου έτους 2014 δεν
είχαν προβεί σε διακοπή εργασιών και δεν υπέβαλαν δήλωση στοιχείων ακινήτων τα έτη 2013 και 2014,
εφόσον δεν έχει εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014.
2. Ο τύπος και το περιεχόμενο της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου έχει ως το συνημμένο
υπόδειγμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
3. Τα στοιχεία των ακινήτων για την πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου λαμβάνονται από τις
δηλώσεις στοιχείων ακινήτων όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο Ακινήτων.
4. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο εκτιμώμενος φόρος προσδιορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
ΠΟΛ.1184/2014 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε., επί της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου αναγράφεται ότι ο
τρόπος υπολογισμού του φόρου έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής.
5. Στις περιπτώσεις, στις οποίες υπάρχουν ουσιώδεις ελλείψεις στα περιγραφικά στοιχεία ακινήτων, με
αποτέλεσμα αυτά να θεωρούνται ως μη δηλωθέντα, επί της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου
υπάρχει ειδική επισήμανση γι' αυτά.
6. Δεν εκδίδεται πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου όταν το προκύπτον ποσό φόρου είναι μέχρι
πέντε (5) ευρώ.
7. Η εκδοθείσα πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου αναρτάται στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο Ακινήτων
και κοινοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4174/2013. Στις περιπτώσεις που δεν είναι
δυνατή η ηλεκτρονική ενημέρωση του φορολογούμενου για την έκδοση της πράξης, αυτή επιδίδεται από
τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 5
του ν. 4174/2013 .
8. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο φορολογούμενος υποβάλει μέσω διαδικτύου δήλωση στοιχείων
ακινήτων μετά την έκδοση της πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου, εκδίδεται άμεσα δήλωση
ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου και ο επιπλέον βεβαιωθείς φόρος διαγράφεται ο δε
τυχόν επιπλέον καταβληθείς φόρος επιστρέφεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4174/2013.
Επειδή όπως προκύπτει από την εισηγητική έκθεση του Ν. 4223/2013, ο νομοθέτης με την επιβολή του
ΕΝ.Φ.Ι.Α. επί της περιουσίας, απέβλεψε, επιτρεπτώς κατά το άρθρο 78 παρ. 1 του Συντάγματος, στην
φοροδοτική ικανότητα που απορρέει από αυτή καθεαυτή την κατοχή της ακίνητης περιουσίας, ως
φορολογητέας ύλης διαφορετικής από το εισόδημα, δοθέντος ότι, κατά την συνταγματική αυτή διάταξη,
αντικείμενο φορολογικής επιβαρύνσεως μπορούν να αποτελέσουν όχι μόνον το εισόδημα, αλλά,
αυτοτελώς, και η περιουσία, οι δαπάνες ή οι συναλλαγές (ΣτΕ 1972/2012
, ΣτΕ 3343/2013).
Επειδή η με αριθ /2019 πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου Ν. 4223/2013 (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014,
αφορά μόνο κτίσμα επιφανείας 323,16τμ με ποσοστό κυριότητας 100%, το οποίο ανεγέρθηκε με δαπάνες
της ανωτέρω εταιρείας με την με αριθ /2000 άδεια οικοδομής στο όνομα της προσφεύγουσας εταιρείας και
βρίσκεται στο
Επειδή το κτίσμα δημιουργήθηκε με δαπάνες του μισθωτή-ενοικιαστή, δεν επηρεάζεται η φορολογική
υποχρέωση του εκμισθωτή-οικοπεδούχου, ο οποίος (εκμισθωτής) θα εμφανίζει το ακίνητο στο Ε9 του και
συνεπώς θα πληρώνει τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.4223/2013, υπόχρεος
για υποβολή δήλωσης και καταβολής φόρου είναι ο εκάστοτε κύριος του ακινήτου.
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Επειδή από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι στην περίπτωση ανέγερσης κτίσματος από τον
μισθωτή-ενοικιαστή, στη συγκεκριμένη περίπτωση από τη μισθώτρια εταιρεία, στο οικόπεδο του
εκμισθωτή-ιδιοκτήτη, το ακίνητο (κτίσμα και οικόπεδο) αναγράφεται στο Ε9 από τον εκμισθωτή-ιδιοκτήτη
(μακροχρόνια μίσθωση) και υπόχρεος στην καταβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. είναι ο εκμισθωτής. Αυτό ισχύει
ανεξάρτητα από το εάν στο μισθωτήριο συμβόλαιο υπάρχει ή όχι ο όρος ότι στο τέλος της μισθωτικής
περιόδου, το κτίσμα θα παραμείνει στην ιδιοκτησία του εκμισθωτή ή θα κατεδαφισθεί. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα να επιβαρύνεται με τον ΕΝΦΙΑ ο ιδιοκτήτης - εκμισθωτής.
Εάν το κτίσμα θα κατεδαφισθεί στο τέλος της μισθωτικής περιόδου, όπως θα ορίζει το συμβόλαιο, και ο
μισθωτής παραδώσει μόνο το οικόπεδο, τότε ο εκμισθωτής θα διορθώσει το Ε9 του και θα διαγράψει το
κτίσμα εμφανίζοντας μόνο το οικόπεδο.
Επειδή η δημόσια διοίκηση δεσμεύεται από την αρχή της νομιμότητας, όπως αυτή καθιερώνεται με τις
διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 2, 43, 50, 82, 83 και 95 & 1 του Συντάγματος (Σ.τ.Ε. 8721/1992, 2987/1994),
και η οποία συνεπάγεται ότι η διοίκηση οφείλει ή μπορεί να προβαίνει μόνο σε ενέργειες που προβλέπονται
και επιβάλλονται ή επιτρέπονται από τους κανόνες που θεσπίζουν το Σύνταγμα, οι νομοθετικές πράξεις, οι
διοικητικές κανονιστικές πράξεις, που έχουν εκδοθεί βάσει νομοθετικής εξουσιοδότησης, καθώς και από
κάθε κανόνα ανώτερης ή ισοδύναμης προς αυτούς τυπικής ισχύος.
Αποφασίζουμε
Την αποδοχή της με αριθ. πρωτ./14-01-2020 ενδικοφανούς προσφυγής της ανωνύμου εταιρείας με την
επωνυμία με ΑΦΜ και έδρα στο , η οποία εκπροσωπείται από τον πρόεδρο του Δ.Σ. του και την ακύρωση
της με αριθ. ...../2019 πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου Ν. 4223/2013 (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014.
Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεου εταιρείας - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα
απόφαση:
ΕΝ.Φ.Ι.Α.: 2014 ΠΟΣΟ: 0
Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον
υπόχρεο.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ακριβές αντίγραφο
Ο/Η υπάλληλος του αυτ. τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης.

ΔΕΔ Α 1233/2020
Επιστροφή ΦΠΑ λόγω μείωσης της φορολογικής βάσης από ανεξόφλητα τιμολόγια
μετά την πτώχευση του λήπτη
23 Ιουνίου 2020
Έχοντας υπ' όψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του άρθρου 10 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ
968 Β΄/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως
αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 1440 /τ.
Β΄ /27.04.2017).
δ. Του άρθρου έκτου, παράγραφος 4, της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75) όπως
κυρώθηκε με το ν. 4684/2020 (ΦΕΚ Α΄ 86), καθώς και της υπ΄ αριθμ. Α. 1122/2020 Απόφασης του
Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β΄ 2088/3105-2020).
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2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών.
3. Την αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β’ / 01.09.2016) Απόφαση του
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».
4. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 12.03.2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου .................. ενδικοφανή προσφυγή
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ‘................................................................................................
..................’’, και τον διακριτικό τίτλο ‘...........................................’’, ΑΦΜ ..........................., με έδρα το
Δήμο
..........................., οδός ............................. αρ. ..........., κατά της τεκμαιρόμενης (σιωπηρής)
αρνητικής απάντησης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ στην από 14.11.2019 αίτηση
επιστροφής ΦΠΑ της εταιρείας, η οποία έλαβε αρ. πρωτ. ............... και η οποία υποβλήθηκε με την από
13.11.2019 τροποποιητική δήλωση ΦΠΑ της εταιρείας για τη φορολογική περίοδο Σεπτεμβρίου 2018, και
με την οποία ζητήθηκε το ποσό ΦΠΑ 59.323,79 € νομιμοτόκως, καθώς και τα προσκομιζόμενα με αυτήν
σχετικά έγγραφα.
5. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ.
6. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α4, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της
απόφασης.
Επί της από 12.03.2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ................... ενδικοφανούς προσφυγής της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία ‘............................................................................................................’’, και τον
διακριτικό τίτλο ‘.........................................’’, ΑΦΜ ........................, η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα, και
μετά τη μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των
προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:
Η προσφεύγουσα εταιρεία, με την υπό κρίση προσφυγή, ζητά:
1. να γίνει δεκτή η παρούσα ενδικοφανή προσφυγή.
2. να ακυρωθεί και εξαφανισθεί η προσβαλλόμενη απορριπτική απόφαση της φορολογικής αρχής.
3. να γίνει δεκτή η αίτηση επιστροφής ΦΠΑ της εταιρείας και να επιστραφεί ο αιτηθείς ΦΠΑ ποσού
59.323,79 € και μάλιστα εντόκως, σύμφωνα με το άρθρο 53β παρ. 2 του Ν. 4174/2013 (Κώδικας
Φορολογικής Διαδικασίας), σε συνδυασμό με το άρθρο 43 παρ. 2 του ίδιου νόμου, προβάλλοντας τους
παρακάτω λόγους:
‘’1.παρανόμως η φορολογική αρχή απέρριψε την αίτηση επιστροφής φπα της εταιρείας, για το λόγο ότι οι
διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 5α του Κώδικα ΦΠΑ που προβλέπουν περιοριστικά τις περιπτώσεις μείωσης
της φορολογητέας αξίας μετά την πραγματοποίηση των φορολογητέων πράξεων στην περίπτωση ολικής ή
μερικής καταβολής του τιμήματος έχουν ενσωματώσει πλημμελώς τις διατάξεις του άρθρου 90 της Οδηγίας
2006/112/ΕΚ.
- 1α. το άρθρο 19 παρ. 5α του Κώδικα ΦΠΑ
- 1β.το άρθρο 90 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ
- 1γ.η μη εξόφληση απαιτήσεων στην προκειμένη περίπτωση και η πλημμελής ενσωμάτωση από την
εσωτερική νομοθεσία ΦΠΑ του άρθρου 90 της Οδηγία ΦΠΑ.
2. παρανόμως η φορολογική αρχή απέρριψε την αίτηση επιστροφής ΦΠΑ της εταιρείας, για το λόγο ότι οι
διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 5α του Κώδικα ΦΠΑ, όπως ισχύουν, παραβιάζουν την αρχή της
ουδετερότητας του ΦΠΑ και τις αρχές τις αποτελεσματικότητας και της αναλογικότητας
- 2α. αρχή της ουδετερότητας
- 2β.αρχή της αποτελεσματικότητας
- 2γ.αρχή της αναλογικότητας
3. παρανόμως η φορολογική αρχή απέρριψε την αίτηση επιστροφής ΦΠΑ της εταιρείας, για το λόγο ότι η
μη δυνατότητα μείωσης της φορολογητέας βάσης του ΦΠΑ σε περίπτωση αδυναμίας είσπραξης του
τιμήματος από τον αντισυμβαλλόμενο συνιστά υπέρμετρο περιορισμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων που
κατοχυρώνονται από τα άρθρα 17 και 20 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
4. η υπ΄ αρ. 355/2019 απόφαση του ΣτΕ.’’
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Επειδή, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας η προσφεύγουσα μεταξύ των άλλων είχε εκδώσει
κατά το έτος 2011 τιμολόγια συνολικής αξίας 263.650,13 € πλέον ΦΠΑ 59.323,79 € προς την εταιρεία με
την επωνυμία ‘’..................................................................................................................'’.
Επειδή, η ως άνω εταιρεία με την επωνυμία ‘’...............................................................................................'’
κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. ........../2014 απόφαση του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου ................. (σχετικό 1 της ενδικοφανούς), καθώς όπως κρίθηκε, είχε περιέλθει σε μόνιμη και
γενική αδυναμία να εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες και απαιτητικές χρηματικές υποχρεώσεις της, ήδη από
08.12.2011, ορίσθηκε δε ως ημέρα παύσης πληρωμών η 15.09.2012. Όπως δε αναφέρει η ως άνω
απόφαση είχε τεθεί σε λύση και εκκαθάριση.
Επειδή, στις 03.09.2018 η προσφεύγουσα καταχωρήθηκε ως πτωχευτική πιστώτρια στα χρέη της
πτώχευσης, καθώς παρέμειναν ανεξόφλητα τα ως άνω τιμολόγιά της, όπως προκύπτει από το σχετικό
μητρώο πτωχευσάντων του Πρωτοδικείου .................... (σχετικό 8 της ενδικοφανούς). Συγκεκριμένα, με την
υπ΄ αρ. ........./2018 (σχετικό 3 της ενδικοφανούς) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου ................
(Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας) η προσφεύγουσα αναγνωρίσθηκε ως πτωχευτική πιστώτρια και η
αντίστοιχη απαίτηση συμπεριλήφθηκε στην υπ΄ αρ. ........../2019 (σχετικό 4 της ενδικοφανούς) ‘’ΕΚΘΕΣΗ’’
(........../2018 απόφαση ΠΠΑ {καταχωρήθηκε 03.09.2018} ποσό 28.865,60 € και ............/2018 απόφαση
ΠΠΑ {καταχωρήθηκε 03.09.2018} ποσού 298.263,44 €) επαλήθευσης πιστώσεων της πτωχεύσεως της
εταιρείας εταιρεία με την επωνυμία ‘....................................................................................................'’.
Επειδή, η απαίτηση της προσφεύγουσας παραμένει ανεξόφλητη, στις 13.11.2019 υπέβαλε τη με αρ.
καταχώρησης ......................... μέσω ΤΑΧΙS τροποποιητική περιοδική δήλωση ΦΠΑ περιόδου 01.0930.09.2018 (σχετικό 5 της ενδικοφανούς), προσθέτοντας στον κωδικό 402 της περιοδικής δήλωσης (λοιπά
προστιθέμενα ποσά) το ως άνω ποσό των 59.323,79 € και ζητώντας ταυτόχρονα την επιστροφή του.
Ταυτόχρονα δε με την υποβολή της ως άνω τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ, υπέβαλε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ την με αρ. πρωτ. ................/2019 ‘’ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΠΑ’’ (σχετικό 6 της
ενδικοφανούς), με την οποία ζητούσε ‘’…. να επιστραφεί αμελλητί και μάλιστα νομιμοτόκως …., το
καταβληθέν ποσό ΦΠΑ ύψους 59.323,79 €, εφόσον η επιστροφή του δεν γίνει εντός 90 ημερών …… ‘’.
Επειδή, με την πάροδο απράκτου τριμήνου από την υποβολή στην αρμόδια φορολογική αρχή, της ως άνω
τροποποιητικής δήλωσης και αίτησης επιστροφής ΦΠΑ, απορρίφθηκε σιωπηρά το αίτημα της
προσφεύγουσας.
Επειδή, με την υπό κρίση προσφυγή η προσφεύγουσα, μεταξύ άλλων, ισχυρίζεται ότι η ρύθμιση της παρ.
5α του άρθρου 19 του ν. 2859/2000, καθ’ ο μέρος παρέχει τη δυνατότητα διακανονισμού της βάσης
επιβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) σε περίπτωση μη είσπραξης της αντιπαροχής μόνο
στην περίπτωση που η αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση έχει τεθεί στην ειδική εκκαθάριση των άρθρων 46 και
46α του ν. 1892/1990, κατ’ αποκλεισμό όλων των άλλων περιπτώσεων, συνιστά θέσπιση “παρεκκλίσεως”
κατά τρόπο αντίθετο προς την αρχή της αναλογικότητας, καθώς και προς την αρχή της φορολογικής
ουδετερότητας στη νομοθεσία περί Φ.Π.Α, εν πάση δε περιπτώσει, η διάταξη αυτή, ορθώς ερμηνευόμενη,
έχει την έννοια ότι καταλαμβάνει και τις λοιπές εξυγιαντικές περιπτώσεις του Πτωχευτικού Κώδικα, οι οποίες
συνιστούν ισοδύναμες περιπτώσεις βέβαιης και οριστικής αδυναμίας πληρωμής.
Επειδή, με την αριθμ. ......../2019 απόφαση του β’ τμήματος του ΣτΕ εξετάστηκε προσφυγή η οποία
ασκήθηκε ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου ................, και εισήχθη προς συζήτηση ενώπιον του
Συμβουλίου της Επικρατείας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010 (Α΄ 213), όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4055/2012 (Α΄ 51) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 παρ. 4 του ν.
4446/2016 (Α΄ 240), κατόπιν της ......../2018 πράξης της οικείας Επιτροπής του Δικαστηρίου.
Επειδή, με την ως άνω ......./2018 πράξη της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.3900/2010 έγινε δεκτό
ότι με την υπό κρίση προσφυγή τίθενται τα γενικότερου ενδιαφέροντος ζητήματα (τα οποία έχουν συνέπειες
για ευρύτερο κύκλο προσώπων) της πλημμελούς μεταφοράς της διάταξης του άρθρου 90 παρ. 1 της
οδηγίας 2006/112/ΕΚ (σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας) στο εσωτερικό δίκαιο,
κατά το μέρος που η περίπτωση της ολικής ή μερικής μη καταβολής του τιμήματος από τον
αντισυμβαλλόμενο δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των προβλεπομένων στη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 19
του ν. 2859/2000 περιπτώσεων μείωσης της φορολογικής βάσης, της ερμηνείας της διατάξεως της παρ. 5α
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του ίδιου άρθρου και νόμου (η οποία, κατά τη διατύπωσή της, επιτρέπει τη μείωση όταν, μετά τη διενέργεια
των φορολογητέων πράξεων, “διαπιστώνεται ότι η απαίτηση κατέστη οριστικά ανεπίδεκτη εισπράξεως,
λόγω θέσεως επιχείρησης στη διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης κατά τα άρθρα 46 και 46α του ν.1892/1990”),
καθώς και της συμβατότητας της ρύθμισης της τελευταίας αυτής διάταξης με τις αρχές της ουδετερότητας
του φόρου και της αναλογικότητας, εν όψει και των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 90 της ως άνω
οδηγίας αναφορικά με τη δυνατότητα “παρεκκλίσεως” από τα κράτη μέλη.
Επειδή, στην ως άνω απόφαση του ΣτΕ μεταξύ άλλων αναφέρονται τα κάτωθι:
‘’Σκέψη 13. Επειδή, ακολούθως, με τον μεταγενέστερο (και μνημονευόμενο στην προηγούμενη σκέψη) ν.
4446/2016, επιχειρήθηκε εκ νέου “αναμόρφωση” του Πτωχευτικού Κώδικα προς το σκοπό, μεταξύ άλλων,
“ενίσχυσης της εξυγιαντικής λειτουργίας του πτωχευτικού δικαίου για τις βιώσιμες επιχειρήσεις, έτσι ώστε
αυτό να μην αποτελεί καταστροφέα αξιών, αλλά ένα σύγχρονο εργαλείο αντιμετώπισης της εμπορικής
αφερεγγυότητας, με έμφαση στην προληπτική του διάσταση και στην ανάγκη διάσωσης παραγωγικών
πόρων, παράλληλα προς τη λειτουργία του ως συλλογική ικανοποίηση των δανειστών στην προκύπτουσα
“κοινωνία ζημίας” με όρους ’’ισότητας”, στο πλαίσιο δε αυτό ο νομοθέτης έκρινε, μεταξύ άλλων, αναγκαία
την κατάργηση της διαδικασίας της “ειδικής εκκαθάρισης” [βλ. άρθρο 6 παρ. 14 του ν. 4446/2016], που είχε
(τροποποιημένη) επανεισαχθεί με το άρθρο 12 του ν. 4013/2011 (δια του οποίου είχε, κατά τα
προεκτεθέντα, προστεθεί άρθρο 106 ια στον Πτωχευτικό Κώδικα), καθώς, κατά τα αναφερόμενα στην οικεία
αιτιολογική έκθεση, η διαδικασία αυτή “είχε τύχει πενιχρής εφαρμογής και τελούσε σε συστηματική
αναντιστοιχία με τις υπόλοιπες διατάξεις του πτωχευτικού κώδικα [...], έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η
συσχέτιση και ενδεχομένως η αφομοίωσή της από την απολύτως συναφή διαδικασία της ειδικής
διαχείρισης του ν. 4307/2014” [βλ. ειδικότερα τα άρθρα 68 επ. του ν. 4307/2014 (Α΄ 246)].
Σκέψη 14. Επειδή, εν όψει (και) των εκτεθέντων στις προηγούμενες σκέψεις αναφορικά με την εξέλιξη και
αναμόρφωση του πτωχευτικού δικαίου, προς τον σκοπό, μεταξύ άλλων, ενισχύσεως της εξυγιαντικής
λειτουργίας του, προς όφελος και της εθνικής οικονομίας, οι μνημονευόμενες στη σκέψη 9 διατάξεις του
άρθρου 19 παρ. 5α του Κώδικα Φ.Π.Α., ερμηνευόμενες υπό το φως α) της θεμελιώδους αρχής που
απορρέει από την οδηγία 2006/112/ΕΚ και έκφραση της οποίας αποτελεί και η διάταξη της παραγράφου 1
του άρθρου 90 αυτής, ότι η βάση επιβολής του φόρου συνίσταται στην πράγματι ληφθείσα αντιπαροχή και
ότι, ως εκ τούτου, η φορολογική αρχή δεν μπορεί να εισπράξει ως ΦΠΑ ποσό υψηλότερο εκείνου που
εισέπραξε ο υποκείμενος στον φόρο [βλ. την παρατεθείσα στη σκέψη 8 απόφαση ΔΕΕ της 23ης Νοεμβρίου
2017, Enzo Di Maura, C-246/16, σκέψεις 13 και 14, καθώς και τις αποφάσεις της 26ης Ιανουαρίου 2012,
Kraft Foods Polska, C-588/10, EU:C:2012:40, σκέψεις 26 και 27, της 15ης Μαΐου 2014, Almos
Agrárkülkereskedelmi, C-337/13, EU:C:2014:328, σκέψη 22, της 12ης Οκτωβρίου 2017, Lombard Ingatlan
Lízing, C-404/16, EU:C:2017:759, σκέψη 26, της 20ής Δεκεμβρίου 2017, Boehringer Ingelheim Pharma, C462/16, EU:C:2017:1006, σκέψη 32, της 3ης Ιουλίου 1997, Goldsmiths, C-330/95, EU:C:1997:339, σκέψη
15 κ.ά.], ενώ, εξάλλου, παρέκκλιση από την τήρηση των κανόνων που διέπουν τη βάση επιβολής του
φόρου με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής είσπραξης του ΦΠΑ και την αποφυγή της απάτης (άρθρο 273
της ίδιας οδηγίας) είναι επιτρεπτή μόνο στο απολύτως αναγκαίο βαθμό, ώστε τα λαμβανόμενα μέτρα να
θίγουν όσο το δυνατόν λιγότερο τους σκοπούς και τις αρχές της εν λόγω οδηγίας και να μη
χρησιμοποιούνται κατά τρόπο ώστε να διακυβεύεται η ουδετερότητα του Φ.Π.Α [βλ. τις προμνημονευθείσες
αποφάσεις ΔΕΕ της 26ης Ιανουαρίου 2012, Kraft Foods Polska, C-588/10, σκέψη 28, της 15ης Μαΐου 2014,
Almos Agrárkülkereskedelmi, C-337/13, σκέψη 38, της 12ης Οκτωβρίου 2017, Lombard Ingatlan Lízing, C404/16, σκέψη 43 κ.ά.], β ) του σκοπού για τον οποίο παρέχεται η, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 90
της ανωτέρω οδηγίας, ευχέρεια παρεκκλίσεως από το δικαίωμα μειώσεως της βάσης επιβολής του φόρου
(που ισχύει μόνο στην περίπτωση ολικής ή μερικής μη καταβολής του τιμήματος), ο οποίος, ειδικότερα,
συνίσταται στο να παρέχεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα να αντιμετωπίζουν -υπό τον όρο τηρήσεως των
(θεμελιωδών στο δίκαιο της Ένωσης) αρχών της αναλογικότητας και της ισότητας [βλ. την
προμνημονευθείσα απόφαση ΔΕΕ της 23ης Νοεμβρίου 2017, Enzo Di Maura C-246/16, σκέψεις 25 και 28
και τις εκεί παραπομπές]- τη συμφυή με τον οριστικό χαρακτήρα της μη πληρωμής αβεβαιότητα [απόφαση
προμνημονευθείσα απόφαση ΔΕΕ της 12ης Οκτωβρίου 2017, Lombard Ingatlan Lízing, C-404/16,
EU:C:2017:759, σκέψη 30 κ.ά.] και, συνεπώς, αυτή η δυνατότητα δεν μπορεί να βαίνει πέραν της εν λόγω
αβεβαιότητας, ώστε να αποκλείεται εντελώς η διόρθωση της βάσης επιβολής του φόρου, καθόσον τέτοιο
ενδεχόμενο θα αντέβαινε τόσο στις παραπάνω (θεμελιώδεις) αρχές όσο και προς την (θεμελιώδη στη
νομοθεσία περί ΦΠΑ) αρχή της ουδετερότητας του φόρου, περαιτέρω δε θα διατάρασσε και τον σκοπό της
φορολογικής εναρμόνισης που επιδιώκεται με την πιο πάνω οδηγία, καθιστώντας την παρέκκλιση μη
δικαιολογημένη [βλ. τις προμνημονευθείσες αποφάσεις ΔΕΕ της 23ης Νοεμβρίου 2017, Enzo Di Maura C246/16,σκέψεις 23-28 και της 3ης Ιουλίου 1997, Goldsmiths, C-330/95, EU:C:1997:339, σκέψη 18],
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εξακολουθούν να ισχύουν και να έχουν πεδίο εφαρμογής και μετά την, κατά τα ανωτέρω, κατάργηση των
διατάξεων των άρθρων 46 και 46α του ν. 1892/1990, έχουν δε την έννοια ότι παρέχεται δικαίωμα μειώσεως
της βάσης επιβολής του φόρου “λόγω ολικής ή μερικής μη πληρωμής του τιμήματος” σε κάθε περίπτωση
όπου, μετά την πραγματοποίηση των φορολογητέων πράξεων, ο υποκείμενος στον φόρο ευλόγως
επικαλείται ότι, κατά πάσα πιθανότητα, στο πλαίσιο νομοθετικών ρυθμίσεων που αποβλέπουν στην
αντιμετώπιση της εμπορικής αφερεγγυότητας του αντισυμβαλλομένου του (πτώχευση, εξυγίανση, θέση σε
ειδική διαχείριση), δεν θα εισπράξει την αντιπαροχή ή μέρος αυτής και ότι, συνεπώς, το χρέος δε θα
εξοφληθεί, προσκομίζει δε στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται, κατά την κρίση της φορολογικής αρχής ή
των διοικητικών δικαστηρίων, η ιδιαιτέρως πιθανή παρατεταμένη χρονική διάρκεια της μη καταβολής,
επιφυλασσομένης, ωστόσο, της δυνατότητας επανεκτιμήσεως της (κατά τα ανωτέρω μειωθείσας) βάσης
επιβολής του φόρου προς το υψηλότερο, σε περίπτωση που υπάρξει μεταγενέστερη (εν όλω ή εν μέρει)
καταβολή της αντιπαροχής. Τέτοια περίπτωση “ολικής ή μερικής μη πληρωμής της τιμής”, που δικαιολογεί
την ανάλογη μείωση της βάσης επιβολής του Φ.Π.Α., συνιστά, κατ΄ αρχήν, και η επίκληση (και προσκόμιση
ενώπιον της φορολογικής αρχής) από τον υποκείμενο στον φόρο της σύναψης, μετά τη διενέργεια των
φορολογητέων πράξεων, συμφωνίας εξυγίανσης μεταξύ του αφερέγγυου οφειλέτη και των πιστωτών του,
καταρτισθείσας υπό τους όρους του Πτωχευτικού Κώδικα και επικυρωθείσας από το πτωχευτικό
δικαστήριο, με περιεχόμενο, μεταξύ άλλων, τη μείωση των απαιτήσεων έναντι του οφειλέτη. Και τούτο διότι
η εν λόγω συμφωνία, η οποία, υπό τις ως άνω προϋποθέσεις, είναι δεσμευτική κατά νόμο για όλους τους
πιστωτές οι απαιτήσεις των ο ποίων ρυθμίζονται από αυτήν και τους οποίους, επομένως, εμποδίζει να
ζητήσουν την πλήρη εξόφληση των απαιτήσεών τους, συνιστά, κατ΄ αρχήν, επαρκή απόδειξη ότι η μη
καταβολή του τμήματος των απαιτήσεων που υπόκεινται στην πραγματοποιηθείσα ρύθμιση (και συνεπώς,
και η αντίστοιχη μη είσπραξη της σχετικής αντιπαροχής) είναι αρκούντως βέβαιη και μακροπρόθεσμη,
παρέχοντας, έτσι, στον υποκείμενο στον φόρο προμηθευτή αγαθών (ή πάροχο υπηρεσιών) τη δυνατότητα
να ανακτήσει το συνολικό ποσό του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ που κατέβαλε στη φορολογική αρχή για
μη εξοφληθείσες απαιτήσεις· σε κάθε περίπτωση η ως άνω ερμηνεία ουδόλως παρεμποδίζει την, κατ΄
εφαρμογήν του μηχανισμού διακανονισμού των εκπτώσεων (άρθρα 184 επ. της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, βλ.
και άρθρο 33 του κώδικα Φ.Π.Α.), δυνατότητα των φορολογικών αρχών να ενεργήσουν για την ανάκτηση
του ΦΠΑ επί των εισροών που ο ως άνω αφερέγγυος οφειλέτης μπόρεσε ενδεχομένως να εκπέσει προ
κειμένου για τις αυτές εμπορικές συναλλαγές (πρβλ. απόφαση ΔΕΕ της 22ας Φεβρουαρίου 2018, T-2, C396/16, EU:C:2018:109, σκέψη 45). Αβασίμως, επομένως, το Δημόσιο, με την από …… έκθεση απόψεών
του, καθώς και το από …… (εντός της χορηγηθείσας προθεσμίας υποβληθέν) υπόμνημα αυτού, ισχυρίζεται
τα αντίθετα και ειδικότερα ότι, μετά την κατάργηση των άρθρων 46 και 46α του ν. 1892/1990, η διάταξη του
άρθρου 19 παρ.5α του Κώδικα Φ.Π.Α. έχει την έννοια ότι εφαρμόζεται μόνον στις περιπτώσεις υπαγωγής
επιχείρησης “στο καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης σε λειτουργία”, κατά το [ήδη, άλλωστε, καταργηθέν]
άρθρο 106ια του Πτωχευτικού Κώδικα, διότι “η διαδικασία αυτή, παρά τις όποιες επιμέρους
διαφοροποιήσεις, είναι αντίστοιχη της καταργηθείσας με το άρθρο 181 του ΠτΚ, εξυγιαντικής διαδικασίας
εκκαθάρισης και ειδικής εκκαθάρισης των άρθρων 46 και 46α του ν. 1892/1990.’’
Επειδή, βάσει των ως άνω στη σκέψη 17 το ΣτΕ με την αριθμ. 355/2019 απόφασή του έκρινε ότι:
‘’Σκέψη 17. Επειδή, εν όψει του μνημονευόμενου πραγματικού της κρινομένης υπόθεσης, καθώς και των
γενομένων δεκτών στη σκέψη 14, για την έννοια των διατάξεων του άρθρου 19 παρ. 5 α του ν. 2859/2000,
το Δικαστήριο κρίνει ότι η προσβαλλόμενη αρνητική πράξη της φορολογικής αρχής είναι μη νόμιμη και
ακυρωτέα, όπως βασίμως προβάλλεται με την κρινόμενη προσφυγή, απορριπτόμενων ως αβασίμων όλων
των περί του αντιθέτου ισχυρισμών της καθ΄ ης Αρχής. Τούτο δε διότι οι ως άνω συνθήκες, τις οποίες
επικαλέσθηκε και απέδειξε η προσφεύγουσα για την “οριστικότητα” της μη είσπραξης των απαιτήσεών της
από τις ως άνω αντισυμβαλλόμενες της επιχειρήσεις, ήτοι η σύναψη, υπό τους όρους του άρθρου 106 α
του Πτωχευτικού Κώδικα, των ως άνω συμφωνιών εξυγίανσης μεταξύ αυτών (αντισυμβαλλομένων της) και
των πιστωτών τους, με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τη ρύθμιση και των δικών της απαιτήσεων κατ΄ αυτών
(δια της μειώσεώς τους κατά ποσοστό 50%) και η συνακόλουθη επικύρωσή τους από το πτωχευτικό
δικαστήριο, με συνέπεια οι συμφωνίες αυτές να δεσμεύουν κατά νόμο και την ίδια, συνιστούσαν περίπτωση
αρκούντως βέβαιης και μακροπρόθεσμης μη καταβολής του οφειλομένου σ' αυτήν τιμήματος και, συνεπώς,
το δικαίωμά της για μείωση της φορολογικής βάσης (και, εντεύθεν, μείωσης της οικείας φορολογικής
οφειλής της) δεν μπορούσε να αποκλεισθεί. Για τον λόγο αυτό, η κρινόμενη προσφυγή πρέπει να γίνει
δεκτή, να γίνουν δεκτές οι παρεμβάσεις, να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη σιωπηρή απόρριψη της ……….
ενδικοφανούς προσφυγής της προσφεύγουσας ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, στην οποία ενσωματώθηκε η σιωπηρή
απόρριψη από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών της υπ΄ αριθμ. πρωτ………. επιφύλαξης της
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προσφεύγουσας, να γίνει δεκτή η προαναφερθείσα επιφύλαξη και να αναπεμφθεί η υπόθεση στη Δ.Ο.Υ.
…., προκειμένου ο Προϊστάμενός της, ασκώντας κατά νόμιμο τρόπο την εξ ουσία του, να ικανοποιήσει το
αίτημα περί μειώσεως της βάσης επιβολής του φόρου της προσφεύγουσας, να προβεί σε νέα εκκαθάριση
του οφειλομένου απ΄ αυτήν ποσού φόρου της προαναφερθείσας περιόδου, σύμφωνα με τα παραπάνω και
να της επιστρέψει το τυχόν προκύπτον πιστωτικό υπόλοιπο, το οποίο, ενόψει των γενομένων δεκτών στη
σκέψη 16, πρέπει να της επιστραφεί νομιμοτόκως από της υποβολής της επιφύλαξης (…) και με
εφαρμοστέο επιτόκιο εκείνο της παρ. 4 του άρθρου 53 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.’’
Επειδή, στο αριθμ. πρωτ. Ο ΔΕΕΦ Α 1165616 ΕΞ 2019/28-11-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Εφαρμογής
Έμμεσης Φορολογίας με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας για την εφαρμογή της απόφασης ΣτΕ 355/2019
στις περιπτώσεις υποκειμένων-εκδοτών τιμολογίων που καλύπτονται από την απόφαση ......./2017 του
Πολ/λους Πρωτοδικείου ..................., όπως έχει διορθωθεί και ισχύει» αναφέρεται ότι:
«Με την με υπ' αρ. .........../2019 απόφασή του, το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), ερμήνευσε το άρθρο
19 παρ. 5α του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), αναφορικά με τη μείωση της φορολογητέας βάσης των
υποκειμένων σε ΦΠΑ εκδοτών τιμολογίων που περιλαμβάνονται στην απόφαση ........./2017 του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου ................... στην περίπτωση υπαγωγής του αντισυμβαλλόμενου λήπτη του
τιμολογίου σε διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του ΠτΚ (ν. 3588/2007). Το ΣτΕ, με την
παραπάνω απόφασή του, ακύρωσε τη σιωπηρή απόρριψη από τη Διοίκηση της επιφύλαξης που είχε
υποβάλει με τη δήλωσή της η υποκείμενη στον ΦΠΑ επιχείρηση περί της υποχρέωσής της να αποδώσει το
σύνολο του ΦΠΑ επί απαιτήσεως, κατά το μέρος που αυτή κατέστη οριστικά ανεπίδεκτη εισπράξεως και
ανέπεμψε την υπόθεση στην αρμόδια ΔΟΥ προκειμένου ο Προϊστάμενος αυτής να ικανοποιήσει το αίτημα
της επιχείρησης περί μείωσης της φορολογητέας βάσης.
Προκειμένου να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση των υποκειμένων-επιχειρήσεων που καταλαμβάνονται από
την απόφαση ........./2017 του Πολ/λους Πρωτοδικείου ..................., παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες: Α. 1.
Υποκείμενοι (εκδότες τιμολογίων) που καταλαμβάνονται από την απόφαση ....../2017 του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου .................., όπως ισχύει, και έχουν υποβάλει δήλωση ΦΠΑ συμπεριλαμβάνοντας αξία και
ΦΠΑ ανεξόφλητων τιμολογίων, είτε με επιφύλαξη είτε χωρίς επιφύλαξη, και δεν έχει ασκηθεί προσφυγή στο
δικαστήριο, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τη μείωση της φορολογητέας βάσης, για τις απαιτήσεις που
κατέστησαν ολικώς ή μερικώς ανεπίδεκτες είσπραξης, δυνάμει της συμφωνίας εξυγίανσης που
επικυρώθηκε από την ανωτέρω απόφαση ...../2017 του Πολ/λους Πρωτοδικείου ............., ακολουθώντας
αναλογικά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 5α του Κώδικα ΦΠΑ.
2. Ειδικότερα στις περιπτώσεις αυτές, οι ενδιαφερόμενοι υποκείμενοι των οποίων η υπόθεση είτε εκκρεμεί
στη Διοίκηση (έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ή δεν έχει παρέλθει
η προθεσμία για την άσκησή της) είτε όχι αλλά δεν έχει ασκηθεί προσφυγή στο δικαστήριο, υποβάλλουν
αίτηση περί μείωσης της φορολογητέας βάσης, κατ' αναλογία του άρθρου 19 παρ. 5α, στον Προϊστάμενο
της αρμόδιας ΔΟΥ για την παραλαβή των δηλώσεων και προσκομίζουν τα ακόλουθα στοιχεία (πρωτότυπα
ή φωτοαντίγραφα νομίμως επικυρωμένα):
• Την απόφαση ...../2017 του Πολ/λους Πρωτοδικείου ..........., όπως έχει διορθωθεί και ισχύει, η οποία
επικυρώνει τη συμφωνία που περιλαμβάνει τη μείωση των απαιτήσεων, με συνημμένη τη συμφωνία αυτή
καθώς και τη συνημμένη σε αυτή κατάσταση πιστωτών,
• βεβαίωση από το Δικαστήριο ότι η επικυρωτική απόφαση δεν έχει ανατραπεί ή ανακληθεί και ότι δεν έχει
ασκηθεί αίτηση για δικαστική ακύρωση ή ανάκληση της επικυρωτικής απόφασης καθώς και ότι δεν έχει
κηρυχθεί σε πτώχευση ούτε έχει υποβληθεί αίτηση για κήρυξη σε πτώχευση της υπαχθείσας σε διαδικασία
εξυγίανσης επιχείρησης.
• υπεύθυνη δήλωση από τον αιτούντα / πιστωτή ότι δεν έχει ανατραπεί ως προς αυτόν η συμφωνία λόγω
καταγγελίας αυτής ή λόγω πλήρωσης ως προς αυτόν τυχόν διαλυτικής αίρεσης που έχει περιληφθεί στη
συμφωνία μόνο εφόσον διαπιστωθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ότι περιλαμβάνεται στους όρους της
συμφωνίας σχετική αίρεση.
• βεβαίωση από το δικαστήριο ότι δεν έχει ασκηθεί προσφυγή (εφόσον η υπόθεση δεν εκκρεμεί στη
Διοίκηση).
3. Για τη μείωση της φορολογητέας βάσης κατά το ποσό που η απαίτηση κατέστη οριστικά ανείσπρακτη, ο
Προϊστάμενος της ΔΟΥ εκδίδει απόφαση εντός εξαμήνου από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση
από τον υποκείμενο.
4. Ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί στο ποσό κατά το οποίο μειώνεται η φορολογητέα βάση, στην περίπτωση που
έχει συμπεριληφθεί σε δήλωση ΦΠΑ από τον υπόχρεο, συμψηφίζεται κατά τη φορολογική περίοδο κατά την
οποία εκδόθηκε η απόφαση του Προϊσταμένου της ΔΟΥ. Συγκεκριμένα το ποσό κατά το οποίο μειώθηκε η
απαίτηση αναγράφεται στη δήλωση ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου, κατά την οποία εκδίδεται η απόφαση
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του Προϊσταμένου της ΔΟΥ, ως αρνητική εκροή στους κωδικούς της δήλωσης 301 - 306 και το αντίστοιχο
ποσό ΦΠΑ με αρνητικό επίσης πρόσημο στους κωδικούς 331-336. Εάν το ποσό που προκύπτει τελικά είναι
πιστωτικό, τότε η επιχείρηση μπορεί είτε να το ζητήσει προς επιστροφή, σύμφωνα με τους γενικούς
κανόνες επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ, είτε να το μεταφέρει προς συμψηφισμό.
Β. Υποκείμενοι (εκδότες τιμολογίων) που καταλαμβάνονται από την απόφαση ....../2017 του Πολ/λους
Πρωτοδικείου ................, όπως ισχύει, οι οποίοι δεν έχουν συμπεριλάβει στη δήλωση ΦΠΑ αξία και ΦΠΑ
ανεξόφλητων τιμολογίων και οι οποίοι υποκείμενοι βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου, υποβάλλουν αίτηση
κατά τα αναφερόμενα στην ενότητα Α. Η αίτηση προωθείται κατά προτεραιότητα και εφόσον εκδοθεί η
απόφαση του προϊσταμένου ΔΟΥ, αυτή λαμβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο.
Γ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
1. Με βάση τα αναφερόμενα πιο πάνω και δεδομένου ότι στις πιο πάνω περιπτώσεις παρέχεται η
δυνατότητα μείωσης της φορολογητέας αξίας για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του ν.2859/2000 και
επιστροφής του Φ.Π.Α. που αναλογεί στις σχετικές πράξεις, τα σχετικά ποσά δεν αποτελούν δαπάνη για
την επιχείρηση και ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα έκπτωσης τους από τα ακαθάριστα έσοδά της (σχετ.
ΠΟΛ.1080/2017 εγκύκλιος).
2. Σε περίπτωση που το ποσό μείωσης της φορολογητέας αξίας για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων
του ν.2859/2000 έχει εκπέσει ταυτόχρονα και ως δαπάνη κατά τη διαγραφή της απαίτησης (προγενέστερο
έτος), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις ΠΟΛ.1080/2017 και ΠΟΛ.1113/2015 εγκυκλίους μας, θα πρέπει το
ποσό αυτό να επιβαρύνει το ίδιο έτος (ήτοι αυτό που λαμβάνει χώρα η μείωση της φορολογητέας αξίας από
πλευράς ΦΠΑ ) ως έσοδο τα αποτελέσματα του υπόψη νομικού ή νομικής οντότητας ή φυσικού προσώπου
που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα δεδομένου ότι πλέον αυτό αντιμετωπίζεται με βάση τις σχετικές
διατάξεις ΦΠΑ (άρθρο 19 παρ. 5α του ν.2859/2000).».
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 1 και 2 του ν. 4174/2013:
‘’1. Εάν ο φορολογούμενος δικαιούται επιστροφή φόρου, η Φορολογική Διοίκηση, αφού συμψηφίσει τους
οφειλόμενους από τον φορολογούμενο φόρο με το ποσό προς επιστροφή, προβαίνει στην επιστροφή της
τυχόν προκύπτουσας διαφοράς. 2. Το επιστρεπτέο ποσό καταβάλλεται στον φορολογούμενο εντός
ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή έγγραφου αιτήματος του φορολογουμένου, εκτός εάν
προβλέπεται μικρότερο χρονικό διάστημα από άλλη διάταξη της φορολογικής νομοθεσίας.’’
Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 2 και 4 του ν. 4174/2013:
‘’2. Σε περίπτωση καταβολής υπερβάλλοντος ποσού φόρου (αχρεώστητη καταβολή), καταβάλλονται τόκοι
στον φορολογούμενο για τη χρονική περίοδο από την ημερομηνία αίτησης επιστροφής του υπερβάλλοντος
ποσού φόρου μέχρι την ημερομηνία ειδοποίησης του φορολογούμενου για την επιστροφή του, εκτός εάν η
επιστροφή φόρου ολοκληρωθεί εντός ενενήντα (90) ημερών από την παραλαβή από τη Φορολογική
Διοίκηση της αίτησης επιστροφής φόρου του φορολογουμένου. Για τους σκοπούς του προηγούμενου
εδαφίου, εάν το υπερβάλλον ποσό φόρου συμψηφιστεί με άλλες οφειλές, το ποσό θεωρείται ότι
επιστράφηκε κατά το χρόνο διενέργειας του συμψηφισμού. 3. […]. 4. Ο Υπουργός Οικονομικών με
απόφασή του, ορίζει τα επιτόκια υπολογισμού τόκων, καθώς και όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες για την
εφαρμογή του παρόντος άρθρου.’’
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του παρ. 16 του ν. 4174/2013:
‘’16. Το άρθρο 53 παρ. 2 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας εφαρμόζεται για αιτήσεις επιστροφής που
υποβάλλονται από την 1.1.2014 και εφεξής.’’
Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 και 3 της υπ’ αριθμ. ΔΠΕΙΣ 1198598 ΕΞ 2013/31.12.2013
(ΦΕΚ Β΄ 19/10.1.2014) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ίσχυε κατά την ημερομηνία
κατάθεσης της υπό κρίση ενδικοφανούς προσφυγής, με την οποία διατυπώνεται (και) αίτημα του
προσφεύγοντος για επιστροφή του τυχόν προκύπτοντος ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού ΦΕφπ:
‘’2. Το ύψος του επιτοκίου υπολογισμού των τόκων της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του ν. 4174/2013 (Α΄
170) που καταβάλλονται στον φορολογούμενο ορίζεται ως το επιτόκιο πράξεων Κύριας
Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (MRO) που ισχύει κατά την ημερομηνία
ειδοποίησης του φορολογούμενου για την επιστροφή του φόρου, πλέον πέντε και εβδομήντα πέντε (5,75)
εκατοστιαίες μονάδες, ετησίως.»
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«3.Το επιτόκιο των ανωτέρω παραγράφων δεν μεταβάλλεται κατά το μέρος που αφορά το επιτόκιο των
πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (MRO) πριν την εκάστοτε
σωρευτική μεταβολή αυτού κατά μία (1) εκατοστιαία μονάδα λαμβανομένου ως βάση υπολογισμού του
επιτοκίου που ισχύει κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας.’’
Επειδή, από τις προαναφερθείσες διατάξεις προκύπτει ότι, από την 01.01.2014 και μετά, η Φορολογική
Διοίκηση και εν προκειμένω η αρμόδια Δ.Ο.Υ., εφόσον διενεργεί επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος
ποσού φόρου ή εισφοράς, μετά την πάροδο των 90 ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης του
φορολογούμενου, οφείλει να υπολογίζει και να επιστρέφει τόκους. Η τοκοφορία αρχίζει από την ημερομηνία
υποβολής του σχετικού αιτήματος και οι τόκοι υπολογίζονται, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
και αποφάσεις περί καθορισμού των επιτοκίων του άρθρου 53 του ν.4174/2013, μέχρι και την ημερομηνία
ειδοποίησης του φορολογούμενου για την επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού φόρου ή
εισφοράς.
Επειδή, από τα ως άνω προκύπτει ότι το αίτημα της προσφεύγουσας περί επιστροφή του Φ.Π.Α. ο οποίος
αντιστοιχεί στη συνολική απαίτησή της, καθώς η προσφεύγουσα αναγνωρίσθηκε ως πτωχευτική πιστώτρια
και η αντίστοιχη απαίτηση συμπεριλήφθηκε στην υπ΄ αρ. ................/23.09.2019 ‘’ΕΚΘΕΣΗ’’ επαλήθευσης
πιστώσεων της πτωχεύσεως της εταιρείας εταιρεία με την επωνυμία ‘............................
...............................................................'’, κατ’ αρχήν βάσιμα προβάλλεται.
Επειδή, βάσει των ως άνω, η υπό κρίση προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτή και ο Προϊστάμενός της Δ.Ο.Υ.
ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ασκώντας κατά νόμιμο τρόπο την εξουσία του σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2859/2000
και ελέγχοντας τα αναφερόμενα στη παράγραφο Α.2 του με αριθ. πρωτ. Ο ΔΕΕΦ Α 1165616 ΕΞ 2019/2811-2019 εγγράφου της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας στοιχεία, να ικανοποιήσει το αίτημα
περί μειώσεως της βάσης επιβολής του φόρου της προσφεύγουσας, προβαίνοντας σε νέα εκκαθάριση του
οφειλομένου απ’ αυτήν ποσού φόρου, ο οποίος πρέπει να της επιστραφεί νομιμοτόκως.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Την αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης 12.03.2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου .....................
ενδικοφανούς προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ‘....................................................
................................................................’’, και τον διακριτικό τίτλο ‘.......................................’’, ΑΦΜ
..........................., προκειμένου να εφαρμοστούν από τη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ τα οριζόμενα στο Ο ΔΕΕΦ
Α 1165616 ΕΞ 2019/28-11-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας.
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία στον υπόχρεο.
Ακριβές Αντίγραφο
Ο/Η Υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης
Με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών
Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων
Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.

ΔΕΔ Α 1356/2020
Η μείωση μετοχικού κεφαλαίου ΑΕ, αντί της διανομής μερισμάτων σε κερδοφόρες
χρήσεις, δεν συνιστά τεχνητή διευθέτηση
25 Ιουλίου 2020
Έχοντας υπ' όψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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β. Του άρθρου 10 της Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ
968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως
αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Την ΠΟΛ.1064/2017 Εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
δ Του άρθρου έκτου, παράγραφος 4 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75) όπως
κυρώθηκε με τον νόμο 4684/2020 (Α' 86) καθώς και της υπ’ αριθμ. Α.1122/2020 Απόφασης του
Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚΒ2088/31-05-2020) .
2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών.
3. Την αριθ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β'/01.09.2016) Απόφαση του
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».
4. Την με ημερομηνία κατάθεσης 21/01/2020 και αριθμό πρωτοκόλλου............ενδικοφανή προσφυγή του
............................................. του .................... με ΑΦΜ ........................, κατοίκου ............................, επί της
οδού ............................... κατά α) της υπ’ αριθμ.............../2019 Οριστικής πράξης διορθωτικού
προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικ. έτους 2014, και β)της υπ’ αριθμ.............../2019 Οριστικής πράξης
διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2014, της Προϊσταμένης του Κέντρου
Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά
έγγραφα.
5. Τις: α) υπ’ αριθμ............./2019 Οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικ.
έτους 2014 και β)υπ’ αριθμ............/2019 Οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος
φορολογικού έτους 2014, της Προϊσταμένης του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου
(Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) και την οικεία έκθεση ελέγχου των οποίων ζητείται η ακύρωση.
6. Τις απόψεις του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π..
7. Την με αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Δ..................ΕΞ 2020 ΕΜΠ/09-03-2020 κλήση προς υποβολή έγγραφων
απόψεων της Υπηρεσίας μας προς τον προσφεύγοντα.
8.
Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α2 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της
απόφασης.
Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 21/01/2020 και αριθμό πρωτοκόλλου ...........ενδικοφανούς προσφυγής
του .......................... του ........................ με ΑΦΜ........................., η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα, και
μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των
προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:
α) Με την υπ’ αριθμ........../2019 Οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικ.
έτους 2014, της Προϊσταμένης του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.)
καταλογίσθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος φόρος εισοδήματος ποσού 19.397,00 ευρώ, πλέον ειδική
εισφορά αλληλεγγύης ποσού 3.943,28 ευρώ, πλέον προσαυξήσεις λόγω ανακρίβειας ποσού 19.893,56
ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό 43.233,84 ευρώ.
β)Με την υπ’ αριθμ.........../2019 Οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου
εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 της Προϊσταμένης του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου
Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) καταλογίσθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος φόρος εισοδήματος ποσού
165.061,41 ευρώ, πλέον ειδική εισφορά αλληλεγγύης ποσού 61.815,97 ευρώ, πλέον προσαυξήσεις λόγω
ανακρίβειας άρθρου 58 του ν.4174/2013 ποσού 82.530,71 ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό 309.408,09 ευρώ.
Οι ως άνω διαφορές φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς καταλογίσθηκαν κατόπιν των διαπιστώσεων
ελέγχου της από 10/12/2019 έκθεσης ελέγχου φορολογίας εισοδήματος του ελεγκτή του
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.,.............................................
Συγκεκριμένα δυνάμει της με αριθμ............/.../......../2019 εντολής ελέγχου διενεργήθηκε έλεγχος στον
προσφεύγοντα και διαπιστώθηκαν οι παρακάτω διαφορές μη δηλωθέντος εισοδήματος:
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΑΦΟΡΑ

7.1.1.1

Διαφορά εισοδήματος από Υπηρεσίες ελευθέρων
επαγγελμάτων από :

74.221,34

7.1.1. και 8.2.1-8.2.3

Προσαύξηση από συναλλαγές με τις εταιρείες

43.258,61

7.1.1.1

Προσαύξηση λόγω αναιτιολόγητων τραπεζικών πιστώσεων

30.962,73

7.1.1.3

Διαφορά λογιστικού προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματος

7.1.2.1

Διαφορά εισοδήματος από μερίσματα

2013

2014

50
1.473.473,65

www.solcrowe.gr /// 151

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ / ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΑΦΟΡΑ

7.1.2.3 και 8.2.1-8.2.3

Διαφορά εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις παροχές σε είδος

7.292,79

7.1.2.5

Διαφορά Κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα από:

48.817,08

7.1.2.5

Προσαύξηση λόγω αναιτιολόγητων τραπεζικών πιστώσεων

48.817,08

2013

2014

Ο προσφεύγων με την υποβολή της υπό κρίση ενδικοφανούς προσφυγής ζητά να γίνει δεκτή η εν λόγω
προσφυγή και να ακυρωθούν άλλως τροποποιηθούν οι ως άνω προσβαλλόμενες πράξεις προβάλλοντας
τους παρακάτω ισχυρισμούς :
Α.«Δικαιολόγηση πιστώσεων που κρίθηκαν α) ως «πρωτογενείς» (προσαύξηση περιουσίας) - εσφαλμένη
εκτίμηση από τη φορολογική αρχή του αποδεικτικού υλικού που εισέφερε - εσφαλμένη κατανομή
αποδεικτικού βάρους, β) ως εισόδημα από μισθωτή εργασία (αρ. 12 παρ. 2 ΚΦΕ).»
Χρήση 2013
1. Ως προς την προσαύξηση που έκρινε ο έλεγχος ότι προήλθε από τις συναλλαγές που σχετίζονται με την
εταιρεία .........................................., την εταιρεία...............................ως μέλους της .............................
…................................................. και συγκεκριμένα για τα ποσά:
8.021,52 €

Διαφορά μεταξύ καταβολών στον ελεγχόμενο από τις εν λόγω εταιρείες και δαπανών που
πραγματοποιήθηκαν από τον ελεγχόμενο για λογαριασμό των εταιρειών (Α)

31.329,03 €

Καταβολές δαπανών που πραγματοποίησε ο ελεγχόμενος ως διαχειριστής της εταιρίας
«........................................»

9.528,06 €

Καταβολές δαπανών που πραγματοποίησε ο ελεγχόμενος ως διαχειριστής της
«....................................................................»

Μείον 5.620,00 €

Αναλήψεις μετρητών που πραγματοποίησε ο ελεγχόμενος και συσχετίζονται με τις ανωτέρω
καταβολές

35.237,09

Διαφορά μεταξύ καταβολών του ελεγχόμενου και αναλήψεων (Β)

43.258,61 €

Προσαύξηση από διαφορά (Α) και (Β)

Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι τα ανωτέρω αφορούν συναλλαγές των εν λόγω εταιρειών, οπότε είναι
γνωστής προέλευσης γεγονός που συνομολογεί και ο έλεγχος και συνεπώς δεν αποτελεί προσαύξηση
σύμφωνα με την ΠΟΛ 1175/2017. Περαιτέρω, επικουρικώς αναφέρει ότι το ισόποσο του ως άνω ποσού
καλύπτεται και από τις αναλήψεις ύψους 35.000 και 8.109,50 τις οποίες είχε επικαλεσθεί και στον έλεγχο
αλλά δεν έγιναν δεκτές λόγω μη προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών. Με την υπό κρίση
ενδικοφανή προσφυγή προσκομίζει τα εν λόγω δικαιολογητικά και συνεπώς δια της προσκόμισης αυτών
ζητά οι ισχυρισμοί του να γίνουν αποδεκτοί (σχετ. ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΤΕ 35.000 και σχ. ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΤΕ
8.109,50).
2.Ως προς την προσαύξηση που διαπιστώθηκε λόγω μη αιτιολόγησης των παρακάτω τραπεζικών
πιστώσεων ισχυρίζεται ότι αιτιολογούνται ως κάτωθι:
Ποσό που
αντιστοιχεί στον
Ημερομηνία ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
Δικαιούχοι
Αιτιολογία Ποσό σε
ελεγχόμενο
Ισχυρισμός
Προσκομισθέντα
Α/Α Συναλλαγής ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Λογαριασμού Συναλλαγής Ευρώ
(υπόχρεος)
προσφεύγοντος
στοιχεία
1......
......, 2.

8/3/2013

Κατάθεση
Μετρητών

7.962,73

22
Κατάθεση

21/2/201

25/6/201

152 ///www.solcrowe.gr

ΤΗΜΑ
ΑΝΑΛΗΨ

ρη

ΕΙΣ

ανάληψη

17.200

επιστροφή

1......

3

ΣΧ.ΠΑΡΑΡ

θεση από
7.962,73 προγενέστε

Ευρώ σε λογ/

21

Επανακατά

......, 2. Επιταγών
Ευρώ άλλων 40.000,00
Τ

ταμειακής
20.000,00

διευκόλυνσ
από

ΣΧ.21
ης

1...... ...... , 2.

Επανακατά

ΣΧ.ΠΑΡΑΡ

................, 3. Κατάθεση

θεση από

ΤΗΜΑ
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Ποσό που
αντιστοιχεί στον
Ημερομηνία ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
Δικαιούχοι
Αιτιολογία Ποσό σε
ελεγχόμενο
Ισχυρισμός
Προσκομισθέντα
Α/Α Συναλλαγής ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Λογαριασμού Συναλλαγής Ευρώ
(υπόχρεος)
προσφεύγοντος
στοιχεία
32

Μετρητών

3
................, 4.

3.000,00

3.000,00 προγενέστε

Ευρώ σε λογ/

ΑΝΑΛΗΨ

ρη

ΕΙΣ

ανάληψη

17.200

30.962,73

Φορολογικό έτος 2014
1.Ως προς τις παρακάτω πιστώσεις για τις οποίες κρίθηκε ότι έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 12
παρ.2 περ. η του ν.4172/2013 ισχυρίζεται ότι δεν αφορούν εισόδημα -αντάλλαγμα για την παροχή
υπηρεσιών προς την ................................................................................ αλλά αφορούν καταβολές για
απόδοση εισφορών ΤΣΜΕΔΕ. Ο έλεγχος απέρριψε τους ισχυρισμούς του διότι δεν
προσκόμισε παραστατικά των δαπανών που διενήργησε, τα οποία και προσκομίζει με την υπό
κρίση ενδικοφανή προσφυγή (ΣΧ. Παράρτημα, εισφορές.........................).

Ημερομηνία ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ Αιτιολογία
Α/Α Συναλλαγής ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Συναλλαγής

Ποσό σε
Ευρώ

Ποσό που
αντιστοιχεί στον
ελεγχόμενο
(υπόχρεος).

Ισχυρισμός
προσφεύγοντος

Καταβολές για πληρωμή
3.856,45 ΤΣΜΕΔΕ για λογαριασμό
της

Προσκομισθέντα
στοιχεία

ΣΧ.ΠΑΡΑΡΤΗ
ΜΑ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ

117 14/4/2014

7.712,90

121 19/6/2014

1.763,70

Καταβολές για πληρωμή
881,85 ΤΣΜΕΔΕ για λογαριασμό
της

ΣΧ.ΠΑΡΑΡΤΗ
ΜΑ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ

124 16/9/2014

2.983,57

Καταβολές για πληρωμή
1.491,79 ΤΣΜΕΔΕ για λογαριασμό
της

ΣΧ.ΠΑΡΑΡΤΗ
ΜΑ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ

125 3/10/2014

1.188,57

Καταβολές για πληρωμή
594,29 ΤΣΜΕΔΕ για λογαριασμό
της

ΣΧ.ΠΑΡΑΡΤΗ
ΜΑ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ

127 8/12/2014

936,82

Καταβολές για πληρωμή
468,41 ΤΣΜΕΔΕ για λογαριασμό
της

ΣΧ.ΠΑΡΑΡΤΗ
ΜΑ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ

14.585,56

7.292,79

2.Ως προς την προσαύξηση που διαπιστώθηκε λόγω μη αιτιολόγησης των παρακάτω τραπεζικών
πιστώσεων ισχυρίζεται ότι αιτιολογούνται ως κάτωθι:

Ημερομηνία ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
Αιτιολογία
Α/Α Συναλλαγής ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Συναλλαγής

Ποσό σε
Ευρώ

11
9

23/4/2014

13
6

12/3/2014

ΚΑΤΑΘΕΣΗ

17/3/2014

ΣΥΜΨΗΦ/ΚΗ
45.000,00
ΕΓΓΡΑΦΗ

13
7

Ποσό που
αντιστοιχεί στον
ελεγχόμενο
(υπόχρεος).

2.259,61

1.129,81

30.000,00

15.000,00

77.259,61

Ισχυρισμός
προσφεύγοντ ος
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΌ ΤΗΝ
ΚΟΡΗ ΤΟΥ

Προσκομισθέντα
στοιχεία
ΣΧ.32

ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΕΤΕΡΟ
ΣΧ.136
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜ

ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ
22.500,00
ΣΧ.137
ΕΤΕΡΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜ
38.629,81

www.solcrowe.gr /// 153

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ / ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Β. Επιβολή φόρου επί μερισμάτων (άρ. 36 ν.4172/2013) κατ’ εσφαλμένη εφαρμογή του άρ. 38 του
ν.4174/2013 (Γενικός κανόνας απαγόρευσης καταχρήσεων).
Εν προκειμένω, η φορολογική αρχή έκρινε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 38 του
ν.4174/2013 στη φορολογία μερισμάτων του άρθρου 36 ΚΦΕ. Ειδικότερα κρίθηκε ότι ο προσφεύγων από
κοινού με τον κ..........................., ως ασκούντες απόλυτο μετοχικό έλεγχο στην «........................
.........................» (η Εταιρεία), προέβησαν σε σειρά «διευθετήσεων» κατά τον εταιρικό και φορολογικό
χειρισμό των κερδών και του μετοχικού κεφαλαίου (ΜΚ) της Εταιρείας στο διάστημα 2010-2016, οι οποίες
[δήθεν] δεν συνάδουν με τη συνήθη επιχειρηματική πρακτική και οδηγούν στην αλληλοαντιστάθμιση ή
αλλοληακύρωσή τους, με σκοπό την αποφυγή φόρου μερισμάτων. Συγκεκριμένα ο έλεγχος έκρινε ότι από
τον ισολογισμό που υπέβαλε η εταιρία «.......................................» της 31/12/2013 προκύπτει ότι κατά την
ημερομηνία που μειώθηκε το εταιρικό της κεφάλαιο κατά 3.251.873,30 € με ταυτόχρονη επιστροφή στους
εταίρους, το υπόλοιπο κερδών εις νέον ήταν 3.923.103,41 €. Κατά τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου της
εταιρίας «.......................................» δεν καταβλήθηκε κανένας φόρος από τους εταίρους. Ο έλεγχος έκρινε
ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις τεκμηρίωσης φοροαποφυγής για τις καταστάσεις που ορίζονται στο άρθρο
38§3 του ν. 4174/2013 και συγκεκριμένα έκρινε ότι έχουν εφαρμογή η περίπτωση β' και γ' του εν λόγω
άρθρου και ειδικότερα:
β) υφίσταται διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων που δεν συνάδουν με μια συνήθη επιχειρηματική
συμπεριφορά. Συγκεκριμένα ο έλεγχος έκρινε ότι δεν συνάδει με μια συνήθη επιχειρηματική πρακτική η
πράξη μείωσης κεφαλαίου και επιστροφής του στους εταίρους καθώς από τις 31/12/2010 που υπάρχει
ηλεκτρονική πληροφόρηση των δηλώσεων της εταιρίας .......................................... μέχρι τις 31/12/2016 δεν
έχει γίνει διανομή κερδών ενώ τα αποτελέσματα εις νέον την 31/12/2016 ήταν 7.846.305,24 € και το
καταβλημένο εταιρικό κεφάλαιο 2.381.940,90 €.
γ) η διευθέτηση η σειρά διευθετήσεων περιλαμβάνει στοιχεία που έχουν ως αποτέλεσμα την
αλληλοαντιστάθμιση ή την αλληλοακύρωσή τους. Ο έλεγχος έκρινε ότι οι αποφάσεις μειώσεων του
κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών και εν συνεχεία αυξήσεων αυτού μέσω κεφαλαιοποιήσεως
αποθεματικών αλληλοαντισταθμίζονται και αλληλοακυρώνονται στην περίπτωση που θεωρηθεί ότι η λήψη
των αποφάσεων αφορούν την λειτουργικότητα της εταιρίας και επίσης δεν έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς
του προσφεύγοντος ότι η μείωση κεφαλαίου έγινε με σκοπό να διατεθούν τα χρήματα σε λοιπές επενδύσεις
διότι έκρινε ότι δεν τεκμηριώνονται από τα προσκομισθέντα στοιχεία και από τα στοιχεία που προκύπτουν
από τις οικείες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.
Ωστόσο ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι η κρίση του ελέγχου είναι πλημμελώς αιτιολογημένη καθώς στην
οικεία έκθεση ελέγχου δεν εκτίθεντο τα υπό του νόμου απαιτούμενα περιστατικά που θα δικαιολογούσαν
την εφαρμογή του άρθρου 38 ΚΦΔ. Και συγκεκριμένα:
1. Σύμφωνα με την νομολογία του Δ.Ε.Ε. ως τεχνητή διευθέτηση νοείται μια αμιγώς επίπλαστη πράξη,
δηλαδή μια «εικονική» ενέργεια άλλως μια πράξη στερούμενη οικονομικής και εμπορικής ουσίας. Ενόψει
του χαρακτήρα του μετοχικού κεφαλαίου ως μέσου εξασφάλισης των εταιρικών δανειστών, η δέσμευση
των σχετικών κεφαλαίων των εισφερόντων μετόχων, δεν δικαιολογείται και καθίσταται επιχειρηματικά και
οικονομικά επιβαρυντική για τους ίδιους, όταν οι δανειστές δύνανται να ικανοποιηθούν και η εταιρεία
δύναται να χρηματοδοτηθεί από τα αδιανέμητα κέρδη της. Υπό την ανωτέρω έννοια, η μείωση του
μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας που τηρεί αποθεματικό αδιανέμητων κερδών, προς ανακούφιση του
σχετικού βάρους που έχουν ήδη υποστεί οι μέτοχοι, δια της δεσμεύσεως της ατομικής τους περιουσίας,
χάριν εξασφάλισης των δανειστών τους, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως πράξη
στερούμενη οικονομικής ή εμπορικής ουσίας.
2. Περαιτέρω ο έλεγχος δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη του το γεγονός ότι για την εφαρμογή του αρ. 38 του
Κ.Φ.Δ., πρέπει κατά ρητή νομοθετική πρόβλεψη να αποδεικνύεται από τη φέρουσα το βάρος απόδειξης
φορολογική Αρχή, αποφυγή φορολόγησης. Εν προκειμένω όμως, η ανωτέρω μείωση του
μετοχικού κεφαλαίου, δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να αποτελέσει τεχνητή διευθέτηση, με σκοπό
την αποφυγή καταβολής φόρου μερισμάτων για διανεμόμενα κέρδη, δεδομένου ότι, με τη μείωση του
μετοχικού κεφαλαίου δεν αποδεσμεύονται κέρδη, αλλά μετοχικό κεφάλαιο, τα δε κέρδη εξακολουθούν
να παραμένουν δεσμευμένα στην εταιρεία, υποκείμενα έτσι σε φορολόγηση κατά τη διανομή τους.
3. Ο ισχυρισμός του ελέγχου ότι «οι αυξήσεις και μειώσεις μετοχικού κεφαλαίου αλληλοσταθμίζονται» είναι
κατ' αρχάς μη νόμιμος και δεν συνάδει με την ορθή ερμηνεία της επίμαχης διάταξης. Εν προκειμένω, ο
ισχυρισμός περί αλληλοακύρωσης είναι παντελώς αβάσιμος για τον προφανή λόγο ότι καθεμία από τις
πράξεις αυξήσεως και μείωσης μετοχικού κεφαλαίου εξυπηρέτησαν κατ' αρχάς συγκεκριμένο (θεμιτό)
σκοπό, κυρίως όμως, καθεμία εξ αυτών δεν επέφερε ούτε θα μπορούσε να επιφέρει φορολογική συνέπεια
ή όφελος, ώστε να δύναται να τεθεί ζήτημα «αλληλοαντιστάθμισης» ή «αλληλοακύρωσης», περαιτέρω δε,
οι πράξεις αυτές ουδόλως σχετίζονται μεταξύ τους και έγιναν για εντελώς διαφορετική (θεμιτή) αιτία. Σε
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κάθε περίπτωση, αποδεικνύεται ότι ουδεμία σύνδεση ή αλληλουχία υπάρχει μεταξύ των αυξήσεων και
μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου και η κάθε μια από τις εν λόγω κινήσεις στο μετοχικό κεφάλαιο της
εταιρείας πραγματοποιήθηκαν επί σκοπώ και μάλιστα ορισμένες από αυτές πραγματοποιήθηκαν
υποχρεωτικά διότι επιβάλλονταν εκ του νόμου ((βλ. πρακτικά ΓΣ μετόχων σε ΣΧ. Παράρτημα «ΣΧ.
ΑΥΞΗΣΕΙΣ/ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΚ» όπου περιέχονται τα (έξι) πρακτικών των παραπάνω ΓΣ).
4. Οι διευθετήσεις δεν μπορούν να έπονται χρονικά της αποδιδόμενης «φοροαποφυγής» - μη νόμιμη κρίση
του ελέγχου. Οι αποδιδόμενες διευθετήσεις (αυξομειώσεις ΜΚ) δεν δύνανται, υπό οποιαδήποτε εκδοχή, να
στοιχειοθετήσουν φοροαποφυγή και να οδηγήσουν σε διορθωτικό προσδιορισμό φόρου για το φορολογικό
έτος 2014, καθόσον οι ενέργειες και αποφάσεις που επικαλείται ο ίδιος έλεγχος για την στοιχειοθέτηση «μη
γνήσιας διευθέτησης» και εν τέλει φοροαποφυγής (μεταξύ των οποίων οι από 2015 ΑΜΚ λόγω
συγχώνευσης επιχειρήσεων διά απορροφήσεως) ανάγονται σε μεταγενέστερο χρόνο του ελεγχόμενου
έτους και της επίμαχης μείωσης ΜΚ. Ο ισχυρισμός του ελέγχου ότι «Μια διευθέτηση μπορεί να
περιλαμβάνει περισσότερα από ένα στάδια ή μέρη» προδήλως έχει μόνον την έννοια ότι, ως μέσο
περάτωσης της φοροαποφυγής, μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες ενέργειες και στάδια για την
επέλευση του σκοπούμενου αποτελέσματος, δηλ. τη δημιουργία μίας επίπλαστης κατάστασης κατά την
οποία δεν οφείλεται φόρος.
5. Ο ισχυρισμός του ελέγχου ότι η μη διανομή ελάχιστου μερίσματος (αρ. 3 ΑΝ.148/1967) συνιστά
συμπεριφορά που ελέγχεται υπό το αρ. 38 ΚΦΔ ως αποκλίνουσα της συνήθους είναι αβάσιμος και τίθεται
μόνον προς δημιουργία εντυπώσεων και ενίσχυσης της (μη ορθής) αιτιολογίας και συμπερασμάτων
του ελέγχου, διότι, ως γνωστόν, η άνω νομοθετική διάταξη σκοπεί στην προστασία των μετόχων
μειοψηφίας (μικρομετόχων) από την μη διανομή μερισμάτων, ενώ, κυρίως, στις διατάξεις της παρ. 3 του
άνω άρθρου προβλέπεται ότι δεν διανέμεται μέρισμα κατόπιν απόφασης της ΓΣ με πλειοψηφία 70% των
μετόχων. Επομένως, ο έλεγχος καταχρηστικώς εμφανίζει ως αποκλίνουσα μία συμπεριφορά η οποία
προβλέπεται ευθέως στο νόμο και εφαρμόζεται διαχρονικά στις ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες, κατόπιν της
ανέλεγκτης απόφασης του ανώτατου οργάνου τους (Γενική Συνέλευση) διανέμουν κατά τη βούλησή τους
τα (ήδη φορολογηθέντα επ' ονόματί τους) εταιρικά κέρδη.
6. Ο ισχυρισμός του ελέγχου ότι το ποσό από ΑΜΚ από κεφαλαιοποίηση αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων
ν.2065/92 φορολογείται ως «μέρισμα», είναι αβάσιμος διότι, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 αρ. 26 του
άνω νόμου, σε περίπτωση μείωσης του κεφαλαίου τους πριν από την πάροδο πέντε (5) ετών, η υπεραξία
δεν φορολογείται ως «μέρισμα» (ως αναφέρει ο έλεγχος, σελ.72 έκθεσης ελέγχου), αλλά, προστίθεται ως
διαφορά στα κέρδη της επιχείρησης.
7. Η «διευθέτηση» απαιτείται να είναι θετική ενέργεια (και όχι παράλειψη) - Ο έλεγχος νομιμοποιείται μόνο
να αγνοήσει τη διευθέτηση και όχι να διαπλάσει κατά την κρίση του τα πραγματικά περιστατικά της
υπόθεσης, υπάγοντας την απόληψη των συγκεκριμένων κεφαλαίων, σε φόρο εισοδήματος, ως μέρισμα.
Με βάση την Αρχή της νομιμότητας η Διοίκηση δεσμεύεται από το γράμμα του νόμου και δεν δύναται να
υπερβαίνει στο ρυθμιστικό πεδίο αυτού. Στην προκειμένη περίπτωσή συνεπώς, ακόμη και εάν η Διοίκηση
έχει τη νομιμοποίηση να αγνοήσει τη δήθεν τεχνητή μείωση και ακολούθως αύξηση κεφαλαίου,
ως φερόμενες διευθετήσεις (αυξομειώσεις ΜΚ), δεν νομιμοποιείται να διαπλάσσει ο ίδιος τα πραγματικά
περιστατικά της υπόθεσης, κατά την κρίση του, καθώς δεσμεύεται από την Αρχή της νομιμότητας, η οποία
του επιβάλλει να πράξει, ωσάν να μην υπήρξαν ποτέ αυτές οι αυξομειώσεις μετοχικού κεφαλαίου.
Ο έλεγχος εν προκειμένω θεωρεί ως γενομένη μία μη πραγματοποιηθείσα (κατά την άποψή του) διανομή
κερδών και τη φορολογεί με την επιβολή του αναλογούντος φόρου εισοδήματος, ως γενομένη, θεωρώντας,
μεταξύ άλλων, ως καταχρηστική (και την ανωτέρω παράλειψη ως τεχνητή μεθόδευση ;) η οποία,
σε συνδυασμό με μία δεύτερη τεχνητή μεθόδευση, δηλαδή τη δήθεν, μη συνάδουσα στην επιχειρηματική
πρακτική, μείωση κεφαλαίου, δημιούργησε φορολογικό πλεονέκτημα αποφυγής του οικείου φόρου
εισοδήματος. Ακόμη όμως κι αν ήθελε υποτεθεί ότι η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, θεωρητικά, μπορεί
να αποτελέσει και να αγνοηθεί από τον έλεγχο, ο τελευταίος δεν δύναται να μετατρέψει, με την επίκληση
δήθεν τεχνητής μεθόδευσης, μία παράλειψη δηλ. την παράλειψη διανομής μερίσματος, σε θετική ενέργεια,
δηλαδή σε δήθεν γενομένη πλασματικά διανομή μερίσματος και να τη φορολογήσει κατ' επίκληση του αρ.
38 ΚΦΔ, καθώς παραβιάζει την παρ. 2 που ορίζει ότι ως διευθέτηση που μπορεί να αγνοηθεί είναι μόνο
θετική ενέργεια, η δε παράλειψη επ' ουδενί, με βάση τον νόμο, δεν μπορεί να θεωρηθεί διευθέτηση και να
αγνοηθεί, μεταβάλλοντας την ο έλεγχος σε θετική ενέργεια, όπως και πράττει. Εξάλλου, το υπόλοιπο
κερδών εις νέο (της ΑΕ) παραμένει αυτούσιο στα βιβλία της εταιρείας και θα φορολογηθεί νομίμως, κατόπιν
της (ελεύθερης) απόφασης των μετόχων στο μέλλον περί διανομής τους, ή κατά τον απώτατο χρόνο ήτοι
αυτόν της λύσης της εταιρείας.
8. Από καθήκον αληθείας (δεδομένου ότι ουδεμία νόμιμη υποχρέωση έχει να αποδείξει τον τρόπο διάθεσης
της περιουσίας του), σημειώνει ότι η ελεγχόμενη (ως καταχρηστική) μείωση μετοχικού κεφαλαίου
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αποφασίσθηκε από κοινού με τον συνεταίρο του, προκειμένου, μέσω της επιστροφής των κεφαλαίων τους,
να ενισχυθεί η ρευστότητά μας και να απελευθερωθούν κεφάλαια προς ολοκλήρωση άλλων έργων που
εκπονούσαν οι ομόρρυθμες εταιρείες ................................................... και ........................................
.......................... Όπως προκύπτει από τις προσαγόμενες καρτέλες των άνω εταιρειών, το διάστημα που
ακολούθησε την επίμαχη μείωση κεφαλαίου (Ιουν. 2014 και έπειτα) πραγματοποίησε πληρωμές και
επενδύσεις ύψους άνω των € 500.000,00 (σχετ. Παράρτημα «ΣΧ..............................................», όπου
περιέχονται λογιστικές καρτέλες (λογ. 50 ΕΓΛΣ) προμηθευτών των άνω εταιρειών στις οποίες εμφανίζονται
οι προς αυτούς καταβολές κατά το διάστημα που ακολουθεί την μείωση ΜΚ). Επομένως, ο ισχυρισμός του
αποδεικνύεται πλήρως. Επίσης, είναι αβάσιμος ο ισχυρισμός του ελέγχου ότι, μετά την επίμαχη μείωση ΜΚ,
οι άνω επενδύσεις δεν εμφανίσθηκαν στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, αφού το φορολογικό έτος
2015 αμφότεροι δηλώσαν, ως αντικειμενική δαπάνη, την αύξηση των εταιρικών κεφαλαίων των δύο ΟΕ
(κωδ. 743) που εν συνεχεία απορροφήθηκαν από την ΑΕ και οι οποίες καλύφθηκαν (ως τεκμήρια) με
ανάλωση κεφαλαίου, διότι, τα ποσά από την επίμαχη μείωση μετοχικού κεφαλαίου έτους 2014 δεν
δηλώθηκαν στον σχετικό κωδικό της δήλωσης (κωδ. 781), διότι δεν είχαν αποτελέσει αντίστοιχα τεκμήριο
στο παρελθόν κατά το χρόνο εισφοράς τους μέσω ΑΜΚ στην ΑΕ (βλ. και παρ. 7 της ΠΟΛ 1003/2017).
Επομένως, ο έλεγχος, προκειμένου και μόνο να ενισχύσει την θέση του, παρότι προδήλως γνωρίζει την
άνω διάταξη από την οποία προκύπτει ότι η πραγματικότητα απεικονίσθηκε και στις δηλώσεις ΦΕ,
όλως καταχρηστικώς επιδιώκει να μας εμφανίσει ως ανακόλουθους και τους ισχυρισμούς μας ως
αναπόδεικτους.
9. Παραβίαση των διατάξεων της Ε.2167/2019 και της αρχής της αναλογικότητας. Με τις διατάξεις της
Ε.2167/2019, με τις οποίες δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή του αρ. 38 ΚΦΔ και οι οποίες είναι
δεσμευτικές για τη διοίκηση (αρ. 9 ΚΦΔ), ορίζεται μεταξύ άλλων ότι απαιτείται «συνολική ανάλυση και
αξιολόγηση της διευθέτησης ή σειράς διευθετήσεων από τη Φορολογική Διοίκηση, η οποία φέρει και το
σχετικό βάρος της απόδειξης, υπό το πρίσμα της αρχής της αναλογικότητας».
10. Επέμβαση στην ατομική και επιχειρηματική ελευθερία (αρ. 5 Σ), επέμβαση στην περιουσία του
προσώπου του φορολογουμένου (αλλά και του -τρίτου-προσώπου της Εταιρείας αρ. 17 Σ, αρ. 1 ΠΠΠ
ΕΣΔΑ). Η προσβαλλόμενη θίγει ευθέως τις διατάξεις του αρ. 5 Σ παρ. 1 που κατοχυρώνει την ελευθερία
της οικονομικής δραστηριότητας, στην οποία περιλαμβάνεται η ελευθερία επιλογής και ασκήσεως του
εμπορίου, ώστε να δύνανται οι πολίτες να δραστηριοποιούνται κερδοσκοπικώς στο πλαίσιο της
ανταγωνιστικής αγοράς. Επίσης αντιτίθεται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 του Συντάγματος και
άρ. 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, κυρωθείσης με το άρθρο πρώτο του
ν.δ/τος 53/1974 (Α' 256), οι οποίες κατοχυρώνουν το δικαίωμα κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου στην
ακώλυτη απόλαυση των αγαθών και της περιουσίας του. Στην προκείμενη περίπτωση, διά των
προσβαλλομένων επιβλήθηκε φόρος επί μη κτηθέντος (ανύπαρκτου) εισοδήματος, το οποίο ουδέποτε
απέκτησα (μερίσματα) και η κτήση του οποίου τελεί υπό τη διακριτική ευχέρεια του σώματος της
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (τρίτου προσώπου). Ως προαναφέρθηκε, ουδόλως
αποφεύχθηκε η καταβολή φόρου για τα εν λόγω μερίσματα, τα οποία παραμένουν αυτούσια στα οικονομικά
αποτελέσματα της εταιρείας και θα υπαχθούν σε φόρο κατά τη διανομή τους στο μέλλον ή τη λύση της
εταιρείας. Επίσης, διά της προσβαλλομένης θίγεται ο πυρήνας της επιχειρηματικής ελευθερίας τόσο του
ιδίου, όσο και του νομικού προσώπου της Εταιρείας, αφού η «υποχρεωτική» διανομή κερδών συνεπάγεται
την ανάγκη τροποποίησης των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, κατά παράβαση των κανόνων
της οριστικότητας των οικονομικών καταστάσεων και της αρχής της ασφάλειας των συναλλαγών που
υπηρετεί η δημοσιότητα των πράξεων των ανωνύμων εταιρειών. Ειδικότερα, ο κρινόμενος καταλογισμός
οδηγεί ανεπίτρεπτα σε αναδρομική μεταβολή και τροποποίηση των ιδίων κεφαλαίων της
Εταιρείας (μετοχικό κεφάλαιο, υπόλοιπο κερδών εις νέο) μετά την πάροδο μακρού χρονικού διαστήματος
(άνω των 5 ετών) από την οριστικοποίηση των οικονομικών καταστάσεων. Είναι σαφές ότι είναι μη νόμιμη η
επαναφορά του μετοχικού κεφαλαίου στο προ της επίμαχης μειώσεως ΜΚ, ύψος, διότι συνιστά
ανεπίτρεπτη ανάκληση της δημοσιευθείσας διοικητικής πράξης των αρμοδίων αρχών (Υπηρεσία ΜΑΕ
Περιφέρειας και ΓΕΜΗ) με την οποία εγκρίθηκε η επίμαχη μείωση μετοχικού κεφαλαίου το 2014.
Α. Ως προς τον πρώτο ισχυρισμό: «Δικαιολόγηση πιστώσεων που κρίθηκαν α) ως «πρωτογενείς»
(προσαύξηση περιουσίας) - εσφαλμένη εκτίμηση από τη φορολογική αρχή του αποδεικτικού υλικού που
εισέφερε - εσφαλμένη κατανομή αποδεικτικού βάρους, β) ως εισόδημα από μισθωτή εργασία (αρ. 12 παρ.
2 ΚΦΕ).»
Επειδή στο άρθρο 48 παρ.3 του ν.2238/1994 (Όπως το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 48
προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν.3888/2010 (ΦΕΚ Α' 175/30-9-2010) και σύμφωνα με το
άρθρο 20 του ιδίου νόμου ισχύει από 30/9/2010 και μετά) ορίζεται:
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«Ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων λογίζεται και κάθε εισόδημα που δεν μπορεί να
υπαχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες Α' έως Ζ' της παρ. 2 του άρθρου 4.Σε προσαύξηση περιουσίας που
προέρχεται από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία, ο φορολογούμενος μπορεί να κληθεί να
αποδείξει είτε την πραγματική πηγή ή αιτία προέλευσής της είτε ότι φορολογείται από άλλες διατάξεις είτε
ότι απαλλάσσεται από το φόρο με ειδική διάταξη, προκειμένου αυτό να μην φορολογηθεί ως εισόδημα από
υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων της χρήσης κατά την οποία επήλθε η προσαύξηση.».
Επειδή στην παρ.4 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 ορίζεται:
«Κάθε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από παράνομη ή αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή ή αιτία
θεωρείται κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.».
Επειδή στο άρθρο 39 του ν.4174/2013 ορίζεται:
«Σε περίπτωση διαπίστωσης προσαύξησης περιουσίας κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 21 του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος, η προσαύξηση αυτή δεν υπόκειται σε φορολογία, εφόσον ο φορολογούμενος
αποδείξει την πραγματική πηγή αυτής, καθώς επίσης και ότι αυτή είτε έχει υπαχθεί σε νόμιμη φορολογία
είτε απαλλάσσεται από το φόρο σύμφωνα με ειδικές διατάξεις.».
Επειδή στην απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ 1175/2017 «Διευκρινίσεις για θέματα ελέγχου
προσαύξησης περιουσίας» μεταξύ άλλων ορίζεται:
«1. Δεν υφίσταται προσαύξηση περιουσίας κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 48 του Ν. 2238/1994 ή
της παρ. 4 του άρθρου 21 του Ν.4172/2013 , στην περίπτωση κατά την οποία είναι εμφανής η πηγή
προέλευσης ενός χρηματικού ποσού, το οποίο εμφανίζεται ως πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του
ελεγχόμενου φυσικού προσώπου (π.χ. εισόδημα από κεφάλαιο, εισόδημα από κινητές αξίες, εισόδημα Δ'
πηγής του Ν.2238/1994, πώληση περιουσιακών στοιχείων, δάνειο, κ.τλ.), ακόμα και αν το ποσό αυτό δεν
συμπεριελήφθη στις σχετικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ενώ υπήρχε σχετική υποχρέωση. Στις
περιπτώσεις αυτές, εφόσον οι εν λόγω πιστώσεις συνεπάγονται φορολογική υποχρέωση στον φόρο
εισοδήματος, ο καταλογισμός δεν θα γίνεται κατ' επίκληση των ανωτέρω διατάξεων, αλλά των, κατά
περίπτωση, εφαρμοστέων διατάξεων του Ν.2238/1994 ή του Ν.4172/2013, αναλόγως του είδους
του εισοδήματος.
2. Γενικά, επισημαίνεται ότι πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να λογισθεί και να φορολογηθεί ως
εισόδημα της παρ. 3 του άρθρου 48 του Ν. 2238/1994 ή της παρ. 4 του άρθρου 21 του Ν.4172/2013 του
δικαιούχου του λογαριασμού, εφόσον δεν καλύπτεται με τα δηλωθέντα εισοδήματά του, ούτε από άλλη
συγκεκριμένη και αρκούντως τεκμηριωμένη, ενόψει των συνθηκών, πηγή ή αιτία, είτε την οποία αυτός
επικαλείται, κατόπιν κλήσης του από τη Διοίκηση για παροχή σχετικών πληροφοριών ή προηγούμενη
ακρόαση, είτε την οποία εντοπίζει η φορολογική αρχή στο πλαίσιο της λήψης των προβλεπόμενων στο
νόμο, αναγκαίων, κατάλληλων και εύλογων μέτρων ελέγχου.
Σημειώνεται ότι ο φορολογούμενος οφείλει κατ' αρχήν, να ανταποκριθεί στην κλήση της ελεγκτικής αρχής
να της χορηγήσει τα αναγκαία και εύλογα, ενόψει των συνθηκών, στοιχεία διευκρίνισης και επαρκούς
δικαιολόγησης της περιουσιακής του κατάστασης, η οποία προδήλως δεν ανταποκρίνεται σε εκείνη που
προκύπτει από τα στοιχεία των φορολογικών του δηλώσεων. Η άρνηση ή η παράλειψη του
φορολογούμενου να παράσχει τις παραπάνω πληροφορίες ή η αδυναμία του να τεκμηριώσει επαρκώς τους
ισχυρισμούς προς δικαιολόγηση των επίμαχων ποσών λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτίμηση από τη
φορολογική αρχή των αποδείξεων σε βάρος του...
Σε περίπτωση που δεν προσκομίζονται στοιχεία για επένδυση ή κίνηση λογαριασμού ημεδαπής ή
αλλοδαπής, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών (για παράδειγμα,
διότι έχει παρέλθει ο χρόνος που η τράπεζα ή άλλο ίδρυμα έχει υποχρέωση διαφύλαξης των σχετικών
αρχείων), γίνονται δεκτοί οι ισχυρισμοί του ελεγχόμενου, εκτός αν η φορολογική αρχή αιτιολογημένα
απορρίψει αυτούς στη βάση άλλων στοιχείων που διαθέτει.
Σε κάθε περίπτωση, εάν διαπιστωθεί ότι η απόκτηση της επένδυσης έλαβε χώρα σε χρόνο εκτός των
φορολογικών ετών που περιλαμβάνονται στην εντολή ελέγχου, ή το εισερχόμενο έμβασμα αλλοδαπής
προέρχεται από καταθέσεις / πραγματικά εισοδήματα προγενέστερων ετών της ελεγχόμενης περιόδου, οι
εν λόγω πιστώσεις θεωρούνται δικαιολογημένες για το ελεγχόμενο διάστημα και δεν θεμελιώνεται, εξ αυτού
του λόγου, επέκταση του φορολογικού ελέγχου στα προγενέστερα αυτά έτη, εκτός εάν και στο μέτρο που
είναι απολύτως αναγκαίο για την διακρίβωση της υπαγωγής σε φόρο ή νόμιμης απαλλαγής από αυτόν των
κεφαλαίων από τα οποία προέρχονται οι εν λόγω πιστώσεις, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί
παραγραφής.
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5. Ειδικότερα, σχετικά με τον έλεγχο υποθέσεων για προσαύξηση περιουσίας παρέχονται οι ακόλουθες
διευκρινίσεις προκειμένου να υπάρχει ομοιόμορφη αντιμετώπιση των υποθέσεων:
5.1. Ως προς τον χρόνο μεταξύ ανάληψης και επανακατάθεσης ισχύουν τα αναγραφόμενα στο ΔΕΑΦ Α
1144110 ΕΞ 2015/5.11.2015 έγγραφό μας...
5.4. Ο χαρακτηρισμός μιας πίστωσης σε λογαριασμό στον οποίο συμμετέχει ο ελεγχόμενος ως
προερχόμενης ή σχετιζόμενης με ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα εξετάζεται ως πραγματικό
γεγονός. Εφόσον αποδειχθεί ότι προέρχεται από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή
προσδιορίζεται το είδος της παρασχεθείσας υπηρεσίας και ο λήπτης αυτής ή το πωληθέν αγαθό και ο
αγοραστής αυτού, τότε φορολογείται, κατά περίπτωση, με τις οικείες διατάξεις του Ν. 2238/1994 (άρθρα 28,
40,48 κ.λπ.) ή την παρ.1 του άρθρου 21 του Ν.4172/2013 και υπόκειται σε τυχόν λοιπές φορολογίες (π.χ.
ΦΠΑ), εάν δεν έχει ήδη φορολογηθεί.
Στην περίπτωση που ο ελεγχόμενος συμμετέχει σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο (ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, ΕΠΕ,
ΙΚΕ), κοινωνία ή κοινοπραξία, και το ποσό που πιστώνεται σε λογαριασμό στον οποίο συμμετέχει το φυσικό
πρόσωπο είναι ποσό που αποδεικνύεται ότι αφορά συναλλαγές ή εισόδημα ή περιουσία του νομικού
προσώπου ή κοινωνίας ή κοινοπραξίας, δεν συνιστά προσαύξηση περιουσίας, καθώς είναι γνωστής
προέλευσης. Στην περίπτωση αυτή το ποσό δύναται να συνιστά δάνειο (αν τούτο προκύπτει από τις
σχετικές εγγραφές στα βιβλία ή από άλλα στοιχεία), ή ταμειακή διευκόλυνση, ανάλογα με τα πραγματικά
περιστατικά της κάθε περίπτωσης, κατά την κρίση του ελέγχου.
Επισημαίνεται ότι αν αυτό το ποσό επεστράφη στο νομικό πρόσωπο (ή κοινωνία ή κοινοπραξία) πριν από
την διενέργεια του ελέγχου, τότε αποτελεί δάνειο ή ταμειακή διευκόλυνση (ανάλογα με τα πραγματικά
περιστατικά) για το φυσικό πρόσωπο και η τυχόν απόδοση (υπεραξία) αποτελεί εισόδημα του φυσικού
προσώπου εφόσον στο νομικό πρόσωπο επεστράφη μόνο το κεφάλαιο.
Σε κάθε περίπτωση οι σχετικές πιστώσεις αξιολογούνται σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα της
επιχείρησης, λαμβανομένου υπόψη και του αναλογούντος ΦΠΑ, ανάλογα με την περίπτωση. Σε περίπτωση
που ο φορολογούμενος επικαλείται μεν τη λήψη δανείου από ελληνική ή αλλοδαπή επιχείρηση, αλλά δεν
υπάρχει σχετικό έγγραφο βέβαιης χρονολογίας ούτε και μπορεί να αποδειχθεί η λήψη του δανείου αυτού
από άλλα στοιχεία (π.χ. κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών του δανειστή ή του δανειζόμενου από τις οποίες
να προκύπτει δόση ή επιστροφή χρημάτων), τότε ο ισχυρισμός του φορολογούμενου περί δανείου δεν
μπορεί να γίνει δεκτός...».
Επειδή στο με αριθμ. ΔΕΑΦ Α 1144110 ΕΞ 2015/5.11.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Ελέγχων μεταξύ
άλλων αναφέρεται:
«8. Η προσαύξηση της περιουσίας που προκύπτει από τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών πρέπει να
τεκμηριώνεται επαρκώς, καθόσον αναλήψεις / καταθέσεις μπορεί να αφορούν συναλλαγές-κινήσεις που δεν
συνιστούν κατ' ανάγκη φορολογητέο εισόδημα.
Περαιτέρω μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών εξετάζονται και διερευνάται ο
λόγος που πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές μεταφοράς των ποσών αυτών αφού προσκομίσει ο
φορολογούμενος τα σχετικά έγγραφα. Δηλαδή το θέμα που πρέπει να εξετάζεται δεν είναι ο χρόνος που
μεσολαβεί μεταξύ ανάληψης και κατάθεσης στον ίδιο ή άλλο τραπεζικό λογαριασμό αλλά αν τα
αναληφθέντα ποσά υπερκαλύπτουν δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων ή λοιπών δαπανών, έτσι
ώστε να μην δικαιολογούνται μεταγενέστερες καταθέσεις ίσου ή άλλου ποσού στον ίδιο ή άλλο λογαριασμό.
Σ' αυτήν την περίπτωση μπορεί να αποδειχθεί και να τεκμηριωθεί από τον έλεγχο ότι, οι συγκεκριμένες
αναλήψεις που έγιναν από τον φορολογούμενο από έναν ή περισσότερους λογαριασμούς δαπανήθηκαν
για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων ή λοιπών δαπανών οπότε δεν μπορεί να θεωρηθεί εφικτή
η επανακατάθεση των ποσών αυτών σε ίδιους ή άλλους λογαριασμούς.
Επιπλέον ο έλεγχος κρίνει και τεκμηριώνει εάν πρόκειται ή όχι για «πρωτογενείς καταθέσεις», δηλαδή για
ποσά που προέρχονται από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία και δεν προέρχονται από
αναλήψεις από άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς.
Σημειώνεται ότι δεν αντίκειται στη φορολογική νομοθεσία η ανάληψη χρηματικών ποσών και η
αποδεδειγμένη επανακατάθεση μέρους ή του συνόλου αυτών και ούτε προβλέπεται χρονικός περιορισμός
για την διαδικασία κίνησης χρηματικών κεφαλαίων.».
Επειδή στο άρθρο 64 του ν.4174/2013 ορίζεται:
«Η Φορολογική Διοίκηση έχει την υποχρέωση να παρέχει σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολογία για τη νομική
βάση, τα γεγονότα και τις περιστάσεις που θεμελιώνουν την έκδοση πράξεως και τον προσδιορισμό
φόρου.».
Επειδή στο άρθρο 65 του ν.4174/2013 ορίζεται:
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«Σε περίπτωση αμφισβήτησης πράξης προσδιορισμού φόρου στα πλαίσια ενδικοφανούς προσφυγής, ο
φορολογούμενος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που προβαίνει στην εν λόγω αμφισβήτηση φέρει το βάρος
της απόδειξης της πλημμέλειας της πράξης προσδιορισμού του φόρου.».
Επειδή από τον διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστώθηκαν ανά έτος οι παρακάτω διαφορές εισοδήματος που
αφορούν σε προσαύξηση και σε εισοδήματα από επαγγελματική δραστηριότητα:
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΑΦΟΡΑ

7.1.1.1

Διαφορά εισοδήματος από Υπηρεσίες ελευθέρων επαγγελμάτων από:

74.221,34

7.1.1. και 8.2.1-8.2.3

Προσαύξηση από συναλλαγές με τις εταιρείες

43.258,61

7.1.1.1

Προσαύξηση λόγω αναιτιολόγητων τραπεζικών πιστώσεων

30.962,73

7.1.1.3

Διαφορά λογιστικού προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματος

7.1.2.3 και 8.2.1-8.2.3

Διαφορά εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις - παροχές
σε είδος

7.1.2.5

Διαφορά Κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα από :

48.817,08

7.1.2.5

Προσαύξηση λόγω αναιτιολόγητων τραπεζικών πιστώσεων

48.817,08

2013

2014

50,00
7.292,79

Επειδή ο προσφεύγων με την υποβολή της υπό κρίση ενδικοφανούς προσφυγής αμφισβητεί τις
διαπιστώσεις του ελέγχου και προς τεκμηρίωση των προβαλλόμενων ισχυρισμών του προσκομίζει μεταξύ
άλλων και στοιχεία τα οποία ως αναφέρεται και στην εισήγηση απόψεων της ελεγκτικής αρχής δεν είχαν
τεθεί στην διάθεση του ελέγχου.
Για τις υπό κρίση συναλλαγές ανά έτος και λαμβάνοντας υπόψη τα προσκομισθέντα στοιχεία, σε
συνδυασμό με τα αναφερόμενα στην εισήγηση απόψεων της ελεγκτικής αρχής επί των προσκομισθέντων
στοιχείων αναφέρονται τα εξής:
Χρήση 2013
1. Ως προς την προσαύξηση που έκρινε ο έλεγχος ότι προήλθε από τις συναλλαγές που σχετίζονται με την
εταιρεία ......................................................................., την εταιρεία ............................. ως μέλους της
.............................................................................. Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι αφορούν συναλλαγές των
εν λόγω εταιρειών, οπότε είναι γνωστής προέλευσης γεγονός που συνομολογεί και ο έλεγχος και συνεπώς
δεν αποτελεί προσαύξηση σύμφωνα με την ΠΟΛ 1175/2017. Περαιτέρω, επικουρικώς αναφέρει ότι το
ισόποσο του ως άνω ποσού καλύπτεται και από τις αναλήψεις ύψους 35.000 και 8.109,50 τις οποίες
είχε επικαλεσθεί και στον έλεγχο αλλά δεν έγιναν δεκτές λόγω μη προσκόμισης των
σχετικών δικαιολογητικών. Με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή προσκομίζει τα εν λόγω δικαιολογητικά
και συνεπώς δια της προσκόμισης αυτών ζητά οι ισχυρισμοί του να γίνουν αποδεκτοί (σχετ. ΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΤΕ 35.000 και σχ. ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΤΕ 8.109,50).
H ελεγκτική αρχή ως προς τις συναλλαγές με τις ανωτέρω εταιρείες όπως προκύπτει από την οικεία έκθεση
ελέγχου είχε διαπιστώσει προσαύξηση ως εμφανίζεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα Α:
Πίνακας Α
ΠΡΟΣΑΥ=ΗΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΑΠΌ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ με «........................................»,
και «.........................................................................................»,
Α. ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ
12.700,00

ποσά που κατέβαλαν στον ελεγχόμενο υπάλληλοι της εταιρίας «..................................................» προκειμένου να
εξοφληθούν δάνεια,
(σελίδα 17)

4.386,12

ποσά που κατέβαλαν στον ελεγχόμενο υπάλληλοι της εταιρίας «..........................................................» για τις κρατήσεις
του ελεγχόμενου στο
ΤΣΜΕΔΕ, (σελίδα 17)

656.698,13

ποσά που ο ελεγχόμενος έλαβε από την εταιρία «........................................»,
και προκύπτει ότι αναλώθηκαν καθώς προκύπτει ότι καταβλήθηκαν εντός της χρήσης 2013 από την κίνηση του
λογαριασμού Ταμείο 38.00 (σελ.19)

673.784,25

Σύνολο (Α)
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Β. ΠΟΣΑ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΛΩΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
578.800,00

Ποσά αναλήψεων που έγιναν για λογαριασμό της εταιρείας «.......................................................» (σελίδα 61 και 62)

2.000,00

Αναλήψεις που πραγματοποίησε ο ελεγχόμενος για δαπάνες της εταιρείας (ΤΣΜΕΔΕ)(σελίδα 22)

84.962,73

Αναλήψεις που πραγματοποίησε ο ελεγχόμενος για δαπάνες της εταιρείας (σελ.63)

665.762,73

Σύνολο (Β)

8.021,52

Διαφορά (1)=(Α)-(Β)

Γ. ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΛΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΌΤΙ ΔΕΝ
ΕΙΧΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΥΤΩΝ
31.329,03

ποσά που κατέβαλε ο ελεγχόμενος ως διαχειριστής της εταιρίας «...................................................», (βάσει καρτέλας
35.02)(σελίδα 20)

9.528,06

ποσά
που
κατέβαλε
ως
διαχειριστής
της
«....................................................................................», (σελίδα 20)

40.857,09

Σύνολο (Γ)

Δ. ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡ.(Γ)
5.620,00

Αναλήψεις μετρητών που πραγματοποίησε ο ελεγχόμενος και συσχετίζονται με τις ανωτέρω καταβολές (σελ.63)

35.237,09

Διαφορά (2)=(Γ)-(Δ)

43.258,61

Συνολική διαφορά (1)+(2)

Άποψη της φορολογικής αρχής ως προς τον πίνακα Α σε σχέση με τα προσκομισθέντα στοιχεία
«Ο προσφεύγων εν προκειμένω επικαλείται νέα στοιχεία. Στον έλεγχο δεν ήταν διαθέσιμο το παραστατικό
ανάληψης ποσού 35.000,00 € που προσκόμισε με την προσφυγή του, όπως αναφέρεται στη σελίδα 66 της
συνταχθείσας έκθεσης ελέγχου. Από το παραστατικό που προσκόμισε προκύπτει ότι το ποσό των
34.521,30 € αφορά ανάληψη χαρτονομισμάτων και κερμάτων που αναγράφονται στο παραστατικό.
Επισημαίνουμε ότι για τις περιπτώσεις που έγινε αποδεκτό από τον έλεγχο ότι οι αναλήψεις αφορούν
αναλήψεις μετρητών ο έλεγχος αποδέχεται στη συνταχθείσα έκθεση ελέγχου (σελίδες 62 έως 65 για το
ποσό των 84.962,73 €) ότι το ποσό που ήταν διαθέσιμο στον ελεγχόμενο δύναται να αφορά τα ποσά που
κατέβαλλε είτε για λογαριασμό εταιριών που είναι διαχειριστής είτε για εξόφληση προσωπικών δανείων, είτε
για τις εισφορές του στο ΤΣΜΕΔΕ. Κατά συνέπεια η άποψη της φορολογικής αρχής είναι ότι
η αδικαιολόγητη προσαύξηση της περιουσίας του ελεγχόμενου που προσδιορίσθηκε από τον έλεγχο για το
Οικονομικό Έτος 2014 (74.221,34 €, σελίδα 66) δικαιολογείται με τα νέα στοιχεία ως προς το ποσό
των34.521,30 €...
..Σχετικά με την ανάληψη ποσού 8.109,50 € που ο προσφεύγων προσκόμισε ως νέο στοιχείο το
παραστατικό ανάληψης από το οποίο όμως δεν προκύπτει ότι έγινε ανάληψη χαρτονομισμάτων, αφού δεν
αναγράφονται τα χαρτονομίσματα όπως στην περίπτωση της ανάληψης του ποσού των 35.000,00 €. Κατά
συνέπεια, η άποψη της φορολογικής αρχής είναι ότι δεν τεκμηριώνεται η άποψη του προσφεύγοντος ότι το
εν λόγω ποσό επανακατατέθηκε σε λογαριασμό του καθότι δεν προκύπτει ότι η ανάληψη που επικαλείται
αφορά ανάληψη χαρτονομισμάτων.».
Επειδή ο έλεγχος περιορίζει (στην περίπτωση της ανάληψης των 35.000,00 ευρώ) και απορρίπτει (στην
περίπτωση των 8.109,50 ευρώ) την δυνατότητα επανακατάθεσης με απλή αναφορά στην μη αναγραφή των
χαρτονομισμάτων στο σχετικό πίνακα του τραπεζικού παραστατικού ανάληψης. Ωστόσο δεδομένου ότι η
συμπλήρωση του συγκεκριμένου πίνακα δεν γίνεται πάντα, η μη συμπλήρωσή του δεν σημαίνει ότι το εν
λόγω ποσό δεν αναλήφθηκε σε μετρητά. Δεδομένου ότι από τον έλεγχο δεν αποδείχθηκε ότι τα
συγκεκριμένα ποσά είτε αναλώθηκαν είτε μεταφέρθηκαν σε άλλο λογαριασμό, οι επικαλούμενες αναλήψεις
του προσφεύγοντος συνολικού ποσού 43.109,50 ευρώ δύναται να δικαιολογήσουν τις επιπλέον καταβολές
στις οποίες προέβη ο προσφεύγων για λογαριασμό της εταιρείας και συνεπώς από τις συναλλαγές του
ανωτέρω πίνακα Α δεν υφίσταται θέμα προσαύξησης.
Φορολογικό έτος 2014
1.Ως προς τις παρακάτω πιστώσεις για τις οποίες κρίθηκε ότι έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 12
παρ.2 περ. η του ν.4172/2013 ισχυρίζεται ότι δεν αφορούν εισόδημα -αντάλλαγμα για την παροχή
υπηρεσιών προς την ........................................................................... αλλά αφορούν καταβολές για
απόδοση εισφορών ΤΣΜΕΔΕ. Ο έλεγχος απέρριψε τους ισχυρισμούς του διότι δεν προσκόμισε
παραστατικά των δαπανών που διενήργησε, τα οποία και προσκομίζει με την υπό κρίση ενδικοφανή
προσφυγή (ΣΧ. Παράρτημα, εισφορές.......................).
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Πίνακας Β

Ημερομηνία ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
Αιτιολογία Ποσό σε
Α/Α Συναλλαγής ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Συναλλαγής
Ευρώ

Ποσό που
αντιστοιχεί
στον
ελεγχόμενο
(υπόχρεος)

Ισχυρισμός προσφεύγοντ ος

Προσκομισθέντα
στοιχεία

117 14/4/2014

7.712,90

3.856,45

ΣΧ.ΠΑΡΑΡΤΗ
Καταβολές για πληρωμή ΤΣΜΕΔΕ
ΜΑ
για λογαριασμό της
ΕΙΣΦΟΡΕΣ

121 19/6/2014

1.763,70

881,85

ΣΧ.ΠΑΡΑΡΤΗ
Καταβολές για πληρωμή ΤΣΜΕΔΕ
ΜΑ
για λογαριασμό της
ΕΙΣΦΟΡΕΣ

124 16/9/2014

2.983,57

1.491,79

ΣΧ.ΠΑΡΑΡΤΗ
Καταβολές για πληρωμή ΤΣΜΕΔΕ
ΜΑ
για λογαριασμό της
ΕΙΣΦΟΡΕΣ

125 3/10/2014

1.188,57

594,29

ΣΧ.ΠΑΡΑΡΤΗ
Καταβολές για πληρωμή ΤΣΜΕΔΕ
ΜΑ
για λογαριασμό της
ΕΙΣΦΟΡΕΣ

127 8/12/2014

936,82

468,41

ΣΧ.ΠΑΡΑΡΤΗ
Καταβολές για πληρωμή ΤΣΜΕΔΕ
ΜΑ
για λογαριασμό της
ΕΙΣΦΟΡΕΣ

14.585,56

7.292,79

Άποψη της Φορολογικής αρχής ως προς τον πίνακα Β
Ο προσφεύγων εν προκειμένω επικαλείται νέα στοιχεία. Τα στοιχεία που προσκόμισε αφορούν το χρόνο
καταβολής των επίμαχων κρατήσεων για τις καταθέσεις που αναφέρονται στη σελίδα 30 της συνταχθείσας
έκθεσης ελέγχου.
Από τα στοιχεία που προσκομίστηκαν όμως προκύπτει ότι οι καταβολές στο ΤΣΜΕΔΕ είχαν γίνει πριν τις
καταθέσεις. Επομένως, κατά την άποψη της φορολογικής αρχής δεν υφίσταται η εφαρμογή της
περίπτωσης ή της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013, καθώς τα ποσά που πιστώθηκαν σε
λογαριασμό του προσφεύγοντος είχαν ήδη πληρωθεί από τον ίδιο. Κατά συνέπεια δεν υφίσταται εισόδημα
του προσφεύγοντος από τις επίμαχες καταθέσεις.
Σχετικά με την πηγή προέλευσης του ποσού που έγιναν οι πληρωμές όπως επισημαίνεται και στη
συνταχθείσα έκθεση οι αναλήψεις που έγιναν σε μετρητά υπερκαλύπτουν το επίμαχο ποσό των 7.292,79 €.
Επομένως, κατά την άποψή μας δικαιολογείται η πηγή προέλευσης του εν λόγω ποσού από τα επιπλέον
στοιχεία που προσκόμισε ο ελεγχόμενος.».
2. Ως προς την προσαύξηση που διαπιστώθηκε λόγω μη αιτιολόγησης της παρακάτω τραπεζικής πίστωσης
ισχυρίζεται ότι αιτιολογείται ως κάτωθι:

Ημερομηνία ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
Αιτιολογία
Α/Α Συναλλαγής ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Συναλλαγής
119 23/4/2014

Ποσό
σε
Ευρώ

Ποσό που αντιστοιχεί
στον ελεγχόμενο
(υπόχρεος).

2.259,61 1.129,81

Ισχυρισμός
προσφεύγοντος
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΌ
ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΤΟΥ

Προσκομισθέντα
στοιχεία
ΣΧ.32

Άποψη της φορολογικής αρχής
«Ο προσφεύγων εν προκειμένω επικαλείται νέα στοιχεία. Τα στοιχεία που προσκόμισε αφορούν Υπεύθυνη
Δήλωση της κόρης του. Η επιχειρηματολογία του εν προκειμένω δεν έχει συνάφεια με όσα αναφέρονται στη
σελίδα 70 της συνταχθείσας έκθεσης ελέγχου και αφορούν τη μη προσκόμιση του παραστατικού κατάθεσης
καθώς δεν προκύπτει ότι η κατάθεση έγινε από την κόρη του......
Επειδή για τις παρακάτω τραπεζικές πιστώσεις ο προσφεύγων είτε δεν πρόβαλε κανένα ισχυρισμό είτε
ισχυρίσθηκε τα κάτωθι χωρίς να προσκομίζει νεότερα στοιχεία:
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Χρήση 2013

Ημερομηνία
Α/Α Συναλλαγής

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Δικαιούχοι
Λογαριασμού

Αιτιολογία
Συναλλαγής

Κατάθεση
Μετρητών
Ευρώ σε λογ/

Ποσό σε
Ευρώ

22

8/3/2013

1.................
............, 2.

21

21/2/2013

1.................
............, 2.

Κατάθεση
Επιταγών
40.000,00
Ευρώ άλλων Τ

25/6/2013

1.................
............ , 2.
..............., 3.
..............., 4.
5................

Κατάθεση
Μετρητών
Ευρώ σε λογ/

32

7.962,73

3.000,00

Ποσό που
αντιστοιχεί
στον
ελεγχόμενο
Ισχυρισμός
(υπόχρεος) προσφεύγοντος

Επανακατάθεση
από
7.962,73
προγενέστερη
ανάληψη
20.000,00

Προσκομισθέντα
στοιχεία

ΣΧ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ
17.200

επιστροφή
ταμειακής
διευκόλυνσης
από

Επανακατάθεση
από
3.000,00
προγενέστερη
ανάληψη

(1)

(2)

ΣΧ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ
17.200

(1)

30.962,73

Φορολογικό έτος 2014
Ποσό που
αντιστοιχεί
στον
ελεγχόμενο
(υπόχρεος)

Ημερομηνία ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
Αιτιολογία
Α/Α Συναλλαγής ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Συναλλαγής

Ποσό σε
Ευρώ

109 03/01/2014

10.000,00 10.000,00

ΑΝΕΥ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥ

Ισχυρισμός προσφεύγοντος

Προσκομισθέντα
στοιχεία

136 12/3/2014

ΚΑΤΑΘΕΣΗ

30.000,00 15.000,00

ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΕΤΕΡΟ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΣΧ.136

(3)

137 17/3/2014

ΣΥΜΨΗΦ/ΚΗ
45.000,00 22.500,00
ΕΓΓΡΑΦΗ

ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΕΤΕΡΟ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΣΧ.137

(3)

129 24/12/2014

374,54

187,27

ΑΝΕΥ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥ

85.374,54 47.687,27

Ως προς τις τραπεζικές πιστώσεις με την ένδειξη (1): Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι αφορούν
επανακαταθέσεις αναλήψεων μετρητών συνολικού ποσού 17.200,00 ευρώ. Επισημαίνεται ότι για τις εν
λόγω αναλήψεις το μεγαλύτερος μέρος αυτών έχει πραγματοποιηθεί 20
σε ημερομηνία μεταγενέστερη των υπό κρίση τραπεζικών πιστώσεων ενώ σε κάθε περίπτωση αποτελούν
μικρά ποσά αναλήψεων μετρητών που από την επισκόπηση αυτών και ενόψει των διδαγμάτων της λογικής
και της κοινής πείρας, διαπιστώνεται ότι δεν αναλήφθηκαν προκειμένου να αποταμιευθούν και να
κατατεθούν μεταγενέστερα, αλλά για την κάλυψη καταναλωτικών αναγκών του προσφεύγοντος.
Ως προς την τραπεζική πίστωση με την ένδειξη (2): Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι αφορά σε επιστροφή
ταμειακής διευκόλυνσης από τρίτο πρόσωπο (από..................................). Για τον εν λόγω ισχυρισμό
προσκομίζει χειρόγραφο σημείωμα του..............................., ωστόσο πέραν του εν λόγω εγγράφου δεν
προσκομίζει κανένα άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η βέβαιη χρονολογία της αρχικής χορήγησης
του ποσού των 40.000,00 ευρώ από τον προσφεύγοντα στο ως άνω πρόσωπο. Ως εκ τούτου ο εν λόγω
ισχυρισμός του δεν τεκμηριώνεται.
Ως προς τις τραπεζικές πιστώσεις με την ένδειξη (3): Ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι αφορούν σε μεταφορές
από άλλον τραπεζικό του λογαριασμό. Ωστόσο ο προσφεύγων δεν προσκόμισε κανένα στοιχείο που να
προκύπτει ο τραπεζικός λογαριασμός από τον οποίο έγινε η μεταφορά των χρημάτων.
Επειδή κατόπιν των ανωτέρω η τελικώς προσδιορισθείσα προσαύξηση με βάση την παρούσα Απόφαση
έχει ως εξής :
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Α/Α

ΧΡΗΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ
ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΩΣ
(ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ)
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΡΘΡΟΥ
ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΩΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
12 ΚΦΕ ΒΑΣΕΙ
ΒΑΣΕΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΟΓΗΘΗΚΑΝ
ΒΑΣΕΙ ΔΕΔ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ
(ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ) ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 48
ΠΑΡ.3 του Ν.2238/1994 ΚΑΙ
21 ΠΑΡ.4 του Ν.4272/2013
ΒΑΣΕΙ ΔΕΔ

1

2013

74.221,34

0,00

43.258,61

30.962,73

2

2014

48.817,08

7.292,79

7.292,79

48.817,08

Β. Ως προς την επιβολή φόρου επί μερισμάτων (άρ. 36 ν.4172/2013) κατ' εφαρμογή του άρθρου 38 του
ν.4174/2013 (Γενικός κανόνας απαγόρευσης καταχρήσεων).
Επειδή στο {start}άρθρο 38{end} του ν.4174/2013 ορίζεται:
«1. Κατά τον προσδιορισμό φόρου, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να αγνοεί κάθε τεχνητή διευθέτηση ή
σειρά διευθετήσεων που αποβλέπει σε αποφυγή της φορολόγησης και οδηγεί σε φορολογικό πλεονέκτημα.
Οι εν λόγω διευθετήσεις αντιμετωπίζονται, για φορολογικούς σκοπούς, με βάση τα χαρακτηριστικά της
οικονομικής τους υπόστασης.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ως «διευθέτηση» νοείται κάθε συναλλαγή, δράση, πράξη,
συμφωνία, επιχορήγηση, συνεννόηση, υπόσχεση, δέσμευση ή γεγονός. Μια διευθέτηση μπορεί να
περιλαμβάνει περισσότερα από ένα στάδια ή μέρη.
3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων είναι τεχνητή εφόσον στερείται
οικονομικής ή εμπορικής ουσίας. Για τον καθορισμό του τεχνητού ή μη χαρακτήρα μιας διευθέτησης ή
σειράς διευθετήσεων, η Φορολογική Διοίκηση εξετάζει εάν αυτές αφορούν μια ή περισσότερες από τις
ακόλουθες καταστάσεις:
α) ο νομικός χαρακτηρισμός των μεμονωμένων σταδίων από τα οποία αποτελείται μια διευθέτηση είναι
ασυμβίβαστος με τη νομική υπόσταση της διευθέτησης στο σύνολό της
β) η διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων εφαρμόζεται κατά τρόπο που δεν συνάδει με μια συνήθη
επιχειρηματική συμπεριφορά
γ) η διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων περιλαμβάνει στοιχεία που έχουν ως αποτέλεσμα την
αλληλοαντιστάθμιση ή την αλληλοακύρωσή τους
δ) η σύναψη συναλλαγών είναι κυκλικού χαρακτήρα
ε) η διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων οδηγεί σε σημαντικό φορολογικό πλεονέκτημα αλλά αυτό δεν
αντανακλάται στους επιχειρηματικούς κινδύνους, τους οποίους αναλαμβάνει ο φορολογούμενος ή στις
ταμειακές ροές του
στ) το αναμενόμενο περιθώριο κέρδους πριν από το φόρο είναι σημαντικό σε σύγκριση με το ύψος του
αναμενόμενου φορολογικού πλεονεκτήματος.
4. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ο στόχος μιας διευθέτησης ή σειράς διευθετήσεων συνίσταται στην
αποφυγή της φορολόγησης, εφόσον, ανεξαρτήτως από τις υποκειμενικές προθέσεις του φορολογούμενου
αντίκειται στο αντικείμενο, στο πνεύμα και στο σκοπό των φορολογικών διατάξεων που θα ίσχυαν σε άλλη
περίπτωση.
5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ένας δεδομένος στόχος πρέπει να θεωρείται κρίσιμος, εφόσον
οποιοσδήποτε άλλος στόχος που αποδίδεται ή θα μπορούσε να αποδοθεί στη διευθέτηση ή στη σειρά
διευθετήσεων φαίνεται αμελητέος, λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων της υπόθεσης.».
6. Για να καθοριστεί εάν η διευθέτηση ή η σειρά διευθετήσεων έχει οδηγήσει σε φορολογικό πλεονέκτημα με
την έννοια της παραγράφου 1, η Φορολογική Διοίκηση συγκρίνει το ύψος του οφειλόμενου φόρου από τον
φορολογούμενο, λαμβάνοντας υπόψη την εν λόγω διευθέτηση, με το ποσό που θα όφειλε ο ίδιος
φορολογούμενος υπό τις ίδιες συνθήκες, εν απουσία της εν λόγω διευθέτησης.».
Επειδή με την Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Ε.2167/2019 με θέμα «Οδηγίες για την εφαρμογή των
διατάξεων των {start}άρθρων 27 παρ. 5{end} και {start}56{end} του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
(Ν.4172/2013), και του {start}άρθρου 38{end} του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013)»
αναφέρεται:
«Με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013, ΚΦΔ) έχει τεθεί
γενικός αντικαταχρηστικός κανόνας (ΓΚΑΚ), κατόπιν ενσωμάτωσης του άρθρου 6 της Οδηγίας
2016/1164/ΕΕ (ATAD I). Το εν λόγω άρθρο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 4607/2019, προς τον
σκοπό της εναρμόνισης με το άρθρο 6 της Οδηγίας 2016/1164/ΕΕ του Συμβουλίου.
Με δεδομένο ότι οι φορολογικές διατάξεις, σε κάθε περίπτωση, ερμηνεύονται στενά, οι αντικαταχρηστικοί
κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται μόνο στις περιπτώσεις που έχει διαπιστωθεί πραγματική κατάχρηση των
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διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας, και πάντοτε υπό το πρίσμα των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου
5 του Συντάγματος οι οποίες θεμελιώνουν την αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων.
Επισημαίνεται ιδίως ότι, όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση του άρθρου 13 του Ν. 4607/2019, με
το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 38 ΚΦΔ, οι διατάξεις αυτές που θεσπίζουν αντικαταχρηστικούς κανόνες,
κατά τη διεθνή πρακτική, δεν τυγχάνουν και δεν προορίζονται να τυγχάνουν ευρείας και γενικευμένης
εφαρμογής αλλά εφαρμόζονται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις τεχνητών σχημάτων φοροαποφυγής.
Τέλος, επισημαίνεται ότι καθώς οι διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 5 είναι ειδικές σε σχέση με τις διατάξεις του
άρθρου 56 και του άρθρου 38 ΚΦΔ, ενώ οι διατάξεις του άρθρου 56 είναι ειδικότερες σε σχέση με τις
διατάξεις του άρθρου 38 ΚΦΔ. Όταν μια υπόθεση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής ειδικότερης διάταξης,
εξετάζεται μόνο υπό το πρίσμα αυτής και όχι υπό το πρίσμα των γενικότερων διατάξεων, ούτε σωρευτικά
ούτε εναλλακτικά.
Γ. ΑΡΘΡΟ 38 ΤΟΥ Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Γ.), ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ
ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν. 4607/2019 - ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΩΝ
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.4607/2019 τροποποιήθηκε το άρθρο 38 του Ν.4174/2013 (ΚΦΔ),
προκειμένου να εναρμονιστεί με το άρθρο 6 της Οδηγίας 1164/2016/ΕΕ του Συμβουλίου της Ε.Ε. για τη
θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής που έχουν άμεση επίπτωση στη λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς. Με τις νέες διατάξεις διατηρείται η συστηματική ένταξη της διάταξης του άρθρου 38
στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, προς τον σκοπό της γενικής εφαρμογής της σε όλους τους φόρους
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κ.Φ.Δ., δεδομένου ότι ο σκοπός της Οδηγίας 1164/2016/ΕΕ
(σχετική η παράγραφος 3 του Προοιμίου αυτής) είναι η θέσπιση ενός ελάχιστου επιπέδου προστασίας
στο εθνικό δίκαιο και επομένως τα κράτη - μέλη έχουν τη δυνατότητα αυστηρότερων ή και
ευρύτερων ρυθμίσεων.
2. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση επί του άρθρου 13 του Ν. 4607/2019 , με το οποίο τροποποιήθηκε
το άρθρο 38 του ΚΦΔ οι γενικοί κανόνες απαγόρευσης των καταχρήσεων (ΓΚΑΚ) περιλαμβάνονται στα
φορολογικά συστήματα για την αντιμετώπιση των καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών που δεν έχουν
ακόμη αντιμετωπιστεί με ειδικά στοχευμένες διατάξεις.
Ως εκ τούτου, η λειτουργία των ΓΚΑΚ, όπως αναφέρεται και στο προοίμιο της Οδηγίας 1164/2016/ΕΕ
(παράγραφος 11), έχει σκοπό να συμπληρώνει κενά, γεγονός που δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρμογή
ειδικών κανόνων κατά των καταχρήσεων (π.χ. διατάξεις περί ελεγχόμενων αλλοδαπών εταιρειών,
αντικαταχρηστικός κανόνας της Οδηγίας Μητρικών -Θυγατρικών, ειδικός αντικαταχρηστικός κανόνας του
άρθρου 56 του Ν.4172/2013 για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής στον τομέα των εταιρικών
αναδιαρθρώσεων, κ.λπ.).
3. Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) ορίζεται ότι κατά
τον προσδιορισμό του φόρου, η Φορολογική Διοίκηση δεν λαμβάνει υπόψη τυχόν διευθέτηση ή σειρά
διευθετήσεων οι οποίες, έχοντας συσταθεί με κύριο σκοπό ή με έναν από τους κύριους σκοπούς την
απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος που ματαιώνει το αντικείμενο ή τον σκοπό των
εφαρμοστέων φορολογικών διατάξεων, δεν είναι γνήσιες, συνεκτιμωμένων όλων των σχετικών στοιχείων
και περιστάσεων.
Το γεγονός αυτό προϋποθέτει τη συνολική ανάλυση και αξιολόγηση της διευθέτησης ή σειράς
διευθετήσεων από τη Φορολογική Διοίκηση, η οποία φέρει και το σχετικό βάρος της απόδειξης, υπό το
πρίσμα της αρχής της αναλογικότητας.
4. Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι για τους σκοπούς της παραγράφου 1,
ως «διευθέτηση»
νοείται
κάθε
συναλλαγή,
δράση,
πράξη,
συμφωνία,
επιχορήγηση,
συνεννόηση, υπόσχεση, δέσμευση ή γεγονός. Μια διευθέτηση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα από
ένα στάδια ή μέρη.
Σημειώνεται ότι η εφαρμογή του γενικού κανόνα απαγόρευσης των καταχρήσεων καταλαμβάνει
διευθετήσεις που πραγματοποιούνται τόσο στην ημεδαπή όσο και διασυνοριακά, τόσο εντός όσο και εκτός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Διευκρινίζεται επίσης ότι ο τύπος της συναλλαγής, δράσης, πράξης, συμφωνίας, κ.λπ., δηλαδή το γεγονός
εάν αυτή είναι γραπτή ή προφορική, δεν επηρεάζει τον χαρακτηρισμό της ως διευθέτησης, εφόσον
διαπιστώνεται αντικειμενικά ότι υπάρχει.
5. Με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του Κ.Φ.Δ. ορίζεται ότι η διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων είναι μη
γνήσια στον βαθμό που δεν τίθεται σε εφαρμογή για βάσιμους εμπορικούς λόγους που απηχούν την
οικονομική πραγματικότητα.
Περαιτέρω, προκειμένου για τον καθορισμό του γνήσιου ή μη χαρακτήρα μιας διευθέτησης ή σειράς
διευθετήσεων, η Φορολογική Διοίκηση εξετάζει αν αυτές αφορούν μία ή περισσότερες από τις εξής,
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ενδεικτικώς απαριθμούμενες, καταστάσεις όπως αυτές περιγράφονται στο κείμενο της Σύστασης της Ε.Ε.
2012/772/ΕΕ:
α) ο νομικός χαρακτηρισμός των μεμονωμένων σταδίων από τα οποία αποτελείται μια διευθέτηση είναι
ασυμβίβαστος με τη νομική υπόσταση της διευθέτησης στο σύνολό της.
Αυτό αφορά στην περίπτωση που υπάρχει πλήρης εικόνα της σειράς διευθετήσεων προκειμένου να
επιτευχθεί ο ορθός νομικός χαρακτηρισμός της συναλλαγής. Για παράδειγμα, αν μελετηθούν 24
μεμονωμένα ορισμένες συναλλαγές μπορεί να εμφανίζονται ως ίδια κεφάλαια, ενώ αν εξεταστεί ένας
αριθμός αλληλένδετων συναλλαγών τελικά χαρακτηρίζονται ως χρέος. Εν προκειμένω τα μεμονωμένα
στάδια είναι ασυμβίβαστα με τη νομική υπόσταση του συνόλου.
β) η διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων εφαρμόζεται κατά τρόπο που δεν συνάδει με μια συνήθη
επιχειρηματική συμπεριφορά.
Για παράδειγμα, προκειμένου για τη χρηματοδότηση εταιρείας εγκατεστημένη στη Χώρα Α από εταιρεία στη
χώρα Β παρεμβάλλεται τρίτη εταιρεία (conduit company) στη χώρα Γ, ώστε να εκμεταλλευτεί τις
ευνοϊκότερες διατάξεις της ΣΑΔΦ μεταξύ Β και Γ (treaty shopping) (π.χ. μειωμένος ή και μηδενικός
συντελεστής παρακράτησης επί του εισοδήματος των καταβαλλόμενων τόκων (back-to-back loan).
γ) η διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων περιλαμβάνει στοιχεία που έχουν ως αποτέλεσμα την
αλληλοαντιστάθμιση ή την αλληλοακύρωσή τους,
δ) η σύναψη συναλλαγών είναι κυκλικού χαρακτήρα,
ε) η διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων οδηγεί σε σημαντικό φορολογικό πλεονέκτημα αλλά αυτό δεν
αντανακλάται στους επιχειρηματικούς κινδύνους, τους οποίους αναλαμβάνει ο φορολογούμενος, ή στις
ταμειακές ροές του,
στ) το αναμενόμενο περιθώριο κέρδους πριν από τον φόρο είναι σημαντικό σε σύγκριση με το ύψος του
αναμενόμενου φορολογικού πλεονεκτήματος.
Για παράδειγμα, τα σχήματα που επωφελούνται από επιστροφές ή πιστώσεις φόρου ή από κανόνες
οριοθέτησης (ringfencing rules), που αφήνουν αφορολόγητο το εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης των
εταιρειών που εμπλέκονται σε διεθνείς συναλλαγές.
6. Με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του ΚΦΔ ορίζεται ότι όταν, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1,
διευθετήσεις ή σειρά διευθετήσεων κρίνονται μη γνήσιες, τότε η φορολογική υποχρέωση,
συμπεριλαμβανομένων σχετικών κυρώσεων, υπολογίζεται βάσει των διατάξεων που θα τύγχαναν
εφαρμογής εν απουσία της εν λόγω διευθέτησης.
Ειδικότερα, σε περίπτωση εφαρμογής του γενικού κανόνα απαγόρευσης των καταχρήσεων εφαρμόζονται
οι διατάξεις του Ν.4174/2013 ως προς τις επιβαλλόμενες κυρώσεις (σχετική η παράγραφος 11 του
Προοιμίου της Οδηγίας1164/2016/ΕΕ).
7. Περαιτέρω, για λόγους ασφάλειας δικαίου και προκειμένου να εξασφαλισθεί, σύμφωνα με
την παράγραφο 11 του Προοιμίου της Οδηγίας, ότι ο κανόνας του άρθρου 6 της Οδηγίας εφαρμόζεται με
ομοιόμορφο τρόπο, για την ερμηνεία της διάταξης ακολουθείται συμπληρωματικά η συναφής νομολογία του
ΔΕΕ και η Σύσταση της Ε.Ε. 2012/772/ΕΕ.
8. Επίσης, όσον αφορά την έννοια των όρων «τεχνητές (artificial) διευθετήσεις», η οποία περιλαμβανόταν
στις διατάξεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου 38 του ΚΦΔ όπως ίσχυε από 1.1.2014 έως και
31.12.2018 (ακολουθώντας το κείμενο της Σύστασης της Ε.Ε. 2012/772/ΕΕ, η οποία υιοθέτησε τη
νομολογία του ΔΕΕ (π.χ. Απόφαση ΔΕΕ Cadbury Schweppes C-196/04) και «μη γνήσιες (not-genuine)
διευθετήσεις», η οποία ακολουθείται από την Οδηγία 1164/2016/ΕΕ και καθώς και από το άρθρο 38 του
ΚΦΔ όπως ισχύει από 1.1.2019 και μετά (ορολογία η οποία τέθηκε για πρώτη φορά, με τις διατάξεις της
Οδηγίας 2015/121/ΕΕ σχετικά με την υιοθέτηση γενικού κανόνα απαγόρευσης των καταχρήσεων όσον
αφορά την Οδηγία Μητρικών - Θυγατρικών (2011/96/ΕΕ), το περιεχόμενο των διατάξεων της οποίας
έχει ενσωματωθεί στο εσωτερικό μας δίκαιο με τις διατάξεις της {start}παραγράφου 41 του άρθρου 72{end}
του Ν. 4172/2013), επισημαίνεται ότι για ερμηνευτικούς σκοπούς οι δύο όροι θεωρούνται ταυτόσημοι.
Προς διευκόλυνση ιδίως της Φορολογικής Διοίκησης αναφέρονται περιπτώσεις που έχουν κριθεί
νομολογιακά (ΔΕΕ) ότι δεν συνιστούν, χωρίς την εξέταση και άλλων δεδομένων της υπόθεσης, τεχνητές
διευθετήσεις (artificial) διευθετήσεις με σκοπό την φοροαποφυγή:
α) Η δημιουργία δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλο κράτος μέλος, είτε με τη μορφή γραφείου,
υποκαταστήματος κ.λπ. ή με τη μορφή θυγατρικής εταιρείας (Απόφαση ΔΕΕ Imperial Chemical Industries
(ICI) C-264/96, παρ. 26),
β) Το γεγονός ότι οι δραστηριότητες της δευτερεύουσας εγκατάστασης στο άλλο κράτος μέλος (κράτος
υποδοχής) είναι δραστηριότητες που θα μπορούσε να αναλάβει ο ίδιος ο φορολογούμενος στο κράτος
κατοικίας του (Απόφαση ΔΕΕ Cadbury Schweppes C-196/04), παρ. 69),
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γ) Το γεγονός ότι η εταιρεία έχει συσταθεί σε κράτος μέλος με αποκλειστικό σκοπό να επωφεληθεί από μια
ευνοϊκότερη νομοθεσία που ισχύει στο άλλο κράτος μέλος (Απόφαση ΔΕΕ Cadbury Schweppes C-196/04,
παρ. 37),
δ) Το γεγονός της ύπαρξης χαμηλότερης φορολογίας σε άλλο κράτος μέλος (Απόφαση ΔΕΕ Eurowings
Luftverkehr C-294/97, παρ. 44),
ε) Ο σκοπός της μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης (ομοίως),
στ) Η ύπαρξη ενός ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος σε άλλο κράτος μέλος (Απόφαση ΔΕΕ Cadbury
Schweppes &196/04,παρ. 36-38),
ζ) Η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στο άλλο κράτος μέλος, ακόμα και αν οι κρατικές ενισχύσεις δεν είναι
συμβατές με τη Συνθήκη (Απόφαση ΔΕΕ Cadbury Schweppes C-196/04,παρ. 55-60),
η) Η μεταφορά της έδρας ή της κατοικίας του φορολογούμενου σε άλλο κράτος μέλος (Απόφαση ΔΕΕ
Lasteyrie du Saillant C-9/02, παρ. 51).
9. Ως προς την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 38 του Ν.4174/2013 σε σχέση με τις Συμβάσεις
αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ), με την αιτιολογική έκθεση του Ν. 4607/2019 διευκρινίσθηκε ότι εάν
σε ΣΑΔΦ περιέχονται ειδικές διατάξεις κατά της φοροαποφυγής (π.ρ. Principle Purpose Test), τότε, εφόσον
ο σκοπός της μη γνήσιας διευθέτησης είναι η απόκτηση πλεονεκτήματος που παρέχεται από την οικεία
ΣΑΔΦ, οι διατάξεις αυτές υπερισχύουν σε κάθε περίπτωση του άρθρου 38 του Κ.Φ.Δ. και εφαρμόζονται
αποκλειστικά. Σε κάθε άλλη περίπτωση τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 38 Κ.Φ.Δ. και εφόσον
διαπιστωθεί ότι μια διευθέτηση έχει ως κύριο ή έναν από τους κύριους σκοπούς την απόκτηση φορολογικού
πλεονεκτήματος, τότε δεν χορηγούνται τα ευεργετήματα των ΣΑΔΦ.».
Επειδή στην με αριθμ. Πρωτ.Α.1293/2019 (Αριθ. ΦΕΚ: Β’ 3085/31-7-2019) Απόφαση του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε. με θέμα: «Πρόγραμμα ελέγχου προσώπων που τηρούν απλογραφικά βιβλία, για φορολογικά έτη
που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά» και συγκεκριμένα στο άρθρο 8 αυτής ορίζεται ο
έλεγχος Φοροαποφυγής και συγκεκριμένα στα πλαίσια του ελέγχου εξετάζεται η ύπαρξη τυχόν
διευθετήσεων για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4174/2013.
Επειδή στο με αριθμ. πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1109583 ΕΞ 2017/18-07-2017 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης
Φορολογικής Διοίκησης της ΑΑΔΕ αναφέρεται:
«...Επίσης, με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 22 του Ν.1828/1989, όπως αυτές ισχύουν, ορίζεται,
μεταξύ άλλων, ότι το συνολικό ποσό του αφορολόγητου αποθεματικού που χρησιμοποιήθηκε σε
παραγωγικές επενδύσεις στο διάστημα των τριών (3) ετών από τον χρόνο σχηματισμού του αφορολόγητου
αποθεματικού μεταφέρεται σε αύξηση του κεφαλαίου της επιχείρησης και απαλλάσσεται από το φόρο
εισοδήματος.
4. Όπως είχε γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων του προϊσχύοντος
Κ.Φ.Ε., το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων που είχε σχηματισθεί με τις διατάξεις του άρθρου
22 του Ν.1828/1989 μεταφέρεται σε αύξηση του κεφαλαίου της επιχείρησης και απαλλάσσεται από τον
φόρο εισοδήματος, δίχως ο νόμος να ορίζει προθεσμία για την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού αυτού
(σχετ. τα αριθ. πρωτ. Δ12Β 1140939 ΕΞ 2010/25.10.2010 και 1057054/10866/Β0012/3.08.2004 έγγραφά
μας).
5. Από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 1828/1989 ως
ειδικότερες κατισχύουν των γενικών διατάξεων του Κ.Φ.Ε., συνάγεται ότι κατά την κεφαλαιοποίηση (μετά
την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Ν.4172/2013) του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού του νόμου
αυτού που σχημάτισε η εταιρεία στις διαχειριστικές περιόδους 1993 έως και 2000, δεν οφείλεται φόρος
εισοδήματος, κατά ρητή διατύπωση του εν λόγω νόμου.».
Επειδή στο άρθρο 2 παρ.6 του ν.3220/2004 ορίζεται:
«Το συνολικό ποσό του αφορολόγητου αποθεματικού που χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση
επενδύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 μεταφέρεται, μετά την παρέλευση τριετίας από το
χρόνο σχηματισμού του αποθεματικού, σε αύξηση του κεφαλαίου της επιχείρησης και απαλλάσσεται από
το φόρο εισοδήματος.».
Επειδή γίνεται θεωρητικά δεκτό από το δίκαιο των ανωνύμων εταιρειών ότι το μετοχικό κεφάλαιο είναι η
σταθερή αφηρημένη μαθηματική ποσότητα που αναγράφεται στο καταστατικό με απόλυτο αριθμό,
προσδιορίζεται σε χρήμα και στο οποίο αντιστοιχεί η καθαρή περιουσία που πρέπει να τεθεί και να
παραμείνει στη διάθεση της εταιρείας. Διαφέρει από την εταιρική περιουσία, η οποία ως σύνολο εννόμων
σχέσεων (δικαιωμάτων και υποχρεώσεων) και καταστάσεων που επιδέχονται χρηματική αποτίμηση,
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αποτελεί μεταβλητό μέγεθος, υποκείμενο σε συνεχείς αυξομειώσεις κατά την λειτουργία της εταιρείας,
εφόσον αναφέρεται σε συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία, ενώ το μετοχικό κεφάλαιο αποτελεί σταθερό
μαθηματικό μέγεθος και εκφράζει αφηρημένη περιουσιακή αξία. Λαμβανομένου δε υπόψη, ότι η
εταιρική περιουσία αποτελεί την μόνη εξασφάλιση για τους εταιρικούς δανειστές, εφόσον στην
ανώνυμη εταιρεία οι εταίροι δεν ευθύνονται, κατ' αρχήν, προσωπικά για τις εταιρικές
υποχρεώσεις, καθίσταται αναγκαίο να σχηματίζεται και να παραμένει στην εταιρεία τουλάχιστον τόση
εταιρική περιουσία, όση αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο (αρχή της δέσμευσης της εταιρικής περιουσίας).
Ενόψει λοιπόν, της θεμελιώδους σημασίας του μετοχικού κεφαλαίου στην λειτουργία της ανώνυμης
εταιρείας, εφόσον, θεωρητικά τουλάχιστον, υφίσταται πάντοτε ένα δεσμευμένο ενεργητικό της ανώνυμης
εταιρείας ισόποσο με το μετοχικό κεφάλαιο που είναι «διαθέσιμο» για την εξόφληση των απαιτήσεων των
εταιρικών δανειστών, οποιαδήποτε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου υπόκειται σε αυστηρούς κανόνες,
ώστε να διασφαλίζεται η προστασία τους. Και τούτο διότι, η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου συνεπάγεται,
κατ' αρχήν, αποδέσμευση του ενεργητικού της α.ε., γεγονός το οποίο επιτρέπει την άμεση (αλλά
υπό όρους) επιστροφή του απελευθερωθέντος αυτού ενεργητικού στους μετόχους της, με
αντίστοιχη μείωση της δικής της διαθέσιμης περιουσίας, γεγονός το οποίο αυξάνει την εν
δυνάμει αφερεγγυότητά της έναντι των δανειστών της, και συνακόλουθα χειροτερεύει τη θέση τους,
ιδίως όταν η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου είναι «πραγματική» (και όχι ονομαστική), δηλαδή γίνεται με
επιστροφή «εν τοις πράγμασι» περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στους μετόχους της (βλ. οχ. Ευαγγ.
Περάκη «Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας - Κατ' άρθρο ερμηνεία», υπό άρθρο 4 σελ. 225 επ., έκδοση Γ'
έτος 2010, Β. Αντωνόπουλου «Δίκαιο Α.Ε. & ΕΠΕ» σελ. 133 επ. έκδοση 2009, με εκεί παραπομπές σε
βιβλιογραφία, Κ. Παμπούκη «Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρείας» τ. δεύτερο παρ. 38, 39, 60 έκδοση 1990).
Περαιτέρω, η διαδικασία μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας, διέπεται κυρίως από
τις προεκτεθείσες διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3, 4 και 5 του κ.ν. 2190/1920 (θεσμικός νόμος των α.ε.),
ερμηνευόμενες σε συνδυασμό και με άλλες διατάξεις του εταιρικού και λοιπού δικαίου, ενώ κρίσιμο
ερμηνευτικό εργαλείο αποτελεί και η Οδηγία 77/91/ΕΟΚ {εφεξής «Δεύτερη Οδηγία»), με την οποία
θεσπίστηκαν κοινοί κανόνες για την προστασία του μετοχικού κεφαλαίου των ανωνύμων εταιρειών και
συνακόλουθα των δανειστών τους, όπως τροποποιήθηκε στη συνέχεια από την Οδηγία 2006/68/ΕΚ, η
οποία ρύθμισε διάφορα ζητήματα σχετικά με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Από τις διατάξεις του
άρθρου 34 παρ. 1 εδ. α του κ.ν. 2190/1920 προκύπτει ότι η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου συνιστά
τροποποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας, και επομένως συντελείται κατά τις διατάξεις του
άρθρου 7β παρ. 11 του ιδίου νόμου, με την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (ΜΑΕ) της
σχετικής απόφασης του αρμοδίου εταιρικού οργάνου μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού, και
όπου απαιτείται, και της διοικητικής απόφασης για την έγκριση της τροποποίησης {βλ. σχ. άρθρο 4 παρ. 2
εδ. β', δηλ. για α.ε. με μετοχικό κεφάλαιο που υπερβαίνει τα 3.000.000 ευρώ). Από την καταχώριση της εν
λόγω απόφασης του αρμοδίου εταιρικού οργάνου (και όπου απαιτείται και της διοικητικής εγκριτικής
απόφασης) στο ΜΑΕ, γεννάται και η σχετική αξίωση των μετόχων έναντι της εταιρείας επί του συνόλου του
προϊόντος της μείωσης, δηλαδή στο αποδεσμευόμενο ενεργητικό της α.ε. που τους αναλογεί, η
οποία ικανοποιείται μόνον εφόσον προηγηθεί η ικανοποίηση των προϋφιστάμενων δανειστών,
δηλαδή εκείνων των οποίων οι απαιτήσεις προϋφίσταντο της δημοσιότητας της απόφασης για τη μείωση,
όπως επιτάσσουν οι επίμαχες διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 του ιδίου θεσμικού νόμου, διότι τότε
καθίσταται ληξιπρόθεσμη η σχετική απαίτηση των μετόχων, επί ποινή ακυρότητας των καταβολών που
έγιναν σ' αυτούς, κατά παράβαση των εν λόγω διατάξεων.
Σύμφωνα με τις ίδιες παραπάνω διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 1 εδ. α , αποκλειστικά αρμόδιο εταιρικό
όργανο για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου είναι η εξαιρετική ή καταστατική γενική συνέλευση των
μετόχων της ανώνυμης εταιρείας, η οποία αποφασίζει κατά κανόνα, με την αυξημένη απαρτία και
πλειοψηφία που ορίζουν τα άρθρα 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του νόμου αυτού. Εντούτοις, την μείωση του
μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να αποφασίσει και η έκτακτη γενική συνέλευση, καθ' οιονδήποτε χρόνο, όπως
και η καθολική γενική συνέλευση, δηλαδή εκείνη στην οποία παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι
που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς να απαιτείται έγγραφη πρόσκληση για την
νόμιμη σύγκλησή της, εφόσον συναινούν όλοι οι μέτοχοι στην πραγματοποίησή της και στη λήψη
απόφασης επί του συγκεκριμένου ζητήματος ( άρθρο 26 παρ. 3 του.ν. 2190/1920).
Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου αποδεσμεύει κατ' αρχήν ενεργητικό της ανώνυμης εταιρείας και
επιτρέπει την άμεση (αλλά υπό όρους) επιστροφή του απελευθερωθέντος αυτού ενεργητικού στους
μετόχους της. Ειδικότερα, με την «πραγματική» μείωση, που ενδιαφέρει εν προκειμένω, ενόψει του
πραγματικού του ερωτήματος, επιστρέφονται «εν τοις πράγμασι» κεφάλαια στους μετόχους, εφόσον
πληρωθούν οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920, δηλαδή ικανοποιηθούν οι
προϋφιστάμενοι δανειστές της εταιρείας, δηλαδή εκείνοι των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από τη
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δημοσιότητα της απόφασης για την μείωση ή, όπου απαιτείται, και της σχετικής εγκριτικής διοικητικής
πράξης, και είναι ληξιπρόθεσμες. Εφόσον οι απαιτήσεις των προϋφιστάμενων δανειστών δεν
είναι ληξιπρόθεσμες, η καταβολή στους μετόχους του προϊόντος της μείωσης προϋποθέτει ότι οι εν λόγω
δανειστές έχουν λάβει επαρκείς ασφάλειες. Τόσο οι δανειστές των οποίων οι απαιτήσεις είναι
ληξιπρόθεσμες, όσο και εκείνοι με μη ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, δικαιούνται να υποβάλουν αντιρρήσεις
στην εταιρεία κατά της πραγματοποίησης των ανωτέρω καταβολών, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών
από την παραπάνω δημοσιότητα. Είναι αυτονόητο ότι, οι υποβαλλόμενες αντιρρήσεις θα είναι κατά της
καταβολής και όχι κατά της απόφασης για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία μπορεί να
αποφασισθεί νόμιμα. Επί του βάσιμου των αντιρρήσεων κρίνει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της
εταιρείας κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, μετά από αίτηση της εταιρείας.
Εάν το δικαστήριο κρίνει τις αντιρρήσεις των δανειστών βάσιμες, τότε διατάσσει την εξόφληση των
ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων πριν από την καταβολή του αποδεσμευόμενου ενεργητικού στους μετόχους, ή
την παροχή επαρκών ασφαλειών για την εξόφληση των μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, διότι άλλως δεν
είναι επιτρεπτή η καταβολή στους μετόχους.(ΝΣΚ 167/2012).
Επειδή στο {start}άρθρο 45{end} του ν.2190/1920 ορίζεται:
«1.Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα μετά την αφαίρεσιν εκ των πραγματοποιηθέντων
ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζημίας, το κατά το νόμον αποσβέσεων και παντός άλλου
εταιρικού βάρους.
2. Τα καθαρά κέρδη διανέμονται κατά την εξής σειρά: α) αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμον ή το
καταστατικό κράτησις δια τακτικόν Αποθεματικόν,
"β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του
α.ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α')."
γ) το υπόλοιπον διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού.».
Επειδή στο {start}άρθρο 3{end} του ν.148/1967 ορίζεται:
«1. Αι ανώνυμοι εταιρείαι υποχρεούνται να διανέμουν εις μετρητά, κατά έτος εις τους μετόχους ποσοστόν
τουλάχιστον τριάκοντα πέντε επί τοις εκατόν (35%) επί των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεσιν μόνον
του τακτικού αποθεματικού και των κερδών από την εκποίηση μετοχών οι οποίες κατέχονται τουλάχιστον
από δεκαετίας και αντιπροσωπεύουν συμμετοχήν ανωτέρω του 20% επί του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου θυγατρικής των εταιρείας, εφ' όσον το κατά το παρόν άρθρο διανεμητέον τμήμα κερδών είναι
μεγαλύτερον από το προκύπτον εκ της εφαρμογής της διατάξεως της περιπτώσεως (β) της παραγράφου 2
του άρθρου 45 του ν. 2190/ 1920 "περί Ανωνύμων Εταιρειών", ως ούτως εκωδικοποιήθη δια του β.δ.
174/1963 "περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του ν.2190/1920" και ισχύει.
"Το καθαρό κέρδος που απομένει από την αποτίμηση χρηματοπιστωτικών μέσων στην εύλογη αξία τους
μετά την αφαίρεση των ζημιών από την ίδια αιτία δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του
υποχρεωτικού μερίσματος που προβλέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία."
"2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται αν η γενική συνέλευση των μετόχων με
πλειοψηφία τουλάχιστον εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου
αποφασίσει αυτό. Στην περίπτωση αυτήν, το μη διανεμόμενο μέρισμα μέχρι τουλάχιστον ποσοστού τριάντα
πέντε τοις εκατό (35%) επί των καθαρών κερδών, που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο,
μεταφέρεται στα βιβλία της εταιρείας σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση. Το
αποθεματικό αυτό υποχρεούται η ανώνυμη εταιρία εντός τετραετίας από το χρόνο του σχηματισμού του να
κεφαλαιοποιήσει, με έκδοση νέων μετοχών που παραδίδει δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους"
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρμόζονται εφόσον το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με
πλειοψηφία εβδομήντα τοις εκατό (70%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου".
4. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται επί των διανεμομένων κερδών των προερχομένων εξ
ισολογισμών εγκρινομένων υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων από της ενάρξεως ισχύος του
παρόντος Νόμου και εφεξής".
Επειδή στο {start}άρθρο 161 παρ. 2{end} του ν.4548/2018 ορίζεται:
«Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών μετά τις
μειώσεις της παραγράφου 1 και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που
λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω
του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της
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γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130
και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.».
Επειδή εν προκειμένω, όπως αναφέρεται στο πόρισμα της οικείας έκθεσης ελέγχου διαπιστώθηκαν τα
παρακάτω:
«Οι προσφεύγων καθώς και ο.........................................................έλαβαν τα παρακάτω ποσά
ως μείωση εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας «....................................................» :
REC ID

Τράπεζα

Λογαριασμός

Ημερομηνία Συναλλαγής

Αιτιολογία Συναλλαγής

Ποσό σε Ευρώ

16149

28/07/2014

273.473,65

16150

28/07/2014

1.200.000,00

16151

28/07/2014

1.473.473,65

ΣΥΝΟΛΟ

2.946.947,30

Ο έλεγχος διαπίστωσε ότι ως προς την κίνηση μείωσης εταιρικού κεφαλαίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις
εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 38 του ν. 4174/2013 που αναφέρονται στην φοροαποφυγή, δηλαδή
ότι με σειρά από διευθετήσεις καταστρατηγήθηκε η εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων.
Ειδικότερα διαπιστώθηκε ότι ενώ το υπόλοιπο κερδών εις νέον της εταιρίας ήταν 7.846.305,24 € στις
31/12/2016 η διανομή κερδών ήταν 0,00 € στα έτη που λειτουργεί η επιχείρηση και έχει ο έλεγχος
ηλεκτρονική ενημέρωση για τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Και συγκεκριμένα στα
δημοσιευθέντα οικονομικά στοιχεία της ως άνω επιχείρησης απεικονίζονται τα εξής:
Έτος

Φορολογητέα
Κέρδη

Αποτελέσματα
εις νέο
στις 31/12

2010

128.297,11

3.174.619,43

5.663.012,00

0

2011

155.446,80

3.274.936,02

5.663.012,00

0

2012

168.309,98

3.376.276,83

5.663.012,00

0

2013

856.077,37

3.927.990,89

5.663.012,00

2014

252.457,04

3.985.723,14

2.445.389,10

3.251.873,30

34.250,40

0

2015

5.620.825,93

7.777.001,02

2.407.390,20

1.649.999,47

1.612.000,40

0

2016

-257.969,06

7.846.305,24

2.381.940,90

594.000,00

568.550,70

0

5.495.872,77

2.214.801,50

Κεφάλαιο
στις 31/12

Μειώσεις
κεφαλαίου

Αυξήσεις
κεφαλαίου

Διανομή
Κερδών

0

Ο έλεγχος έκρινε ότι η σειρά των διευθετήσεων με βάση τις οποίες διαμορφώθηκε η παραπάνω κατάσταση
της καθαρής θέσης της εταιρείας δεν συνάδει με μια συνήθη επιχειρηματική συμπεριφορά.
Διαπιστώθηκε ότι στην ίδια χρονική περίοδο οι μειώσεις στο κεφάλαιο της εταιρίας που ήταν συνολικά
ποσού 5.495.872,77 € και κατά κύριο λόγο έγιναν με μετρητά, αντισταθμίστηκαν από αυξήσεις κεφαλαίου
συνολικά ποσού 2.214.801,50 €, που έγιναν κατά κύριο λόγο με αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων,
απορροφήσεις-συγχωνεύσεις ΟΕ που συμμετείχε ο προσφεύγων με τον κ. ................................... και με
κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεματικού, χωρίς ωστόσο οι συγκεκριμένες αυξομειώσεις στην καθαρή
θέση της εταιρίας να έχουν επιχειρηματική σκοπιμότητα.
Διαπιστώθηκε επίσης ότι με αποφάσεις των μετόχων (ήτοι του προσφεύγοντος και του
.......................................................), μέσω των Γενικών ή Έκτακτων Συνελεύσεων του Δ.Σ. της εταιρίας, δεν
γινόταν η διανομή του μερίσματος που προβλέπεται από το Νόμο ως ελάχιστο (άρθρο 3 του ν. 148/1967)
γεγονός που αντίκειται στη συνήθη επιχειρηματική συμπεριφορά που είναι η επίτευξη κέρδους και διανομής
αυτού προκειμένου να το καρπωθεί ο μέτοχος.
Από τα ανωτέρω κρίθηκε από τον έλεγχο ότι η παραπάνω σειρά διευθετήσεων περιλαμβάνει στοιχεία που
έχουν ως αποτέλεσμα την αλληλοαντιστάθμιση ή την αλληλοακύρωσή τους και σύμφωνα με τα όσα
ορίζονται στις περιπτώσεις β' και γ' της {start}παραγράφου 3 του άρθρου 38{end} του ν. 4174/2013 η
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παραπάνω σειρά διευθετήσεων τεκμηριώνει την ύπαρξη φοροαποφυγής καθώς οι μέτοχοι απέκτησαν
φορολογικό πλεονέκτημα και επωφελήθηκαν των κερδών της εταιρίας χωρίς να φορολογηθούν για τα
κέρδη ως φυσικά πρόσωπα. Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 38 του ν. 4174/2013 ο έλεγχος δεν
έλαβε υπόψη του την ανωτέρω μείωση του κεφαλαίου και προσδιόρισε τα ποσά που κατατέθηκαν στους
τραπεζικούς λογαριασμούς των ελεγχόμενων ως εισόδημα από μερίσματα σύμφωνα με τις διατάξεις του
{start}άρθρου 36{end} του Κ.Φ.Ε. Ν. 4172/2013.
Επειδή ως προς το άρθρο 38 του ν.4174/2013 η Διοίκηση με τις σχετικές εκδοθείσες αποφάσεις,
διευκρινίζει ότι με τις διατάξεις της {start}παραγράφου 1 του άρθρου 38{end} του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)
ορίζεται ότι κατά τον προσδιορισμό του φόρου, η Φορολογική Διοίκηση δεν λαμβάνει υπόψη τυχόν
διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων οι οποίες, έχοντας συσταθεί με κύριο σκοπό ή με έναν από τους κύριους
σκοπούς την απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος που ματαιώνει το αντικείμενο ή τον σκοπό των
εφαρμοστέων φορολογικών διατάξεων, χαρακτηρίζοντάς αυτές ως μη γνήσιες, συνεκτιμωμένων όλων των
σχετικών στοιχείων και περιστάσεων. Συνεπώς η εφαρμογή αυτών των διατάξεων προϋποθέτει τη
συνολική ανάλυση και αξιολόγηση της διευθέτησης ή σειράς διευθετήσεων από τη Φορολογική Διοίκηση, η
οποία φέρει και το σχετικό βάρος της απόδειξης, υπό το πρίσμα της αρχής της αναλογικότητας.
Εν προκειμένω η ελεγκτική αρχή έκρινε ότι η υπό κρίση μείωση κεφαλαίου σε συνδυασμό με τις
προγενέστερες και μεταγενέστερες μεταβολές στα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης αποτελεί διευθέτηση ή
σειρά διευθετήσεων, θεωρώντας τες ως μη γνήσιες, οι οποίες αφενός δεν συνάδουν με την συνήθη
επιχειρηματική συμπεριφορά αφετέρου οι μεταβολές που ακολούθησαν (2015, 2016) στα ίδια κεφάλαια και
συγκεκριμένα στο κεφάλαιο της επιχείρησης μετά την μείωση κεφαλαίου εντός του έτους 2014 είχαν ως
αποτέλεσμα την αλληλοαντιστάθμιση ή την αλληλοακύρωσή τους.
Από τα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης διαπιστώνεται ότι:
-Η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης καθώς και η μεταβολή της καθαρής θέσης για τα έτη από το
2010-2018 έχει ως εξής:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2010-2014
31/12/2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

31/12/2011

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2014

12.920.015,51 12.639.574,54 12.997.464,04 13.071.209,31 10.072.231,43
2.275.351,20

1.888.290,78

2.103.857,13

1.812.385,54

1.971.794,87

10.644.664,31 10.751.283,76 10.893.606,91 11.258.823,47

8.100.436,56

31/12/2010

31/12/2011

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2014

5.663.012,00

5.663.012,00

5.663.012,00

5.663.012,00

2.445.389,10

0,00

0,00

34.249,94

34.249,94

0,00

401.421,38

407.724,24

414.456,64

415.265,30

446.193,73

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΌ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ

62,23

62,23

62,23

62,23

0,00

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ
ΝΟΜΩΝ

1.223.130,59

1.223.130,59

1.223.130,59

1.223.130,59

1.223.130,59

182.418,68

182.418,68

182.418,68

0,00

0,00

3.174.619,43

3.274.936,02

3.376.276,83

3.923.103,41

3.985.723,14

10.644.664,31 10.751.283,76 10.893.606,91 11.258.823,47

8.100.436,56

ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ
31/12/2010

31/12/2011

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2014

128.297,11

155.446,80

168.309,98

856.077,37

62.619,73

ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

0,00

6.302,86

6.732,40

808,66

30.928,43

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

0,00

0,00

0,00

155.055,88

0,00

-336.053,14

100.316,59

101.340,81

546.826,58

62.619,73

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟΝ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2014-2018
31/12/2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2018

10.072.231,43 14.658.534,85 12.404.498,36 12.943.780,26 13.724.156,23

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1.971.794,87

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

8.100.436,56 11.834.097,14 11.309.401,36 11.384.143,93 11.970.814,35
31/12/2014

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2018

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

2.445.389,10

2.407.390,20

2.381.940,90

3.016.900,80

3.016.900,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

2.824.437,71

1.095.097,00

1.559.636,33

1.753.341,97

446.193,73

446.193,73

446.193,73

448.654,03

453.892,02

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΌ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ
ΝΟΜΩΝ

1.223.130,59

1.203.512,19

634.961,49

1,59

1,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ

3.985.723,14

7.777.001,02

7.846.305,24

7.918.587,51

8.500.019,94

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

8.100.436,56 11.834.097,14 11.309.401,36 11.384.143,93 11.970.814,35

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ
31/12/2014

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

62.619,73

3.791.277,88

69.304,22

74.742,57

586.670,42

ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

30.928,43

0,00

0,00

2.460,30

5.237,99

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟΝ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62.619,73

3.791.277,88

69.304,22

72.282,27

581.432,43

-Η εταιρεία κατά την ανωτέρω περίοδο δεν είχε προβεί σε διανομή μερίσματος πλην της χρήσης 2013. Η
επιλογή της μη διανομής μερίσματος προβλέπεται στις διατάξεις τόσο του {start}άρθρου 45{end} του
ν.2190/1920 και του {start}άρθρου 3{end} του αν.148/1967, όσο και στις διατάξεις του {start}άρθρου
161{end} του ν.4548/2018.
Συνεπώς λόγω του ότι η εταιρεία έχει δύο βασικούς μετόχους η εν λόγω επιλογή-πρακτική λήφθηκε
σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες ως η πιο ικανοποιητική από την πλευρά των μετόχων της.
Επισημαίνεται ότι την χρονική περίοδο από το 2010-2018 η επιλογή της μη διανομής των κερδών ήταν
αυτή που υιοθέτησαν οι περισσότερες εταιρείες. Ως εκ τούτου η αιτιολογία του ελέγχου βασιζόμενη στο ότι
η μη διανομή κερδών αντίκειται στη συνήθη επιχειρηματική συμπεριφορά, δεν επαρκεί για να κριθεί ότι
υφίσταται στην υπό κρίση περίπτωση εφαρμογή του {start}άρθρου 38{end} του ν.4174/2013.
-Το μετοχικό κεφάλαιο για την ανωτέρω περίοδο (2010-2020) είχε τις εξής μεταβολές:
Αξία

Μετοχές

Μετοχικό κεφάλαιο 31/12/2010

5.663.012,00

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου 27/05/2014

3.251.873,30
2.411.138,70

5.663.012

αξία ανά
μετοχή
1,00
1,00

5.358.086

0,45

2.445.389,10

5.434.198

0,45

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 21/09/2015 λόγω απορρόφησης της
..........................................

545.000,40

1.211.112

0,45

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 21/09/2015 λόγω απορρόφησης της
.......................................ΚΑΙ

1.067.000,40

2.371.112

0,45

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 30/06/2014 με κεφαλαιοποίηση αναπροσαρμογής αξίας
ακινήτων
Μετοχικό κεφάλαιο 31/12/2014

34.250,40
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Αξία

Μετοχές

αξία ανά
μετοχή

4.057.389,90

9.016.422

0,45

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου 01/10/2015

1.649.999,70

3.666.666

0,45

Μετοχικό κεφάλαιο 31/12/2015

2.407.390,20

5.349.756

0,45

594.000,00

1.320.000

0,45

1.813.390,20

4.029.756

0,45

568.550,70

1.263.446

0,45

2.381.940,90 5.293.202,00

0,45

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου 15/03/2016
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 30/06/2016 με κεφαλαιοποίηση του ειδικού
αφορολόγητου αποθεματικού άρθρου 22 του ν.1828/1989
Μετοχικό κεφάλαιο 31/12/2016
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 20/01/2017 με κεφαλαιοποίηση του ειδικού
αφορολόγητου αποθεματικού ν.3220/2004

634.959,90

1.411.022

0,45

Μετοχικό κεφάλαιο 31/12/2017

3.016.900,80 6.704.224,00

0,45

Μετοχικό κεφάλαιο μέχρι και 30/04/2020

3.016.900,80 6.704.224,00

0,45

-Η εταιρεία κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα είχε προβεί σε μείωση αλλά και σε αύξηση του μετοχικού
της κεφαλαίου. Οι διαδικασίες των μεταβολών του μετοχικού κεφαλαίου αρχικώς ελέγχονται από την
αρμόδια υπηρεσία (ΓΕΜΗ και Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας) προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του
εμπορικού νόμου και εν συνεχεία τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες δημοσιότητας. Από τις διατάξεις
του {start}άρθρου 34 παρ. 1{end} εδ. α του κ.ν. 2190/1920 προκύπτει ότι η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
συνιστά τροποποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας, και επομένως συντελείται κατά τις
διατάξεις του άρθρου 7β παρ. 11 του ιδίου νόμου, με την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών
(ΜΑΕ) της σχετικής απόφασης του αρμοδίου εταιρικού οργάνου μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο του
καταστατικού, και όπου απαιτείται, και της διοικητικής απόφασης για την έγκριση της τροποποίησης {βλ.
σχ. άρθρο 4 παρ. 2 εδ. β', δηλ. για α.ε. με μετοχικό κεφάλαιο που υπερβαίνει τα 3.000.000 ευρώ).
Συνεπώς ως προς την υπό κρίση μείωση του κεφαλαίου στην χρήση 2014 η καθαρή θέση της εταιρείας
περιορίσθηκε, ωστόσο ως ανωτέρω προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, και βάσει
αυτών εγκρίθηκε και από τις αρμόδιες αρχές η εν λόγω μείωση μετοχικού κεφαλαίου (σχ.η με κωδικό
αριθμό καταχώρησης ΚΑΚ ................ και αριθμ............./2014)
Απόφαση έγκρισης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας-ΦΕΚ............../2014), η καθαρή θέση
περιορίσθηκε σε βαθμό που δεν παραβιάζεται η αρχή της συντηρητικότητας και η αρχή της δέσμευσης της
εταιρικής περιουσίας που ορίζει ο εμπορικός νόμος ν.2190/1920 και χωρίς να θίγονται τα συμφέροντα και
των δανειστών-τρίτων προς την εταιρεία. Ως εκ τούτου, η επιλογή μείωσης και επιστροφής πλεονάζοντος
κεφαλαίου στους μετόχους σε βαθμό που δεν θίγεται η βιωσιμότητα της επιχείρησης, δεν αποτελεί
επιχειρηματική επιλογή ανακόλουθη με την πορεία και την εξέλιξη της εταιρείας.
-Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που ακολούθησαν μεταγενέστερα της υπό κρίση μείωσης τις οποίες
ο έλεγχος χαρακτηρίζει επίσης ως μια σειρά τεχνητών διευθετήσεων που έχουν ως αποτέλεσμα την
αλληλοαντιστάθμιση ή την αλληλοακύρωσή τους, πραγματοποιήθηκαν από άλλες αιτίες όπως
κεφαλαιοποιήσεις αποθεματικών βάσει υποχρεώσεων που πηγάζουν από σχετικές διατάξεις (λόγω
συγχώνευσης βάσει του από 03/09/2015 Σχεδίου Σύμβασης Απορρόφησης, κεφαλαιοποίηση
αποθεματικών ειδικών διατάξεων (επενδυτικών νόμων) σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.3220/2004 και το
άρθρο 22 παρ.4 του ν.1828/1989), ως εκ τούτου οι εν λόγω αυξήσεις δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν τον
χαρακτήρα της «τεχνητής διευθέτησης» από την πλευρά της επιχείρησης και να κριθούν στην λογική αυτή
ως μη γνήσιες, ενώ επίσης σε καμία από αυτές δεν διαπιστώθηκε να έχουν κεφαλαιοποιηθεί αδιανέμητα
κέρδη, διότι στην περίπτωση που κεφαλαιοποιούνταν αδιανέμητα κέρδη κατόπιν μείωσης του μετοχικού
κεφαλαίου, τότε θα μπορούσε να διερευνηθεί εάν συντρέχει περίπτωση τεχνητής διευθέτησης, ήτοι έμμεσης
διανομής κερδών.
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Εν προκειμένω ο λογαριασμός «υπόλοιπο κερδών εις νέον», απεικονίζεται ως εξής:
31/12/2010

31/12/2011

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ

3.174.619,43

3.274.936,02

3.376.276,83

3.923.103,41

3.985.723,14

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2018

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ

3.985.723,14

7.777.001,02

7.846.305,24

7.918.587,51

8.500.019,94

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το υπόλοιπο κερδών εις νέον (αδιανέμητα κέρδη) δεν έχει μεταβληθεί και
παραμένει στην καθαρή θέση της επιχείρησης μέχρις ότου διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί. Συνεπώς η
επιχειρηματική επιλογή της μη διανομής μερίσματος έχει ως αποτέλεσμα την αναβολή της φορολόγησης και
όχι την αποφυγή αυτής.
Ο έλεγχος για τις ως άνω μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου (μειώσεις και αυξήσεις) σε συνδυασμό με την
μη διανομή κερδών στους μετόχους, έκρινε αφενός ότι δεν συνάδουν με την επιχειρηματική πρακτική
αφετέρου έκρινε ότι αποτελούν τεχνητή διευθέτηση ή τεχνητές διευθετήσεις που έχουν ως αποτέλεσμα την
αλληλοαντιστάθμιση ή την αλληλοακύρωσή τους. Από την εικόνα της καθαρής θέσης και τις αιτίες
μεταβολών της (επιστροφή πλεονάζοντος κεφαλαίου, συγχώνευση-κεφαλαιοποιήσεις αποθεματικών
ειδικών διατάξεων) δεν διαπιστώνεται το εν λόγω, ενώ σαφώς διαπιστώνεται ότι τόσο η ως άνω εταιρεία
όσο και άλλες εταιρείες δεδομένου ότι είχαν την δυνατότητα (βάσει της οικονομικής τους κατάστασης και
βάσει των προϋποθέσεων του εμπορικού νόμου), έχουν υιοθετήσει την επιλογή της επιστροφής
του πλεονάζοντος μετοχικού κεφαλαίου αντί της διανομής κερδών, προκειμένου να μειώσουν
την φορολογική επιβάρυνση των μετόχων τους.
Ωστόσο ως αναφέρθηκε και με τις προαναφερθείσες οδηγίες της Διοίκησης και έχει κριθεί νομολογιακά
(ΔΕΕ) «δεν συνιστά, χωρίς την εξέταση και άλλων δεδομένων της υπόθεσης, τεχνητές διευθετήσεις
(artificial) με σκοπό την φοροαποφυγή, οι πράξεις που έχουν σκοπό τη μείωση της φορολογικής
επιβάρυνσης.».
Εν προκειμένω από τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά διαπιστώνεται ότι επιλέγεται η πρακτική μείωσης
και επιστροφής κεφαλαίου, ήτοι η πρακτική με την χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση ενώ δεν
τεκμηριώνεται περίπτωση τεχνητής διευθέτησης και δεν πληρούνται οι επικαλούμενες από τον έλεγχο
προϋποθέσεις της περ. β) « η διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων εφαρμόζεται κατά τρόπο που δεν συνάδει
με μια συνήθη επιχειρηματική συμπεριφορά» και γ) «η διευθέτηση ή σειρά διευθετήσεων περιλαμβάνει
στοιχεία που έχουν ως αποτέλεσμα την αλληλοαντιστάθμιση ή την αλληλοακύρωσή τους» του άρθρου 38
του ν.4174/2013.
Επειδή κατόπιν των ανωτέρω οι τελικώς προσδιορισθείσες διαφορές με την παρούσα Απόφαση έχουν ως
εξής:
ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2014

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΒΑΣΕΙ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΒΑΣΕΙ
ΔΕΔ

Διαφορά εισοδήματος από Υπηρεσίες ελευθέρων επαγγελμάτων από :

74.221,34

43.258,61

Προσαύξηση από συναλλαγές με τις εταιρείες

43.258,61

43.258,61

0,00

Προσαύξηση λόγω αναιτιολόγητων τραπεζικών πιστώσεων

30.962,73

0,00

30.962,73

50,00

0,00

50,00

Διαφορά λογιστικού προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματος

30.962,73

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014

ΔΙΑΦΟΡΑ
Διαφορά εισοδήματος από μερίσματα

ΒΑΣΕΙ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΒΑΣΕΙ
ΔΕΔ

1.473.473,65

1.473.473,65

0,00

7.292,79

7.292,79

0,00

Διαφορά Κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα από :

48.817,08

0,00

48.817,08

Προσαύξηση λόγω αναιτιολόγητων τραπεζικών πιστώσεων

48.817,08

0,00

48.817,08

Διαφορά εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις - παροχές σε είδος
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Αποφασίζουμε
Την μερική αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης 21/01/2020 και αριθμό πρωτοκόλλου
............ενδικοφανούς προσφυγής του..................................................του................................ με ΑΦΜ
........................, και την τροποποίηση της υπ’ αριθμ.........../2019 Οριστικής πράξης διορθωτικού
προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικ. έτους 2014, και της υπ’ αριθμ............./2019 Οριστικής πράξης
διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2014, της Προϊσταμένης του Κέντρου
Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) ως εξής:
Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση :
Οικονομικό έτος 2014
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΣΑ ΔΗΛΩΣΗΣ
Ατομικό
και
Τέκνων
Α-Β Από ακίνητα

ΠΟΣΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ατομικό
και
Τέκνων

Συζύγου

0,00

342,00

ΠΟΣΑ ΔΕΔ

Συζύγου

0,00

Ατομικό
και
Τέκνων

342,00

0,00

ΔΙΑΦΟΡΑ

Συζύγου
342,00

0,00

Γ. Από κινητές αξίες

0,00

Δ. Από εμπορικές επιχειρήσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ε. Από γεωργικές επιχειρήσεις

0,00

ΣΤ. Από μισθωτές υπηρεσίες

0,00 30.138,89

Ζ. Από ελευθέρια επαγγέλματα

0,00

74.221,34

Συνολικό εισόδημα

0,00 30.480,89

74.221,34 30.480,89 30.962,73

Αρνητικά στοιχεία εισοδήματος που
συμψηφίζονται

4.886,48

Υπόλοιπο

0,00 30.138,89

0,00

0,00

Άθροισμα
Εκπτώσεις δαπανών άρθρου 8 του
ν.2238/1994

0,00

Φορολογητέο Εισόδημα

4.836,48

0,00

50,00

69.384,86 30.480,89 26.126,25

30.480,89

31.012,73

0,00

0,00

0,00

0,00

30.480,89

31.012,73

0,00

0,00

0,00

69.384,86 30.480,89 26.126,25

30.480,89

31.012,73

69.384,86 30.480,89 26.126,25

0,00

0,00

-4.886,48 30.480,89

0,00
30.962,73
30.962,73

0,00

-4.886,48 30.480,89

30.138,89
30.480,89

4.836,48

-4.886,48 30.480,89

Διαφορά τεκμαρτής δαπάνης που προστίθεται

0,00
30.962,73

0,00

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΛΩΣΗΣ (1)

ΕΛΕΓΧΟΥ (2)

ΔΕΔ (3)

ΔΙΑΦΟΡΑ (3)-(1)

ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

74.221,34 30.480,89

30.962,73 30.480,89

30.962,73

0,00

ΑΥΤΟΤΕΛ.ΦΟΡΟΛΟ.ΠΟΣΑ

82.826,48

9.469,54

82.826,48

9.469,54

82.826,48

9.469,54

0,00

0,00

ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ
ΦΟΡΟΛ.ΠΟΣΩΝ

14.616,36

1.671,02

14.616,36

1.671,02

14.616,36

1.671,02

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

97.442,84 41.621,45

128.405,57 41.621,45

ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

21.965,00

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΡΟΣ
ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΕΙΣΦΟΡΑΣ

97.442,84 41.621,45

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΕΙΣΦΟΡΑ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΥ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

0,00 30.480,89

4.900,00

21.965,00

4.900,00

171.664,18 41.621,45

30.962,73

0,00

4.900,00

0,00

0,00

128.405,57 41.621,45

30.962,73

0,00

21.965,00

3%

2%

4%

2%

4%

2%

2.923,29

832,43

6.866,57

832,43

5.136,22

832,43

2.212,94

0,00

0,00

114,28

0

114,28

0

114,28

0,00

0,00

2.923,29

718,15

6.866,57

718,15

5.136,22

718,15

2.212,94

0,00

3.641,44
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014 ΒΑΣΕΙ ΔΕΔ
Ποσά Δήλωσης (1)
Α. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΒΑΣΕΙ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΣ

ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ

ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ

Ποσά Ελέγχου (2)

Εισόδημα

0,00

Ποσά Δ.Ε.Δ. (3)

Διαφορά
φόρου
(3)(1)

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΣ

0,00

69.334,86 19.397,00

Μείωση
φόρου

0,00

0,00

0,00

Υπόλοιπο
φόρου (α)

0,00

19.397,00

6.792,83

6.792,83

Εισόδημα

30.480,89 7.178,64

7.178,64

0,00

30.480,89

7.178,64

26.126,25

30.480,89

6.792,83

6.792,83

Μείωση
φόρου

1.186,11

1.186,11

1.186,11

Υπόλοιπο
φόρου (β)

5.992,53

5.992,53

5.992,53

0,00

117,15

117,15

117,15

0,00

5,40

5,40

5,40

0,00

6.115,08

25.512,08

12.907,91

6.792,83

0,00

0,00

0,00

3.205,66

3.205,66

3.205,66

0,00

0,00

0,00

Επιβάρυνση φόρου αποδείξεων (γ)
Β.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ
Στο ακαθάριστο εισόδημα από
ακίνητα (δ)
ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ (α) +(β) +(γ) +(δ)
Γ.ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟ ΦΟΡΟ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ
1.φορος που παρακρατήθηκε
1(α)Κινητές αξίες
1(δ)Μισθωτές υπηρεσίες
1(ε)από ελευθέρια επαγγέλματα
2α.Φόρος που προκαταβλήθηκε το προηγ. έτος
β)ειδικών περιπτώσεων

0,00

0,00

0,00

Σύνολο εκπτώσεων

3.205,66

3.205,66

3.205,66

Υπόλοιπο φόρου

2.909,42

22.306,42

9.702,25

6.792,83

1.Προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος

0,00

0,00

0,00

0,00

2.Τέλη χαρτοσήμου στο ακαθάριστο εισόδημα από
εκμίσθωση ακινήτων

0,00

0,00

0,00

0,00

Δ.ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΦΟΡΟΥ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ
ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ

3.Εισφορά υπέρ ΟΓΑ
6.Πρόσθετος φόρος λόγω εκπροθέσμου

0,00

0,00

0,00

0,00

14,06

14,06

14,06

0,00

0,00

0,00

0,00

6.Πρόσθετο τέλος χαρτοσήμου ανακρίβειας (120%) (1)
6α.Πρόσθετος φόρος άρθρου 58 του ν.4174/2013 50%
6β.Τόκοι άρθρου 53 του v.4174/2013(72X 0,73%=52,56%)

9.698,50

3.396,42

3.396,42

10.195,06

3.570,31

3.570,31

7.584,72

5.854,37

2.212,93
0,00

9.Εισφορά ΕΛΓΑ
10.Εισφορά αλληλεγγύης
11.Τέλος επιτηδεύματος

0,00
3.641,44
650,00

650,00

650,00

12.Φόρος πολυτελούς διαβίωσης

1.780,00

1.780,00

1.780,00

0,00

Σύνολο κεφαλαίου Δ

6.085,50

29.922,34

15.265,16

9.179,66

Γενικό Σύνολο

8.994,92

52.228,76

24.967,41 15.972,49

3,91

3,91

8.991,01

52.224,85

Έκπτωση λόγω υποβολής της δήλωσης μέσω διαδικτύου
Χρεωστικό ποσό φόρου για βεβαίωση

3,91

0,00

24.963,50 15.972,49
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φορολογικό έτος 2014
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΣΑ ΔΗΛΩΣΗΣ
Ατομικό
και
Τέκνων
Ακίνητη περιουσία

Συζύγου

ΠΟΣΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ατομικό και
Τέκνων

2.052,00

Τόκοι-μερισματα

3.084,12

Επιχειρηματική δραστηριότητα

Ατομικό
και
Τέκνων

Συζύγου
2.052,00

2.924,40 1.476.557,77

25.711,82

ΠΟΣΑ ΔΕΔ

42,64

25.711,82

Εισόδημα από επιχειρηματική
δραστηριότητα άρθρου 21 παρ.4
τουν.4172/2013
2.835,89 25.323,25

Συζύγου
2.052,00

0,00

2.924,40

3.084,12

2.924,40

0,00

42,64

25.711,82

42,64

0,00

48.817,08

Μισθωτή εργασία

ΔΙΑΦΟΡΑ

48.817,08

10.128,68 25.323,25

48.817,08

2.835,89 25.323,25

Υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ναυτικό εισόδημα

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Συνολικό εισόδημα

31.631,83 30.342,29 1.561.215,35 30.342,29

Αρνητικά στοιχεία εισοδήματος
που συμψηφίζονται

0,00

Υπόλοιπο

0,00

0,00

80.448,91 30.342,29 48.817,08

0,00

0,00

31.631,83 30.342,29 1.561.215,35 30.342,29

Διαφορά τεκμαρτής δαπάνης
που προστίθεται

0,00

Άθροισμα

0,00

0,00

0,00

Φορολογητέο Εισόδημα

0,00

0,00

0,00

0,00

80.448,91 30.342,29 48.817,08

0,00

0,00

31.631,83 30.342,29 1.561.215,35 30.342,29

Εκπτώσεις εισοδήματος

0,00

0,00

0,00

80.448,91 30.342,29 48.817,08

0,00

0,00

31.631,83 30.342,29 1.561.215,35 30.342,29

0,00

0,00

80.448,91 30.342,29 48.817,08

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΛΩΣΗΣ (1)

ΕΛΕΓΧΟΥ (2)

ΔΕΔ (3)

ΔΙΑΦΟΡΑ (3)-(1)

ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

31.631,83 30.342,29 1.561.215,35 30.342,29

80.448,91 30.342,29

48.817,08

0,00

ΑΥΤΟΤΕΛ.ΦΟΡΟΛΟ.ΠΟΣ
Α

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ
ΦΟΡΟΛ.ΠΟΣΩΝ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48.817,08

0,00

48.817,08

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

31.631,83 30.342,29 1.561.215,35 30.342,29

80.448,91 30.342,29

ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

10.395,00

10.395,00

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΡΟΣ
ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΕΙΣΦΟΡΑΣ

31.631,83 30.342,29 1.561.215,35 30.342,29

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΕΙΣΦΟΡΑ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΥ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ

4.900,00

4.900,00

4.900,00

80.448,91 30.342,29

2%

2%

4%

2%

3%

2%

632,64

606,85

62.448,61

606,85

2.413,47

606,85

1.780,83

0,00

0,00

248,87

0,00

248,87

0,00

248,87

0,00

0,00

632,64

357,98

62.448,61

357,98

2.413,47

357,98

1.780,83

0,00

990,62
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΒΑΣΕΙ ΔΕΔ
Ποσά Δήλωσης (1)
Α. Φορολογητέο εισόδημα και φόρος
βάσει κλίμακας

Ποσά Ελέγχου (2)

Ποσά Δ.

Ε.Δ. (3)

Διαφορά
φόρου
(3)-(1)

ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΣΥΖΥΓΟΥ

Εισόδημα

31.631,83 30.342,29

Φόρος κλίμακας
Μείωση φόρου
Επιβάρυνση φόρου αποδείξεων
Φόρος που αναλογεί

1.561.215,3
30.342,29
5

80.448,91 30.342,29

48.817,08

7.771,59

6.278,91

172.833,00

6.278,91

23.881,22

6.278,91

16.109,63

623,90

1.667,67

623,90

1.667,67

623,90

1.667,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.147,69

4.611,24

172.209,10

4.611,24

23.257,32

4.611,24

16.109,63

Β. Μείον

0,00

1.φορος που παρακρατήθηκε από

0,00

α. Τόκους -μερίσματα- δικαιώματα

462,62

β. επιχειρηματική δραστηριότητα
γ. Μισθωτή εργασία-συντάξεις

438,66

462,62

438,66

462,62

5.984,00

0,00

0,00

2.705,63

438,66

0,00

5.984,00

0,00

0,00

2.705,63

5.984,00

0,00

0,00

0,00

2.705,63

0,00

2.φορος που προκαταβλήθηκε

0,00

α. Φόρος που προκαταβλήθηκε το
προηγ. έτος

0,00

β. ειδικών περιπτώσεων
Μείωση φόρου
Υπόλοιπο φόρου

701,07

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

-199,19

-199,19

-199,19

1.267,76

165.762,48

1.267,76

16.810,70

1.267,76

16.109,63

Γ. Πλέον

0,00

1.Προκαταβολή φόρου για το επόμενο
έτος
2.Τέλη χαρτοσήμου στο ακαθάριστο
εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων
3.Εισφορά υπέρ ΟΓΑ

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Φόρος πολυτελούς διαβίωσης

809,90

0,00

809,90

0,00

809,90

0,00

0,00

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης

632,64

357,98

62.448,61

357,98

2.413,47

357,98

1.780,83

Τέλος επιτηδεύματος

650,00

0,00

650,00

0,00

650,00

0,00

0,00

0,00

82.530,71

0,00

8.054,82

0,00

8.054,82

Πρόστιμο άρθρου 58 ν.4174/2013 50%
Γενικό Σύνολο
Διαφορά συμψηφισμού
Τελικό Χρεωστικό ποσό φόρου για
βεβαίωση

2.793,61 | 1.625,74

312.201,70 | 1.625,74

28.738,89 | 1.625,74

38,96

38,96

38,96

4.380,39

313.788,48

30.325,67

25.945,28
0,00
25.945,28

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία στον υπόχρεο.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης
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ΔΕΔ Α 1582/2020
Επιλογή κατάλληλης μεθόδου για τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών
28 Ιουλίου 2020
Έχοντας υπ' όψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του άρθρου 10 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ
968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως
αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 1440 /τ.
Β' /27.04.2017).
δ. Του άρθρου έκτου, παράγραφος 4, της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75) όπως
κυρώθηκε με το ν. 4684/2020 (ΦΕΚ Α' 86), καθώς και της υπ' αριθμ. Α. 1122/2020 Απόφασης του
Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 2088/3105-2020).
2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών.
3. Την αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β' / 01.09.2016) Απόφαση του
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».
4. Την από 20.01.2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία ''
'', με Α.Φ.Μ , η οποία εδρεύει στον , οδός αρ , νομίμως εκπροσωπούμενης από τον διαχειριστή αυτής του ,
κατά της υπ' αριθ /2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος,
διαχειριστικής χρήσης 2013 (οικονομικό έτος 2014), του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., και τα
προσκομιζόμενα με αυτή σχετικά έγγραφα.
5. Την ως άνω οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, του Προϊσταμένου του
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., της οποίας ζητείται η ακύρωση, καθώς και τη σχετική έκθεση ελέγχου.
6. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.
7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α2, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της
απόφασης.
Επί της από 20.01.2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία
'' '', με Α.Φ.Μ , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των
υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής,
επαγόμαστε τα ακόλουθα:
Με την υπ' αριθ /2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος, διαχειριστικής
χρήσης 2013 (οικονομικό έτος 2014), του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., μειώθηκε η φορολογητέα ζημιά
από 7.659.420,75 € στο ποσό των 3.814.691,75 €, ήτοι διαφορά 3.844.729,00 €
Η ως άνω διαφορά φόρου εισοδήματος, προέκυψε μετά τον μερικό έλεγχο φορολογίας εισοδήματος που
διενεργήθηκε από το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. σύμφωνα με την αρ /2019 εντολή ελέγχου. Ως αιτία ελέγχου ήταν ο
έλεγχος ενδοομιλικών συναλλαγών.
Η προσφεύγουσα, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση /τροποποίηση της
παραπάνω Πράξης, του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους:
1. η έκθεση ελέγχου, που συνιστά την αιτιολογία της καταλογιστικής του φόρου πράξεως, πρέπει να είναι
σαφής, ειδική και επαρκής, η παντελής δε αοριστία της εκθέσεως ελέγχου, ισοδυναμεί με ανυπαρξία αυτής.
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2. ως προς την επιλογή του κατάλληλου δείκτη κερδοφορίας στο πλαίσιο εφαρμογής της επιλεγμένης
μεθόδου τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών.
3. επί των συμπερασμάτων της ανάλυσης του ελέγχου.
4. επί των συνεχόμενων ζημιών.
5. επί του υπολογισμού της διόρθωσης κερδών βάσει της προσέγγισης του ελέγχου.
Επειδή, οι διατάξεις του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α' 151/16-09-1994) ορίζουν, ότι:
"Άρθρο 39. Διόρθωση κερδών τιμολογήσεων μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων
1. Όταν μεταξύ συνδεδεμένων, κατά την έννοια της επόμενης παραγράφου, επιχειρήσεων
πραγματοποιούνται συναλλαγές με οικονομικούς όρους διαφορετικούς από εκείνους που θα είχαν
συμφωνηθεί μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων ή που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των συνδεδεμένων
επιχειρήσεων και τρίτων, τα κέρδη τα οποία, χωρίς τους όρους αυτούς, θα είχαν πραγματοποιηθεί από την
ημεδαπή επιχείρηση, αλλά τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των διαφορετικών όρων, προσαυξάνουν
τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης ή μειώνουν τη ζημία που προκύπτει από τα βιβλία της, χωρίς να θίγεται
το κύρος αυτών
2. Ως συνδεδεμένες νοούνται οι επιχειρήσεις μεταξύ των οποίων υπάρχει σχέση άμεσης ή έμμεσης
ουσιώδους διοικητικής ή οικονομικής εξάρτησης ή ελέγχου, ιδίως λόγω συμμετοχής της μίας στο κεφάλαιο ή
τη διοίκηση της άλλης ή λόγω συμμετοχής των ιδίων προσώπων στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση και των δύο
επιχειρήσεων, καθώς και οι επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν σε μία από τις συνδεδεμένες τα ανωτέρω
δικαιώματα ή δυνατότητες επιρροής
Άρθρο 39Α. Τεκμηρίωση τιμών ενδοομιλικών συναλλανών
1. Ημεδαπές επιχειρήσεις που συνδέονται με άλλη επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 2 του
άρθρου 39, υποχρεούνται να τηρούν Φάκελο Τεκμηρίωσης τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών τους.
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και για τις συναλλαγές του δεύτερου
εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 39.
3. Ο «φάκελος τεκμηρίωσης» της παραγράφου 1 αποτελείται από:
α. Το «βασικό φάκελο τεκμηρίωσης», ο οποίος είναι κοινός για όλες τις εταιρίες του ομίλου και περιέχει
κοινές τυποποιημένες πληροφορίες για όλες τις συνδεδεμένες εταιρίες και τα υποκαταστήματα του ομίλου.
β. Τον «ελληνικό φάκελο τεκμηρίωσης», ο οποίος συμπληρώνει το «βασικό φάκελο» της προηγούμενης
περίπτωσης και περιέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις ελληνικές επιχειρήσεις του ομίλου, τις
μόνιμες εγκαταστάσεις της αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα ή τις μόνιμες εγκαταστάσεις της ελληνικής
επιχείρησης στην αλλοδαπή.
4. Ο φάκελος τεκμηρίωσης καταρτίζεται μέχρι το τέλος του τέταρτου μήνα από την ημερομηνία λήξης της
διαχειριστικής περιόδου
Άρθρο 39Β. Προσδιορισμός μη τεκμηριωμένων τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών
1. Οι τιμές ενδοομιλικών συναλλαγών κρίνονται μη τεκμηριωμένες στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) μη
τήρησης ή μη διάθεσης του φακέλου τεκμηρίωσης στην αρμόδια ελεγκτική αρχή, β) τήρησης ανεπαρκούς ή
ανακριβούς φακέλου τεκμηρίωσης, εφόσον προκύπτει αδυναμία ελεγκτικής επαλήθευσης της ορθότητας
υπολογισμού ή τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών, η οποία δεν θεραπεύεται από τις
πρόσθετες πληροφορίες που παρέχονται στον έλεγχο, γ) μη παροχής ή παροχής ανεπαρκών ή ανακριβών
πρόσθετων πληροφοριών, εφόσον προκύπτει αδυναμία ελεγκτικής επαλήθευσης των τιμών ενδοομιλικών
συναλλαγών.
2. Οι τιμές ενδοομιλικών συναλλαγών που κρίνονται μη τεκμηριωμένες προσδιορίζονται από την αρμόδια
ελεγκτική αρχή με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία από κάθε πηγή ".
Επειδή, η προσφεύγουσα αποτελεί μέλος του διεθνούς Ομίλου , ο οποίος δραστηριοποιείται στην
παραγωγή γενοσήμων και εξειδικευμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων, καθώς είναι κατά 99,99%
θυγατρική της με έδρα την Ολλανδία ενώ η απώτερη μητρική είναι η με έδρα τις Η.Π.Α., η δε κύρια
δραστηριότητά της, κατά την υπό κρίση διαχειριστική χρήση, ήταν η εμπορία και διανομή γενοσήμων
φαρμακευτικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, αγοράζει έτοιμα φαρμακευτικά προϊόντα από συνδεδεμένους
παραγωγούς και εταιρείες εφοδιασμού του και τα επαναπωλεί στην ελληνική αγορά και συγκεκριμένα σε
φαρμακεία, φαρμακαποθήκες, νοσοκομεία και άλλα θεραπευτικά ιδρύματα.
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Επειδή, από τα δεδομένα του φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών της υπό κρίση
διαχειριστικής χρήσης προκύπτει, ότι η πλειοψηφία των ενδοομιλικών συναλλαγών που διενεργήθηκαν
μεταξύ της προσφεύγουσας και των συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου αφορά αγορά γενόσημων
φαρμακευτικών σκευασμάτων για επαναπώληση. Επιπλέον, οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν ήταν,
πληρωμή τόκων δανείου και τόκων αλληλόχρεου λογαριασμού , λήψη υπηρεσιών έρευνας & ανάπτυξης,
λήψη υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης, λήψη υπηρεσιών εφοδιασμού & εφοδιαστικής αλυσίδας, λήψη
υπηρεσιών μηχανογράφησης, επιμερισμός αποσβέσεων άυλων περιουσιακών στοιχείων, πληρωμή
δικαιωμάτων χρήσης άυλων περιουσιακών στοιχείων, και πληρωμή εξόδων στρατηγικού μάρκετινγκ
επώνυμου προϊόντος.
Επειδή, σύμφωνα με τα δεδομένα του φακέλου τεκμηρίωσης, η εταιρεία αγοράζει από την εταιρεία και από
τρίτους παραγωγούς χύμα γενόσημα φαρμακευτικά προϊόντα, τα συσκευάζει και τα διαθέτει στην
προσφεύγουσα μέσω της εταιρείας η οποία επιτελεί λειτουργίες εφοδιαστικής αλυσίδας στο πλαίσιο του
(GSCM).
Τα εν λόγω φάρμακα ανήκουν στην κατηγορία των FDF - έτοιμες μορφές δοσολογίας.
Αντίστοιχα, η συσκευάζει ενέσιμα φαρμακευτικά προϊόντα που έχει προμηθευτεί από συνδεδεμένους ή
ανεξάρτητους παραγωγούς και τα μεταπωλεί στην Ελλάδα. Η πολιτική τιμολόγησης των γενοσήμων
φαρμάκων που αγοράζει η προσφεύγουσα από τον όμιλο καθορίζεται από τις συνδεδεμένες εταιρείες
παραγωγής και προσδιορίζεται ούτως ώστε να καλύπτουν οι παραγωγοί τα κόστη παραγωγής και να
αποκομίζουν ένα εύλογο περιθώριο κέρδους.
Επειδή σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις ενδοομιλικές συναλλαγές, ως προς την
επιλογή της ελεγχόμενης πλευράς, ορίζεται: «Κατά την εφαρμογή της μεθόδου επιπλέον κόστους, της τιμής
μεταπώλησης ή της συναλλακτικής μεθόδου καθαρού περιθωρίου, είναι απαραίτητο να επιλεγεί η
συναλλασσόμενη πλευρά της οποίας ο χρηματοοικονομικός δείκτης (το μικτό περιθώριο, ή δείκτης καθαρού
κέρδους) έχει ελεγχθεί. Η επιλογή της ελεγχόμενης πλευράς πρέπει να είναι σύμφωνη με τη λειτουργική
ανάλυση της συναλλαγής. Κατά γενικό κανόνα, η πλευρά που ελέγχεται είναι εκείνη στην οποία η μέθοδος
καθορισμού των ενδοομιλικών τιμών μπορεί να εφαρμοστεί με τον πιο αξιόπιστο τρόπο και για την οποία
μπορεί να βρεθούν τα πιο αξιόπιστα συγκριτικά στοιχεία, δηλαδή τις περισσότερες φορές είναι αυτή που
έχει τη λιγότερο πολύπλοκη λειτουργική ανάλυση.»
Επειδή, για την τεκμηρίωση των εν λόγω ενδοομιλικών συναλλαγών, η προσφεύγουσα, επέλεξε την μέθοδο
του Καθαρού Κέρδους Συναλλαγής (ΤΝΜΜ), ως την πλέον κατάλληλη και αξιόπιστη μέθοδο τεκμηρίωσης,
για τον έλεγχο της τήρησης της αρχής των ίσων αποστάσεων αναφορικά με τις αγορές γενοσήμων
φαρμακευτικών σκευασμάτων, με ελεγχόμενο μέρος την ενώ ως αξιόπιστο δείκτη κερδοφορίας επέλεξε το
μεικτό περιθώριο κέρδους {ΜΠΚ} ως προς τον κύκλο εργασιών. Για την κρινόμενη διαχειριστική χρήση του
2013 διεξήχθη επικαιροποίηση της συγκριτικής μελέτης που είχε εκπονηθεί το 2012 από την οποία
προέκυψε ένα τελικό δείγμα επτά (7) συγκρίσιμων εταιρειών. Ως αποτέλεσμα από την αναζήτηση της
προσφεύγουσας προέκυψε ενδοτεταρτημοριακό εύρος μεικτών περιθωρίων κέρδους των συγκρίσιμων
εταιρειών που κυμαίνεται από 24,52% έως 35,88% με διάμεσο 30,16% από το οποίο προκύπτει ότι ο
δείκτης ΜΠΚ της προσφεύγουσας (46,13%) είναι υψηλότερος του 3ου τεταρτημορίου.
Επειδή, η μέθοδος του καθαρού συναλλακτικού περιθωρίου κέρδους (TNMM - Transactional Net Margin
Method), εξετάζει το περιθώριο καθαρού κέρδους μιας ελεγχόμενης συναλλαγής σε σύγκριση με μία μη
ελεγχόμενη συναλλαγή. Πιο συγκεκριμένα, συγκρίνει το περιθώριο καθαρού κέρδους που κερδίζεται από το
ελεγχόμενο συμβαλλόμενο μέρος σε ελεγχόμενες συναλλαγές, με τα ίδια περιθώρια καθαρού κέρδους που
κερδίζονται από το ελεγχόμενο μέρος σε συγκρίσιμες μη ελεγχόμενες συναλλαγές ή, εναλλακτικά, με τα ίδια
περιθώρια καθαρού κέρδους που κερδίζονται από ανεξάρτητες συγκρίσιμες επιχειρήσεις.
Δεδομένου ότι η μέθοδος του καθαρού συναλλακτικού περιθωρίου χρησιμοποιεί καθαρά περιθώρια για να
προσδιορίσει τις πραγματικές τιμές τιμολόγησης, είναι μια λιγότερο άμεση μέθοδος από τη μέθοδο του
κόστους συν κέρδους και τη μέθοδο της τιμής μεταπώλησης, οι οποίες συγκρίνουν μεικτά περιθώρια. Είναι
επίσης μια περισσότερο έμμεση μέθοδος από τη μέθοδο της μη ελεγχόμενης συγκρίσιμης τιμής, η οποία
συγκρίνει απευθείας τιμές.
Συνήθως, η μέθοδος του καθαρού συναλλακτικού περιθωρίου χρησιμοποιείται για να αναλυθούν θέματα
ενδοομιλικής τιμολόγησης ενσώματων αγαθών, άυλων περιουσιακών στοιχείων ή παρεχόμενων
υπηρεσιών. Μπορεί να εφαρμοστεί όταν μία από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις χρησιμοποιεί άυλα
περιουσιακά στοιχεία, η κατάλληλη απόδοση των οποίων δεν μπορεί να καθοριστεί άμεσα. Σε αυτή την
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περίπτωση η πραγματική τιμή της συνδεδεμένης επιχείρησης, που δεν χρησιμοποιεί άυλα περιουσιακά
στοιχεία, καθορίζεται με τον προσδιορισμό του περιθωρίου που κερδίζεται από επιχειρήσεις που επιτελούν
μια παρόμοια λειτουργία σε συναλλαγές με ανεξάρτητα μέρη.
Η εφαρμογή της μεθόδου του καθαρού συναλλακτικού περιθωρίου είναι παρόμοια με την εφαρμογή της
μεθόδου του κόστους συν κέρδους ή την εφαρμογή της μεθόδου της τιμής μεταπώλησης, αλλά η μέθοδος
του καθαρού συναλλακτικού περιθωρίου απαιτεί λιγότερη συγκρισιμότητα χαρακτηριστικών, από ότι οι
τελευταίες δύο μέθοδοι, και περιλαμβάνει σύγκριση των περιθωρίων καθαρού παρά μικτού κέρδους.
Μερικές φορές μπορεί να είναι πιο αξιόπιστο να επιλέγεται η μέθοδος του καθαρού συναλλακτικού
περιθωρίου και να συγκρίνονται τα καθαρά κέρδη. Εάν, για παράδειγμα, το ελεγχόμενο συμβαλλόμενο
μέρος και οι συγκρίσιμες επιχειρήσεις του δείγματος δηλώνουν διαφορετικό κόστος πωληθέντων και
λειτουργικά έξοδα, έτσι ώστε τα περιθώρια μικτού κέρδους που δηλώνονται δεν είναι συγκρίσιμα και δεν
μπορούν να γίνουν αξιόπιστες διορθώσεις, η μέθοδος της τιμής μεταπώλησης μπορεί να είναι σχετικά
αναξιόπιστη. Εντούτοις, αυτό το είδος λογιστικής ασυνέπειας δεν έχει επιπτώσεις στην αξιοπιστία της
μεθόδου του καθαρού συναλλακτικού περιθωρίου, δεδομένου ότι η μέθοδος αυτή εξετάζει τα περιθώρια
καθαρού κέρδους αντί των περιθωρίων μικτού κέρδους. Επιπλέον, μπορεί να είναι ένα σημαντικό πρακτικό
όφελος, για τη χρησιμοποίηση της μεθόδου του καθαρού συναλλακτικού περιθωρίου, το γεγονός ότι η
μέθοδος αυτή, έναντι των παραδοσιακών μεθόδων συναλλαγής, απαιτεί λιγότερη συγκρισιμότητα μεταξύ
των προϊόντων από τις παραδοσιακές μεθόδους συναλλαγής και έχει, για το λόγο αυτό, μεγαλύτερη ανοχή
σε διαφορές μεταξύ των προϊόντων και σε διαφορετικές προσεγγίσεις κοστολόγησης.
Επειδή, η χρήση του δείκτη Μεικτό Περιθώριο Κέρδους (Μεικτό κέρδος/Πωλήσεις), τον οποίο η
προσφεύγουσα επέλεξε για την εφαρμογή της μεθόδου του καθαρού περιθωρίου κέρδους
συναλλαγής (ΤΝΜΜ) δεν είναι ορθή καθώς ο κατάλληλος δείκτης για την εφαρμογή της ως άνω
μεθόδου (ΤΝΜΜ) ο οποίος λαμβάνει υπόψη τον τρόπο του λογιστικού χειρισμού των λειτουργικών
εξόδων είναι ο δείκτης λειτουργικού περιθωρίου κέρδους (μερικού αποτελέσματος) προς τις
πωλήσεις (ακαθάριστα έσοδα). Το συγκρίσιμο δείγμα στο οποίο κατέληξε η προσφεύγουσα
περιλαμβάνει τρίτες ανεξάρτητες επιχειρήσεις για τις οποίες δεν είναι γνωστός ο μερισμός του
κόστους.
Η χρήση δεικτών μικτού περιθωρίου σε δείγματα με τρίτες ανεξάρτητες επιχειρήσεις μπορεί να
δημιουργήσει πρόβλημα στη συγκρισιμότητα, καθώς δεν γνωρίζουμε ότι τα ίδια είδη δαπανών
έχουν περιληφθεί είτε στο κόστος πωληθέντων είτε στα λειτουργικά έξοδα και επομένως η χρήση
του δείκτη λειτουργικού περιθωρίου κέρδους (μερικού αποτελέσματος) προς τις πωλήσεις είναι
ορθότερη.
Επειδή, για τη προσφεύγουσα προκύπτει ότι ο λόγος λειτουργικών εξόδων προς ακαθάριστα έσοδα
ανέρχεται σε 85,48% (έξοδα διοικητικής λειτουργίας, διάθεσης, ερευνών & ανάπτυξης 7.348.599,57 /
ακαθάριστα έσοδα 8.597.121,76), για δε, τις συγκρίσιμες επιχειρήσεις του τελικού δείγματος ο μέσος όρος
ισούται με 20,90%. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η προσφεύγουσα έχει πολύ υψηλά λειτουργικά έξοδα
σε σχέση με τις πωλήσεις που πραγματοποιεί ως μεταπωλητής. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται ότι
υπάρχουν λειτουργικές διαφορές μεταξύ της προσφεύγουσας επιχείρησης και των συγκρίσιμων
ανεξάρτητων επιχειρήσεων καθώς η προσφεύγουσα επιβαρύνεται με επιπρόσθετο κόστος που
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κόστος μισθοδοσίας ιατρικών επισκεπτών - πωλητών, έξοδα logistics, έξοδα
συνεδρίων, έξοδα εκθέσεων, έξοδα δημοσίων σχέσεων για την προώθηση των προϊόντων κ.α.. Επομένως,
η προσφεύγουσα επιτελεί όλες τις λειτουργίες που σχετίζονται με την διανομή φαρμάκων και οι λειτουργίες
που επιτελούνται θα πρέπει να αναγνωριστούν {σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ
(Ιούλιος 2010), παρ. 1.43 Οι βασικές λειτουργίες που επιτελούνται από την ελεγχόμενη επιχείρηση που
εξετάζεται θα πρέπει να αναγνωριστούν. Προσαρμογές θα πρέπει να λάβουν χώρα για τις όποιες ουσιώδεις
διαφορές μεταξύ των λειτουργιών που επιτελούνται από τις όποιες ανεξάρτητες επιχειρήσεις με τις οποίες η
ελεγχόμενη επιχείρηση που εξετάζεται συγκρίνεται....}, καθώς αυτές αντανακλούν και την αποζημίωση
(κερδοφορία) της προσφεύγουσας.
Επειδή, η διαφορά στις λειτουργίες δε λαμβάνεται υπόψη με την υιοθέτηση της μεθόδου ΤΝΜΜ με μεικτό
περιθωρίου κέρδους διότι μια ανεξάρτητη επιχείρηση θα δεχόταν να αγοράσει σε μία χαμηλότερη τιμή ώστε
να καλύψει το κόστος των επιπρόσθετων λειτουργιών που επιτελεί. Οι διαφορές αυτές πρέπει να ληφθούν
υπόψη κατά τον έλεγχο των ενδοομιλικών συναλλαγών ως προς την επιλογή της μεθόδου και του δείκτη
κερδοφορίας.
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Επομένως ο κατάλληλος δείκτης για την εφαρμογή της μεθόδου του καθαρού περιθωρίου κέρδους
συναλλαγής (ΤΝΜΜ) ο οποίος λαμβάνει υπόψη τον τρόπο του λογιστικού χειρισμού των λειτουργικών
εξόδων είναι ο δείκτης λειτουργικού περιθωρίου κέρδους (μερικού αποτελέσματος) προς τις πωλήσεις
(ακαθάριστα έσοδα).
Επειδή, η προσφεύγουσα έχει συνεχόμενες και δυσανάλογα υψηλές ζημιές εκ συστάσεως, ήτοι επί 17
συναπτά έτη λειτουργίας, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη αναπροσαρμογής της ενδοομιλικής
τιμολόγησης.
Επειδή, το τελικό συγκρίσιμο δείγμα αποτελείται από έξι (6) επιχειρήσεις, για τις οποίες υπολογίστηκε ο
δείκτης λειτουργικού περιθωρίου κέρδους (μερικού αποτελέσματος) προς τις πωλήσεις (ακαθάριστα έσοδα)
με τη χρήση σταθμισμένων μέσων όρων τριετίας και το ενδοτεταρτημοριακό εύρος διαμορφώνεται ως
ακολούθως:
Σταθμισμένος μέσος όρος τριετίας 2010-2012
Ελάχιστο

0,00%

1ο Τεταρτημόριο

1,71%

Διάμεσος

5,37%

3ο Τεταρτημόριο

8,95%

Μέγιστο

14,39%

Πλήθος επιχειρήσεων

Έξι (6)

Επειδή, προκύπτει θέμα μη τήρησης της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς το καθαρό περιθώριο
κέρδους (μερικό αποτέλεσμα) προς τις συνολικές πωλήσεις που πραγματοποίησε η προσφεύγουσα
επιχείρηση για την χρήση 2013 και το οποίο ανέρχεται σε -39,35% , όπως αυτό προέκυψε από τις
δημοσιευμένες οικονομικές της καταστάσεις, βρέθηκε να είναι εκτός των ορίων του 1ου (1,71%) και του 3ου
Τεταρτημορίου (8,95%) των δεικτών καθαρού περιθωρίου κέρδους προς τις συνολικές πωλήσεις των έξι (6)
συγκρίσιμων επιχειρήσεων του δείγματος.
Ως εκ τούτου, η διαφορά ελέγχου που προκύπτει, λαμβάνοντας υπόψη την διάμεσο των σταθμισμένων
μέσων όρων τριετίας 2010-2012 των σχετικών δεικτών του συγκρίσιμου δείγματος, υπολογίζεται ως
ακολούθως:
Χρήση 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)

8.597.121,76

Κόστος πωλήσεων

4.631.585,75

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη εκμ/σης)

3.965.536,01

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας, διάθεσης, ερευνών & ανάπτυξης

7.348.599,57

Λειτουργικό κέρδος
(Α)
Λειτουργικό κέρδος / ακαθάριστα έσοδα
Διάμεσος παρατηρήσεων δείγματος
Διαφορά
(Β)
Τελική διαφορά ελέγχου
(Α)*(Β)

-3.383.063,56
-39,35%
5,37%
44,72%
3.844.729,00

Επειδή, οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην από 19.12.2019 Έκθεση Μερικού
Ελέγχου Φορολογίας Εισοδήματος, επί της οποίας εδράζεται η προσβαλλόμενη πράξη, κρίνονται βάσιμες,
αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες, καθόσον η φορολογική αρχή φέρουσα το βάρος της απόδειξης,
απέδειξε με πραγματικά περιστατικά, ότι, για τις συναλλαγές της με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις
ακολουθήθηκε τιμολογιακή πολιτική μη σύμφωνη με την αρχή των ίσων αποστάσεων κινούμενη εκτός των
αποδεκτών ορίων, η δε προσφεύγουσα φέρουσα το βάρος της απόδειξης της πλημμέλειας της πράξης
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προσδιορισμού του φόρου, την οποία επικαλείται, δεν αιτιολογεί αυτή, καθόσον προβάλλει τους ίδιους
ισχυρισμούς που είχε προβάλλει κατά τη διάρκεια του ελέγχου, και συγκεκριμένα με το υπόμνημά της μετά
τη κοινοποίηση του Σημειώματος Διαπιστώσεων του άρθρου 28 ν. 4174/2013.
Αρχικά παρατέθηκαν αναλυτικά οι λόγοι απόρριψης από το τελικό συγκρίσιμο δείγμα δύο επιχειρήσεων και
στην συνέχεια, τεκμηριωμένα και με σαφή τρόπο, αποτυπώθηκαν οι λόγοι χρησιμοποίησης του καθαρού
περιθωρίου κέρδους ως κατάλληλου δείκτη κερδοφορίας για την επιλεχθείσα μέθοδο τεκμηρίωσης
ενδοομιλικών συναλλαγών, με παράθεση των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ, προκειμένου
να διαπιστωθεί η τήρηση ή μη της αρχής των ίσων αποστάσεων. Στην συνέχεια, αφού έγινε δεκτός ο
ισχυρισμός περί συμπερίληψης στο τελικό δείγμα των συγκρίσιμων επιχειρήσεων της εταιρείας
........................., παρατέθηκαν οι υπολογισμοί των ορίων ίσων αποστάσεων ώστε να αξιολογηθεί η τήρηση
ή μη της αρχής των ίσων αποστάσεων. Κατόπιν των ανωτέρω, αναλύθηκε ο τρόπος υπολογισμού της
προκύπτουσας διαφοράς λόγω μη τήρησης της αρχής των ίσων αποστάσεων κατά την ενδοομιλική
τιμολόγηση στις συναλλαγές της προσφεύγουσας με τις συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου.
Συνεπώς οι ισχυρισμοί της προσφεύγουσας, ως προς τον 1ο λόγο της ενδικοφανούς προσφυγής, δεν
γίνονται δεκτοί και απορρίπτονται, ως νόμω και ουσία αβάσιμοι
Επειδή, η ίδια η προσφεύγουσα, όπως αναλυτικά τεκμηριώνεται στο φάκελο τεκμηρίωσης, κατέληξε στην
ως άνω μέθοδο τεκμηρίωσης ,την οποία ωστόσο εφάρμοσε σε εσφαλμένες βάσεις. Η επιλογή ως
κατάλληλου δείκτη κερδοφορίας του περιθωρίου μεικτού κέρδους δεν είναι ορθή καθώς δεν προβλέπεται
από τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ.
Περαιτέρω, η σύγκριση και ο παραλληλισμός που ισχυρίζεται η προσφεύγουσα ότι υφίσταται μεταξύ της
μεθόδου της τιμής μεταπώλησης με χρήση εξωτερικών συγκριτικών στοιχείων και της μεθόδου του
καθαρού περιθωρίου κέρδους συναλλαγής με δείκτη κερδοφορίας το περιθώριο μεικτού κέρδους είναι
άτοπος καθώς εξ' ορισμού η μέθοδος του καθαρού περιθωρίου κέρδους συναλλαγής εφαρμόζεται με την
χρήση του καθαρού περιθωρίου κέρδους, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, όπως αυτές περιγράφονται
στις Κατευθυντήριες Γραμμές του ΟΟΣΑ, που στην παρ. 2.58, αναφέρεται: "Η μέθοδος του καθαρού
περιθωρίου κέρδους συναλλαγής εξετάζει το καθαρό περιθώριο κέρδους (μερικό αποτέλεσμα) σταθμισμένο
ως προς μια κατάλληλη βάση (παρονομαστής), δηλαδή τα κόστη, τις πωλήσεις, τα πάγια, που ένας
φορολογούμενος πετυχαίνει σε μια ελεγχόμενη συναλλαγή (ή σε συναλλαγές που εξετάζονται ενιαία
σύμφωνα με τις οδηγίες των παραγράφων 3.9 έως 3.12)" Επίσης, τα πολύ υψηλά λειτουργικά έξοδα της
προσφεύγουσας συνεπάγονται επιπρόσθετες επιτελούμενες λειτουργίες σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις
του τελικού συγκρίσιμου δείγματος. Αυτές οι λειτουργικές διαφορές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στον
δείκτη κερδοφορίας, ώστε να αξιολογηθεί η τήρηση ή όχι της αρχής των ίσων αποστάσεων.
Περαιτέρω, λόγω των υψηλών εξόδων μισθοδοσίας, η προσφεύγουσα, όπως θα γινόταν στην περίπτωση
μιας ανεξάρτητης επιχείρησης, θα πρέπει να αποζημιωθεί για τις επιπρόσθετες λειτουργίες που επιτελεί είτε
με ενδοομιλικές αγορές σε χαμηλότερη τιμή είτε με επαναχρέωση μέρους των λειτουργικών εξόδων με τα
οποία επιβαρύνεται στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις, καθώς λειτουργεί ως αποκλειστικός μεταπωλητής των
φαρμακευτικών σκευασμάτων του ................................ στην Ελλάδα.
Συμπερασματικά, η χρήση δεικτών καθαρού κέρδους βελτιώνει την αξιοπιστία της ανάλυσης, καθώς
λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές λειτουργίες που επιτελούνται μεταξύ της προσφεύγουσας και των
επιχειρήσεων του δείγματος, οι οποίες επηρεάζουν τους δείκτες μεικτού κέρδους αφήνοντας τους δείκτες
καθαρού κέρδους αμετάβλητους.
Συνεπώς οι ισχυρισμοί της προσφεύγουσας, ως προς τον 2ο λόγο της ενδικοφανούς προσφυγής, δεν
γίνονται δεκτοί και απορρίπτονται, ως νόμω και ουσία αβάσιμοι.
Επειδή, οι ισχυρισμοί της προσφεύγουσας ως προ του 3ο λόγο της ενδικοφανούς προσφυγής, δεν γίνονται
δεκτοί και απορρίπτονται, καθώς: 1. το καθαρό περιθώριο κέρδους μιας επιχείρησης επηρεάζεται τόσο από
το κόστος πωληθέντων όσο και από τα λειτουργικά της έξοδα. Μεταξύ των υψηλών λειτουργικών εξόδων
της προσφεύγουσας περιλαμβάνονται και έξοδα που επιμερίστηκαν από συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 2. τα
πολύ υψηλά λειτουργικά έξοδα της προσφεύγουσας συνεπάγονται επιπρόσθετες επιτελούμενες λειτουργίες
σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις του τελικού συγκρίσιμου δείγματος. Ως εκ τούτου, η προσφεύγουσα
επιβαρύνεται τόσο με λειτουργικά έξοδα από τις επιτελούμενες επιπρόσθετες λειτουργίες όσο και με έξοδα
που επιμερίζονται για τις ίδιες λειτουργίες από συνδεμένες επιχειρήσεις, επιβαρύνσεις που δεν θα δεχόταν
μια ανεξάρτητη επιχείρηση. Ο έλεγχος της τεκμηρίωσης πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο ολικής
κερδοφορίας της επιχείρησης. Επομένως, η διαφορά που προέκυψε λόγω μη τήρησης της αρχής των ίσων
αποστάσεων συνδέεται με το σύνολο των ενδοομιλικών συναλλαγών και όχι αποκλειστικά με τις αγορές
φαρμακευτικών σκευασμάτων. 3. τα περιθώρια μικτού κέρδους των συνδεδεμένων επιχειρήσεων
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................και ...................δεν μπορεί να αξιολογηθούν καθώς δεν υπάρχει πρόσβαση στα κόστη που
διαμορφώνουν το περιθώριο μικτού κέρδους των εν λόγω εταιρειών. 4. ελεγχόμενο μέρος (tested party)
στις συναλλαγές θα πρέπει να είναι η ελληνική ελεγχόμενη ..........................., όπως έγινε αποδεκτό και από
την ίδια την προσφεύγουσα, ως το μέρος με τις λιγότερο περίπλοκες λειτουργίες και αυτό που δεν έχει στην
κατοχή του άυλα περιουσιακά στοιχεία. Η χρήση των αλλοδαπών επιχειρήσεων, ως ελεγχόμενα μέρη
(tested party) στις συναλλαγές, τεκμηριώνει το αποτέλεσμα των αλλοδαπών επιχειρήσεων προμηθευτών
και όχι της προσφεύγουσας. 5._το αποτέλεσμα της τιμολόγησης των αλλοδαπών επιχειρήσεων
επηρεάζεται από τις πωλήσεις που διενεργούν σε άλλες επιχειρήσεις εντός και εκτός του ομίλου και
επομένως, δεν υπολογίζει με ακρίβεια και αξιοπιστία το αποτέλεσμα της ενδοομιλικής τιμολόγησης που
αφορά μόνο τις πωλήσεις προς την προσφεύγουσα.
Επειδή, οι ισχυρισμοί της προσφεύγουσας ως προ του 4ο λόγο της ενδικοφανούς προσφυγής, δεν γίνονται
δεκτοί και απορρίπτονται, καθώς: 1. δεν στηρίζονται σε συγκεκριμένα και επαληθεύσιμα δεδομένα ή
πραγματικά περιστατικά. Όλες οι ανεξάρτητες επιχειρήσεις του τελικού συγκρίσιμου δείγματος στο οποίο
κατέληξε η ίδια η προσφεύγουσα βάσει της αναζήτησης που διενήργησε στην βάση δεδομένων Tp-Catalyst
είναι αποκλειστικά ελληνικές επιχειρήσεις, διέπονται από τις ίδιες οικονομικές συνθήκες και κανονιστικούς
περιορισμούς και παρουσίασαν κερδοφόρα αποτελέσματα. 2. η δικαστική απόφαση {αρ. απόφασης
928/2019 Περιφερειακό Φορολογικό Δικαστήριο της Λομβαρδίας} που επικαλείται η προσφεύγουσα,
κρίνεται κατά περίπτωση και επομένως δεν μπορεί να αξιολογηθεί. 3. η προσφεύγουσα είναι ένας απλός
μεταπωλητής των εμπορευμάτων που αγοράζει αποκλειστικά από τους συνδεδεμένους προμηθευτές της
............... και .......................
Επιπλέον δεν διαθέτει σημαντική άυλη περιουσία και δεν αναλαμβάνει σημαντικούς κινδύνους. Επομένως,
με βάση τα ανωτέρω, θα αναμένονταν πως θα αποζημιώνεται με μια μικρή, εγγυημένη, θετική κερδοφορία.
Αντί αυτού, η εικόνα που παρουσιάζει διαχρονικά είναι η εικόνα μιας επιχείρησης με αδιαλείπτως
δυσανάλογα υψηλές ζημιές από την σύστασή μέχρι και σήμερα περά από κάθε έννοια επιχειρηματικής
λογικής ή αντιβαίνουσα τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη
αναπροσαρμογής της ενδοομιλικής τιμολόγησης δεδομένου του γεγονότος ότι το σύνολο των αγορών της
και ένα σημαντικό μέρος των λειτουργικών εξόδων είναι ενδοομιλικές συναλλαγές.
Επειδή, ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας, ότι, "κατά τον υπολογισμό της διόρθωσης της λειτουργικής
κερδοφορίας της, λόγω μη τήρησης της αρχής των ίσων αποστάσεων, θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και οι
προσαρμογές της φορολογικής αναμόρφωσης, που έχουν ήδη επιφέρει οι δηλωθείσες από την εταιρεία
λογιστικές διαφορές", δεν γίνεται δεκτός και απορρίπτεται, καθώς με αυτό τον τρόπο επιχειρείται σύγκριση
μεταξύ ανόμοιων μεγεθών, ήτοι σύγκριση μεταξύ του φορολογικού αποτελέσματος της προσφεύγουσας και
των λογιστικών αποτελεσμάτων των συγκρίσιμων εταιρειών του δείγματος, η οποία σύγκριση είναι εντελώς
αυθαίρετη και οδηγεί σε εσφαλμένα συμπεράσματα.
Επειδή, ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας, ότι, "οποιαδήποτε διόρθωση της λειτουργικής της κερδοφορίας
οφείλει να πραγματοποιηθεί με βάση την τιμή του 1ου τεταρτημορίου και όχι αυτή της διαμέσου", δεν γίνεται
δεκτός και απορρίπτεται, καθώς αξιολογώντας το λειτουργικό προφίλ, η προσφεύγουσα επιτελεί
επιπρόσθετες λειτουργίες πέρα από ένα απλό μεταπωλητή και ειδικότερα από τις συγκρίσιμες εταιρείες του
τελικού δείγματος καθώς έχει δυσανάλογα υψηλό κόστος λειτουργικών εξόδων προς ακαθάριστα έσοδα σε
σχέση με τις συγκρίσιμες επιχειρήσεις. Εξάλλου, καμία από τις συγκρίσιμες επιχειρήσεις του τελικού
δείγματος δεν είναι αντιπροσωπευτική του κλάδου καθώς όλες έχουν παρόμοια ακαθάριστα έσοδα με την
προσφεύγουσα και επομένως παρόμοιο μερίδιο αγοράς στον κλάδο των φαρμάκων. Η δε επιλογή της
διαμέσου είναι η πλέον κατάλληλη, διότι απαλείφει πιθανά ελλείμματα συγκρισιμότητας (διαφορές στους
παράγοντες και στις συνθήκες) που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ της προσφεύγουσας και των
επιχειρήσεων του δείγματος.
Επειδή, ο φορολογικό έλεγχος, τεκμηριωμένα και με σαφήνεια κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι, η
ακολουθούμενη τιμολογιακή πολιτική της προσφεύγουσας με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις, είναι μη
σύμφωνη με την αρχή των ίσων αποστάσεων κινούμενη εκτός των αποδεκτών ορίων.
Επειδή, εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι νομίμως εκδόθηκε η προσβαλλόμενη πράξη διορθωτικού
προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, οι περί του αντιθέτου ισχυρισμοί της προσφεύγουσας είναι
απορριπτέοι ως αβάσιμοι.
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Αποφασίζουμε
την απόρριψη της με αριθ. πρωτ ........../20.01.2020 ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρίας με την
επωνυμία ........................, με Α.Φ.Μ ................., και την επικύρωση της κάτωθι πράξης:
της υπ' αριθ.................... /2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος,
διαχειριστικής χρήσης 2013 (οικονομικό έτος 2014), του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ..
Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:
Η φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου με βάση την παρούσα απόφαση διαμορφώνεται ως εξής:
ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ: - 3.814.691,75 €
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία στον υπόχρεο.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο/Η Υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης
Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών
Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.

ΔΕΔ Α 1586/2020
Η διαφορά κεφαλαίου που προήλθε από την καθαρή θέση αποσχιζόμενου και
εισφερόμενου κλάδου, είναι πράξη υποκείμενη σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων
29 Ιουλίου 2020
Έχοντας υπ' όψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β. του άρθρου 10 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε (ΦΕΚ
B' 968/22-03-2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως
αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει,
γ. της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε (Β' 1440)
δ. της Α.1122/2020 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε (Β' 2088)
2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών,
3. Την υπ' αριθμ. Δ.Ε.Δ.1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (Β' 2759) Απόφαση του Προϊσταμένου της
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής»,
4. Την από 27/03/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της επιχείρησης και τον
διακριτικό τίτλο « » με ΑΦΜ: , η οποία εδρεύει στον Δήμο , επί της οδού αρ , τ.κ , κατά της υπ' αριθμ. /2020
Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίων οικονομικού έτους 2010,
που εξέδωσε ο προϊστάμενος του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ, και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα,
5. Την ανωτέρω Οριστική Πράξη του προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ, καθώς και την από 18/02/2020 έκθεση
μερικού ελέγχου προσδιορισμού φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίων, της ίδιας υπηρεσίας, επί της οποίας
εδράζεται η προσβαλλόμενη πράξη της οποίας ζητείται η ακύρωση,
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6. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.
7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Α2 τμήματος επανεξέτασης, όπως αυτή αποτυπώνεται στο
σχέδιο της απόφασης,
Επί της από 27/03/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της επιχείρησης , με ΑΦΜ:
, η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα, δεδομένου ότι η κοινοποίηση της πράξης έγινε στις 26/02/2020, μετά δε
τη μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των
προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:
Σύντομο Ιστορικό
Δυνάμει της υπ' αριθμ /2013 εντολής ελέγχου του προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.Π, διενεργήθηκε στην
προσφεύγουσα τακτικός έλεγχος φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, ΚΒΣ και λοιπών φόρων, τελών και
εισφορών για τα οικονομικά έτη 2010 - 2012. Μετά την ολοκλήρωση του τακτικού ελέγχου, ο ίδιος ως άνω
προϊστάμενος εξέδωσε μεταξύ άλλων, την υπ' αριθ /2013 Πράξη Προσδιορισμού Φόρου Συγκέντρωσης
Κεφαλαίων για το οικονομικό έτος 2010 (διαχειριστική περίοδος 01.01.2009-31.12.2009).
Κατά της πράξης αυτής, ασκήθηκε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου , και εκδόθηκε η υπ' αριθμ
/2019 απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου (Τμήμα 8ο Τριμελές) με την οποία το Δικαστήριο ακύρωσε την
ανωτέρω καταλογιστική πράξη, λόγω μη τήρησης του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης της εταιρείας,
και ανέπεμψε την υπόθεση στο Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., προκειμένου ο προϊστάμενος να καλέσει, με επίδοση σχετικής
κλήσης, την εταιρεία να εκφέρει τις απόψεις της επί της υποχρεώσεως της να καταβάλει τον ένδικο φόρο
κατά το ανωτέρω διαχειριστικό έτος.
Ακολούθως εκδόθηκε η υπ' αριθμ /2019 εντολή ελέγχου, με βάση την οποία διενεργήθηκε εκ νέου, λόγω
επανάληψης της διαδικασίας, μερικός έλεγχος και διαπιστώθηκαν τα διαλαμβανόμενα στην από 18/02/2020
έκθεση μερικού ελέγχου προσδιορισμού φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων, και συγκεκριμένα:
Τον Δεκέμβριο του 2008, τα Διοικητικά Συμβούλια της προσφεύγουσας και της μητρικής εταιρείας του
Ομίλου, « », αποφάσισαν την απόσχιση και εισφορά του κλάδου κατασκευών της τελευταίας προς την
προσφεύγουσα. Η απόσχιση αυτή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 - 5 του ν.
2166/1993 και την ισχύουσα νομοθεσία περί ανωνύμων εταιριών, με βάση τα περιουσιακά στοιχεία του ως
άνω κλάδου, όπως αυτά απεικονίζονταν στην Λογιστική Κατάσταση μετασχηματισμού της 31.12.2008. Τα
στοιχεία της προαναφερόμενης λογιστικής κατάστασης ελέχθησαν ως προς την ορθότητά τους από
Ορκωτό Ελεγκτή ο οποίος συνέταξε Έκθεση Εκτίμησης της λογιστικής αξίας του εν λόγω εισφερόμενου
Κλάδου προς την εταιρεία.
Η καθαρή θέση του αποσχιζόμενου και εισφερόμενου κατασκευαστικού κλάδου εκτιμήθηκε από τον ορκωτό
ελεγκτή στο ποσό των 26.231.451,75€. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της απορροφώσας τον κλάδο εταιρίας
(της προσφεύγουσας) αυξήθηκε αφενός λόγω της απορρόφησης και εισφοράς της καθαρής θέσης, κατά το
ως άνω ποσό, και αφετέρου με το ποσό των 22,70€ με καταβολή μετρητών, ήτοι συνολικά κατά το ποσό
των 26.231.474,45€, για το οποίο η προσφεύγουσα δεν υπέβαλε δήλωση απόδοσης Φ.Σ.Κ ποσού
262.314,75€ (ήτοι 26.231.474,45€ x 1%).
Κατόπιν αυτών, από τον προϊστάμενο του ΚΕΜΕΕΠ εκδόθηκε η προσβαλλόμενη Οριστική Πράξη
Διορθωτικού Προσδιορισμού ΦΣΚ με την οποία καταλογίστηκαν στην προσφεύγουσα για τη χρήση 2009
φόρος ποσού 262.314,75€, πλέον προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του ν.
4174/2013 ποσού 272.859,79€, ήτοι συνολικά 535.174,53€.
Η προσφεύγουσα, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση ή την τροποποίηση των
προσβαλλόμενων πράξεων, προβάλλοντας ότι:
1) Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του Νόμου και έλλειψη αιτιολογίας και τεκμηρίωσης, αναφορικά με
την επιβολή Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίων σε περίπτωση απόσχισης κλάδου, στο πλαίσιο των
μετασχηματισμών βάσει του ν. 2166/1993, και
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2) Η διάταξη του άρθρου 53 παρ.4 του ν. 4174/2013, στο βαθμό που καθιστά τον προσδιορισμό του
επιτοκίου υπολογισμού του τόκου εκπρόθεσμης καταβολής φορολογικής οφειλής, που προβλέπει το άρθρο
αυτό, για τη μη εμπρόθεσμη καταβολή φόρων, αντικείμενο νομοθετικής εξουσιοδότησης, αντίκειται στα
άρθρα 78§1 και 4 και 43§2 του Συντάγματος και συνεπώς πρέπει να διαγραφεί το ποσό τόκου που
επιβλήθηκε σε βάρος της.
Επειδή με τις διατάξεις του ν. 2166/1993 (Α' 137), ορίζονται μεταξύ των άλλων τα ακόλουθα: Άρθρο 1: «1)
Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του παρόντος εφαρμόζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) ..., β) ...,
γ) ..., δ) ..., ε) Εισφοράς από λειτουργούσα επιχείρηση ενός ή περισσότερων κλάδων ή τμημάτων της σε
λειτουργούσα ανώνυμη εταιρία. στ) ... παρ. 2) Οι μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν βιβλία
τρίτης (Γ) κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α') και να έχουν συντάξει
τουλάχιστον έναν ισολογισμό για δωδεκάμηνο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα».
Άρθρο 2: «1) Ο κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου μετασχηματισμός, πραγματοποιείται κατά
παρέκκλιση των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 και Ν. 3190/1955 με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού
και παθητικού των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, όπως αυτά εμφανίζονται σε ισολογισμούς αυτών
συντασσόμενους για το σκοπό του μετασχηματισμού και μεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισμού της νέας
εταιρίας. 2) Ως εισφερόμενο κεφάλαιο θεωρείται το εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης ή
το άθροισμα αυτών των κεφαλαίων, των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων. 3) ..., 4) ..., 5) ..., 6) Όλες οι
πράξεις, που διενεργούνται από τις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
μετασχηματισμού, θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασμό της νέας εταιρείας και τα ποσά αυτών
μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της»,...
Επειδή με την ΠΟΛ.1080/1994 εγκύκλιο του Υπ. Οικ., δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων
των άρθρων 1-7 του ν. 2166/1993 και μεταξύ των άλλων διευκρινίστηκαν τα ακόλουθα:
Άρθρο 1 Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων - Περιεχόμενο και πεδίο εφαρμογής
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ορίζονται οι περιπτώσεις μετασχηματισμού
επιχειρήσεων στις οποίες έχουν εφαρμογή τα άρθρα 1-5.
Οι περιπτώσεις αυτές είναι οι εξής:
α) Μετατροπή ή συγχώνευση επιχειρήσεων εγκατεστημένων στην Ελλάδα οποιασδήποτε μορφής και
αντικειμένου εργασιών, σε ημεδαπή ανώνυμη εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης,.
β) Απορρόφηση επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής και αντικειμένου εργασιών από υφιστάμενη ή
νεοϊδρυόμενη ημεδαπή ανώνυμη εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης,.
γ) Συγχώνευση ανωνύμων εταιριών κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 2190/1920, δηλαδή
είτε με απορρόφηση μίας ή περισσοτέρων ανωνύμων εταιριών από υφιστάμενη ανώνυμη εταιρία είτε με
σύσταση καινούργιας ανώνυμης εταιρίας,.
δ) Διάσπαση ανωνύμων εταιριών κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 81 του Κ.Ν. 2190/1920,... ε)
Εισφορά από λειτουργούσα επιχείρηση, οποιασδήποτε νομικής μορφής, ενός ή περισσοτέρων κλάδων ή
τμημάτων της σε λειτουργούσα ή νεοϊδρυόμενη ανώνυμη εταιρία,.
Άρθρο 2 - Εισφερόμενο κεφάλαιο - Μεταφορά ζημίας
1) Με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού, ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων
πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920 και του Ν. 3190/1955 με λογιστική
ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των μετασχηματιζομένων επιχειρήσεων, όπως
αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό που ειδικά συντάσσουν για τις ανάγκες του μετασχηματισμού, τα οποία
και μεταφέρονται αυτούσια ως στοιχεία ισολογισμού της νέας εταιρίας. Η παρέκκλιση αυτή αφορά
αποκλειστικά τις αξίες ενοποίησης των στοιχείων ενεργητικού - παθητικού των μετασχηματιζόμενων
επιχειρήσεων, σύμφωνα με την οποία, δεν υπόκεινται αυτές στην εκτίμηση της Επιτροπής του άρθρου 9
του Κ.Ν. 2190/1920. Η παρέκκλιση αυτή δεν επεκτείνεται και στις τυπικές διαδικασίες σύστασης της
ανώνυμης εταιρίας ή της Ε.Π.Ε., όπως της κατάρτισης με συμβολαιογραφικό έγγραφο του καταστατικού σε
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περίπτωση νεοϊδρυόμενων Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή της τροποποίησης του καταστατικού τους, της δημοσιότητας
που προβλέπεται από τον Κ.Ν. 2190/1920 κλπ. Αντί της εκτίμησης, από την επιτροπή του άρθρου 9 του
Κ.Ν. 2190/1920 από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του κοινοποιούμενου νόμου προβλέπεται ότι, η
διαπίστωση του ύψους της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζομένων
επιχειρήσεων, ενεργείται είτε από τον αρμόδιο για τη φορολογία τους προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., κατόπιν
υποβολής σχετικής αίτησης, είτε από ορκωτό ελεγκτή. Ειδικότερα, προκειμένου να γίνει ο μετασχηματισμός
των επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του κοινοποιούμενου νόμου, θα πρέπει κατ' αρχή να ληφθεί
σχετική απόφαση από τα αρμόδια όργανα τους για το μετασχηματισμό τους και του χρόνου κατάρτισης του
ισολογισμού μετασχηματισμού. Στη συνέχεια, μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης, θα πρέπει οι
επιχειρήσεις που αποφάσισαν να συγχωνευθούν ή να μετατραπούν να προβούν σε απογραφή της
περιουσιακής τους κατάστασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και στη
σύνταξη ισολογισμού με ημερομηνία το χρόνο που αποφάσισαν τα αρμόδια όργανα των
μετασχηματιζομένων επιχειρήσεων. Ο ισολογισμός αυτός συντάσσεται ειδικά για τις ανάγκες της
συγχώνευσης ή μετατροπής και τα στοιχεία αυτού, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
μετασχηματισμού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και Ν. 3190/1955,
θα μεταφερθούν αυτούσια ως στοιχεία ισολογισμού έναρξης της προερχόμενης από τη μετατροπή ή
συγχώνευση εταιρίας. Σε περίπτωση συγχώνευσης επιχειρήσεων μεταφέρονται ενοποιημένα τα στοιχεία
των ισολογισμών των συγχωνευομένων επιχειρήσεων, στον ισολογισμό έναρξης της εταιρίας που
προέρχεται από τη συγχώνευση αυτή.
Με την ως άνω διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του κοινοποιουμένου
νόμου για το μετασχηματισμό επιχειρήσεων, δεν διενεργείται σε καμία περίπτωση εκτίμηση των
εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 και κατά
συνέπεια κατά το μετασχηματισμό των επιχειρήσεων δεν προκύπτει υπεραξία για τα εισφερόμενα
περιουσιακά στοιχεία. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι, όλες οι
πράξεις, που διενεργούνται από τις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις μετά το χρονικό διάστημα που
μεσολαβεί μεταξύ του χρόνου σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού και του χρόνου ολοκλήρωσης
της μετατροπής ή συγχώνευσης, θεωρούνται ότι ενεργούνται για λογαριασμό της προερχόμενης από τη
μετατροπή ή συγχώνευση κ.λπ. νέας εργασίας, σε αντίθεση με αυτά που ισχύουν για τις μετατροπές ή
συγχωνεύσεις που ενεργούνται με βάση το ν.δ. 1297/1972. Τα ποσά των πιο πάνω πράξεων προβλέπεται
ότι θα μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της νέας εταιρίας. ...
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση εισφοράς κλάδου ή τμήματος από λειτουργούσα επιχείρηση σε ανώνυμη
εταιρία, η εισφέρουσα τον κλάδο ή τμήμα επιχείρηση δεν θα προβεί σε σύνταξη ισολογισμού
μετασχηματισμού, αφού εξακολουθεί να υφίσταται και να λειτουργεί με άλλο κλάδο ή τμήμα και μετά την
εισφορά. Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι τα στοιχεία του κλάδου ή τμήματος πρέπει να
εμφανισθούν στα βιβλία της ανώνυμης εταιρίας στην οποία εισφέρεται, γίνεται δεκτό ότι η εισφέρουσα τον
κλάδο ή τμήμα επιχείρηση πρέπει να συντάξει, κατά το χρόνο που θα ορισθεί ως χρόνος εισφοράς,
απογραφή για τα στοιχεία (ενεργητικού και παθητικού) του εισφερόμενου κλάδου ή τμήματος και βάσει
αυτής, λογιστική κατάσταση, στην οποία θα εμφανίζεται η περιουσιακή κατάσταση του εισφερόμενου
κλάδου ή τμήματος.
Η ως άνω απογραφή καθώς και η λογιστική κατάσταση θα πρέπει απαραιτήτως να καταχωρηθούν στο
θεωρημένο βιβλίο απογραφών που τηρείται από τη μετατρεπόμενη, συγχωνευόμενη ή απορροφούμενη
επιχείρηση δεδομένου ότι όπως αναφέρουμε και πιο πάνω ο ισολογισμός που θα συνταχθεί με βάση την
απογραφή αυτή θα αποτελέσει και τον ισολογισμό λήξης της μετατρεπόμενης κ.λπ. επιχείρησης. Οι πράξεις
που θα λάβουν χώρα μετά το χρόνο σύνταξης της απογραφής και οι οποίες θα αφορούν τον εισφερόμενο
κλάδο ή το τμήμα θα παρακολουθούνται σε διακεκριμένους λογαριασμούς στα βιβλία της εισφέρουσας τον
κλάδο ή το τμήμα εταιρίας προκειμένου να μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της
απορροφώσας τον κλάδο ή το τμήμα ανώνυμης εταιρίας κατά τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου
αυτού.
Ως εισφερόμενο κεφάλαιο στη λειτουργούσα ή συνιστώμενη εταιρία θεωρείται η διαφορά που προκύπτει
υετα£ύ της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του κλάδου ή του τμήματος που
εισφέρεται,.»
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Επειδή, με τις διατάξεις της περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2166/1993 (Α' 137), οι διατάξεις των
άρθρων 1 - 5 του νόμου αυτού εφαρμόζονται και επί εισφοράς από λειτουργούσα επιχείρηση ενός ή
περισσότερων κλάδων ή τμημάτων της σε λειτουργούσα ανώνυμη εταιρεία, η οποία πραγματοποιείται κατά
παρέκκλιση των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920, με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του
εισφερόμενου κλάδου και μεταφορά τους ως στοιχείων ισολογισμού της απορροφώσας τον κλάδο
εταιρείας, χωρίς να μεσολαβεί εκτίμηση της επιτροπής του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920, έτσι ώστε, όπως
αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του νόμου, κατά την απορρόφηση να μην προκύπτει υπεραξία και να
μη γεννάται σχετική φορολογική υποχρέωση.
Στην περίπτωση αυτή η εισφέρουσα τον κλάδο επιχείρηση, συντάσσει λογιστική κατάσταση που
περιλαμβάνει την περιουσιακή κατάσταση του εισφερόμενου κλάδου κατά το χρόνο απόσχισης αυτού
(συντάσσοντας απογραφή των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του εισφερόμενου κλάδου με βάση τις
τρέχουσες λογιστικές αξίες) και ως εισφερόμενο κεφάλαιο στη λειτουργούσα ΑΕ θεωρείται η διαφορά που
προκύπτει μεταξύ της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του κλάδου που εισφέρεται.
Περαιτέρω, ως κλάδος δραστηριότητας, νοείται το σύνολο των στοιχείων τόσο του ενεργητικού όσο και του
παθητικού ενός τμήματος μιας εταιρίας, τα οποία συνιστούν, από οργανωτική άποψη, αυτόνομη
εκμετάλλευση, ένα σύνολο δηλαδή ικανό να λειτουργήσει αυτοδύναμα (Άρθρο 2§1 ν. 2578/1998).
Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.1 του ν. 1676/1986 (Α' 204), ορίζεται ότι: «αποτελούν
συγκέντρωση κεφαλαίων και υπάγονται στο φόρο οι κατωτέρω πράξεις: α) η σύσταση των προσώπων,
που προβλέπονται από το άρθρο 17 και η αύξηση του κεφαλαίου τους, που γίνεται με την εισφορά
περιουσιακών στοιχείων οποιουδήποτε είδους, [...]», και με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2954/2001 (Α'
255), ότι: «Οι απαλλαγές που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν.Δ.
1297/1972 (ΦΕΚ 217 Α') και της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α'), όπως έχουν
συμπληρωθεί και ισχύουν, δεν περιλαμβάνουν το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων, ως προς τον οποίο
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 17-31 του Ν. 1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α')».
Περαιτέρω, με την ΠΟΛ.1388/2001, δόθηκαν οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του ν. 2954/2001,
σύμφωνα με τις οποίες:
«Σύμφωνα με τα ανωτέρω, στους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων (μετατροπές, συγχωνεύσεις) που
γίνονται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν.δ. 1297/1972 και του ν. 2166/1993 θα επιβάλλεται φόρος
συγκέντρωσης κεφαλαίου μόνο εφόσον συντελείται συγκέντρωση κεφαλαίων, εφόσον δηλαδή λαμβάνει
χώρα εισφορά περιουσιακού στοιχείου. Τέτοια εισφορά έχουμε:
1. Εάν μετατρέπεται πρόσωπο που δεν ήταν υποκείμενο του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων, κατά τα
οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του ν. 1676/1986, σε πρόσωπο υποκείμενο στο φόρο αυτό
(π.χ. μετατροπή ατομικής επιχείρησης, σε Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. ή μετατροπή προσώπου που ο σκοπός του δεν
ήταν κερδοσκοπικός σε πρόσωπο κερδοσκοπικό),[...]
2. Εάν συγχωνεύεται πρόσωπο που δεν ήταν υποκείμενο του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων με
πρόσωπο υποκείμενο στο φόρο αυτό (π.χ. συγχώνευση μιας ατομικής επιχείρησης με Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. ή
συγχώνευση προσώπου που ο σκοπός του δεν ήταν κερδοσκοπικός με πρόσωπο κερδοσκοπικό), [.]
3. Εάν προκύπτει διαφορά κεφαλαίου με κάθε είδους νέα εισφορά. Εννοείται ότι δεν οφείλεται φόρος
συγκέντρωσης κεφαλαίων εάν το επί πλέον κεφάλαιο γίνεται με κεφαλαιοποίηση κερδών, αποθεματικών ή
προβλέψεων. Ως νέα εισφορά θεωρείται και η διαφορά κεφαλαίου που προκύπτει για την απορροφώσα
εταιρεία στην περίπτωση απόσχισης κλάδου ανώνυμης εταιρείας και απορρόφησης του από άλλη,[...]»
Επειδή η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι Φ.Σ.Κ επιβάλλεται μόνο στην προκύπτουσα διαφορά κεφαλαίου
επί της οποίας δεν έχει ήδη καταβληθεί ο αντίστοιχος φόρος. Σε συγχώνευση, παραδείγματος χάριν, με
απορρόφηση Α.Ε από Α.Ε βάσει του ν. 2166/1993, που λαμβάνει χώρα με λογιστική ενοποίηση των
μετοχικών τους κεφαλαίων επί των οποίων έχει ήδη καταβληθεί ο οφειλόμενος Φόρος Συγκέντρωσης
Κεφαλαίων, δεν θα επανακαταλογιστεί αντίστοιχη οφειλή. Στην περίπτωση απόσχισης κλάδου ανωνύμου
εταιρείας, ως εν προκειμένω, το εισφερόμενο κεφάλαιο αντιστοιχεί στην καθαρή θέση αυτού. Ο κλάδος,
ωστόσο, και επομένως η εισφερόμενη καθαρή θέση, δεν αποτελεί παρά τμήμα των λογιστικών στοιχείων
του ενεργητικού και παθητικού της εισφέρουσας ανωνύμου εταιρείας, εν προκειμένω της « », επί της
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οποίας ουδεμία απολύτως οφειλή Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίων εκκρεμούσε, η οποία θα εδύνατο να
υπαχθεί σε φόρο, με όχημα την εισφορά του αποσχισθέντα κλάδου στην Εταιρεία. Εξάλλου, δεν οφείλεται
Φ.Σ.Κ. σε περίπτωση κεφαλαιοποιήσεως κερδών, αποθεματικών ή προβλέψεων. Επομένως, ακόμη και εάν
γίνει δεκτό ότι ο αποσχισθείς κλάδος δεν απεικονίζετο πλήρως στο μετοχικό κεφάλαιο της εισφέρουσας
Εταιρείας, επί του οποίου είχε ασφαλώς καταβληθεί ο οφειλόμενος Φ.Σ.Κ., η Φορολογική Αρχή όφειλε να
εξετάσει την προέλευση των μεταβιβαζομένων στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού συνιστώντα τον
κατασκευαστικό κλάδο, ούτως ώστε να αποφανθεί ποια εξ αυτών θα έπρεπε να συνυπολογιστούν στην
βάση ενδεχομένης επιβολής τυχόν Φ.Σ.Κ. και ποια όχι, ως αποτελούντα κέρδη, αποθεματικά ή προβλέψεις.
Αντιθέτως, προβαίνοντας στον αυθαίρετο και ατεκμηρίωτο καταλογισμό του επιδίκου φόρου επί του
συνόλου της εισφερθείσας καθαρής θέσης, η Φορολογική Αρχή αμέλησε να εξετάσει ως όφειλε τα
πραγματικά περιστατικά, εφήρμοσε, δε, εσφαλμένα και παρέβη καταφανώς τις προαναφερθείσες διατάξεις.
Για τον λόγο τούτον, η προσβαλλομένη Πράξη Προσδιορισμού ΦΣΚ πρέπει να ακυρωθεί ως νομικώς
πλημμελής και αναπόδεικτη και συνεπώς άκυρη.
Επειδή στην προκείμενη περίπτωση από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι έγινε απόσχιση του
κατασκευαστικού κλάδου και εισφορά αυτού στην προσφεύγουσα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 του ν. 2166/1993, με βάση τα περιουσιακά στοιχεία του ως άνω κλάδου, όπως αυτά απεικονίζονταν στην
Λογιστική Κατάσταση μετασχηματισμού της 31.12.2008. Τα στοιχεία της προαναφερόμενης λογιστικής
κατάστασης ελέχθησαν ως προς την ορθότητά τους από Ορκωτό Ελεγκτή ο οποίος συνέταξε Έκθεση
Εκτίμησης της λογιστικής αξίας του εν λόγω εισφερόμενου Κλάδου προς την εταιρεία. Η καθαρή θέση του
αποσχιζόμενου και εισφερόμενου κατασκευαστικού κλάδου εκτιμήθηκε από τον ορκωτό ελεγκτή στο ποσό
των 26.231.451,75€. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της προσφεύγουσας (απορροφώσας εταιρίας) αυξήθηκε
αφενός λόγω της απορρόφησης και εισφοράς της καθαρής θέσης, κατά το ως άνω ποσό, και αφετέρου με
το ποσό των 22,70€ με καταβολή μετρητών, ήτοι συνολικά κατά το ποσό των 26.231.474,45€,
Επειδή η διαφορά κεφαλαίου που προκύπτει για την προσφεύγουσα, που προήλθε από την
καθαρή θέση του αποσχιζόμενου και εισφερόμενου κατασκευαστικού κλάδου συνολικής αξίας
26.231.451,75€, και την καταβολή μετρητών 22,70€, είναι πράξεις υποκείμενες σε φόρο
συγκέντρωσης κεφαλαίων, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις των άρθρων 17 και 18
περ. α' του ν. 1676/1986 και του ν. 2954/2001, καθώς και στην διαταγή ΠΟΛ.1388/2001 του
Υπουργείου Οικονομικών, δεδομένου ότι συντρέχουν προϋποθέσεις απαλλαγών και εξαιρέσεων
σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν 1676/1986 και ως εκ τούτου ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος
πρέπει να απορριφθεί.
Επειδή με τον 2ο από τους λόγους της ενδικοφανούς προσφυγής η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι με βάση
την διάταξη του άρθρου 53 του ν. 4174/2013 και την κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσα Υπουργική
Απόφαση ΔΠΕΙΣ 1198598 ΕΞ 2013/31.12.2013, επιβλήθηκε σε βάρος της ποσό τόκων ύψους
141.702,42€. Ωστόσο ο καθορισμός του επιτοκίου υπολογισμού του τόκου εκπρόθεσμης καταβολής
φορολογικής οφειλής, που προβλέπει το άρθρο 53 του ν. 4174/2013, για τη μη εμπρόθεσμη καταβολή
φόρων, έχοντας την έννοια της προσαύξησης φορολογικής οφειλής, φέρει τον χαρακτήρα φόρου και δη
προσθέτου φόρου - πρόσθετης φορολογικής επιβάρυνσης, η δε επιβολή του εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής
του άρθρου 78§1,4 του Συντάγματος, που προβλέπει ότι το αντικείμενο του φόρου δεν δύναται να
αποτελέσει αντικείμενο ρύθμισης με κανονιστική πράξη, κατόπιν νομοθετικής εξουσιοδότησης, αλλά μόνο
με διάταξη τυπικού Νόμου. Συνεπώς, η διάταξη του άρθρου 53§4 του ν. 4174/2013, στο βαθμό που
καθιστά τον προσδιορισμό του επιτοκίου υπολογισμού του τόκου που προβλέπει το άρθρο αυτό, για τη μη
εμπρόθεσμη καταβολή φόρων, αντικείμενο νομοθετικής εξουσιοδότησης, αντίκειται καταρχήν στο άρθρο
78§1,4 του Συντάγματος.
Επειδή με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017 (Α' 201), με την οποία
τροποποιήθηκε η παράγραφος 17 του άρθρου 72 του Κ.Φ.Δ, και την ΠΟΛ 1214/2017, επιβάλλεται, αντί του
πρόσθετου φόρου του άρθρου 1 του ν. 2523/1997, πρόστιμο που ισούται με το άθροισμα του προστίμου
των άρθρων 58, 58Α παράγραφος 2 ή 59 του ν.4174/2013 πλέον του τόκου του άρθρου 53 του ν.
4174/2013, ο οποίος υπολογίζεται από την 1.1.2014 και μέχρι την έκδοση του εκτελεστού τίτλου, εφόσον
αυτό συνεπάγεται επιεικέστερη μεταχείριση του φορολογούμενου, το δε ύψος του επιτοκίου υπολογισμού
των τόκων καθορίστηκε με την υπ' αριθμ. ΔΠΕΙΣ 1198598 ΕΞ 2013/31.12.2013 (ΦΕΚ Β' 19/10-01-2014)
Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

190 ///www.solcrowe.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ / ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Επειδή από τη φορολογική αρχή εφαρμόστηκαν οι κείμενες διατάξεις ως προς τον υπολογισμό των τόκων,
οι οποίες είναι υποχρεωτικά εφαρμοστέες από τη διοίκηση, σε κάθε δε περίπτωση, ο έλεγχος της
συνταγματικότητας, ανήκει στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων και δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα των
οργάνων της Διοίκησης, τα οποία οφείλουν να εφαρμόζουν το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.
Επειδή, οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην από 18/02/2020 έκθεση μερικού
ελέγχου προσδιορισμού φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίων του Κ.Ε.ΜΕ.Π επί της οποίας εδράζεται η
προσβαλλόμενη πράξη, κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες,
Αποφασίζουμε
Την απόρριψη της από 27/03/2020 και με αριθμό πρωτ ενδικοφανούς προσφυγής της επιχείρησης και τον
διακριτικό τίτλο « » με ΑΦΜ: , η οποία εδρεύει στον Δήμο , επί της οδού αρ , τ.κ , και την επικύρωση της υπ'
αριθμ /2020 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίων οικονομικού
έτους 20ΐ0, που εξέδωσε ο προϊστάμενος του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.
Οριστική Φορολογική υποχρέωση με βάση την παρούσα απόφαση
Λογαριασμός

Δήλωσης

Ελέγχου

Απόφασης

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της 08/06/2009

0,00 €

26.231.474,45 €

26.231.474,45 €

Φόρος που αναλογεί (1%)

0,00 €

262.314,74 €

262.314,74 €

Πλέον: πρόστιμο 50% άρθρου 58 ν. 4174/2013

131.157,37 €

131.157,37 €

Πλέον: τόκοι άρθρου 53 ν. 4174/2013 (54,02%)

141.702,42 €

141.702,42 €

Οριστική Φορολογική Υποχρέωση

535.174,53 €

535.174,53 €

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον
υπόχρεο.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης
Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών
Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποήησή της.

ΔΕΔ Α 1587/2020
Ταμειακή διευκόλυνση - Εξόφληση από πελάτες εταιρίας του δανείου μητρικής της
Καλλιθέα 29/07/2020
Έχοντας υπ' όψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α’ 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β. του άρθρου 10 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε (ΦΕΚ
B’ 968/22-03-2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως
αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει,
γ. της ΠΟΛ 1064/12-04-2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε (Β’ 1440)
δ. της Α 1122/31-05-2020 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε (Β’ 2088)
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2. Την ΠΟΛ 1069/04-03-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών,
3. Την υπ’ αριθμ. Δ.Ε.Δ.1126366ΕΞ2016/30.08.2016 (Β’ 2759) Απόφαση του Προϊσταμένου της
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής»,
4. Την από 27/03/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ............... ενδικοφανή προσφυγή της επιχείρησης
..................................................................................................... και τον διακριτικό τίτλο «............................»
με ΑΦΜ: ......................., η οποία εδρεύει στον Δήμο......................... ..................., επί της οδού .................
αρ. ........., τ.κ .................., κατά των υπ’αριθ. ......./2020, ....../2020 και /2020 Οριστικών Πράξεων
Διορθωτικού Προσδιορισμού Τελών Χαρτοσήμου χρήσεων 2009, 2010 και 2011 αντίστοιχα, που εξέδωσε ο
προϊστάμενος του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ, και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα,
5. Τις ανωτέρω Οριστικές Πράξεις του προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ, καθώς και την από 18/02/2020
έκθεση μερικού ελέγχου τελών Χαρτοσήμου, της ίδιας υπηρεσίας, επί της οποίας εδράζονται οι
προσβαλλόμενες πράξεις των οποίων ζητείται η ακύρωση,
6. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.
7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Α2 τμήματος επανεξέτασης, όπως αυτή αποτυπώνεται στο
σχέδιο της απόφασης,
Επί της από 27/03/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ............. ενδικοφανούς προσφυγής της επιχείρησης ,
με ΑΦΜ:
.........................., η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα, δεδομένου ότι η κοινοποίηση των πράξεων έγινε στις
26/02/2020, μετά δε τη μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων
και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:
Σύντομο Ιστορικό
Δυνάμει της υπ’ αριθμ. ........../2013 εντολής ελέγχου του προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ, διενεργήθηκε στην
προσφεύγουσα τακτικός έλεγχος φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, ΚΒΣ και λοιπών φόρων, τελών και
εισφορών για τα οικονομικά έτη 2010 – 2012. Μετά την ολοκλήρωση του τακτικού ελέγχου, ο ίδιος ως άνω
προϊστάμενος εξέδωσε μεταξύ άλλων, την από 01/07/2013 και αριθμούς ......, ....... και ...... ενιαία Πράξη
Καταλογισμού τελών χαρτοσήμου για τις διαχειριστικές περιόδους 01/01-31/12/2009, 01/01-31/12/2010 και
01/01-31/12/2011 αντίστοιχα.
Κατά της ανωτέρω κοινής καταλογιστικής πράξης, κατά το μέρος που αφορούσε τα οικον. έτη 2011 και
2012 (ήτοι διαχειριστικές περιόδους 2010 και 2011), καθώς και κατά της με αριθμό 504/2013 απόφασης της
Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία επικύρωσε την πράξη αυτή και απέρριψε τη σχετική
ενδικοφανή προσφυγή κατά του μέρους της πράξης αυτής, που αφορούσε τη χρήση 2009, η εταιρεία
άσκησε αντίστοιχα προσφυγές ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου .............., και εκδόθηκαν οι υπ’
αριθμ.........../2019 και /2019 αποφάσεις του άνω Δικαστηρίου (Τμήμα 8ο Τριμελές) με τις οποίες το
Δικαστήριο ακύρωσε τις ανωτέρω, πράξη και απόφαση της ΕΔΕΦΔ αντίστοιχα, λόγω μη τήρησης του
δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης της εταιρείας και ανέπεμψε την υπόθεση στο Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.,
προκειμένου ο αρμόδιος Προϊστάμενος να καλέσει, με επίδοση σχετικής κλήσης, την εταιρεία να εκφέρει τις
απόψεις της επί της υποχρεώσεως της να καταβάλει τα ένδικα τέλη κατά τα ανωτέρω διαχειριστικά έτη.
Ακολούθως εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ........./2019 εντολή ελέγχου, με βάση την οποία διενεργήθηκε εκ νέου,
λόγω επανάληψης της διαδικασίας, μερικός έλεγχος και διαπιστώθηκαν τα διαλαμβανόμενα στην από
18/02/2020 έκθεση μερικού ελέγχου τελών χαρτοσήμου, και συγκεκριμένα:
α) Επί της εξοφλήσεως των δανειακών υποχρεώσεων της Μητρικής εταιρείας:
Τον Δεκέμβριο του 2008, τα Διοικητικά Συμβούλια της προσφεύγουσας και της μητρικής εταιρείας του
Ομίλου, «......................................», αποφάσισαν την απόσχιση και εισφορά του κατασκευαστικού κλάδου
της τελευταίας προς την προσφεύγουσα. Η απόσχιση αυτή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
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των άρθρων 1 - 5 του ν. 2166/1993 και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2009, οπότε τα στοιχεία του
ενεργητικού και παθητικού του εισφερομένου κλάδου (πάγιος εξοπλισμός και εγκαταστάσεις, εκτελούμενα
έργα, απαιτήσεις από έργα που εκτελούσε η Μητρική εταιρεία) ενσωματώθηκαν στα βιβλία της
προσφεύγουσας. Από τα στοιχεία του παθητικού τα οποία εισφέρθηκαν, εξαιρέθηκε τμήμα των
βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δανείων που είχε λάβει η Μητρική εταιρεία για την χρηματοδότηση
συγκεκριμένων έργων που αφορούσαν στον κατασκευαστικό κλάδο. Ήτοι:
1) Οφειλέτες, αρχικώς της Μητρικής εταιρείας και εν συνεχεία της προσφεύγουσας, καθότι οι υποχρεώσεις
τους αφορούσαν σε έργα τα οποία, καίτοι κατά το παρελθόν εκτελούσε ή είχε εκτελέσει η Μητρική εταιρεία,
είχαν πλέον εισφερθεί στην προσφεύγουσα, προέβαιναν σε εξόφληση των υποχρεώσεών τους προς την
τελευταία μέσω τραπέζης. Στο πλαίσιο κάθε τέτοιας εξόφλησης, η μεσολαβούσα τράπεζα παρακρατούσε
αυτοβούλως το καταβαλλόμενο από τον πελάτη ποσό και το διέθετε προς αποπληρωμή του υφισταμένου
δανείου στο όνομα της Μητρικής εταιρείας, « ».
Για να απεικονίσει λογιστικά την ενέργεια αυτή, και να εξοφλήσει τους πελάτες της, η προσφεύγουσα
πίστωνε τον εκάστοτε πελάτη της (30.00. ..) και προέβαινε σε ισόποση χρέωση λογαριασμού ......................
- ..............................., φανερώνοντας απαίτηση προς την τελευταία. Αντιστοίχως, η Μητρική εταιρεία
προέβαινε σε ισόποση πίστωση του λογαριασμού ......................... - .......................... σε χρέωση των
δανείων που είχαν παραμείνει σε αυτήν και εξοφλούνταν από πελάτη της ..........................». Στην ουσία
δηλαδή η Α.Ε με τις ανωτέρω χρεώσεις του υπολογαριασμού ..............................
μετέφερε την απαίτησή της στην .....................................
2) Η προσφεύγουσα, εξοφλούσε ή έπαιρνε δάνειο για να εξυπηρετήσει δάνεια που είχαν παραμείνει στην »,
προβαίνοντας σε παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με χρέωση του υπολογαριασμού .............................., και
πίστωση αυτήν την φορά υπολογαριασμών των δανείων της. Αντιστοίχως, η Μητρική εταιρεία «πίστωνε
ισόποσα τον υπολογαριασμό σε χρέωση των δανείων που είχαν παραμείνει σε αυτήν. Συνεπώς, και στην
περίπτωση αυτή με τη χρέωση του υπολ/σμού............................. στην ουσία μετέφερε την απαίτησή της
στην .................................
Ο έλεγχος λαβών υπόψη, ότι οι δύο εταιρείες, μετά και την απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου,
παρέμειναν δύο ανεξάρτητα φορολογικά και νομικά πρόσωπα, έκρινε ότι το σύνολο των παραπάνω
χρεώσεων – απαιτήσεων της Α.Ε από την « » συνιστούν ταμειακές διευκολύνσεις προς αυτή και σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 5γ του Κ.Ν.Τ.Χ. και άρθρου 43 Ν. 1041/80, και ελλείψει απαλλακτικής
διάταξης, για τις ταμειακές αυτές διευκολύνσεις οφείλονται τέλη χαρτοσήμου 1% πλέον ΟΓΑ 20% επί του
αναλογούντος χαρτοσήμου.
β) Επί των παγίων προκαταβολών:
Ομοίως από τον έλεγχο που έγινε στις εγγραφές των τηρουμένων βιβλίων και ειδικότερα του
υπολογαριασμού 35.03 «Πάγιες Προκαταβολές» διαπιστώθηκε, ότι η προσφεύγουσα παρουσιάζει μεγάλα
χρεωστικά υπόλοιπα και σημαντικές χρεώσεις κατά τη διάρκεια των ελεγχόμενων χρήσεων στον
λογαριασμό αυτό και οι οποίες αφορούν χρήματα που φεύγουν από το ταμείο της με προορισμό τους
επικεφαλής του κάθε εργοταξίου με σκοπό αυτοί να πληρώνουν υποχρεώσεις της εταιρείας (ως διάφορα
έξοδα, μισθοδοσία κτλ).
Ο υπολογαριασμός αυτός χρεωνόταν, (με αντίστοιχη πίστωση του ταμείου) με αιτιολογία κυρίως το όνομα
του επικεφαλής του εργοταξίου και λειτουργούσε ως λογαριασμός ''επί αποδόσει''. Οι πιστώσεις του
λογαριασμού αυτού (που αφορούσαν λήψη τιμολογίων εξόδων, εξόφληση μισθοδοσίας, αλλά και
επιστροφές μετρητών) στη διάρκεια των χρήσεων ήταν μικρές, με αποτέλεσμα ο λογαριασμός αυτός στις
ελεγχόμενες χρήσεις να βαίνει διαρκώς αυξανόμενος.
Ο έλεγχος αφού έλαβε υπόψη, ότι ο λογαριασμός αυτός δεν μηδενίζει στο τέλος της χρήσης, ότι παρέμειναν
για μεγάλο χρονικό διάστημα σε χέρια τρίτων – εργοταξιαρχών, μερικοί των οποίων έχουν ήδη αποχωρήσει
από την εταιρεία και ότι τα υπόλοιπα των υπολογαριασμών δεν επιστράφηκαν ούτε ζητήθηκαν από την
Α.Ε, έκρινε ότι για τα τυχόν προκύπτοντα σε κάθε μήνα χρεωστικά υπόλοιπα των ανωτέρω υπολ/σμών,
συντρέχει περίπτωση ταμειακών διευκολύνσεων προς τους επικεφαλής των εργοταξίων, και σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 5γ του Κ.Ν.Τ.Χ. και άρθρου 43 Ν. 1041/80, και ελλείψει απαλλακτικής
διάταξης, για τις ταμειακές αυτές διευκολύνσεις οφείλονται τέλη χαρτοσήμου 1% πλέον ΟΓΑ 20% επί του
αναλογούντος χαρτοσήμου.
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γ) Επί του λογαριασμού 33.21 «Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις Συμ. Ενδιαφέροντος»:
Ο λογαριασμός αυτός χρεώθηκε μεταξύ άλλων με ταμειακές διευκολύνσεις προς Κ/Ξ και συγκεκριμένα στις
Κ/Ξ «............................» και «Κ/Ξ », και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 5γ του Κ.Ν.Τ.Χ. και
άρθρου 43 Ν. 1041/80 για τις ταμειακές αυτές διευκολύνσεις οφείλονται τέλη χαρτοσήμου 1% πλέον ΟΓΑ
20% επί του αναλογούντος χαρτοσήμου.
Η συνολική αξία των ταμειακών διευκολύνσεων ανά χρήση και λογαριασμό, έχουν ως εξής:
Χρήση

Λογ/μός 35.03

Σύνολο

2009

Λογ/μός 33.21 Λογ/μός 33.95
1.127,18

31.772.843,87

4.937.920,80

36.711.891,85

2010

1.305,38

9.288.712,60

9.219.784,17

18.509.802,15

2011

0,00

4.403.313,66

4.849.971,65

9.253.285,31

Κατόπιν αυτών, από τον προϊστάμενο του ΚΕΜΕΕΠ εκδόθηκαν οι προσβαλλόμενες Πράξεις τελών
χαρτοσήμου, με τις οποίες καταλογίστηκαν στην προσφεύγουσα τα κατωτέρω ποσά:
Αξία
Πρόστιμο
Υποκείμενη σε Χαρτόσημο
ΟΓΑ επί
αρ. 58
Τόκοι αρ. 53
Χρήση Πράξη τέλη χαρτ/μου
1%
χαρτοσήμου ν.4174/2013 ν.4174/2013

Σύνολο

2009

24/2009

36.711.891,85€ 367.118,92€

73.423,78€ 220.271,35€ 237.981,17€

898.795,22€

2010

25/2009

18.509.802,15€ 185.098,02€

37.019,60€ 111.058,81€ 119.987,94€

453.164,37€

2011

26/2009

18.506,57€

226.542,62€

9.253.285,31€

Σύνολα

92.532,85€
644.749,79€

55.519,71€

59.983,49€

128.949,95€ 386.849,87€ 417.952,60€ 1.578.502,21€

Η προσφεύγουσα, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση ή την τροποποίηση των
προσβαλλόμενων πράξεων, προβάλλοντας ότι:
1) Εσφαλμένη, αναιτιολόγητη και αναπόδεικτη η κρίση της φορολογικής Αρχής, αναφορικά με τη
νομιμότητα καταλογισμού τελών χαρτοσήμου στα ποσά του λογαριασμού..........................., σε κάθε δε
περίπτωση οι εν λόγω συναλλαγές αφορούν σε πράξεις χορηγήσεως πιστώσεως, ευρισκομένης εκτός του
πεδίου εφαρμογής του ΚΝΤΧ,
2) Προϋπόθεση για την υπαγωγή σε τέλη χαρτοσήμου 1% στα ποσά του λογαριασμού............. είναι η
ύπαρξη αναιτιώδους κατάθεσης – ανάληψης και περαιτέρω, να μην υπάρχει παραδοτική ή συναλλακτική
σχέση ανάμεσα στην εταιρεία με τον εαυτό της,
3) Η διάταξη του άρθρου 53§4 του ν. 4174/2013, στο βαθμό που καθιστά τον προσδιορισμό του επιτοκίου
υπολογισμού του τόκου εκπρόθεσμης καταβολής φορολογικής οφειλής, που προβλέπει το άρθρο αυτό, για
τη μη εμπρόθεσμη καταβολή φόρων, αντικείμενο νομοθετικής εξουσιοδότησης, αντίκειται στα άρθρα 78§1
και 4 και 43§2 του Συντάγματος και συνεπώς πρέπει να διαγραφεί το ποσό τόκου που επιβλήθηκε σε
βάρος της,
4) Η υπ’ αριθμ. ........../2020 πράξη προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου,
διαχειριστικής περιόδου 2011, είναι άκυρη και ορθά, ανυπόστατη, καθώς εκδόθηκε ως προσωρινή πράξη,
σε συνέχεια της ήδη εκδοθείσης και κοινοποιηθείσης, με αριθμό ..../......................../2020 προσωρινής
πράξης διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου, για την ίδια χρήση και συνεπώς αποτελεί μη
εκτελεστή δεύτερη προσωρινή πράξη, ανίσχυρη και ανυπόστατη ως οριστική πράξη διορθωτικού
προσδιορισμού φόρου, η οποία δεν επιφέρει κανένα έννομο αποτέλεσμα σε βάρος της εταιρείας και
συνεπώς πρέπει να αναγνωριστεί η παντελής ακυρότητα και το ανυπόστατο αυτής, ως οριστικής πράξης
διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου.
1) Παράθεση και ερμηνεία των εφαρμοζόμενων διατάξεων
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Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 15 § 5 περίπτωση γ του ΚΝΧΤ (π.δ. της 28ης Ιουλίου 1931, ΦΕΚ Α’
239) ορίζεται ότι: «[…] Πάσα εν γένει εγγραφή εις τα βιβλία περί καταθέσεως ή αναλήψεως χρημάτων υπό
εταίρων ή μετόχων ή άλλων προσώπων προς ή από εμπορικάς εν γένει εταιρείας ή επιχειρήσεις ήτις δεν
ανάγεται εις σύμβασιν, πράξιν κλπ. υποβληθείσαν εις τα οικεία τέλη χαρτοσήμου ή απαλλαγείσαν νόμιμως
των τελών τούτων, υπόκειται εις αναλογικόν τέλος χαρτοσήμου εν επί της εκατόν (1%). Εις ήν περίπτωσιν,
εκ της εγγραφής ή εξ ετέρου εγγράφου, αποδεικνύεται ότι η κατάθεσις ή ανάληψις αφορά σύμβασιν, πράξιν
κλπ. υποκειμένην εις μεγαλύτερον ή μικρότερον τέλος χαρτοσήμου οφείλεται το δια την σύμβασιν, πράξιν
κλπ. προβλεπόμενον τέλος […]».
και με τις διατάξεις του άρθρου 6 § 1 του Ν.Δ. 4535/1964 ορίζεται ότι τα τέλη χαρτοσήμου αναλογικά και
πάγια προσαυξάνονται κατά ποσοστό 20% για εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Κατά την έννοια της ανωτέρω διάταξης:
- Ως «κατάθεση χρημάτων» νοείται η πράξη, διά της οποίας λαμβάνει χώρα καταβολή ορισμένου
χρηματικού ποσού από ένα πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, σε εμπορική εταιρεία ή επιχείρηση, το οποίο αυτή
υποχρεούται να επιστρέψει μελλοντικά στον καταθέτη. Κατά το Συμβούλιο της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.
1767/1992, 1039/1996, 1470/2002), ο όρος «κατάθεση» στην ανωτέρω διάταξη χρησιμοποιείται με την
έννοια της εν γένει δόσης χρημάτων και δεν περιορίζεται μόνο στις περιπτώσεις κατάθεσης χρημάτων με
δικαίωμα ανάληψής τους.
- Ως «ανάληψη χρημάτων» νοείται η αυτοτελής και ανεξάρτητη πράξη, διά της οποίας λαμβάνει χώρα
χορήγηση το πρώτον χρημάτων από την εμπορική εταιρεία ή επιχείρηση σε εταίρο, μέτοχο ή τρίτο, προς
διευκόλυνσή τους. Συνεπώς, ο όρος «ανάληψη χρημάτων» της ανωτέρω διάταξης δεν αναφέρεται στην
ανάληψη από εταίρο, μέτοχο ή τρίτο των ήδη κατατεθέντων από αυτούς στην εμπορική εταιρεία ή
επιχείρηση χρημάτων, επειδή η ανάληψη, στην προκειμένη περίπτωση, επέχει θέση απλής εξόφλησης της
αρχικής κατάθεσης εκ μέρους της εμπορικής εταιρείας ή επιχείρησης.
Κατά την έννοια της ανωτέρω διάταξης, που αναφέρεται σε κάθε εν γένει εγγραφή των βιβλίων περί
καταθέσεως ή αναλήψεως χρημάτων, συνάγεται ότι ο όρος «κατάθεση» χρησιμοποιείται υπό την έννοια της
εν γένει δόσεως χρημάτων και δεν περιορίζεται μόνο στις περιπτώσεις καταθέσεως χρημάτων με δικαίωμα
αναλήψεώς τους. Επομένως, κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως, κάθε εγγραφή στα βιβλία περί
δόσεως ή αναλήψεως χρημάτων χωρίς μνεία της αιτίας υπόκειται, κατ’ αρχήν, σε αναλογικό τέλος
χαρτοσήμου 1%, εκτός αν ο φορολογούμενος ισχυρισθεί και αποδείξει ότι η εγγραφή αυτή ανάγεται σε
σύμβαση, πράξη κλπ που υποβλήθηκε στα οικεία τέλη χαρτοσήμου ή απαλλάχθηκε νομίμως από αυτά
(ΣτΕ 1470/2002, 4463/1997, 2493/1994, Δ.Εφ.Αθ. 829/2014, 5668 - 5671, 5498/2013).
Ως «ανάληψη χρημάτων», νοείται η αυτοτελής και ανεξάρτητη πράξη, διά της οποίας λαμβάνει χώρα
χορήγηση το πρώτον χρημάτων από την εμπορική εταιρεία ή επιχείρηση σε εταίρο, μέτοχο ή τρίτο, προς
διευκόλυνσή τους. Συνεπώς, ο όρος «ανάληψη χρημάτων» της ανωτέρω διάταξης δεν αναφέρεται στην
ανάληψη από εταίρο, μέτοχο ή τρίτο των ήδη κατατεθέντων από αυτούς στην εμπορική εταιρεία ή
επιχείρηση χρημάτων, επειδή η ανάληψη, στην προκειμένη περίπτωση, επέχει θέση απλής εξόφλησης της
αρχικής κατάθεσης εκ μέρους της εμπορικής εταιρείας ή επιχείρησης.
Για την επιβολή τέλους χαρτοσήμου 1%, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, θα πρέπει να συντρέχουν
αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) Ύπαρξη συμβατικής σχέσης μεταξύ του καταθέτοντος τα
χρήματα προσώπου, φυσικού ή νομικού (εταίρου, μετόχου ή τρίτου) και της εμπορικής εταιρείας ή
επιχείρησης. β) Εγγραφή στα βιβλία εμπορικής εταιρείας ή επιχείρησης εν γένει (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.,
κοινοπραξίας, κερδοσκοπικού συνεταιρισμού, αστικής εταιρείας και κοινωνίας αστικού δικαίου, που ασκούν
επιχείρηση, κ.λπ.) περί καταθέσεως χρημάτων από εταίρους, μετόχους ή άλλα πρόσωπα προς τις
επιχειρήσεις αυτές ή περί αναλήψεως χρημάτων από αυτές. Η κατάθεση ή η ανάληψη χρημάτων πρέπει να
προκύπτει μόνο από αυτή ταύτη την εγγραφή στα βιβλία και όχι από άλλη έγγραφη σύμβαση ή από τη
συνεκτίμηση άλλων γεγονότων (Διοικ. Πρωτ. Αθ. 7077/1983). γ) Τα βιβλία της εμπορικής εταιρείας ή
επιχείρησης, στα οποία γίνεται η εγγραφή περί καταθέσεως ή αναλήψεως χρημάτων, πρέπει να είναι βιβλία
επίσημα, δηλαδή, βιβλία θεωρημένα από την αρμόδια Φορολογική Αρχή (ΔΟΥ) (ΣτΕ 2493/1994). δ) Η
εγγραφή στα βιβλία να μην ανάγεται σε σύμβαση, πράξη ή συναλλαγή, η οποία είχε υποβληθεί
προηγουμένως στα οικεία αναλογικά τέλη χαρτοσήμου ή είχε απαλλαγεί νομίμως από τα τέλη αυτά. ε) Η
κατάθεση ή η ανάληψη χρημάτων να γίνεται χωρίς μνεία της αιτίας της κατάθεσης ή της ανάληψης, εκτός
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εάν ο φορολογούμενος αποδείξει, ότι η εγγραφή στα βιβλία αφορά σύμβαση, πράξη ή συναλλαγή, η οποία
υποβλήθηκε στο οικείο τέλος χαρτοσήμου ή απαλλάχτηκε νομίμως από το τέλος αυτό (ΣτΕ 1767/1992,
1039/1996). Επίσης, το ως άνω τέλος χαρτοσήμου οφείλεται ανεξάρτητα από τον επιδιωκόμενο, διά της
καταθέσεως ή αναλήψεως των χρημάτων, σκοπό, καθόσον στο νόμο δεν τίθεται καμιά προϋπόθεση ή
καμιά επιφύλαξη (Υπ. Οικ. Κ. 8802/654/1983).
Το τέλος χαρτοσήμου που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 5 περ. γ του Κ.Ν.Χ.Τ.
υπολογίζεται σε ποσοστό 1% επί του κατατεθέντος ή αναληφθέντος χρηματικού ποσού, που αναφέρεται
στη σχετική εγγραφή στα βιβλία, και καταβάλλεται στο Δημόσιο μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα
του επόμενου της εγγραφής των πράξεων της κατάθεσης ή της ανάληψης στα λογιστικά βιβλία των ως άνω
επιχειρήσεων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του
Κώδικα Χαρτοσήμου (Υπ. Οικ. Σ. 6107/385/ ΠΟΛ.185/1980, Εγκ. 11/ 1981). Συνεπώς χρόνος γένεσης της
φορολογικής υποχρέωσης στις περιπτώσεις καταθέσεων επί σκοπώ τη ταμειακή διευκόλυνση είναι η
σχετική εγγραφή της πράξης της κατάθεσης στα λογιστικά βιβλία των εταιρειών.
2) Επί της υπαγωγής σε τέλη χαρτοσήμου του λογαριασμού ....................
Επειδή ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι ο λογαριασμός ................... « » δημιουργήθηκε για να καλύψει το
λογιστικό κενό που δημιουργήθηκε μετά την απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου της «......................»
και την απορρόφηση αυτού από την εταιρεία. Και τούτο γιατί, ενώ με την απόσχιση εισφέρθηκαν στην Α.Ε
όλα τα στοιχεία του ενεργητικού αυτής που αφορούσαν τον κατασκευαστικό κλάδο της «....................» (ως
πάγια, εκτελούμενα έργα, απαιτήσεις από έργα που είχε εκτελέσει ή εκτελούσε η απορροφούμενη), δεν
εισφέρθηκε, από τα στοιχεία του παθητικού, μέρος των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανείων
τα οποία είχε λάβει η απορροφούμενη - « » για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων έργων που παρέμειναν
σε αυτή.
Συνεπώς, τα χρηματικά ποσά που ήχθησαν σε χρέωση του ανωτέρω υπολογαριασμού, είτε λόγω
παρακράτησης από τις Τράπεζες πληρωμών πελατών της εταιρείας, για την εξόφληση των δανείων που
παρέμειναν στη μητρική εταιρεία, είτε λόγω λήψης ή αποπληρωμής δανείων της μητρικής εταιρείας,
αφορούν σε συναλλαγές, οι οποίες δεν ενέπιπταν stricto sensu, δηλαδή υπό στενή – τυπική έννοια, όπως
απαιτούν οι διατάξεις του Κ.Ν.Τ.Χ., για τη χαρτοσήμανσή τους, στην έννοια των «αναλήψεων χρημάτων»,
δηλαδή στη χορήγηση χρηματικών κεφαλαίων από την προσφεύγουσα στην ανωτέρω μητρική εταιρεία. Σε
καμία περίπτωση δηλαδή δεν αποδείχθηκε ότι οι εν λόγω εγγραφές αφορούσαν σε εν γένει, υπό στενή
έννοια, αναλήψεις χρημάτων από την ανωτέρω μητρική εταιρεία, δεδομένου δε ότι ο έλεγχος έκρινε ότι «με
τον ανωτέρω τρόπο η εταιρεία κατ’ ουσίαν μετέφερε τις απαιτήσεις της στην .............» ήτοι έμμεση
μεταφορά απαιτήσεων, χωρίς χορήγηση χρημάτων στη μητρική εταιρεία, η πράξη αυτή δεν υπάγεται στην
υποπερίπτωση του άρθρου 15§5γ του ΚΝΤΧ, καθώς, ενόψει της τυπικότητας της φορολογίας χαρτοσήμου,
για να χαρτοσημανθεί ως χρηματική διευκόλυνση έπρεπε να προκύπτει και να αναγράφεται στα βιβλία, η
εκάστοτε χρέωση του άνω υπολογαριασμού ως ανάληψη χρημάτων, γεγονός που δεν προκύπτει από την
έκθεση ελέγχου.
Επειδή στην προκείμενη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η προσφεύγουσα
διενεργούσε στα βιβλία της λογιστικές εγγραφές χρέωσης του λογαριασμού της μητρικής εταιρείας
......................... «.............................», κάθε φορά που πελάτες της κατέθεταν χρήματα στην τράπεζα έναντι
της οφειλής τους και η τράπεζα παρακρατούσε αυτοβούλως το καταβαλλόμενο από τον πελάτη ποσό και το
διέθετε προς αποπληρωμή του υφισταμένου δανείου της Μητρικής εταιρείας, καθώς και κάθε φορά που
εξοφλούσε ή έπαιρνε δάνειο για να εξυπηρετήσει δάνεια που είχαν παραμείνει στη μητρική.
Συνεπώς η απαίτηση του εν λόγω λογαριασμού, δημιουργήθηκε από πραγματικές καταβολές χρημάτων
(από την ίδια και από πελάτες της) προς την τράπεζα και εμμέσως προς τη μητρική εταιρεία, και ως εκ
τούτου ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος και συνεπώς έχουν
εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 15§5 περ. γ’ του Κ.Ν.Τ.Χ.
3) Επί της υπαγωγής σε τέλη χαρτοσήμου των παγίων προκαταβολών
Επειδή ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι τα ποσά που χρεώνονταν στο λογαριασμό 35.03 «Πάγιες
προκαταβολές», αφορούσαν χρηματικά ποσά που δίδονταν στους διαχειριστές των εργοταξίων ως
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προκαταβολές «επί αποδόσει» και όπως προκύπτει από την έκθεση ελέγχου η καταβολή χρημάτων στους
επικεφαλής των εργοταξίων αποτελεί πράξη με νόμιμη αιτία, απαλλασσόμενη από τέλη χαρτοσήμου.
Συγκεκριμένα σκοπός των καταβολών αυτών ήταν, όπως αναγνωρίζει ο Έλεγχος, η προκαταβολή ποσών
προς επικεφαλής εργοταξίων, για καταβολή υποχρεώσεων της Εταιρείας συνισταμένων σε δαπάνες
μισθοδοσίας του απασχολουμένου στα εργοτάξια προσωπικού της και λοιπές συναφείς πληρωμές. Η
προκαταβολή ποσών για πλήρωση εταιρικών αναγκών και υποχρεώσεων, προς πρόσωπα που δεν
θεωρούνται «τρίτοι» σε σχέση με την εταιρεία, δεν αποτελεί ούτε χρηματική διευκόλυνση ούτε δάνειο, αλλά
πράξη στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών της εταιρείας και συνεπώς απαλλασσόμενη των τελών
χαρτοσήμου. Είναι δε αδιάφορο το χρονικό διάστημα παραμονής χρεωστικών υπολοίπων στον εν λόγω
υπολογαριασμό καθώς ακόμη και η παραμονή για μεγάλο χρονικό διάστημα χρεωστικών υπολοίπων στο
λογαριασμό δεν μπορεί να τεκμηριώσει τυχόν σύμβαση δανείου, χωρίς να αποδεικνύει η φορολογική Αρχή,
που φέρει και το σχετικό βάρος απόδειξης, ότι τα εν λόγω χρεωστικά υπόλοιπα στηρίζονται σε εγγραφές
που περιέχουν όλα τα στοιχεία που συνιστούν την κατά το άρθρο 806 του Α.Κ. έννοια της συμβάσεως
δανείου (Δ.ΕφΑθ. 439/2016).
Επειδή στην προκείμενη περίπτωση από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει: (i) ότι ως λογαριασμός «επί
αποδόσει», με τον οποίον η επιχείρηση παρακολουθεί τις προκαταβολές που δίδονται στους διαχειριστές
των εργοταξίων, ο λογαριασμός αυτός θα έπρεπε «βάσει της κρατούσας συναλλακτικής πρακτικής
τουλάχιστον στο τέλος κάθε χρήσης να κλείνει - μηδενίζει», (ii) ότι τα χρεωστικά υπόλοιπα των
υπολογαριασμών «δεν επιστράφηκαν ούτε ζητήθηκαν από την Εταιρεία», καθώς και (iii) τον «μεγάλο χρόνο
παραμονής, πέραν του έτους του χρεωστικού υπολοίπου σε χέρια τρίτων - εργοταξιαρχών, μερικοί από
τους οποίους έχουν ήδη αποχωρήσει από την Εταιρεία». Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι οι καταβολές της
προσφεύγουσας προς τους εργοταξιάρχες, ήταν πολύ μεγαλύτερες από τις υπάρχουσες ανάγκες, με
αποτέλεσμα το υπόλοιπο του λογαριασμού να βαίνει διαρκώς αυξανόμενο, ο ισχυρισμός της
προσφεύγουσας απορρίπτεται και συνεπώς έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 15§5 περ. γ’ του
Κ.Ν.Τ.Χ.
Επειδή περαιτέρω η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι οι χρεώσεις του λογαριασμού 35.03 αποτελούν
χορήγηση κεφαλαίου κινήσεως από την Εταιρεία στα εργοτάξια, για τις οποίες δεν προβλέπεται η υπαγωγή
τους στο πεδίο εφαρμογής του ΚΝΤΧ. Ο έλεγχος προέβη σε εσφαλμένη υπαγωγή και χαρακτηρισμό των
προκαταβολών που προορίζονταν για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών των εργοταξίων, ως κατάθεση
χρηματικού ποσού, επισύρουσα το αναλογικό τέλος χαρτοσήμου που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου
15 παρ. 5γ ΚΝΤΧ, και τούτο διότι οι «πάγιες προκαταβολές» αφορούσαν και προορίζονταν για την κάλυψη
των δαπανών μισθοδοσίας και λοιπών εξόδων του προσωπικού της Εταιρείας το οποίο απασχολείται στα
εργοτάξια αυτής, καθώς και των τρεχουσών αναγκών εν γένει αυτών, συναφών με την λειτουργία τους. Τα
εργοτάξια δεν θα εδύναντο να συνάψουν οιαδήποτε συμβατική σχέση με την Εταιρεία, απαιτούμενη
προϋπόθεση για την εφαρμογή του επικληθέντος άρθρου 15 παρ. 5γ ΚΝΤΧ. Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε στον
παράλογο και μη νομικό εφικτό νομικά αποτέλεσμα της σύναψης συμβάσεως ανάμεσα στην Εταιρεία και
τον εαυτό της.
Επειδή στην αιτιολογία των εγγραφών των χρεώσεων του λογαριασμού, αναγράφονταν τα ονοματεπώνυμα
των επικεφαλής των εργοταξίων με τους οποίους η προσφεύγουσα συναλλάχθηκε και ως εκ τούτου ο
ισχυρισμός της πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.
4) Επί της αντισυνταγματικότητας του άρθρου 53 του ν. 4174/2013
Επειδή η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι με βάση την διάταξη του άρθρου 53 του ν. 4174/2013 και την κατ’
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση ΔΠΕΙΣ 1198598ΕΞ2013, επιβλήθηκε σε βάρος της
το ποσό των τόκων που αναγράφεται στο ιστορικό της παρούσας. Ωστόσο ο καθορισμός του επιτοκίου
υπολογισμού του τόκου εκπρόθεσμης καταβολής φορολογικής οφειλής, που προβλέπει το άρθρο 53 του ν.
4174/2013, για τη μη εμπρόθεσμη καταβολή φόρων, έχοντας την έννοια της προσαύξησης φορολογικής
οφειλής, φέρει τον χαρακτήρα φόρου και δη προσθέτου φόρου – πρόσθετης φορολογικής επιβάρυνσης, η
δε επιβολή του εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 78§1,4 του Συντάγματος, που προβλέπει ότι το
αντικείμενο του φόρου δεν δύναται να αποτελέσει αντικείμενο ρύθμισης με κανονιστική πράξη, κατόπιν
νομοθετικής εξουσιοδότησης, αλλά μόνο με διάταξη τυπικού Νόμου. Συνεπώς, η διάταξη του άρθρου 53§4
του ν. 4174/2013, στο βαθμό που καθιστά τον προσδιορισμό του επιτοκίου υπολογισμού του τόκου που
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προβλέπει το άρθρο αυτό, για τη μη εμπρόθεσμη καταβολή φόρων, αντικείμενο νομοθετικής
εξουσιοδότησης, αντίκειται καταρχήν στο άρθρο 78§1,4 του Συντάγματος.
Επειδή με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017 (Α’ 201), με την οποία
τροποποιήθηκε η παράγραφος 17 του άρθρου 72 του Κ.Φ.Δ, και την ΠΟΛ 1214/2017, επιβάλλεται, αντί του
πρόσθετου φόρου του άρθρου 1 του ν. 2523/1997, πρόστιμο που ισούται με το άθροισμα του προστίμου
των άρθρων 58, 58Α παράγραφος 2 ή 59 του ν.4174/2013 πλέον του τόκου του άρθρου 53 του ν.
4174/2013, ο οποίος υπολογίζεται από την 1.1.2014 και μέχρι την έκδοση του εκτελεστού τίτλου, εφόσον
αυτό συνεπάγεται επιεικέστερη μεταχείριση του φορολογούμενου, το δε ύψος του επιτοκίου υπολογισμού
των τόκων καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΠΕΙΣ 1198598 ΕΞ2013/31-12- 2013 (ΦΕΚ Β' 19/10-01-2014)
Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Επειδή από τη φορολογική αρχή εφαρμόστηκαν οι κείμενες διατάξεις ως προς τον υπολογισμό των τόκων,
οι οποίες είναι υποχρεωτικά εφαρμοστέες από τη διοίκηση, σε κάθε δε περίπτωση, ο έλεγχος της
συνταγματικότητας, ανήκει στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων και δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα των
οργάνων της Διοίκησης, τα οποία οφείλουν να εφαρμόζουν το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.
5) Επί της υπ’ αριθμ. ......../2020 πράξης η οποία τιτλοφορείται ως πράξη προσωρινού διορθωτικού
προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου.
Επειδή η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι η με αριθμό .........../2020 πράξη προσωρινού διορθωτικού
προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου, χρήσης 2011, είναι άκυρη και ορθά, ανυπόστατη, καθώς εκδόθηκε ως
προσωρινή πράξη, σε συνέχεια της ήδη εκδοθείσης και κοινοποιηθείσης σ’ αυτήν με αριθμό
...../.................../2020 προσωρινής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου, για την ίδια
χρήση και συνεπώς αποτελεί μη εκτελεστή δεύτερη προσωρινή πράξη, ανίσχυρη και ανυπόστατη ως
οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, η οποία δεν επιφέρει κανένα έννομο αποτέλεσμα σε
βάρος της και συνεπώς πρέπει να αναγνωριστεί η παντελής ακυρότητα και το ανυπόστατο αυτής, ως
οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου.
Επειδή εν προκειμένω, ο προϊστάμενος του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ εξέδωσε την υπ’ αριθ /2020 Πράξη Διορθωτικού
Προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου, η οποία τιτλοφορείται ως προσωρινή, πλην όμως αυτή αφορά την
Οριστική πράξη, η οποία εκδόθηκε μετά το πέρας του ελέγχου και εκ παραδρομής τιτλοφορήθηκε ως
Προσωρινή, καθόσον όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου:
- Έχει καταχωρηθεί στα βιβλία των οριστικών πράξεων της ελεγκτικής αρχής, έχει λάβει αριθμό με
ημερομηνία καταχώρησης την 18/02/2020, και επιπλέον έχει λάβει α/α elenxis ........../2020 και α/α taxis
/2020,
- Επί του σώματος αυτής έχει τεθεί σφραγίδα και έχει υπογράψει ο αρμόδιος υπάλληλος ο οποίος βεβαίωσε
το ποσό (Α.Χ.Κ ....../......./2020, ποσό 226.542,62€), γεγονός που δεν συμβαίνει για τις προσωρινές
πράξεις.
- Επί του σώματος αυτής αναγράφονται πληροφορίες για την περίπτωση αμφισβήτησης της πράξης, για
την προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κλπ (εκτελεστή πράξη), γεγονός που δεν συμβαίνει για
τις προσωρινές πράξεις.
- Στην έκθεση επίδοσης της 26/02/2020, έχει αναγραφεί ρητώς ότι επιδίδεται Οριστική Πράξη Διορθωτικού
Προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου, με συνημμένη τη σχετική έκθεση ελέγχου
- Όπως συνομολογεί και η προσφεύγουσα, έχει ήδη κοινοποιηθεί μαζί με το σημείωμα διαπιστώσεων η υπ’
αριθμ. .../................../2020 προσωρινή πράξη διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου που αφορά
τη χρήση 2011
Ως εκ τούτου η επίμαχη πράξη εκ παραδρομής τιτλοφορήθηκε ως προσωρινή, αφορά την Οριστική πράξη
της χρήσης 2011 που εκδόθηκε μετά το πέρας του ελέγχου και περιέχει όλα τα στοιχεία της Οριστικής
Πράξης. Η επίμαχη πράξη, ως οριστική είναι και εκτελεστή και ορθώς προσβάλλεται με την παρούσα.
Αλλά ακόμη και το γεγονός ότι η επίμαχη πράξη έχει τιτλοφορηθεί λανθασμένα ως Πράξη Προσωρινού
Διορθωτικού Προσδιορισμού, η πράξη αυτή δεν τυγχάνει εξ αυτού και μόνο του λόγου ακυρωτέα, καθόσον
η προσφεύγουσα δεν επικαλείται και δεν αποδεικνύει βλάβη κατά το άρθρο 79 § 5 περ. β’ Κ.Δ.Δ, η οποία
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δεν μπορεί να αποκατασταθεί διαφορετικά παρά μόνο με την ακύρωση της πράξης. Ως εκ τούτου, ο
ισχυρισμός περί ακυρότητας αυτής πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.
Επειδή, πέραν των ανωτέρω, οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην από
18/02/2020 έκθεση μερικού ελέγχου Κ.Ν.Τ.Χ του Κ.Ε.ΜΕ.Π επί της οποίας εδράζονται οι προσβαλλόμενες
πράξεις, κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες,
Αποφασίζουμε
Την απόρριψη της από 27/03/2020 και με αριθμό πρωτ ενδικοφανούς προσφυγής της επιχείρησης και τον
διακριτικό τίτλο «..............................» με ΑΦΜ: .........................., η οποία εδρεύει στον Δήμο .....................
.................., επί της οδού ............. αρ. ........., τ.κ .............., και την επικύρωση των υπ’ αριθ. ......./2020,
......./2020 και ......../2020 Οριστικών Πράξεων Διορθωτικού Προσδιορισμού Τελών Χαρτοσήμου χρήσεων
2009, 2010 και 2011 αντίστοιχα, που εξέδωσε ο προϊστάμενος του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.
Β. Οριστική φορολογική υποχρέωση με βάση την παρούσα απόφαση
Αξία
Πρόστιμο
Οριστική
Υποκείμενη σε Χαρτόσημο
ΟΓΑ επί
αρ. 58
Τόκοι αρ. 53 Φορολογική
Χρήση Πράξη τέλη χαρτ/μου
1%
χαρτοσήμου ν.4174/2013 ν.4174/2013 Υποχρέωση
2009

..../2009

36.711.891,85€ 367.118,92€

73.423,78€ 220.271,35€ 237.981,17€

898.795,22€

2010

..../2009

18.509.802,15€ 185.098,02€

37.019,60€ 111.058,81€ 119.987,94€

453.164,37€

2011

...../2009

9.253.285,31€ 92.532,85€

18.506,57€

226.542,62€

Σύνολα

55.519,71€

59.983,49€

644.749,79€ 128.949,95€ 386.849,87€ 417.952,60€ 1.578.502,21€

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον
υπόχρεο.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης
Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων
Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.

ΔΕΔ Α 1610/2020
Η μη διαφύλαξη αχρησιμοποίητου φορολογικού στοιχείου δεν επισύρει κυρώσεις
31 Ιουλίου 2020
Έχοντας υπ' όψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. του άρθρου 10 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ
968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως
αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β'
1440/27-04-2017).
δ. Του άρθρου έκτου, παράγραφος 4, της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 75)
όπως κυρώθηκε με το ν. 4684/2020 (ΦΕΚ Α' 86), καθώς και της υπ' αριθμ. Α 1122/2020 Απόφασης του

www.solcrowe.gr /// 199

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ / ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 2088/3105-2020).
2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών.
3. Την με αριθ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759/τ.Β'/01-09-2016) Απόφαση του
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».
4. Την από 30-3-2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της εταιρίας με την επωνυμία « »
με ΑΦΜ , με έδρα το επί της οδού , κατά της με αριθ /2020 πράξης επιβολής προστίμου του ν.4174/2013,
φορολογικού έτους 2016, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ και τα προσκομιζόμενα με
αυτήν σχετικά έγγραφα.
5. Την με αριθ /2020 πράξη επιβολής προστίμου του ν.4174/2013, φορολογικού έτους 2016, του
Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, της οποίας ζητείται η ακύρωση, καθώς και την από 12-32020 οικεία έκθεση ελέγχου.
6. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.
7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α5 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της
απόφασης.
Επί της από 30-3-2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρίας με την
επωνυμία « » με ΑΦΜ , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των
υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής,
επαγόμαστε τα ακόλουθα:
Με την με αριθ /2020 πράξη επιβολής προστίμου του ν.4174/2013, φορολογικού έτους 2016, επιβλήθηκε
στην προσφεύγουσα εταιρία πρόστιμο του άρθρου 54 του ν.4174/2013 ποσού 2.500,00€, λόγω απώλειας
ενός μπλοκ Δελτίων Αποστολής Σειράς Α', σελ , με αριθ. πράξης θεώρησης /2011. Την 16-1-2017, ο του με
ΑΦΜ , ως ομόρρυθμο μέλος της λυθείσας προσφεύγουσας εταιρείας, κατέθεσε στη Δ.Ο.Υ. Α'
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ υπεύθυνη δήλωση, η οποία έλαβε αριθ. πρωτ. /2017, βάσει της οποίας δήλωσε ότι: «...
έχουμε απολέσει το θεωρημένο μπλοκ Δελτίων Αποστολής Σειράς Α, σελ , με αρ. θεώρησης ./2011». Εν
συνεχεία, η Δ.Ο.Υ. Α' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ διαβίβασε την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση στην Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ με το με αριθ. πρωτ /2017 έγγραφο, το οποίο έλαβε αριθ. πρωτ /2017. Έπειτα, η Δ.Ο.Υ.
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ κατόπιν έκδοσης της με αριθ /2020 εντολής μερικού φορολογικού ελέγχου,
φορολογικού έτους 2016 και επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων διαπίστωσε ότι η προσφεύγουσα
εταιρεία απώλεσε το θεωρημένο μπλοκ Δελτίων Αποστολής Σειράς Α', σελ., το οποίο είχε λάβει από την
Δ.Ο.Υ. Α' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ αριθ. πράξης θεώρησης /2011.
Ακολούθως εκδόθηκαν και κοινοποιήθηκαν στην προσφεύγουσα εταιρεία οι με αριθ. /2020 και /2020
κλήσεις προς ακρόαση, οι οποίες εστάλησαν στους διαχειριστές της προσφεύγουσας εταιρείας,
προκειμένου εντός δέκα (10) ημερών να εκθέσουν εγγράφως τις απόψεις τους, αναφορικά με την
διαπιστωθείσα από τον έλεγχο παράβαση. Το χρονικό διάστημα των δέκα (10) ημερών παρήλθε άπρακτο
με αποτέλεσμα ο έλεγχος να προβεί στην έκδοση της με ημερομηνία θεώρησης 12-3-2020 έκθεσης ελέγχου
προστίμου άρθρου 54 Κ.Φ.Δ. καθώς και της με αριθ /2020 προσβαλλόμενης πράξης.
Η προσφεύγουσα λυθείσα εταιρεία με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή αιτείται την ακύρωση της
ανωτέρω προσβαλλόμενης πράξης, διότι:
1. Παράβαση της αρχής της προηγούμενης ακρόασης, καθώς οι με αριθ /2020 και /2020 κλήσεις προς
ακρόαση ουδέποτε κοινοποιήθηκαν στους διαχειριστές της προσφεύγουσας εταιρείας.
2. Το απολεσθέν θεωρημένο μπλοκ Δελτίων Αποστολής Σειράς Α', σελ , το οποίο είχε λάβει από την Δ.Ο.Υ.
Α' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ αριθ. πράξης θεώρησης /2011 είχε εκδοθεί ως εκ περισσού, καθώς ουδέποτε
χρησιμοποιήθηκε.
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ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 «Κοινοποίηση πράξεων» του ν.4174/2013 ορίζεται ότι: «1.
Η κοινοποίηση πράξεων που εκδίδει, σύμφωνα με τον Κώδικα, η Φορολογική Διοίκηση προς
φορολογούμενο ή άλλο πρόσωπο, γίνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς.
2. ...
3. Εάν η πράξη αφορά νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, η κοινοποίηση συντελείται εφόσον:
α) κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν. 3979/2011 ή στο λογαριασμό του
νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας ή του νομίμου εκπροσώπου ή του φορολογικού εκπροσώπου
τους στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης, την οποία ακολουθεί ηλεκτρονική
ειδοποίηση στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, ή
β) παραδοθεί στην έδρα ή εγκατάσταση του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας στην Ελλάδα, με
υπογεγραμμένη απόδειξη παραλαβής από υπάλληλο ή νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή της
νομικής οντότητας, ή
γ) αποσταλεί με συστημένη επιστολή στην τελευταία δηλωθείσα ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας ή της
εγκατάστασης του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, ή
δ) επιδοθεί κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η επίδοση
με άλλον τρόπο. Η κοινοποίηση σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας κατά το προηγούμενο
εδάφιο θεωρείται νόμιμη, εφόσον γίνει στην τελευταία δηλωθείσα στη Φορολογική Διοίκηση διεύθυνση της
έδρας ή της εγκατάστασης του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας ή της κατοικίας του τελευταίου
δηλωθέντα στη Φορολογική Διοίκηση νόμιμου ή φορολογικού εκπροσώπου. Η νομιμότητα της
κοινοποίησης δεν θίγεται στην περίπτωση παραίτησης των προσώπων του προηγούμενου εδαφίου,
εφόσον κατά το χρόνο της κοινοποίησης, δεν είχε γνωστοποιηθεί στη φορολογική διοίκηση ο διορισμός
νέου νομίμου ή φορολογικού εκπροσώπου.
4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα έγγραφα που έχουν πληροφοριακό χαρακτήρα ή πράξεις
προσδιορισμού φόρου του άρθρου 32 του παρόντος Κώδικα μπορούν να κοινοποιούνται με απλή
επιστολή.
5. Πράξη που αποστέλλεται με συστημένη επιστολή θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την
παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα αποστολής, εάν η ταχυδρομική διεύθυνση του
παραλήπτη κατά τα ανωτέρω βρίσκεται στην Ελλάδα.
Σε περίπτωση που η ταχυδρομική διεύθυνση είναι εκτός Ελλάδας, η πράξη θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί
νομίμως μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της συστημένης επιστολής.
Σε περίπτωση που η επιστολή δεν παραδοθεί και δεν κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο ή στον
εκπρόσωπο του για οποιονδήποτε λόγο, η Φορολογική Διοίκηση ζητά από την ταχυδρομική υπηρεσία την
επιστροφή αυτής με συνοδευτικό κείμενο, στο οποίο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες: α) η
ημερομηνία, κατά την οποία η συστημένη επιστολή προσκομίσθηκε και παρουσιάστηκε στην ως άνω
διεύθυνση και β) ο λόγος για τη μη κοινοποίηση ή τη μη βεβαίωση της κοινοποίησης. Η Φορολογική
Διοίκηση μεριμνά, προκειμένου αντίγραφο της συστημένης επιστολής να βρίσκεται στη διάθεση της
αρμόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης και να μπορεί αυτή να παραδοθεί στον φορολογούμενο ή
εκπρόσωπο του οποιαδήποτε στιγμή και αδαπάνως.».
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 50 «Αλληλέγγυα ευθύνη» του ν.4174/2013
ορίζεται ότι: «1. Τα πρόσωπα, που είναι εκτελεστικοί πρόεδροι, διευθυντές, γενικοί διευθυντές, διαχειριστές,
διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών
οντοτήτων, καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν εν τοις πράγμασι τη διαχείριση ή διοίκηση νομικού
προσώπου ή νομικής οντότητας, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρωμή του φόρου
εισοδήματος, παρακρατούμενου φόρου, κάθε επιρριπτόμενου φόρου, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και του
Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, που οφείλονται από αυτά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές
οντότητες, ανεξάρτητα από τον χρόνο βεβαίωσής τους, ως και για τους τόκους, πρόστιμα, προσαυξήσεις
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και οποιεσδήποτε διοικητικές χρηματικές κυρώσεις επιβάλλονται επ' αυτών, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά
οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
α. τα ανωτέρω πρόσωπα είχαν μια από τις ανωτέρω ιδιότητες είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νομικού
προσώπου είτε κατά τον χρόνο λύσης, διάλυσης ή συγχώνευσής του είτε κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης
του νομικού προσώπου,
β. οι οφειλές κατέστησαν ληξιπρόθεσμες κατά τη διάρκεια της θητείας τους υπό κάποια εκ των ανωτέρω
ιδιοτήτων με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων. Αν οι οφειλές διαπιστώνονται μετά από έλεγχο, ως
αλληλεγγύως υπεύθυνα πρόσωπα κατά την έννοια της παραγράφου αυτής νοούνται μόνο τα πρόσωπα στα
οποία συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις των στοιχείων α' και γ' κατά το φορολογικό έτος ή την περίοδο στην
οποία ανάγονται οι οφειλές αυτές. Σε περίπτωση που οι υπό παρ. 1 φορολογικές οφειλές έχουν υπαχθεί σε
ρύθμιση, η αλληλέγγυα ευθύνη βαραίνει και τα πρόσωπα στα οποία συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις των
στοιχείων α' και γ' κατά τον χρόνο που κάθε δόση της ρύθμισης κατέστη ληξιπρόθεσμη ή η ρύθμιση
απωλέσθηκε. Γα τα ποσά των τόκων, των προσαυξήσεων, των προστίμων και των λοιπών χρηματικών
κυρώσεων, η αλληλέγγυα ευθύνη βαραίνει τα πρόσωπα που είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την κύρια
οφειλή επί της οποίας υπολογίζονται και επιβάλλονται τα ποσά αυτά,
γ. οι εν λόγω οφειλές δεν καταβλήθηκαν ή δεν αποδόθηκαν στο Δημόσιο από υπαιτιότητα των ανωτέρω
προσώπων. Το βάρος απόδειξης για την μη ύπαρξη υπαιτιότητας, φέρουν τα υπό παρ.1 πρόσωπα. Με
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
δύνανται να ορίζονται ενδεικτικά περιπτώσεις έλλειψης υπαιτιότητας.».
Επειδή, όπως προκύπτει από το σύστημα taxis, η προσφεύγουσα εταιρεία προέβη σε διακοπή των
δραστηριοτήτων της, την 28-12-2016, υποβάλλοντας στην Δ.Ο.Υ. Α' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ την με αριθ /2017
δήλωση διακοπής εργασιών. Ως εκ τούτου, η Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ κοινοποίησε τις με αριθ /2020
και /2020 κλήσεις προς ακρόαση, στις δηλούμενες ταχυδρομικές διευθύνσεις κατοικίας των ομόρρυθμων
μελών της λυθείσας προσφεύγουσας
εταιρείας, ήτοι: Α) Στον του με ΑΦΜ , κατοίκου , οδός , τ.κ και Β) Στην του με ΑΦΜ , κατοίκου , οδός , τ.κ ,
όπως αυτές προκύπτουν από το σύστημα taxis.
Επειδή, οι από 5-2-2020 συστημένες επιστολές κατατέθηκαν στο κεντρικό κατάστημα των ΕΛΤΑ στους την
7-2-2020 (RE & GR, αντίστοιχα) και ως εκ τούτου, θεωρείται ότι έχουν νομίμως κοινοποιηθεί στις
δηλούμενες ταχυδρομικές διευθύνσεις κατοικίας των ομόρρυθμων μελών της λυθείσας προσφεύγουσας
εταιρείας μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα αποστολής, ήτοι την 25-2-2020.
Συνεπώς, ο ισχυρισμός των ομόρρυθμων μελών της λυθείσας προσφεύγουσας εταιρείας, περί παράβασης
της αρχής της προηγούμενης ακρόασης, απορρίπτεται ως αβάσιμος.
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΤΟ ΑΠΟΛΕΣΘΕΝ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΜΠΛΟΚ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
Α', ΣΕΛ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΧΕ ΛΑΒΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Ο.Υ. Α' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΑΞΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ /2011
ΕΙΧΕ ΕΚΔΟΘΕΙ ΩΣ ΕΚ ΠΕΡΙΣΣΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 7 «Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων» του ν.4308/2014 (ΦΕΚ Α' 251): «1. Το
σύνολο των λογιστικών αρχείων που η οντότητα τηρεί, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου
διαφυλάσσονται για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από:
α) Πέντε (5) έτη από τη λήξη της περιόδου.
β) Το χρόνο που ορίζεται από άλλη νομοθεσία.
2. Τα λογιστικά αρχεία μπορούν να διαφυλάσσονται σε οποιαδήποτε μορφή, εφόσον υπάρχει σύστημα
αναζήτησης, εμφάνισης και εκτύπωσης ή αναπαραγωγής αυτών, για τη διευκόλυνση οποιουδήποτε
ελέγχου.
3. Ειδικά για κάθε τιμολόγιο, διαφυλάσσονται επιπλέον τα δεδομένα που διασφαλίζουν την αυθεντικότητα
και την ακεραιότητα του περιεχομένου του, σύμφωνα με τις παραγράφους (1) και (2) του παρόντος
άρθρου.».
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 13 «Βιβλία και στοιχεία» του ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.4337/2015 (ΦΕΚ Α' 129), ορίζεται ότι:
«1. Κάθε πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούται να τηρεί αξιόπιστο
λογιστικό σύστημα και κατάλληλα λογιστικά αρχεία σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται
στην ελληνική νομοθεσία, για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλων πληροφοριών
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σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. Γα την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, το λογιστικό
σύστημα και τα λογιστικά αρχεία εξετάζονται ως ενιαίο σύνολο και όχι αποσπασματικά τα επιμέρους
συστατικά τους, σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία και την καταλληλότητά τους.
2. Τα λογιστικά αρχεία, φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί, φορολογικές μνήμες και αρχεία που
δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί πρέπει να διαφυλάσσονται κατ' ελάχιστον:
α) για διάστημα πέντε (5) ετών από τη λήξη του αντίστοιχου φορολογικού έτους εντός του οποίου υπάρχει η
υπάρχει η υποχρέωση υποβολής δήλωσης ή
β) εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του Κώδικα, έως ότου
παραγραφεί το δικαίωμα έκδοσης από τη Φορολογική Διοίκηση πράξης προσδιορισμού του φόρου,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή ή
γ) έως ότου τελεσιδικήσει η απαίτηση της Φορολογικής Διοίκησης σε συνέχεια διενέργειας φορολογικού
ελέγχου ή έως ότου αποσβεστεί ολοσχερώς η απαίτηση λόγω εξόφλησης.
3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του
παρόντος άρθρου.».
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. η' της παρ.1 και της περ. ε' της παρ.2 του άρθρου 54
«Διαδικαστικές παραβάσεις» του ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 3 του
ν.4337/2015, ορίζεται ότι: «1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον
φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη
φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του:... η. δεν συμμορφώνεται με τις κατά το
άρθρο 13 υποχρεώσεις του. ...
2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής: ... ε) δύο
χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ στις περιπτώσεις ε' και ζ' και η' της παραγράφου 1.».
Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1252/2015 «(Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του
Δέκατου Κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, άρθρα 53-62)» αναφέρεται ότι:
«2. Διαδικαστικές παραβάσεις (άρθρο 54)... ζ) Μη συμμόρφωση του φορολογουμένου με τις κατά το άρθρο
13 υποχρεώσεις του (παρ. 1 περ. η')
1. Γα μη συμμόρφωση με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις, επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων
πεντακοσίων (2.500) ευρώ (άρθρο 54 παρ. 2 περ. ε).
Κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 13, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την περ. α' της παρ. 1
του άρθρου 3 του ν. 4337/2015, κάθε πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα
υποχρεούται να τηρεί αξιόπιστο λογιστικό σύστημα και κατάλληλα λογιστικά αρχεία σύμφωνα με τα
λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία, για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων και άλλων πληροφοριών σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. Γα την εφαρμογή των
διατάξεων του παρόντος νόμου, το λογιστικό σύστημα και τα λογιστικά αρχεία εξετάζονται ως ενιαίο σύνολο
και όχι αποσπασματικά τα επιμέρους συστατικά τους, σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία και την καταλληλότητά
τους.
Ως μη συμμόρφωση με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις, θεωρείται, π.χ., η μη τήρηση των
προβλεπόμενων από τις σχετικές διατάξεις βιβλίων, καθώς και η τήρηση βιβλίων κατώτερης κατηγορίας
από την προβλεπόμενη.
Επίσης, ως μη συμμόρφωση θεωρείται η μη διαφύλαξη των λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων),
καθώς και η μη διαφύλαξη των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, φορολογικών μνημών, και
αρχείων που δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί (άρθρο 13 παρ. 2, όπως ισχύει μετά την
αντικατάστασή του με την περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4337/2015), στον χρόνο που ορίζουν οι
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13.».
Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1026/2018 «Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων αναφορικά με την επιβολή
κυρώσεων για παραβάσεις του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) και λοιπές περιπτώσεις παραβάσεων»
αναφέρεται ότι:
«IV. ΜΗ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΩΝ ΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Αναφορικά με την επιβολή ή μη κυρώσεων στις περιπτώσεις μη διαφύλαξης των αχρησιμοποίητων
θεωρημένων βιβλίων και στοιχείων, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις:
-Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013), όπως τροποποιήθηκαν με τις
διατάξεις της παραγράφου 1β' του άρθρου 3 του ν. 4337/2015 και ισχύουν, ορίζουν το χρόνο διαφύλαξης
των βιβλίων και των στοιχείων. Συγκεκριμένα, οι διατάξεις αυτές ορίζουν ότι τα λογιστικά αρχεία (βιβλία και
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στοιχεία), οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί, οι φορολογικές μνήμες και τα αρχεία που δημιουργούν οι
φορολογικοί μηχανισμοί πρέπει να διαφυλάσσονται κατ' ελάχιστον: α) για διάστημα πέντε (5) ετών από τη
λήξη του αντίστοιχου φορολογικού έτους εντός του οποίου υπάρχει η υποχρέωση υποβολής δήλωσης ή β)
εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του Κώδικα, έως ότου παραγραφεί
το δικαίωμα έκδοσης από τη Φορολογική Διοίκηση πράξης προσδιορισμού του φόρου, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παράγραφο αυτή ή γ) έως ότου τελεσιδικήσει η απαίτηση της Φορολογικής Διοίκησης σε
συνέχεια διενέργειας φορολογικού ελέγχου ή έως ότου αποσβεστεί ολοσχερώς η απαίτηση λόγω
εξόφλησης.
Επίσης, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 7 του ν.4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) ορίζεται
ότι το σύνολο των τηρούμενων λογιστικών αρχείων διαφυλάσσεται για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
από: α) πέντε (5) έτη από τη λήξη της περιόδου και β) το χρόνο που ορίζεται από άλλη νομοθεσία.
-Από τις προαναφερόμενες διατάξεις προκύπτει σαφώς ότι η εν λόγω υποχρέωση καταλαμβάνει τα
τηρούμενα λογιστικά αρχεία (βιβλία και στοιχεία), δηλαδή αυτά που έχουν χρησιμοποιηθεί και όχι αυτά που
δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, δεδομένου ότι ο χρόνος διαφύλαξης αυτών συναρτάται με τις περιόδους που
αυτά αφορούν. Ανάλογα δηλαδή με το φορολογικό έτος (περίοδο) που αυτά αφορούν, καθορίζεται και ο
χρόνος διαφύλαξής τους. Συνεπώς, τόσο τα χρησιμοποιηθέντα στοιχεία, τα οποία τεκμηριώνουν τις
συναλλαγές, όσο και τα χρησιμοποιηθέντα βιβλία, στα οποία απεικονίζονται οι συναλλαγές, πρέπει να
διαφυλάσσονται στον οριζόμενο, από τις προαναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4174/2013,
χρόνο, προκειμένου να είναι εφικτός ο έλεγχος και η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων των
επιχειρήσεων.
-Η μη συμμόρφωση του φορολογούμενου με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν.
4174/2013, δηλαδή η μη διαφύλαξη των χρησιμοποιηθέντων βιβλίων και στοιχείων στον χρόνο που
ορίζουν οι διατάξεις αυτές, συνιστά παράβαση της περίπτωσης η' της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του
Κ.Φ.Δ., η οποία και επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της περίπτωσης ε' της
παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου και νόμου, ήτοι πρόστιμο 2.500 ευρώ.
-Η απώλεια ή η μη διαφύλαξη των μη χρησιμοποιηθέντων θεωρημένων βιβλίων και στοιχείων δεν αποτελεί
παράβαση των εν λόγω διατάξεων του ΚΦΔ, ούτε κάποια άλλη παράβαση. Επομένως, για την απώλεια ή
τη μη διαφύλαξη αυτών δεν επιβάλλονται κυρώσεις, εκτός εάν αποδειχθεί ότι αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί.
Επισημαίνεται ότι ο τρόπος απόδειξης ότι τα θεωρημένα βιβλία και στοιχεία έχουν χρησιμοποιηθεί
(εξαντληθεί) ή όχι, είναι σε κάθε περίπτωση θέμα πραγματικό, η εξέταση του οποίου ανάγεται στην
αρμοδιότητα του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. και των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων, οι οποίοι
δύνανται να το εξετάζουν με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο (όπως από τις καταχωρήσεις στα
βιβλία, τις καταστάσεις πελατών, προμηθευτών, στοιχεία που θα προσκομίσει ο υπόχρεος, κλπ).
Τέλος, τονίζεται ότι κατά τη διακοπή των εργασιών επιχειρηματικής δραστηριότητας (είτε πρόκειται για
εμπρόθεσμη είτε για εκπρόθεσμη διακοπή) δεν υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης για επίδειξη στη Δ.Ο.Υ.
των αχρησιμοποίητων θεωρημένων στοιχείων, δεδομένου ότι δεν υφίσταται πλέον υποχρέωση ακύρωσης
των στοιχείων αυτών κατά τη διακοπή των εργασιών επιχείρησης κατ' εφαρμογή των διατάξεων της
απόφασης ΓΓΔΕΠΟΛ.1163/2016.
Τέλος και ανεξάρτητα από τα προαναφερόμενα διευκρινίζεται ότι «ως μη συμμόρφωση με τις κατά το
άρθρο 13 υποχρεώσεις», για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης η' της παραγράφου 1 του
άρθρου 54, όπως άλλωστε έχει διευκρινιστεί στο παρελθόν και με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1252/2015, θεωρείται
αποκλειστικά και μόνο, η μη τήρηση βιβλίων, η τήρηση βιβλίων κατώτερης κατηγορίας από την
προβλεπόμενη, η μη διαφύλαξη των λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων), καθώς και η μη
διαφύλαξη των ΦΗΜ, φορολογικών μνημών και αρχείων των ΦΗΜ.
Επισημαίνεται ότι οι προαναφερόμενες παραβάσεις, εφόσον διαπιστώνονται στο πλαίσιο διενέργειας του
ίδιου ελέγχου εξετάζονται ως ενιαίο σύνολο και ως εκ τούτου επιβάλλεται ένα πρόστιμο 2.500 ευρώ.
Επανάληψη παράβασης νοείται, εφόσον αυτές διαπιστώνονται σε διαφορετικό έλεγχο.
Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι για λοιπές περιπτώσεις παρατυπιών στην τήρηση βιβλίων και έκδοση
στοιχείων (όπως η εκπρόθεσμη ενημέρωση βιβλίων, η μη εμπρόθεσμη ενημέρωση βιβλίων, η εκπρόθεσμη
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έκδοση στοιχείων, η μη καταχώρηση στα βιβλία στοιχείου ή στοιχείων, η μη παρακολούθηση της λογιστικής
ή της φορολογικής βάσης κάποιου στοιχείου εσόδου, εξόδου, κλπ.), δεν θεμελιώνεται παράβαση και δεν
επιβάλλονται πρόστιμα. Το θέμα αυτό επίσης έχει διευκρινιστεί με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1252/2015.»
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 17 «Αιτιολογία» του ν.2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας): «1. Η
ατομική διοικητική πράξη πρέπει να περιέχει Αιτιολογία, η οποία να περιλαμβάνει τη διαπίστωση της
συνδρομής των κατά νόμο προϋποθέσεων για την έκδοσή της. 2. Η Αιτιολογία πρέπει να είναι σαφής,
ειδική, επαρκής και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, εκτός αν προβλέπεται ρητώς στο νόμο ότι
πρέπει να περιέχεται στο σώμα της πράξης. 3. Όταν η διοικητική πράξη εκδίδεται αυτεπαγγέλτως, τα
αποδεικτικά στοιχεία συγκεντρώνονται με πρωτοβουλία του αρμόδιου για την έκδοσή της οργάνου. 'Οταν
την έκδοση της διοικητικής πράξης ζητά ο ενδιαφερόμενος, αυτός οφείλει να υποβάλει τα δικαιολογητικά
που καθορίζουν οι σχετικές διατάξεις, εκτός αν τα στοιχεία αυτά υπάρχουν στην αρμόδια για την έκδοση της
πράξης διοικητική αρχή.».
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 64 «Επαρκής αιτιολογία» του ν.4174/2013 ορίζεται ότι: «Η Φορολογική
Διοίκηση έχει την υποχρέωση να παρέχει σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολογία για τη νομική βάση, τα
γεγονότα και τις περιστάσεις που θεμελιώνουν την έκδοση πράξεως και τον προσδιορισμό φόρου.».
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 28 «Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου» του ν.4174/2013 ορίζεται ότι: «2.
Η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, εντός μηνός
από την ημερομηνία παραλαβής των απόψεων του φορολογούμενου ή, σε περίπτωση που ο
φορολογούμενος δεν υποβάλλει τις απόψεις του, την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στην
παράγραφο 1. Η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου εκδίδεται με βάση έκθεση ελέγχου
την οποία συντάσσει η Φορολογική Διοίκηση. Η έκθεση ελέγχου περιλαμβάνει εμπεριστατωμένα και
αιτιολογημένα τα γεγονότα, τα στοιχεία και τις διατάξεις τις οποίες έλαβε υπόψη της η Φορολογική Διοίκηση
για τον προσδιορισμό του φόρου. Η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου μαζί με την
έκθεση ελέγχου κοινοποιούνται στον φορολογούμενο.»
Επειδή, από την από 12-3-2020 έκθεση ελέγχου της Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, δεν προκύπτει ότι τα
θεωρημένα βιβλία και στοιχεία έχουν χρησιμοποιηθεί (εξαντληθεί) ή όχι, η εξέταση του οποίου ανάγεται
στην αρμοδιότητα του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. και των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων, οι οποίοι δύνανται
να το εξετάζουν με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο (όπως από τις καταχωρήσεις στα βιβλία, τις
καταστάσεις πελατών, προμηθευτών, στοιχεία που θα προσκομίσει ο υπόχρεος, κλπ), όπως αναφέρει η
ΠΟΛ.1026/2018. Ως εκ τούτου, δεν αποδεικνύεται η χρησιμοποίηση του με αριθ. πράξης θεώρησης /2011
μπλοκ Δελτίων Αποστολής από την με αριθ /2017 υπεύθυνη δήλωση του του με ΑΦΜ , ως ομόρρυθμου
μέλους της λυθείσας προσφεύγουσας εταιρείας και μόνο, έτσι ώστε να τεκμηριώνεται η προσβαλλόμενη
πράξη επιβολής προστίμου για μη διαφύλαξη χρησιμοποιημένων φορολογικών στοιχείων.
Επειδή στην υπό κρίση προσφυγή, η από 12-3-2020 έκθεση ελέγχου της Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, επί
της οποίας εδράζεται η με αριθ /2020 προσβαλλόμενη πράξη επιβολής προστίμου, δεν παρέχει καμία
αιτιολογία και ουδεμία ελεγκτική επαλήθευση σύμφωνα με τα ανωτέρω, καθίσταται δε αόριστη καθότι δεν
εξειδικεύει, ούτε παραθέτει στο σώμα της τις ελεγκτικές εκείνες επαληθεύσεις, στις οποίες βασίσθηκε ο
έλεγχος για τη θεμελίωση της κρίσης του και τον καταλογισμό της ανωτέρω προσβαλλόμενης πράξης. Η
παντελής αοριστία και έλλειψη αιτιολογίας της Έκθεσης Ελέγχου ισοδυναμεί με ανυπαρξία αυτής και
καθιστά την προσβαλλόμενη πράξη νομικώς πλημμελή και ακυρωτέα σύμφωνα με τα ανωτέρω και ως εκ
τούτου οι ισχυρισμοί της λυθείσας προσφεύγουσας εταιρίας γίνονται αποδεκτοί (ΣτΕ 1542/16).
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ.6 του άρθρου 63 του ν.4174/2013, όπως
προστέθηκε με το άρθρο 49 παρ.5 του ν.4223/2013 (ΦΕΚ Α' 287/ 31-12-2013) και του άρθρου 4 παρ.3 της
ΠΟΛ.1064/2017, σε συνδυασμό με τη διάταξη των παρ.1 και 2γ' του άρθρου 36 του ν.4174/2013, σε
περίπτωση που η πράξη ακυρώνεται για λόγους τυπικής πλημμέλειας, η αρμόδια φορολογική αρχή ενεργεί
εκ νέου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, τηρώντας την
προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία.
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Αποφασίζουμε
Την αποδοχή της με αριθμό την επωνυμία « / 30-3-2020 ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρίας με » με
ΑΦΜ , λόγω τυπικής πλημμέλειας και την ακύρωση της με αριθ /2020 πράξης επιβολής προστίμου του
ν.4174/2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ.
Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στην
υπόχρεη εταιρία.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης
Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών
Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της.

ΔΕΔ Θ 822/2020
Απόρριψη - Εικονικά τιμολόγια. Τυχόν ποινικές ευθύνες του λογιστή δεν απαλλάσσουν
τον επιχειρηματία
17 Μαΐου 2020
Έχοντας υπ' όψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
β. Του άρθρου 10 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ
968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως
αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει
γ. Της ΠΟΛ 1064/12.04.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β' 1440/27-04-2017).
2. Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών.
3. Την Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ Β' 2759/1.9.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».
4. Την από και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή των α) , ΑΦΜ και της , ΑΦΜ , ως
εκκαθαριστών και πρώην εταίρων (ετερόρρυθμου και ομόρρυθμου αντίστοιχα) της λυθείσας εταιρίας με την
επωνυμία « » με ΑΦΜ: και β), ΑΦΜ ενεργούσας για τον εαυτό της ως αλληλεγγύως υπεύθυνο πρόσωπο
(εκκαθαρίστρια και πρώην ομόρρυθμος εταίρος) κατά της υπ' αριθ οριστικής πράξης διορθωτικού
προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 (διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2013)
και της υπ' αριθ οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού/επιβολής προστίμου φόρου εισοδήματος
φορολογικού έτους 2014, της υπ' αριθ οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. διαχειριστικής
περιόδου 01/01-31/12/2013 και της υπ' αριθ. οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α.
φορολογικού έτους 2014, της υπ' αριθ πράξης επιβολής προστίμου Φ.Π.Α. (άρθρο 79 ν. 4472/2017)
διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2013 και της υπ' αριθ πράξης επιβολής προστίμου Φ.Π.Α. (άρθρο 79
ν.4472/2017) φορολογικού έτους 2014 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και τα
προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.
5. Την υπ' αριθ οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2014
(διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2013) και την υπ' αριθ οριστική πράξη διορθωτικού
προσδιορισμού/επιβολής προστίμου φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2014, την υπ' αριθ οριστική
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πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2013 και την υπ' αριθ
οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. φορολογικού έτους 2014, την υπ' αριθ πράξη επιβολής
προστίμου Φ.Π.Α. (άρθρο 79 ν. 4472/2017) διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2013 και την υπ' αριθ
πράξη επιβολής προστίμου Φ.Π.Α. (άρθρο 79 ν. 4472/2017) φορολογικού έτους 2014 του Προϊσταμένου
της Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, των οποίων ζητείται η ακύρωση.
6. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.
7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α8 - Επανεξέτασης όπως αποτυπώνεται στο
σχέδιο της απόφασης.
Επί της από και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής των α), ΑΦΜ και της , ΑΦΜ , ως
εκκαθαριστών και πρώην εταίρων
(ετερόρρυθμου και ομόρρυθμου αντίστοιχα) της λυθείσας εταιρίας με την επωνυμία « » με ΑΦΜ: και β) ,
ΑΦΜ ενεργούσας για τον εαυτό της ως αλληλεγγύως υπεύθυνο πρόσωπο (εκκαθαρίστρια και πρώην
ομόρρυθμος εταίρος) η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των
υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής,
επαγόμαστε τα ακόλουθα:
Με την υπ' αριθ οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2014
(διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2013) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ επιβλήθηκε
στη λυθείσα επιχείρηση με την επωνυμία « » με ΑΦΜ: ..........φόρος ποσού 1.672,99 €, πλέον πρόσθετου
φόρου ανακρίβειας (προστίμου άρθρου 58 Κ.Φ.Δ. και τόκων άρθρου 53 Κ.Φ.Δ.) 1.715,81 €, δη σύνολο
φόρων, τελών και εισφορών για καταβολή 3.388,80 €, κατόπιν προσθήκης στη φορολογητέα ύλη της αξίας
των δέκα (10) εκδοθέντων από αυτήν εικονικών φορολογικών στοιχείων, για συναλλαγές ανύπαρκτες στο
σύνολό τους, συνολικής καθαρής αξίας 17.029,99 €.
Με την υπ' αριθ οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού/επιβολής προστίμου φόρου εισοδήματος
φορολογικού έτους 2014 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ επιβλήθηκε στην ανωτέρω
επιχείρηση φόρος ποσού 1.255,70 €, πλέον προστίμου άρθρου 58 Κ.Φ.Δ. 627,85 €, δη σύνολο φόρων,
τελών και εισφορών για καταβολή 1.883,55 €, κατόπιν προσθήκης στη φορολογητέα ύλη της αξίας των
οκτώ (8) εκδοθέντων από αυτήν εικονικών φορολογικών στοιχείων, για συναλλαγές ανύπαρκτες στο
σύνολό τους, συνολικής καθαρής αξίας 3.044,70 €.
Με την υπ' αριθ οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. διαχειριστικής περιόδου 01/0131/12/2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ επιβλήθηκε στην ανωτέρω επιχείρηση
φόρος ποσού 3.249,90 €, πλέον πρόσθετου φόρου ανακρίβειας (προστίμου άρθρου 58α Κ.Φ.Δ. και τόκων
άρθρου 53 Κ.Φ.Δ.) ποσού 3.333,10 €, δη σύνολο φόρου για καταβολή 6.583,00 €, ενώ εξαλείφθηκε το
υπόλοιπο φόρου για έκπτωση ποσού 534,00 €, κατόπιν προσθήκης στις φορολογητέες εκροές της αξίας
των προαναφερθέντων εικονικών φορολογικών στοιχείων, εκδοθέντων από αυτήν, συνολικής καθαρής
αξίας 17.029,99 € πλέον Φ.Π.Α. 3.783,88 €.
Με την υπ' αριθ οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. φορολογικού έτους 2014 του
Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ επιβλήθηκε στην ανωτέρω επιχείρηση φόρος ποσού
1.234,28 €, πλέον προστίμου άρθρου 58Α Κ.Φ.Δ. 617,14 €, δη σύνολο φόρου για καταβολή 1.851,42 €,
κατόπιν προσθήκης στις φορολογητέες εκροές της αξίας των προαναφερθέντων εικονικών φορολογικών
στοιχείων, εκδοθέντων από αυτήν, συνολικής καθαρής αξίας 3.044,70 € πλέον Φ.Π.Α. 700,28 €.
Με την υπ' αριθ πράξη επιβολής προστίμου Φ.Π.Α. (άρθρο 79 ν. 4472/2017) διαχειριστικής περιόδου
01/01-31/12/2013 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ επιβλήθηκε στην ανωτέρω επιχείρηση
πρόστιμο ποσού 1.891,94 €, ήτοι το 50% του φόρου που δεν απέδωσε ως εκδότης εικονικών φορολογικών
στοιχείων, ήτοι 3.783,88 € * 50 % = 1.891,94 €.
Με την υπ' αριθ πράξη επιβολής προστίμου Φ.Π.Α. (άρθρο 79 ν. 4472/2017) φορολογικού έτους 2014 του
Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ επιβλήθηκε στην ανωτέρω επιχείρηση πρόστιμο ποσού
350,14 €, ήτοι το 50% του φόρου που δεν απέδωσε ως εκδότης εικονικών φορολογικών στοιχείων, ήτοι
700,28 € * 50 % = 350,14 €.
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Οι εν λόγω πράξεις εδράζονται επί των από εκθέσεων μερικού ελέγχου φόρου εισοδήματος (Ν. 2238/1994
και Ν. 4172/2013), μερικού επιτόπιου ελέγχου Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000) και μερικού ελέγχου προστίμου
Φ.Π.Α. (άρθρο 79 Ν. 4472/2017) της Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, σε εκτέλεση των υπ' αριθ και εντολών
ελέγχου του Προϊσταμένου της.
Οι προσφεύγοντες, με την υπό κρίση ενδικοφανή, ζητούν την ακύρωση των παραπάνω πράξεων
προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους:
• Εσφαλμένη εφαρμογή άρθρων 23, 24, 25 και 66 του ν. 4174/2013 ως προς τη φορολογία εισοδήματος και
των άρθρων 48 και 49 του ν. 2859/2000 ως προς τη φορολογία του Φ.Π.Α..
• Απαλλαγή από κάθε φορολογική επιβάρυνση και καταλογισμός του ποσού στον πραγματικό εκδότη των
φορολογικών στοιχείων , δυνάμει του άρθρου 40 ν. 3220/2004, ο οποίος της παρείχε λογιστικές και
φορολογικές υπηρεσίες βάσει του από Ιδιωτικού Συμφωνητικού Σύμβασης Έργου Παροχής Ανεξάρτητων
Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης. Ο τελευταίος εκμεταλλευόμενος τόσο την πλήρη επαγγελματική
απειρία της όσο και την παντελή άγνοιά της ως προς την τήρηση των λογιστικών και φορολογικών
στοιχείων μιας εταιρείας, έστησε αυτή τη φορολογική απάτη προς ίδιον όφελος, πιστεύοντας ότι δεν θα γίνει
αντιληπτός.
• Η φορολογική αρχή επικαλείται την ΣτΕ 3159/2007 ενώ έπρεπε να εφαρμόσει τα νομολογηθέντα με την
ΣτΕ 963/2012, συνεπώς υφίσταται πλημμελής αιτιολογία.
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «Η Φορολογική Διοίκηση έχει την
υποχρέωση να παρέχει σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολογία για τη νομική βάση, τα γεγονότα και τις
περιστάσεις που θεμελιώνουν την έκδοση πράξεως και τον προσδιορισμό φόρου».
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 2 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «Η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει
την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, εντός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής
των απόψεων του φορολογούμενου ή, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει τις απόψεις
του, την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 1. Η οριστική πράξη διορθωτικού
προσδιορισμού του φόρου εκδίδεται με βάση έκθεση ελέγχου την οποία συντάσσει η Φορολογική Διοίκηση.
Η έκθεση ελέγχου περιλαμβάνει εμπεριστατωμένα και αιτιολογημένα τα γεγονότα, τα στοιχεία και τις
διατάξεις τις οποίες έλαβε υπόψη της η Φορολογική Διοίκηση για τον προσδιορισμό του φόρου. Η οριστική
πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου μαζί με την έκθεση ελέγχου κοινοποιούνται στον
φορολογούμενο».
Επειδή, η συνευθύνη της προσφεύγουσας επιχείρησης, δια ενεργειών και παραλείψεων της διαχειρίστριας ,
ΑΦΜ κρίθηκαν με την υπ' αριθ απόφαση της Υπηρεσίας μας, κατόπιν της υπ' αριθ ενδικοφανούς
προσφυγής.
Από την προαναφερόμενη απόφαση της Υπηρεσίας μας ( ) προκύπτει ότι η ίδια η ......................, ΑΦΜ , ως
νόμιμος εκπρόσωπος της λυθείσας εταιρίας με την επωνυμία «....................... » με ΑΦΜ: παρείχε στον
πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης. Μάλιστα ο τελευταίος είχε υπό την κατοχή του και
στέλεχος στοιχείων της επιχείρησης.
Επειδή, η τυχόν αστική, πειθαρχική και ποινική ευθύνη του λογιστή δεν απαλλάσσει τον επιτηδευματία από
τη δική του ευθύνη.
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι «1. Η Φορολογική Διοίκηση έχει την
εξουσία να επαληθεύει, να ελέγχει και να διασταυρώνει την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων εκ
μέρους του φορολογούμενου, την ακρίβεια των φορολογικών δηλώσεων που υποβάλλονται σε αυτήν και να
επιβεβαιώνει τον υπολογισμό και την καταβολή του οφειλόμενου φόρου, διενεργώντας έλεγχο σε έγγραφα,
λογιστικά στοιχεία και στοιχεία γνωστοποιήσεων και παρόμοιες πληροφορίες, θέτοντας ερωτήσεις στον
φορολογούμενο και σε τρίτα πρόσωπα, ερευνώντας εγκαταστάσεις και μέσα μεταφοράς που
χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις διαδικασίες και
χρησιμοποιώντας μεθόδους που προβλέπονται στον Κώδικα. ...»
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Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 2238/1994 ορίζεται ότι: «1. Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις
είναι το κέρδος που αποκτάται από ατομική ή εταιρική επιχείρηση εμπορική, βιομηχανική ή βιοτεχνική ή
από την άσκηση οποιουδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλματος το οποίο δεν υπάγεται στα ελευθέρια
επαγγέλματα που αναφέρονται στο άρθρο 48.»
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 2238/1994 ορίζεται ότι: «1. Ως ακαθάριστο εισόδημα από
εμπορικές επιχειρήσεις λαμβάνεται το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων από τις κάθε είδους εμπορικές
συναλλαγές αυτών.»
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι: «1. Ως κέρδος από επιχειρηματική
δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση
των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. ...»
Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1071/2003 με θέμα: «Υπαγωγή σε φόρο εισοδήματος της αξίας εκδοθέντων
εικονικών τιμολογίων» ορίζεται ότι: «Σας γνωρίζουμε ότι αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, της φορολογικής
αντιμετώπισης από τον έλεγχο, ως προς τη φορολογία εισοδήματος, φερόμενων ακαθαρίστων εσόδων εκ
της έκδοσης εικονικών ως προς τη συναλλαγή τιμολογίων, εκδόθηκε η αριθ. 727/2002 γνωμοδότηση του Β'
Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Σύμφωνα με την εν λόγω γνωμοδότηση, εφ' όσον ο
εικονικώς φερόμενος ως επιτηδευματίας ή έχων πράγματι συναλλαγές και εκδίδων εικονικά στοιχεία
πωλήσεων ή παροχής υπηρεσιών δεν υπέβαλε φορολογική δήλωση ή δεν συμπεριέλαβε τα σχετικά
εισοδήματα στις δηλώσεις του, θα υπέβαλε φορολογική δήλωση ή δεν συμπεριέλαβε τα σχετικά εισοδήματα
στις δηλώσεις του, θα ληφθεί υπ' όψη και θα υπαχθεί σε φόρο εισοδήματος (μέσω των οικείων
καταλογιστικών πράξεων) η συνολική αξία των εκδοθέντων εικονικών στοιχείων και όχι μόνο η τυχόν
αμοιβή για την έκδοση και διάθεση των στοιχείων αυτών, στο πλαίσιο των διατάξεων περί εξωλογιστικού
προσδιορισμού του εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 2298/94. Την παραπάνω γνωμοδότηση,
η οποία έγινε αποδεκτή από τον κ. Γενικό Γραμματέα, σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας και εφαρμογή
στις σχετικές περιπτώσεις.»
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 3 του ν. 2859/2000 ορίζεται ότι: «3. Εφόσον διαπιστώνεται
ανεπάρκεια ή ανακρίβεια των βιβλίων και στοιχείων, τα οποία τηρεί ο υπόχρεος στο φόρο, αναφορικά με τη
φορολογητέα αξία, τα ποσοστά ή τις εκπτώσεις του φόρου, ο Προϊστάμενος ΔΟΥ προβαίνει στον
προσδιορισμό τους με βάση τα υπόψη του στοιχεία και ιδίως:
α) τα ακαθάριστα έσοδα που προσδιορίζονται ύστερα από έλεγχο στη φορολογία εισοδήματος, τις αγορές
και τις σχετικές με το φόρο του παρόντος νόμου δαπάνες,
β) τα συναφή στοιχεία που προκύπτουν από τον έλεγχο άλλων φορολογιών από πληροφορίες που διαθέτει
ή περιέρχονται σ' αυτόν. Η ανεπάρκεια ή ανακρίβεια των βιβλίων και στοιχείων κρίνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και της φορολογίας εισοδήματος.»
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 2523/1997 ορίζεται ότι: «1. Στο Φ.Π.Α. όταν μετά από έλεγχο
αποδειχθεί ότι ο υποκείμενος στο φόρο, ως λήπτης εικονικού φορολογικού στοιχείου ή στοιχείου το οποίο
νόθευσε αυτός ή άλλοι για λογαριασμό του, διενήργησε έκπτωση φόρου εισροών ή έλαβε επιστροφή
φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί Φ.Π.Α., ή ως εκδότης δεν απέδωσε φόρο, με βάση πλαστά, εικονικά
ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, επιβάλλεται ειδικό πρόστιμο ισόποσο με το τριπλάσιο του φόρου που
εξέπεσε ή που επιστράφηκε ή δεν απέδωσε, ανεξάρτητα αν δεν προκύπτει τελικά ποσό φόρου για
καταβολή.»
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 55 παρ. 2 περ. δ' του ν. 4174/2013 οριζόταν από 26/07/2013 έως
17/10/2015 οπότε καταργήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4337/2015 ότι: «δ) Στο Φ.Π.Α., όταν μετά από έλεγχο
αποδειχθεί ότι ο υποκείμενος στο φόρο, ως λήπτης εικονικού φορολογικού στοιχείου ή στοιχείου το οποίο
νόθευσε αυτός ή άλλοι για λογαριασμό του, διενήργησε έκπτωση φόρου εισροών ή έλαβε επιστροφή
φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί Φ.Π.Α., ή ως εκδότης δεν απέδωσε φόρο, με βάση πλαστά, εικονικά
ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, επιβάλλεται πρόστιμο ισόποσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του
φόρου που εξέπεσε ή που επιστράφηκε ή δεν απέδωσε, ανεξάρτητα αν δεν προκύπτει τελικά ποσό φόρου
για καταβολή. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται και στα πρόσωπα που έλαβαν επιστροφή φόρου με βάση
πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία που εξέδωσαν οι ίδιοι.»
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Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4472/2017 ορίζεται ότι: «1. Για παραβάσεις για τις οποίες
προβλέπεται η επιβολή προστίμων του άρθρου 6 του ν. 2523/1997 (Α'179) και της περίπτωσης δ' της παρ.
2 του άρθρου 55 του ν. 4174/2013 (Α'170), για τις οποίες κατά την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος
(σ.σ. 13.5.2017) δεν έχουν εκδοθεί οι οριστικές πράξεις επιβολής προστίμων, δεν επιβάλλονται τα
πρόστιμα των προαναφερομένων διατάξεων, αλλά επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το πενήντα τοις εκατό
(50%) του φόρου που εξέπεσε ή που επιστράφηκε ή που δεν αποδόθηκε, ανεξάρτητα εάν δεν προκύπτει
τελικά ποσό φόρου για καταβολή.»
Επειδή, οι από εκθέσεις μερικού ελέγχου φόρου εισοδήματος (Ν. 2238/1994 και Ν.4172/2013), μερικού
επιτόπιου ελέγχου Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000) και μερικού ελέγχου προστίμου Φ.Π.Α. (άρθρο 79 Ν. 4472/2017)
της Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, στις οποίες εδράζονται οι προσβαλλόμενες πράξεις, αναγράφουν τις
διατάξεις εκείνες που αποτελούν το νόμιμο έρεισμα για την έκδοση των προσβαλλόμενων πράξεων,
εκτίθενται λεπτομερώς τα πραγματικά περιστατικά και οι διαπιστώσεις του ελέγχου, κρίνονται βάσιμες και
αιτιολογημένες.
Κατά συνέπεια, βάσει όλων των ανωτέρω ορθώς στην φορολογητέα ύλη του φόρου εισοδήματος και του
Φ.Π.Α. συμπεριλήφθηκε η αξία των ανωτέρω εικονικών τιμολογίων και περαιτέρω υπολογίστηκε το
πρόστιμο του άρθρου 79 του ν. 4472/2017.
Αποφασίζουμε
Την απόρριψη της υπ' αριθ. πρωτ / ενδικοφανούς προσφυγής των α) ,ΑΦΜ και της , ΑΦΜ , ως
εκκαθαριστών και πρώην εταίρων (ετερόρρυθμου και ομόρρυθμου αντίστοιχα) της λυθείσας εταιρίας με την
επωνυμία « » με ΑΦΜ: και β), ΑΦΜ ενεργούσας για τον εαυτό της ως αλληλεγγύως υπεύθυνο πρόσωπο
(εκκαθαρίστρια και πρώην ομόρρυθμος εταίρος).
Υπ' αριθ οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2014
(διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2013)
Διαφορά φόρου

1.672,99€

Πρόσθετος φόρος ανακρίβειας (Πρόστιμο άρθρου 58 Κ.Φ.Δ. και τόκοι άρθρου 53 Κ.Φ.Δ.)

1.715,81€

Σύνολο φόρων, τελών και εισφορών για καταβολή

3.388,80€

Υπ' αριθ οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού/επιβολής προστίμου φόρου εισοδήματος
φορολογικού έτους 2014
Διαφορά φόρου
Πρόστιμο άρθρου 58 Κ.Φ.Δ.
Σύνολο φόρων, τελών και εισφορών για καταβολή

1.255,70€
627,85€
1.883,55€

Υπ' αριθ οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2013
Διαφορά φόρου

3.249,90€

Πρόσθετος φόρος ανακρίβειας (Πρόστιμο άρθρου 58Α Κ.Φ.Δ. και τόκοι άρθρου 53 Κ.Φ.Δ.)

3.333,10€

Σύνολο φόρων, τελών και εισφορών για καταβολή

6.583,00€

Μη αναγνώριση υπόλοιπου φόρου για έκπτωση

534,00€

Υπ' αριθ οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. φορολογικού έτους 2014
Διαφορά φόρου
Πρόστιμο άρθρου 58Α Κ.Φ.Δ.
Σύνολο φόρων, τελών και εισφορών για καταβολή
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Υπ' αριθ πράξη επιβολής προστίμου Φ.Π.Α. (άρθρο 79 ν. 4472/2017) διαχειριστικής περιόδου 01/0131/12/2013
Πρόστιμο

1.891,94€

Υπ' αριθ ... πράξη επιβολής προστίμου Φ.Π.Α. (άρθρο 79 ν. 4472/2017) φορολογικού έτους 2014
Πρόστιμο

350,14€

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στους
υπόχρεους.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΤΣΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ακριβές αντίγραφο
Η υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης
Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων
Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.
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ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ε.2118/2020
Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης υπ'αριθ. 220/2019 της Α' Τακτικής Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ.
σχετικά με την τύχη κατάσχεσης εις χείρας τρίτου σε βάρος οφειλέτιδας επιχείρησης,
επιβληθείσας προ της κατάθεσης αίτησης περί υπαγωγής της επιχείρησης στη διαδικασία
της ειδικής διαχείρισης του άρθρου 68 του ν. 4307/2014, μετά την έκδοση οριστικής
(θετικής) δικαστικής απόφασης
24 Ιουλίου 2020
Σας κοινοποιούμε συνημμένα σε ακριβές αντίγραφο την γενόμενη δεκτή από τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
υπ'αριθ. 220/2019 γνωμοδότηση της Α' Τακτικής Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. , η οποία εκδόθηκε σε απάντηση
ερωτημάτων, που διατύπωσε η υπηρεσία μας με το υπ'αριθ. πρωτ. αριθ. Δ.ΕΙΣΠΡ.Ε 1132379/07-09-2018
έγγραφό της, σε συνέχεια του υπ' αριθ. 35453/19-06-2018 σχετικού ερωτήματος της Δ.Ο.Υ. Λάρισας, τα
οποία συνίστανται στα εξής:
α) Εάν η προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4307/2014 αυτοδίκαιη, από τη δημοσίευση
απόφασης περί υπαγωγής της επιχείρησης στην ειδική διαχείριση του άρθρου 68 του ν. 4307/2014,
αναστολή όλων των ατομικών διώξεων κατά της επιχείρησης καθ' όλη τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης,
συμπεριλαμβανομένων και των μέτρων διοικητικής εκτέλεσης από το Δημόσιο και τους ΦΚΑ, καθώς και
των μέτρων διασφάλισης της οφειλής κατά τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, έχει ως έννομη
συνέπεια την άρση των κατασχέσεων που επιβλήθηκαν εις βάρος της εταιρείας σε χρόνο προ της
κατάθεσης της αίτησης περί υπαγωγής της επιχείρησης σε ειδική διαχείριση και
β) Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης στο ανωτέρω ερώτημα και με δεδομένο ότι η υπαγωγή της
επιχείρησης στην ειδική διαχείριση δεν συνεπάγεται την παύση της λειτουργίας της και ότι αντικείμενο της
κατάσχεσης εις χείρας τρίτου αποτελεί και χρηματική απαίτηση μέλλουσα, ποιες είναι οι έννομες συνέπειες
εκ της ανωτέρω αυτοδίκαιης αναστολής, αναφορικά με τα ποσά που τυχόν κατατεθούν στους ήδη
δεσμευμένους, συνεπεία των επιβληθεισών κατασχέσεων, τηρούμενους τραπεζικούς λογαριασμούς της
εταιρείας, μετά την επερχόμενη εκ του νόμου αναστολή (από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης) και
κατά το χρονικό διάστημα ισχύος αυτής.
Με την ανωτέρω γνωμοδότηση κρίθηκαν τα εξής:
Α) Επί του πρώτου ερωτήματος κρίθηκε ομόφωνα ότι η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 72
του ν. 4307/2014 αυτοδίκαιη, από τη δημοσίευση της δικαστικής απόφασης για την υπαγωγή της
επιχείρησης στην ειδική διαχείριση του άρθρου 68 του ν. 4307/2014, αναστολή μέτρων διοικητικής
εκτέλεσης, δεν έχει ως έννομη συνέπεια την άρση των κατασχέσεων που επιβλήθηκαν σε βάρος της
οφειλέτιδας επιχείρησης, σε χρόνο πριν από τη δημοσίευση της παραπάνω απόφασης, ούτε βέβαια πριν
από την κατάθεση της αίτησης για την υπαγωγή της επιχείρησης σε ειδική διαχείριση, καθόσον η ρηθείσα
αυτοδίκαιη αναστολή δεν καταλαμβάνει τις παραπάνω κατασχέσεις, αφού από και με την επίδοση του
κατασχετηρίου επέρχεται από το νόμο αναγκαστική εκχώρηση των απαιτήσεων που κατασχέθηκαν στο
Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο καθίσταται δικαιούχος των απαιτήσεων αυτών.
Επομένως, εάν η κατάσχεση εις χείρας τρίτου επιβλήθηκε σε χρόνο πριν τη δημοσίευση της δικαστικής
απόφασης, με την οποία τέθηκε μία επιχείρηση στη διαδικασία της ειδικής διαχείρισης κατά το άρθρο 68
του ν. 4307/2014, οι κατασχεθείσες απαιτήσεις έχουν ήδη αποχωρισθεί από την περιουσία του οφειλέτη,
εξαιτίας της αναγκαστικής εκχώρησης, που συνεπάγεται κατά νόμο (άρθρο 30 παρ. 3 του Κ.Ε.Δ.Ε.) η
κατάσχεση και το Δημόσιο έχει καταστεί δικαιούχος των απαιτήσεων αυτών. Συνεπώς η δημοσίευση της
παραπάνω απόφασης δεν έχει ως συνέπεια την αναστολή των κατασχέσεων που επιβλήθηκαν σε βάρος
οφειλέτη του Δημοσίου στα χέρια των πιστωτικών ιδρυμάτων σε χρόνο πριν από τη δημοσίευση αυτή,
αφού, υπό την αντίθετη εκδοχή, θα επρόκειτο για άρση εγκύρων κατασχέσεων μετά την επέλευση των
εννόμων συνεπειών της, από τον νόμο, αναγκαστικής εκχώρησης στο Ελληνικό Δημόσιο των απαιτήσεων
που κατασχέθηκαν.
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Β) Επί του δεύτερου ερωτήματος κρίθηκε κατά πλειοψηφία ότι η δημοσίευση της δικαστικής απόφασης του
άρθρου 72 του ν. 4307/2014 για την υπαγωγή της οφειλέτριας εταιρείας στην προβλεπόμενη από το άρθρο
68 του νόμου αυτού, διαδικασία ειδικής διαχείρισης δεν συνεπάγεται την αναστολή των κατασχέσεων που
επιβλήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 3 Κ.Ε.Δ.Ε. σε χρόνο πριν από τη δημοσίευση της απόφασης
αυτής, αλλά ούτε και την αναστολή εκείνων που το αντικείμενό τους είναι μελλοντικές χρηματικές
απαιτήσεις, απορρέουσες από την παραγωγό αιτία (βασική έννομη σχέση), εξαιτίας της αναγκαστικής
εκχώρησης των απαιτήσεων αυτών και του αποχωρισμού τους από την περιουσία του οφειλέτη και
επομένως, τα πιστωτικά ιδρύματα στα χέρια των οποίων επιβλήθηκαν αναγκαστικές καταχέσεις για
μελλοντικές απαιτήσεις που ανάγονται σε χρόνο μετά τη δημοσίευση της συγκεκριμένης απόφασης,
οφείλουν να αποδώσουν τις απαιτήσεις αυτές στον δανειστή -Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο έχει καταστεί
εκδοχέας τούτων.
Επομένως, η δημοσίευση της δικαστικής απόφασης για την υπαγωγή του κατ' άρθρο 68 παρ. 1 του ν.
4307/2014 νομικού (ή φυσικού προσώπου) προσώπου στη συγκεκριμένη διαδικασία της ειδικής
διαχείρισης δεν συνεπάγεται αναστολή των κατασχέσεων που επιβλήθηκαν στα χέρια των πιστωτικών
ιδρυμάτων για τις μελλοντικές απαιτήσεις που ανάγονται σε χρόνο μετά τη δημοσίευση της δικαστικής
απόφασης. Κατ' επέκταση τα πιστωτικά ιδρύματα (εις χείρας των οποίων επιβλήθηκαν οι κατασχέσεις)
πρέπει να αποδώσουν στο δικαιούχο δανειστή, και εν προκειμένω στο Δημόσιο, τις συγκεκριμένες
απαιτήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο της κατάσχεσης υφίσταται η βασική έννομη σχέση, η
οποία αποτελεί την παραγωγό αιτία της μελλοντικής απαίτησης.
Ενόψει των ανωτέρω, το Δημόσιο δικαιούται να απαιτήσει άμεσα από τα οικεία πιστωτικά ιδρύματα τα
ποσά που τυχόν θα κατατεθούν μελλοντικά στους δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, μέχρι το ύψος
της συνολικής, με βάση το κατασχετήριο, απαίτησής του.
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ε.2147/2020
Χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για την επιβολή τελών χαρτοσήμου
και της ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΓΑ
Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2020
Κατόπιν έκδοσης της υπ’ αριθ. 433/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Β΄) σχετικά
με τον χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει αναλογικά τέλη χαρτοσήμου και
ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΓΑ, για διαχειριστικές περιόδους πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων του
Κ.Φ.Δ., δεδομένου ότι από 1/1/2014 το ζήτημα της παραγραφής των τελών χαρτοσήμου και ειδικής
εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ρυθμίζεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 36 του νόμου αυτού,
διευκρινίζονται τα εξής:
1. Με την ως άνω απόφαση του ΣτΕ έγινε δεκτό ότι επί αναλογικών τελών χαρτοσήμου και ειδικής εισφοράς
υπέρ ΟΓΑ δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι γενικές διατάξεις περί παραγραφής του Αστικού Κώδικα, όπως
η διάταξη του άρθρου 249 Α.Κ., η οποία προβλέπει ότι «Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, οι αξιώσεις
παραγράφονται σε είκοσι χρόνια», καθόσον αφορά αστικές σχέσεις και δικαιώματα και δεν διέπει
φορολογικές διαφορές. Επιπλέον, εφόσον δεν προβλέπεται στον Κ.Ν.Τ.Χ. (Π.Δ. της 28.7.1931) ούτε στον
ν. 4169/1961 περί εισφοράς υπέρ ΟΓΑ προθεσμία παραγραφής της αξίωσης του Δημοσίου προς επιβολή
αυτών, κρίθηκε ότι «ισχύει κατ’ αρχήν πενταετής προθεσμία παραγραφής της αξίωσης του Δημοσίου προς
επιβολή του οφειλόμενου τέλους χαρτοσήμου και της κατ’ άρθρο 11 παρ. 1 περ. Γ του ν. 4169/1961
εισφοράς υπέρ ΟΓΑ, από το τέλος του έτους εντός του οποίου γεννάται η υποχρέωση καταβολής τέλους
χαρτοσήμου, κατ’ ανάλογη εφαρμογή (για τις ένδικες χρήσεις) της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 84 του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν. 2238/1994, Α΄ 151), και, κατ’ εξαίρεση, δεκαετής προθεσμία
παραγραφής της εν λόγω αξίωσης, με την αυτή αφετηρία, κατ’ ανάλογη εφαρμογή (για τις ένδικες χρήσεις)
της παρ. 4 του ίδιου άρθρου 84 του Κ.Φ.Ε., εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου
αυτής.».
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2. Κατά συνέπεια, για υποκείμενες σε χαρτόσημο πράξεις του Κ.Ν.Τ.Χ., οι οποίες ανάγονται σε
διαχειριστικές περιόδους πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κ.Φ.Δ., ο χρόνος παραγραφής του
δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή του οφειλόμενου τέλους χαρτοσήμου και της ειδικής εισφοράς υπέρ
ΟΓΑ, ορίζεται κατ’ αρχήν σε πέντε έτη, υπολογιζόμενα από το τέλος του έτους εντός του οποίου γεννάται η
υποχρέωση καταβολής τους, με δυνατότητα επέκτασης του εν λόγω δικαιώματος σε δέκα έτη, εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 84 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994, Α’ 151), ήτοι στις
περιπτώσεις : α) που η μη ενάσκηση του εν λόγω δικαιώματος οφείλεται, έστω και κατά ένα μέρος, στην
από πρόθεση πράξη ή παράλειψη του φορολογούμενου με τη σύμπραξη του αρμόδιου φορολογικού
οργάνου και β) που περιέλθουν σε γνώση της φορολογικής αρχής συμπληρωματικά στοιχεία κατά την
έννοια των διατάξεων της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ίδιου νόμου (σχετ. ΠΟΛ.1194/2017
και ΠΟΛ.1191/2017). Όταν τα συμπληρωματικά στοιχεία περιέρχονται στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. το
τελευταίο έτος της παραγραφής, ο χρόνος αυτός παρατείνεται για ένα ακόμη ημερολογιακό έτος.
Παράδειγμα: Σε επιβολή τελών χαρτοσήμου επί εγγράφου, με βάση το οποίο ημερομηνία γένεσης της
υποχρέωσης καταβολής τους ήταν η 3.1.2012, η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου
να επιβάλει τα οικεία τέλη χαρτοσήμου είναι, κατ΄αρχήν, η 31.12.2017. Εξαιρετικά, το δικαίωμα του
Δημοσίου να επιβάλει τέλη χαρτοσήμου στη συγκεκριμένη περίπτωση, παρατείνεται μέχρι την 31/12/2022,
σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 84 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994, Α’
151).
3. Διευκρινίζεται ότι, για διαχειριστικές περιόδους πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κ.Φ.Δ. (ήτοι
μέχρι 31/12/2013), και μόνο για τις περιπτώσεις αναλογικών τελών χαρτοσήμου που καταβάλλονται με την
υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή παρακρατούμενων φόρων (τέλη χαρτοσήμου επί
μισθωμάτων ή τέλη χαρτοσήμου επί αμοιβών που αποδίδονται κατά τον ίδιο τρόπο και χρόνο που
αποδίδεται στο Δημόσιο και παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος), ισχύουν οι προθεσμίες παραγραφής
του δικαιώματος του Δημοσίου που ορίζονται με τις διατάξεις των άρθρων 84 και 68 του ν.2238/1994 σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 11 άρθ. 72 του Κ.Φ.Δ., και ειδικότερα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της
παρ. 5 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994 περί δεκαπενταετούς προθεσμίας παραγραφής.
Παράδειγμα: Στην περίπτωση τέλους χαρτοσήμου μισθωμάτων χρήσης 2013 για τα οποία η δήλωση
φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται εντός του έτους 2014 και υφίσταται υποχρέωση καταβολής του
οικείου τέλους χαρτοσήμου εντός του έτους 2014, ο χρόνος παραγραφής άρχεται από την 31-12-2014 και
λήγει την 31-12-2019 βάσει του κανόνα της πενταετούς παραγραφής, εφόσον δεν συντρέχει λόγος
παρέκτασής του, βάσει των εξαιρέσεων που προβλέπονται με τις διατάξεις των άρθρων 84 παρ. 4 και 5 και
68 του ν.2238/1994. Αν η σχετική δήλωση φορολογίας εισοδήματος δεν υποβληθεί, ο χρόνος παραγραφής
των τελών χαρτοσήμου επί μισθωμάτων χρήσης 2013 λήγει, σύμφωνα με το αρ. 84§5 ν. 2238/1994, στις
31/12/2029.
Για όλες τις λοιπές περιπτώσεις απόδοσης τελών χαρτοσήμου δεν τίθεται ζήτημα εφαρμογής της διάταξης
της παρ. 5 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994 περί δεκαπενταετούς προθεσμίας για διαχειριστικές περιόδους
πριν την έναρξη του ΚΦΔ.
4. Τέλος, σημειώνεται ότι τα τέλη χαρτοσήμου δεν περιλαμβάνονται στα οριζόμενα στο άρθρο 66 του ΚΦΔ
εγκλήματα φοροδιαφυγής και κατά συνέπεια δεν συντρέχει λόγος εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου α΄
της παραγράφου 27 του άρθρου 66 ν.4646/2019 περί δεκαετούς προθεσμίας παραγραφής σε περιπτώσεις
φοροδιαφυγής για τις χρήσεις 2012 και 2013 (σχετ. Ε.2045/2019).
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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Ζ. ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 35/2020
Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α' 43) όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, με το άρθρο 78 του ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α' 104) για την απασχόληση των
συνταξιούχων
Αθήνα, 17/8/2020
Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 43 τεύχος Α'/28.02.2020 δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4670/2020 «Ασφαλιστική
μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και
άλλες διατάξεις». Με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Νόμου αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
άρθρο 78 του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ Α'104/30-05-2020), αντικαθίσταται το άρθρο 20 του Ν.4387/2016 και
εισάγεται ένα νέο ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για την απασχόληση συνταξιούχων.
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων διατύπωσε αναλυτικά οδηγίες με τις κάτωθι
συνημμένες
εγκυκλίους:
Φ.80000/οικ.14032/571/3.4.2020
(ΑΔΑ:
ΩΔΞ446ΜΤΛΚ-ΓΒΞ),
Φ80000/οικ.23869/998/18-06-2020 (ΑΔΑ: 6Ξ8Β46ΜΤΛΚ-Κ78) καθώς και με τα υπ. αριθμ. Φ.80000/οικ.
15094/581/13-04-2020, Φ80000/οικ. 19167/712/20-05-2020, έγγραφα με συμπληρωματικές οδηγίες.
Α. Πεδίο εφαρμογής - Έναρξη εφαρμογής
Οι διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4670/2020 εφαρμόζονται στους συνταξιούχους λόγω γήρατος όλων των
ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων και του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων και των προσώπων που
λαμβάνουν χορηγία ή βουλευτική σύνταξη οι οποίοι είτε έχουν αναλάβει εργασία ή ιδιότητα ή
δραστηριότητα πριν την 29.2.2020 ή θα αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχόληση μετά την ισχύ του ν.
4670/2020, δηλαδή από 29.2.2020, εφόσον για την εργασία ή την ιδιότητα ή την δραστηριότητα προκύπτει
υποχρέωση ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις σχετικές γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις
των πρώην φορέων που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ.
Η καταβαλλόμενη στον απασχολούμενο επικουρική σύνταξη αναστέλλεται ή περικόπτεται μόνο εφόσον
προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ (τ. ΕΤΕΑΕΠ).
Η αναστολή της σύνταξης όσων αναλαμβάνουν εργασία σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης εξακολουθεί να
ισχύει εφόσον αυτοί δεν έχουν συμπληρώσει το 61ο έτος της ηλικίας τους έως 28.02.2021 και από
01.03.2022 για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας τους.
Συνταξιούχοι που είχαν αναλάβει εργασία ή δραστηριότητα πριν την 13/05/16 (έναρξη ισχύος ν. 4387/2016)
και εξαιρούνταν από την εφαρμογή του αρ. 20 του ν. 4387/2016 σύμφωνα με ειδικότερες διατάξεις, οι
οποίοι εξακολουθούν να εργάζονται, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος από 01.03.2022.
Συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ οι οποίοι από 01.03.20 και εντεύθεν, εργάζονται ως
μισθωτοί ή αυτοαπασχολούνται σε χώρα εκτός Ε.Ε. ή σε χώρα με την οποία δεν έχει συναφθεί διμερής
σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας, υπόκεινται στις ρυθμίσεις του άρθρου 27 του ν. 4670/2020.
Επισημαίνεται ότι στους απασχολούμενους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας / ανικανότητας δεν έχουν
εφαρμογή οι κοινοποιούμενες διατάξεις (άρθρο 27 του Ν. 4670/2020), αλλά εφαρμόζονται οι διατάξεις της
νομοθεσίας των εντασσομένων στον e-ΕΦΚΑ φορέων.
Η αναστολή / περικοπή της σύνταξης λαμβάνει χώρα για όσο χρονικό διάστημα ο συνταξιούχος
απασχολείται και για την εργασία του αυτή έχει την υποχρέωση καταβολής εισφορών στους Κλάδους
Κύριας & Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου δεν υφίσταται η δυνατότητα αναλογικής περικοπής της
σύνταξης βάσει των ημερών απασχόλησης ανά μήνα. Ως εκ τούτου το ποσό της σύνταξης, που λαμβάνει ο
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συνταξιούχος που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 27 του εν λόγω νόμου, καταβάλλεται
μειωμένο κατά 30% για όλο το χρονικό διάστημα (μήνες) για το οποίο προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης.
Β. Καταβολή Εισφορών - Αξιοποίηση χρόνου ασφάλισης
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27, κατά το χρόνο απασχόλησης του συνταξιούχου καταβάλλονται,
ανάλογα με την αναληφθείσα απασχόληση, εργασία ή ιδιότητα, οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές
των άρθρων 38, 39 ή 40 του ν. 4387/2016, όπως ισχύουν.
Ο απασχολούμενος συνταξιούχος υποχρεούται στην καταβολή εισφοράς ασθένειας, ενώ γίνεται και η
σχετική παρακράτηση από την σύνταξή του.
Οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι που υπάγονται για παροχή υγειονομικής περίθαλψης εκτός ΕΟΠΥΥ, δεν
καταβάλουν διπλή εισφορά συνταξιούχων και απασχολούμενων, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν τα
προβλεπόμενα από τους κανονισμούς των φορέων ασθένειας που έχουν διατηρήσει την αυτοτέλεια τους.
Οι καταβληθείσες εισφορές χρησιμοποιούνται για την προσαύξηση του ανταποδοτικού μέρους της κύριας
σύνταξης και της επικουρικής σύνταξης των ανωτέρω συνταξιούχων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ. 8,
28 & των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016, όπως ισχύουν (με τις διατάξεις των άρθρων 24,
28 και 44 του ν. 4670/2020).
Οι συνταξιούχοι υποχρεούνται πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν, να το δηλώσουν στους
Ασφαλιστικούς τους Οργανισμούς. Παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του
συνταξιούχου ποσού ίσου με το ύψος 12 μηνιαίων συντάξεων.
Το οφειλόμενο ποσό δύναται να αποπληρωθεί με παρακράτηση του ΛΑ της κύριας σύνταξης (ΚΕΔΕ).
Αναφορικά με το ποσό οφειλής της επικουρικής σύνταξης δύναται να αποπληρωθεί με συμψηφισμό του
συνόλου της επικουρικής ή και του εφάπαξ (αρθ. 46, του ν. 4670/2020), άλλως το ποσό της οφειλής
εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
Γ. Εξαιρέσεις από την παρούσα ρύθμιση
• Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν αυτοτελή ή αναλογική σύνταξη από τον e-ΕΦΚΑ, με βάση τις διατάξεις
περί συνυπολογισμού περιόδων ασφάλισης, των ΕΚ 883/04 & του Εφαρμοστικού του 987/09, οι οποίοι
αναλαμβάνουν εργασία σε άλλο Κ.Μ. της ΕΕ.
• Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ οι οποίοι ασκούν απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση του τ. ΟΓΑ
• Οι ψυχικά ασθενείς του αρ. 23 του ν. 4488/2017, για τους οποίους η απασχόληση ενδείκνυται για λόγους
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στις ως
άνω αναφερόμενες διατάξεις.
• Συνταξιούχοι του Δημοσίου που λαμβάνουν σύνταξη ως πάσχοντες από παρα-τετραπληγία σύμφωνα με
τις διατάξεις του 4ου εδαφίου της περ. α, παρ. 1, αρ. 1 & 26, του π.δ. 169/07
• Όσοι λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα (ν.1140/1981) ή το επίδομα του αρ. 54 του Π.Δ. 169/07
• Οι πολύτεκνοι των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζων έως το 24ο έτος
της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.
Δ. Όλοι οι υπάλληλοι των υπηρεσιών (απονομής, εκκαθάρισης/εκτέλεσης) κύριας και επικουρικής
σύνταξης, θα πρέπει να λάβουν γνώση της παρούσας εγκυκλίου και των συνημμένων της ενυπογράφως,
με ευθύνη του προϊσταμένου εκάστης.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΤΤΑΛΙΑΛΗ
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35128/896/2020
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 15323/624/06-09-2010 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1398),
όπως ισχύει
7 Σεπτέμβριος 2020
Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 29 του ν. 1262/1982 «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής
Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων» (Α’ 70),
2. το άρθρο 2 του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (Α’ 258),
3. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
4. τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και
άλλες διατάξεις»,
5. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
6. το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α’ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
7. τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’αρ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (L 352),
8. την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145),
9. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» (Α’ 168),
10. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
11. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
12. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
13. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
14. την υπό στοιχεία Υ44/5-8-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299),
15. την υπ’ αρ. 15323/624/06-09-2010 κοινή υπουργική απόφαση «Πρόγραμμα επιχορήγησης
επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων “επιταγής
επανένταξης στην αγορά εργασίας” και καθορισμός του τύπου, της μορφής και του περιεχομένου της
επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» (Β’1398), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αρ. 1573/86/27-012011 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 263), την υπ’αρ. οικ. 4122/92/31.1.2017 κοινή υπουργική απόφαση
(Β’391) και την υπ’αρ. οικ. 59968/1384/2018 υπουργική απόφαση (Β’ 5402),
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16. το υπ’ αρ. 29399/22-05-2020 έγγραφο του ΟΑΕΔ με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ’αρ. 2738/54/19-052020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού,
17. την υπ’ αρ. 26412/707/6-7-2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί
τροποποίησης της έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΩΟΤ46ΜΤΛΚ-7Ρ5),
18. την υπ’ αρ. 38558/1-7-2020 βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του ΟΑΕΔ,
19. την υπ’ αρ. 26977/1464/15-7-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
20. την ανάγκη βελτίωσης της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος, την ταχύτερη ένταξη των
ανέργων στην αγορά εργασίας, την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και την αύξηση της
απασχόλησης,
21. το γεγονός ότι για την υλοποίηση του προγράμματος προκαλείται, σε βάρος του προϋπολογισμού του
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) (ΚΑΕ 2493), επιπλέον δαπάνη ύψους περίπου
39.293.000 ευρώ από αυτή που είχε προβλεφθεί στην υπ’ αρ. οικ. 4122/92/31-12017 κοινή υπουργική
απόφαση (Β’391), ήτοι 32.000.000 ευρώ. Η συνολική δαπάνη για το πρόγραμμα ανέρχεται έως το ποσό
των εβδομήντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων ευρώ (71.293.000 €) και
κατανέμεται σε ετήσια βάση, συνολικά και για τις δύο φάσεις του προγράμματος, ως εξής:
για το 2017: περίπου 3.727.000 ευρώ,
για το 2018: περίπου 2.630.000 ευρώ,
για το 2019: περίπου 936.000 ευρώ
για το 2020: έως 1.640.000 ευρώ,
για το 2021: έως 17.300.000 ευρώ, για το 2022: έως 23.400.000 ευρώ και
για το 2023: έως 21.660.000 ευρώ,
αποφασίζουμε;
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 15323/624/06-09-2010 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει εφεξής
ως: «Πρόγραμμα μετατροπής της επιδότησης ανεργίας σε επιχορήγηση εργασίας μέσω της επιταγής
επανένταξης στην αγορά εργασίας».
Α. Το άρθρο 1 του Κεφαλαίου Β’ αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1
Αντικείμενο προγράμματος-Στόχος του προγράμματος
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
(Κοιν.Σ.Επ), Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) και γενικά εργοδότες του
ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα και προσλαμβάνουν
δικαιούχους «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας», προκειμένου να επανενταχθούν ταχύτερα στην
αγορά εργασίας με πλήρες ωράριο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει υποχρεωτικά δύο (2) στάδια:
α) Το α’ στάδιο του προγράμματος περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα που υπολείπεται της «επιταγής
επανένταξης στην αγορά εργασίας» του δικαιούχου, από την ημερομηνία πρόσληψής του μέχρι τη λήξη
ισχύος της επιταγής του.
Το διάστημα που υπολείπεται στον δικαιούχο «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» κατά την
ημερομηνία υπόδειξής του, θα είναι τουλάχιστον το 50% της αρχικής εγκριθείσας επιδότησης ή της
επιδότησης λόγω συνέχισης. Η εγκριθείσα επιδότηση (αρχική ή συνέχιση) θα είναι τουλάχιστον πεντάμηνης
διάρκειας.
Το διάστημα που θα υπολείπεται στους δικαιούχους επιδόματος μακροχρόνιων ανέργων κατά την
ημερομηνία πρόσληψής τους, θα είναι τουλάχιστον μία (1) ημέρα επιδότηση, όπως αυτή ορίζεται στην
«επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας», του Κεφαλαίου Α’.
β) Το β’ στάδιο αφορά στο υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση των 12 μηνών.».
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Β. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Β’ αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 2
Πλαίσιο ένταξης -χρηματοδότηση -επιλέξιμες περιοχές
1. Για το α’ στάδιο του προγράμματος δεν προκαλείται δαπάνη σχετικά με το μηνιαίο ποσό της επιταγής
επανένταξης, καθώς ο ΚΑΕ 2493 του Ο.Α.Ε.Δ. τροφοδοτείται από τον ΚΑΕ 0651 του Ο.Α.Ε.Δ., στον οποίο
έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση.
2. Η συνολική δαπάνη για το πρόγραμμα ανέρχεται έως το ποσό των εβδομήντα ενός εκατομμυρίων
διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων ευρώ (71.293.000 €) και κατανέμεται σε ετήσια βάση, συνολικά και για
τις δύο φάσεις του προγράμματος, ως εξής:
για το 2017: περίπου 3.727.000 ευρώ,
για το 2018: περίπου 2.630.000 ευρώ,
για το 2019: περίπου 936.000 ευρώ
για το 2020: έως 1.640.000 ευρώ,
για το 2021: έως 17.300.000 ευρώ,
για το 2022: έως 23.400.000 ευρώ και για το 2023: έως 21.660.1 ευρώ.
Ειδικότερα για τα έτη 2020, 2021, 2022 και 2023 προκαλείται δαπάνη ύψους περίπου 64.000.000 ευρώ,
που αφορά το α’ και β’ στάδιο του προγράμματος. Συγκεκριμένα: α) για το α’ στάδιο του προγράμματος, η
δαπάνη που θα προκληθεί και αφορά το επιπλέον ποσό, ανέρχεται σε περίπου 14.000.000 ευρώ, ποσό το
οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΑΕ 2493), στον οποίο
έχει προβλεφθεί ανάλογη πίστωση.
Η δαπάνη ύψους 14.000.000 ευρώ κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:
για το 2020: έως 500.000 ευρώ,
για το 2021: έως 4.300.000 ευρώ
για το 2022: έως 5.400.000 ευρώ και για το 2023: έως 3.800.000 ευρώ.
β) για το β’ στάδιο του προγράμματος, θα προκληθεί δαπάνη ύψους περίπου 50.000.000 ευρώ και θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΑΕ 2493), στον οποίο έχει προβλεφθεί ανάλογη πίστωση.
Η δαπάνη ύψους 50.000.000 ευρώ κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:
για το 2020: έως 1.140.000 ευρώ,
για το 2021: έως 13.000.000 ευρώ
για το 2022: έως 18.000.000 ευρώ και για το 2023: έως 17.860.000 ευρώ.».
Γ. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 4.1 του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Β’ αντικαθίστανται ως εξής:
«Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, Κοιν.Σ.Επ., Κοι.Σ.Π.Ε. και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού
τομέα και ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε
μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της εντολής κενής
θέσης (ημερολογιακά)».
Δ. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5.1 του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β’ καταργείται.
Ε. Η παρ. 5.2 του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β’ αντικαθίσταται ως εξής:
«5.2. Ποσό επιχορήγησης
1. Α’ στάδιο
Ως μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, ορίζεται:
α) το μηνιαίο ποσό που αναγράφεται στην «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας» του δικαιούχου
ανέργου, όπως αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά και
β) το ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση του μηνιαίου ποσού της περ. α) από το 80% του μηνιαίου
μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.
Β’ στάδιο
Ως ποσό επιχορήγησης για το β’ στάδιο του προγράμματος ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 80% του
μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.
2. Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος των ωφελουμένων του προγράμματος περιλαμβάνονται οι
ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές, οι εργοδοτικές εισφορές και τα ποσά των Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα
και του επιδόματος αδείας, για τους μήνες που αυτά καταβάλλονται. Το μηνιαίο ποσό επιχορήγησης και για
τα δύο στάδια του προγράμματος δεν δύναται να υπερβαίνει τα 830 ευρώ.
Επιλέξιμη επίσης είναι η δαπάνη των Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και του επιδόματος αδείας, για τους
μήνες που αυτά καταβάλλονται με ανώτατο ποσό επιχορήγησης τα 830 ευρώ και τα 415 ευρώ, αντίστοιχα.
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Για κάθε ημέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ημερών το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης μειώνεται
κατά 1/25.
Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των ωφελουμένων θα ανέρχονται τουλάχιστον στο ποσό των 830 ευρώ.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους ενταγμένους δικαιούχους, από τη δημοσίευση της παρούσας και μετά, με
τους περιορισμούς της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Β’, εφόσον καταβάλουν ή θα καταβάλουν
ακαθάριστες αποδοχές στους επιχορηγούμενους τουλάχιστον 830 ευρώ. Σε αντίθετη περίπτωση το
πρόγραμμα θα συνεχίζεται με βάση την αρχική τους ένταξη.».
ΣΤ. Το άρθρο 6 του Κεφαλαίου Β’ αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
Ανάρτηση κενών θέσεων-Έλεγχος προϋποθέσεων-Αναζήτηση/Υπόδειξη/ Πρόσληψη ανέργων-Υποβολή
αιτήσεων-έγκριση
6.1. Ανάρτηση Κενών θέσεων
Ο εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών του ΚΠΑ2 αναλαμβάνει να ενημερώσει τους εργοδότες αρμοδιότητας
του ΚΠΑ2 για τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος.
Οι εργοδότες-πιστοποιημένοι χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ:
α) αναρτούν την κενή θέση που επιθυμούν να καλύψουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Portal ΟΑΕΔ,
και β) δηλώνουν ότι επιθυμούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, επιλέγοντας
ταυτόχρονα το “Πρόγραμμα μετατροπής της επιδότησης ανεργίας σε επιχορήγηση εργασίας μέσω της
επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας”στο οποίο επιθυμούν να ενταχθούν.
Επιπρόσθετα επισυνάπτουν α) υπεύθυνη δήλωση των δικαιούχων της ενίσχυσης του ν. 1599/1986 σχετικά
με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) του Παραρτήματος Ι της παρούσας και για
την εκκρεμότητα ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων η οποία επισυνάπτεται κατά την ηλεκτρονική υποβολή
της αίτησης στο ΠΣΚΕ ή προσκομίζεται στην Υπηρεσία κατά την υποβολή της εντολής κενής θέσης ή
προσκομίζεται κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής την αξιολόγηση, και β) την Α.Π.Δ. του τριμήνου
που προηγείται της εντολής κενής θέσης Δήλωση προτίμησης, προκειμένου να ελεγχθεί η μείωση του
προσωπικού της επιχείρησης καθώς και αντίγραφο εκτύπωσης των ενεργών ΚΑΔ μέσω του taxisnet από
την Α.Α.Δ.Ε. (προσωποποιημένη πληροφόρηση), προκειμένου να ελεγχθεί η εξαιρούμενη δραστηριότητα.
Τα ανωτέρω θα εξειδικευτούν στη Δημόσια Πρόσκληση. Ο εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών σε
επικοινωνία με την επιχείρηση ολοκληρώνει τη διαδικασία ανάρτησης της κενής θέσης και ενημερώνει για
την αναρτημένη κενή θέση τόσο τον εργασιακό σύμβουλο ανέργων όσο και τον αρμόδιο υπάλληλο του
Γραφείου Απασχόλησης. Η ανάρτηση της κενής θέσης δήλωση προτίμησης “Προγράμματος μετατροπής
της επιδότησης ανεργίας σε επιχορήγηση εργασίας μέσω της επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας”
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και
επεξεργασία των στοιχείων της επιχείρησης από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του
ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ e-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του eΕΦΚΑ, καθώς και από το αρχείο του ΚΠΑ2.
6.2 Έλεγχος προϋποθέσεων
6.2.1. Ο εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάρτησης της κενής
θέσης, ελέγχει και από το αρχείο του ΚΠΑ2 εάν η ενδιαφερόμενη επιχείρηση ανήκει στις εξαιρέσεις της παρ.
4.1 του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Β’ της παρούσας και ενημερώνει το Γραφείο Απασχόλησης.
6.2.2. Το Γραφείο Απασχόλησης αυθημερόν προβαίνει σε διοικητικό έλεγχο προκειμένου να διαπιστώσει
εάν η επιχείρηση πληροί την προϋπόθεση περί μη μείωσης του προσωπικού της στο τρίμηνο πριν την
ημερομηνία ανάρτησης της κενής θέσης, αντλώντας στοιχεία από τα Πληροφοριακά Συστήματα του ΟΑΕΔ
και του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ e-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Επιπλέον, προβαίνει και στον έλεγχο της σώρευσης και τήρησης κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων μέσω
του αρχείου του αρμόδιου ΚΠΑ2 αλλά και μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών
Ενισχύσεων (sorefsis) και οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο.
Κατόπιν ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο, για το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου τον εργασιακό
σύμβουλο εργοδοτών προκειμένου να ενημερώσει σχετικά την επιχείρηση για τη δυνατότητα πρόσληψης
ανέργου στο πλαίσιο του προγράμματος. Παράλληλα, ο εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών ενημερώνει και
τον εργασιακό σύμβουλο ανέργων για να ξεκινήσει την αναζήτηση στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν πληροί τις προϋποθέσεις ώστε να προσλάβει ανέργους μέσω του
παρόντος προγράμματος, ενημερώνεται εγγράφως από το Γραφείο Απασχόλησης του ΚΠΑ2 και δύναται
να υποβάλλει να υποβάλει ένσταση κατά του απαντητικού εγγράφου του ΚΠΑ2 σύμφωνα με το άρθρο 8
του Κεφαλαίου Β’ της παρούσας.
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6.2.3. Ο εργασιακός σύμβουλος ανέργων αναζητά εγγεγραμμένους ανέργους του ΚΠΑ2 σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της αναρτημένης κενής θέσης εργασίας και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4.2. του
Κεφαλαίου Β’ της παρούσας, ελέγχει και ενημερώνει σχετικά τον εργασιακό σύμβουλο εργοδοτών.
Επισημαίνεται ότι οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα
μόνο από την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν,
σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί κατά την ανάρτηση της κενής θέσης από τις
επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις επιλογές των ανέργων που έχουν καταγραφεί στα Ατομικά Σχέδια Δράσης
κατά τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης.
6.3. Αναζήτηση και υπόδειξη ανέργων
Ο εργασιακός σύμβουλος ανέργων αναζητά εγγεγραμμένους ανέργους του ΚΠΑ2 σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της αναρτημένης κενής θέσης εργασίας, όπως έχει επικαιροποιηθεί και αναλυθεί με τη
συμβολή του εργασιακού συμβούλου εργοδοτών. Σε περίπτωση εύρεσης από τον εργασιακό σύμβουλο
των ανέργων περισσότερων του ενός προς υπόδειξη ανέργων με τα αιτούμενα χαρακτηριστικά, τότε
προηγούνται οι άνεργοι με την ένδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου του Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος (ΚΕΑ).
Ο εργασιακός σύμβουλος του ΚΠΑ2, όπου ανήκει ο δικαιούχος, αναζητά έως πέντε (5) ανέργους σύμφωνα
με τα αιτούμενα χαρακτηριστικά για τη θέση ενημερώνοντας σχετικά τον Προϊστάμενο και δυνητικά όλους
τους υπόλοιπους εργασιακούς συμβούλους της Υπηρεσίας.
Επισημαίνεται ότι εφόσον ο δικαιούχος αιτηθεί για περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας ειδικότητας, ο
εργασιακός σύμβουλος θα αναζητήσει για την κάθε επιπλέον θέση το 60% του αριθμού των ανέργων της
αρχικής θέσης.
Κατόπιν ο εργασιακός σύμβουλος ενημερώνει όλους τους ανέργους, με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως
ηλεκτρονική αλληλογραφία, έγγραφη πρόσκληση καθώς και τηλεφωνική επικοινωνία.
Επισημαίνεται ότι, η έκδοση των συστατικών σημειωμάτων δύναται να υλοποιηθεί και ταυτοχρόνως,
δηλαδή χωρίς να παρέλθει χρόνος μεταξύ αυτών. Σε περίπτωση που η έκδοση των συστατικών δεν
υλοποιηθεί ταυτοχρόνως, υπάρχει δυνατότητα έκδοσης συστατικού με βάση τη σειρά προσέλευσης των
υποψηφίων προς υπόδειξη στην Υπηρεσία.
Τα ανωτέρω θα εξειδικευτούν στη Δημόσια Πρόσκληση.
6.4. Αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα
Μετά την πρόσληψη του ανέργου από την επιχείρηση μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-e-ΕΦΚΑ), η επιχείρηση υποβάλει εντός (30) ημερών, ηλεκτρονική αίτηση υπαγωγής
υπεύθυνη δήλωση στο πρόγραμμα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (portal) του ΟΑΕΔ. Στην
ηλεκτρονική αίτηση, η επιχείρηση αναφέρει υποχρεωτικά, τον διευθύνοντα σύμβουλο ή τον διαχειριστή της
επιχείρησης.
Η ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.
1599/1986, όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η επιχείρηση φέρει
την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής της αίτησης.
Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα στοιχεία που θα
οριστούν στην οικεία πρόσκληση.
Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από την επιχείρηση στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον
αποκλεισμό της από τη διαδικασία. Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη
χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του
ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ e-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του eΕΦΚΑ και από το αρχείο του ΚΠΑ2.
6.5. Έγκριση
Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής, ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2, προβαίνει αμέσως
στην έκδοση απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα, εφόσον η επιχείρηση εξακολουθεί και πληροί τις
προϋποθέσεις του προγράμματος.
Η εγκριτική απόφαση προσδιορίζει τον ακριβή αριθμό των ατόμων, για τα οποία δικαιούται να επιχορηγηθεί
η επιχείρηση και κοινοποιείται στην επιχείρηση.
Η επιχορήγηση ξεκινά από την ημερομηνία πρόσληψης του ανέργου.».
Ζ. To άρθρο 7 του Κεφαλαίου Β’ τροποποιείται ως εξής:
«Άρθρο 7
Επίλυση διαφορών-Διαδικασία ενστάσεων
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1. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των δικαιούχων και των Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ,
επιλύεται με απόφαση της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών υπ΄αρ. 635/8.3.2016 απόφαση
Δ.Σ. ΟΑΕΔ Β’ 1708, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
2. Oι ενστάσεις υποβάλλονται, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την
κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από το κάθε φορά αρμόδιο γραφείο της
Υπηρεσίας.
Συγκεκριμένα:
α. οι ενστάσεις για την απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης απευθύνονται στο αρμόδιο ΚΠΑ2 που
εξέδωσε τη σχετική απόφαση.
β. οι ενστάσεις για λόγους που αφορούν απόρριψη καταβολής επιχορήγησης, απένταξη της πράξης,
προτεινόμενη δημοσιονομική διόρθωση κ.λπ. απευθύνονται στο Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών
Πολιτικών Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).
3. Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν και με ηλεκτρονικό τρόπο, όπως ορίζεται στη Δημόσια
Πρόσκληση.
4. Οι υποβαλλόμενες ενστάσεις με τα τυχόν προσκομιζόμενα δικαιολογητικά εξετάζονται από τον
Προϊστάμενο και τον κάθε φορά υπάλληλο του Γραφείου Απασχόλησης ή του Γραφείου Ενεργητικών
Πολιτικών Απασχόλησης του ΚΠΑ2. Μετά τον σχετικό έλεγχο γίνεται εισήγηση η οποία αποστέλλεται στο
αρμόδιο Τμήμα της αντίστοιχης Περιφερειακής Διεύθυνσης του Οργανισμού το οποίο θέτει το αίτημα της
επιχείρησης υπόψη της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών.
5. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων, οι οποίες είναι επαρκώς τεκμηριωμένες και αναφέρουν αναλυτικά τις
διατάξεις και τους όρους του προγράμματος που παραβιάστηκαν εκδίδονται από την Επιτροπή Εκδίκασης
Ενδικοφανών Προσφυγών μέσα σε τρεις (3) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της
ένστασης και κοινοποιούνται στους προσφεύγοντες.
6. Όπου δεν υφίσταται Γραφείο Απασχόλησης τη διαδικασία διεκπεραιώνει το Γραφείο Ενεργητικών
Πολιτικών Απασχόλησης του αρμόδιου ΚΠΑ2 στο οποίο έχει υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής, σύμφωνα με
τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 6 του Κεφαλαίου Β’.».
Η. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του Κεφαλαίου Β’ αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Εντός δύο μηνών από τη λήξη κάθε διμήνου απασχόλησης, η επιχείρηση υποβάλλει την αίτηση με τα
σχετικά δικαιολογητικά, για καταβολή της επιχορήγησης στο Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών
Πολιτικών Απασχόλησης του αρμόδιου ΚΠΑ2 όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που απασχολείται ο
επιχορηγούμενος υπάλληλος.
Οι αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά δύνανται να υποβάλλονται με ηλεκτρονικό μέσα».
Θ. Η υποπερ. αζ. της περ. α. της παρ. 3 του άρθρου 8 του Κεφαλαίου Β καταργείται.
Ι. Μετά την τρίτη παράγραφο της παρ. 9.1 του άρθρου 9 του Κεφαλαίου Β’ προστίθεται τέταρτη
παράγραφος ως εξής:
«Σε περίπτωση μείωσης του επιχορηγούμενου προσωπικού κατά το α’ στάδιο του προγράμματος, λόγω
οικειοθελούς αποχώρησης, η επιχορήγηση διακόπτεται μόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για
τον εργοδότη. Η επιχορήγηση καταβάλλεται έως την τελευταία ημέρα απασχόλησης του επιχορηγούμενου
προσωπικού».
ΙΑ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αρ. 15323/624/06-09-2010 (Β’1398) κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 1573/86/27-01-2011 (Β’263) και 4122/92/31.1.2017 (Β’391)
κοινές
υπουργικές αποφάσεις και την υπ΄αρ. 59968/1384/2018 (Β’ 5402) υπουργική απόφαση.
Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2020
Oι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

222 ///www.solcrowe.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ / ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

197363/2020
Εργοδοτική εισφορά ποσού είκοσι (20) Ευρώ ανά εργαζόμενο, για τον Ειδικό Λογαριασμό
Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.)
31 Αύγουστος 2020
ΣΧΕΤ.: Οι με αριθμ. 49/2013 και 63/2013 Εγκύκλιοι.
Με τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα, κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 89, περίπτωση Γ' του Ν.
3996/2011, όπως ισχύει,, με τις οποίες συστάθηκε στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.), «Ειδικός
Λογαριασμός Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.)», με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια, με σκοπό την
οργάνωση και υλοποίηση κατασκηνωτικών προγραμμάτων φιλοξενίας παιδιών χαμηλόμισθων
εργαζομένων και ανέργων, σε θερινές παιδικές κατασκηνώσεις. Με την αριθμ. 23411/2131/30.12.2011
Υ.Α., καθορίστηκαν οι διαδικασίες είσπραξης, ελέγχου, διαχείρισης, διάθεσης και δικαιολόγησης των
κονδυλίων του Λογαριασμού αυτού.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ο.Ε.Ε., καθορίζεται για κάθε έτος, ο αριθμός των δικαιούχων που εντάσσονται στα
προγράμματα φιλοξενίας των παιδιών τους σε θερινές κατασκηνώσεις, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια
επιλογής τους.
Μεταξύ των άλλων πόρων του λογαριασμού, ορίστηκε η ετήσια εργοδοτική εισφορά είκοσι (20) ευρώ
ανά εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καταβλητέα από τους εργοδότες οι
οποίοι καταβάλουν και εισφορές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.).
Η εν λόγω εισφορά συνιστά ξεχωριστό λογαριασμό προς διαχωρισμό των λοιπών εισπρακτέων
εισφορών υπέρ του Ο.Ε.Ε. από τον e-Ε.Φ.Κ.Α., ο οποίος τελευταίος υποχρεούται να αποδίδει άμεσα την εν
λόγω καταβαλλόμενη εργοδοτική εισφορά στον Ε.Λ.Π.Κ., προκειμένου να εξασφαλίζεται η υλοποίηση των
κατασκηνωτικών προγραμμάτων εκάστου έτους.
Η υποχρέωση καταβολής της ετήσιας εργοδοτικής εισφοράς των είκοσι (20) ευρώ ανά εργαζόμενο,
εισπράττεται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α., ταυτόχρονα και παράλληλα με τις τακτικές εισφορές υπέρ του Ο.Ε.Ε,
μηνός Αυγούστου και έχει εφαρμογή και στις περιπτώσεις των νέων κατηγοριών ασφαλισμένων, που
σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 38 και 40 του Ν.4387/2016, όπως ισχύει, από 01/01/2017,
εντάχθηκαν ως μισθωτοί στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α..
Κατόπιν των ανωτέρω, στους υπόχρεους εργοδότες γνωστοποιείται με μήνυμα κατά την υποβολή της
Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.), στο αποδεικτικό παραλαβής ότι: «η εργοδοτική εισφορά 20
ευρώ ανά εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καταβλητέα από τους
εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων, υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού
Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Κ.Π.), θα καταβληθεί ταυτόχρονα και παράλληλα με τις
ασφαλιστικές εισφορές μισθολογικής περιόδου 8/2020».
Διευκρινίζεται ότι, για τους υπόχρεους εργοδότες δεν απορρέει υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. για την εν
λόγω εισφορά, καθώς η απεικόνιση θα υλοποιηθεί σε Κεντρικό Επίπεδο, μέσω του Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος Ο.Π.Σ/-e Ε.Φ.Κ.Α., χωρίς καμία ενέργεια από την πλευρά των εργοδοτών και
σύμφωνα με τα στοιχεία υποβολής Α.Π.Δ., μισθολογικής περιόδου 8/2020.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
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Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 37/2020
Υπαγωγή στην ασφάλιση των κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών των
Μη Μισθωτών, Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων
10 Σεπτέμβριος 2020
Σχετ: 1) Το άρθρα 1-9 του ν. 4670/2020 (ΦΕΚ 43/τ.Α’/28-2-2020).
2) Τα άρθρα 31 και 41 του ν. 4670/2020 (ΦΕΚ 43/τ.Α’/28-2-2020).
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-9 του ν. 4670/2020 "Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός
μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις», προβλέπεται,
μεταξύ άλλων, η μετονομασία, από 1.3.2020, του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) σε
Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και η ένταξη, την ίδια ημερομηνία, στον eΕΦΚΑ των Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής
Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), το οποίο καταργείται.
Ειδικότερα, με το άρθρο 41 του νέου νόμου τροποποιείται το άρθρο 37 του ν.4052/2012, που αφορά στα
ασφαλιστέα πρόσωπα του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης και του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του πρώην
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ήδη e- ΕΦΚΑ, όπως είχε αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν.4387/2016.
Με την παρούσα κοινοποιείται το νομικό πλαίσιο υπαγωγής στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ των κλάδων
επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών καθώς και τα ασφαλιστέα πρόσωπα των Μη Μισθωτών,
Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων με βάση τον φορέα κύριας ασφάλισης.
1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 και 5 του ν. 4670/2020, και ειδικότερα για την ασφάλιση των
Μη Μισθωτών, Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων ορίζεται ότι:
1) Ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α. περιλαμβάνει:
• τον πρώην Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του Ο.Α.Ε.Ε.,
• τον πρώην Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (Τ.Ε.Α.Α.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης
Ελευθέρων Επαγγελματιών του Ο.Α.Ε.Ε.,
• τον πρώην Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων (Τ.Ε.Α.Π.Υ.Κ.) του Κλάδου
Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του Ο.Α.Ε.Ε.,
• τον πρώην Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Κλάδου
Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α.,
• τον πρώην Τομέα Ασφάλισης Συμβολαιογράφων (Τ.Α.Σ.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του
Ε.Τ.Α.Α.,
• τον πρώην Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (Τ.Ε.Α.Δ.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του
Ε.Τ.Α.Α.,
• τον πρώην Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου του Κλάδου
Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Π.- Μ.Μ.Ε.,
2) Ο Κλάδος Εφάπαξ Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. περιλαμβάνει:
• Τον πρώην Κλάδο Πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Εργαζομένων στα Μ.Μ.Ε.
(Ε.Τ.Α.Π.Μ.Μ.Ε.) με τους τομείς:
α) Πρόνοιας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου,
β) Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών,
γ) Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης.
• Τον πρώην Κλάδο Πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) με τους
Τομείς:
α) Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων,
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β) Πρόνοιας Υγειονομικών,
γ) Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών,
δ) Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών,
ε) Πρόνοιας Συμβολαιογράφων,
στ) Τομέα Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.
• Τον Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών.
2. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΩΝ ΜΗ
ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ.
Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του ν. 4670/2020, παρατίθενται τα ασφαλιστέα πρόσωπα,
Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοτελώς Απασχολουμένων ανά πρώην φορέα κύριας ασφάλισης.
Η κατηγοριοποίηση αυτή διευκολύνει την ένταξή τους στους κλάδους επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ
παροχής, κατά την υπαγωγή στην ασφάλιση, εφόσον έχει προηγηθεί η ασφάλιση στον κλάδο κύριας
ασφάλισης.
Α) Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.).
Επικουρική Ασφάλιση.
• Υπάγονται προαιρετικά μετά από την αίτηση τους:
1) οι ελεύθεροι επαγγελματίες ασφαλισμένοι του κλάδου κύριας σύνταξης του ΟΑΕΕ εφόσον δεν υπάγονται
σε άλλο επικουρικό φορέα και έχουν ηλικία έως 60 ετών,
2) οι ελεύθεροι επαγγελματίες ασφαλισμένοι του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων
εφόσον δεν υπάγονται σε άλλο επικουρικό φορέα και έχουν ηλικία έως 60 ετών.
• Υπάγονται υποχρεωτικά:
1) οι ασφαλισμένοι του τ. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών:
- Οι πτυχιούχοι Χημικοί ή Χημικοί Μηχανικοί ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που ασκούν
δραστηριότητα που έχει σχέση με την επιστήμη της Χημείας και εφόσον:
α) απασχολούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή εργαζόμενοι σε δική τους επιχείρηση ή εταιρική
επιχείρηση,
β) παρέχουν υπηρεσίες τεχνικών συμβούλων επιχειρήσεων,
γ) παρέχουν κατ΄οίκον διδασκαλία του μαθήματος της Χημείας.
2) Οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών Σχολείων που ασκούν διδακτικά καθήκοντα.
3) Οι ασκούντες το επάγγελμα του αρτοποιού:
- Ως φυσικά πρόσωπα,
- Στα νομικά πρόσωπα, μόνο τα μέλη των Δ.Σ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, που ασκούν το ανωτέρω επάγγελμα.
- Στις εταιρικές μορφές ΟΕ και ΕΕ, όλα τα μέλη.
- Στις Κοινωνίες των Κληρονόμων μόνο οι ασκούντες το ανωτέρω επάγγελμα.
4) Οι Πρατηριούχοι Υγρών Καυσίμων:
- Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν στο όνομα τους την κατά νόμο άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών
καυσίμων ή υγραερίου για κίνηση οχημάτων (εκτός πετρελαίουθέρμανσης και φωτιστικού).
- Στα νομικά πρόσωπα, ΕΠΕ μόνο ο διαχειριστής και ΑΕ ο νόμιμος εκπρόσωπος.
- Στις εταιρικές μορφές ΟΕ και ΕΕ ασφαλιστέα πρόσωπα είναι τα ομόρρυθμα μέλη των ομορρύθμων και
ετερορρύθμων εταιρειών.
Εφάπαξ Παροχή
• Υπάγονται υποχρεωτικά:
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1) Οι κατέχοντες πτυχίο Εργολήπτη Δημοσίων Έργων εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. (Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων).
2) Οι αναβάτες Δρομώνων Ίππων και Προπονητές.
Β) Ε.Τ.Α.Α. - Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ).
Επικουρική Ασφάλιση
• Υπάγονται προαιρετικά μετά από την αίτηση τους:
Οι μέχρι 31.12.1992 ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι ασφαλισμένοι του κλάδου κύριας σύνταξης του
ΤΣΜΕΔΕ, εφόσον δεν υπάγονται σε άλλο επικουρικό τομέα, οι οποίοι έχουν ηλικία άνω των πενήντα (50)
και έως πενήντα πέντε (55) ετών κατά την έναρξη λειτουργίας του κλάδου (1/1/2007).
• Υπάγονται υποχρεωτικά:
1) Οι από 1.1.1993 και εφεξής ασφαλισμένοι του κλάδου κύριας σύνταξης του ΤΣΜΕΔΕ,
2) Οι μέχρι 31.12.1992 ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι ασφαλισμένοι του κλάδου κύριας σύνταξης του
ΤΣΜΕΔΕ,εφόσον δεν υπάγονται σε άλλο επικουρικό φορέα και δεν έχουν συμπληρώσει το πεντηκοστό
έτος της ηλικίας τους.
3) Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι συνεχίζουν την ασφάλισή τους στον κύριο φορέα με βάση τις διατάξεις του
άρθρου 20 του ν. 4488/2017, εφόσον υπάγονταν στην επικουρική ασφάλιση πριν την εφαρμογή της
ανωτέρω διάταξης.
Εφάπαξ Παροχή.
• Υπάγονται υποχρεωτικά:
1) Οι μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένοι στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ως ελεύθεροι επαγγελματίες, εφόσον δεν υπάγονται
στην ασφάλιση άλλου φορέα πρόνοιας για τη λήψη εφάπαξ βοηθήματος με εξαίρεση την ασφάλιση στο
Ταμείο Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Π.Ε.Δ.Ε.),
2) Οι μετά την 1.1.1993 ασφαλισμένοι στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
3) Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι συνεχίζουν την ασφάλισή τους στον κύριο φορέα με βάση τις διατάξεις του
άρθρου 20 του ν. 4488/2017.
Γ) Ε.Τ.Α.Α. - Τομέας Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ)
Επικουρική Ασφάλιση
• Υπάγονται υποχρεωτικά:
1) Όλοι οι δικηγόροι της χώρας, που είναι εγγεγραμμένοι σε δικηγορικούς συλλόγους.
2) Οι δικηγόροι που είναι εταίροι σε δικηγορικές εταιρείες για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία
έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου στη Δ.Ο.Υ. και έχει ολοκληρωθεί η καταχώρησή τους στο
μητρώο εταιρειών που τηρείται από το ΔΣ της έδρας της εταιρείας.
3) Όλοι οι συμβολαιογράφοι της χώρας, από την ημερομηνία ορκωμοσίας τους.
4) Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι συνεχίζουν την ασφάλισή τους στον κύριο φορέα με βάση τις διατάξεις του
άρθρου 20 του ν. 4488/2017.
5) Οι ασκούμενοι δικηγόροι εφόσον έχουν υπαχθεί προαιρετικά στον κλάδο κύριας ασφάλισης.
Εφάπαξ Παροχή
• Υπάγονται υποχρεωτικά:
1) Όλοι οι δικηγόροι οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.
2) Οι δικηγόροι που είναι εταίροι σε δικηγορικές εταιρείες Αθηνών (ν.4194/2013) για τις οποίες έχει
ολοκληρωθεί η διαδικασία έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου στη Δ.Ο.Υ. και έχει ολοκληρωθεί η
καταχώρησή τους στο μητρώο εταιρειών που τηρείται από το ΔΣΑ.
3) Οι άμισθοι δικαστικοί επιμελητές από την ημερομηνία ορκωμοσίας τους.
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4) Όλοι οι συμβολαιογράφοι της χώρας από την ημερομηνία ορκωμοσίας τους.
5) Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι συνεχίζουν την ασφάλισή τους στον κύριο φορέα με βάση τις διατάξεις του
άρθρου 20 του ν. 4488/2017.
Δ) Ε.Τ.Α.Α. - Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ).
Εφάπαξ Παροχή
• Υπάγονται υποχρεωτικά:
1) Όλοι τα ασφαλιστέα πρόσωπα τα οποία υπάγονται στην ασφάλιση του τ.ΤΣΑΥ.
Ε) Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π. Μ.Μ.Ε.).
Επικουρική Ασφάλιση
• Υπάγονται υποχρεωτικά:
1) Οι ασφαλισμένοι του τ. Τομέα Ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου – ΤΑΥΣΙΤ και
ειδικότερα:
- Οι ιδιοκτήτες των εφημερίδων και περιοδικών της χώρας εξαιρουμένων των ιδιοκτητών των ημερησίων
εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
- Οι φωτοειδησεογράφοι και εικονολήπτες επικαίρων τηλεόρασης, εφόσον δεν ασφαλίζονται για κύρια
ασφάλιση σε άλλο φορέα για την ίδια ή άλλη εργασία.
- Οι ανταποκριτές ξένων εφημερίδων, περιοδικών, πρακτορείων ειδήσεων και ραδιοφωνικών και
τηλεοπτικών ιδρυμάτων, εφόσον δεν ασφαλίζονται σε άλλο φορέα για την ίδια ή άλλη εργασία.
Εφάπαξ Παροχή
• Υπάγονται υποχρεωτικά:
1) Οι ασφαλισμένοι του Τομέα Ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου – ΤΑΥΣΙΤ και
ειδικότερα:
- Οι ιδιοκτήτες των εφημερίδων και περιοδικών της χώρας εξαιρουμένων των ιδιοκτητών των ημερησίων
εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
- Οι φωτοειδησεογράφοι και εικονολήπτες επικαίρων τηλεόρασης, εφόσον δεν ασφαλίζονται για κύρια
ασφάλιση σε άλλο φορέα για την ίδια ή άλλη εργασία.
- Οι ανταποκριτές ξένων εφημερίδων, περιοδικών, πρακτορείων ειδήσεων και ραδιοφωνικών και
τηλεοπτικών ιδρυμάτων, εφόσον δεν ασφαλίζονται σε άλλο φορέα για την ίδια ή άλλη εργασία.
2) Οι ασφαλισμένοι του Τομέα Ασφάλισης εφημεριδοπωλών και υπαλλήλων πρακτορείων Αθηνών –
ΤΣΕΥΠ.
- Οι εφημεριδοπώλες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) εφημερίδων, περιοδικών, βιβλίων και λοιπών εντύπων,
τα οποία πωλούνται στην Αθήνα, Πειραιά και τα περίχωρα.
3) Οι ασφαλισμένοι του Τομέα Ασφάλισης εφημεριδοπωλών και υπάλληλων πρακτορείων Θεσσαλονίκης –
ΤΣΕΥΠΘ.
- Οι εφημεριδοπώλες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) εφημερίδων, περιοδικών, βιβλίων και λοιπών εντύπων,
τα οποία πωλούνται στην Θεσσαλονίκη και στις κοινότητες Νέας Ευκαρπίας, Συκεών, Αγίου Παύλου,
Ρυσίου, Τριανδρίας, Ν. Κορδελιού, Νεαπόλεως, Σταυρουπόλεως και Αμπελοκήπων.
ΣΤ) Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ).
Επικουρική Ασφάλιση
• Υπάγονται υποχρεωτικά:
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1) Οι ασφαλισμένοι που ασκούν το επάγγελμα του αρτοποιού (παρ. Α.3) οι οποίοι υπάγονται στην
ασφάλιση του τ.ΟΓΑ με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.3846/2010.
2) Οι Πρατηριούχοι Υγρών Καυσίμων(παρ. Α.4) οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του τ.ΟΓΑ με τις
διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.3846/2010.
Η ΠΡΟΪΣΤ. ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 42/2020
Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α' 128) σχετικά
με την έκδοση πράξεων/αποφάσεων επί αιτήσεων φυσικών προσώπων της παρ. 1 του
άρθρου 31 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α' 32) περί απαλλαγής τους από την αλληλέγγυα ευθύνη
για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών νομικού προσώπου και χορήγησης άρσης
κατάσχεσης
25 Σεπτέμβριος 2020
Σχετ. : α) η υπ' αρ. 9/2020 εγκύκλιος της Δ/νσης Αναγκ. Μέτρων και Νομ. Υποστήριξης Κ.Ε.Α.Ο.
β) το υπ' αρ. 67796/31-03-2020 έγγραφο της Δ/νσης Διακανονισμού Οφειλών Κ.Ε.Α.Ο.
Με την άνωθεν σχετική εγκύκλιο κοινοποιήθηκαν στις υπηρεσίες σας οι διατάξεις του άρθρου 64 του
Ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α' 201), με τις οποίες αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 31 του
Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α' 32) και προσδιορίστηκαν εκ νέου οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες θεμελιώνεται η
προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή των ασφαλιστικών οφειλών νομικών προσώπων από
τα κατά νόμο συνυπόχρεα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στη διοίκηση αυτών.
Ειδικότερα, για να θεμελιωθεί η ευθύνη απαιτούνται σωρευτικά:
α) το φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στη διοίκηση του νομικού προσώπου με την ιδιότητα του νομίμου
εκπροσώπου, προέδρου, διαχειριστή, διευθύνοντος συμβούλου, κλπ, είτε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
του, είτε κατά τον χρόνο λύσης, διάλυσης ή συγχώνευσής του, είτε κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισής του,
β) οι οφειλές να κατέστησαν ληξιπρόθεσμες κατά τη διάρκεια της θητείας τους υπό κάποια εκ των
προβλεπόμενων ιδιοτήτων ή να έχει απολεσθεί ρύθμιση οφειλών κατά τη διάρκεια της θητείας τους (υπό
κάποια εκ των προβλεπόμενων ιδιοτήτων),
γ) να μην οφείλεται η παράλειψη καταβολής της οφειλής σε υπαιτιότητα του φυσικού προσώπου.
Με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιούνται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α'
128), με τις οποίες προστέθηκε στο άρθρο 66 του Ν.4646/2019 - το οποίο επιγράφεται ως «Μεταβατικές
διατάξεις και έναρξη εφαρμογής» - νέα παράγραφος 44 με βάση την οποία εισάγεται νέα μεταβατική
διάταξη και οριοθετείται το πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 31 του N.4321/2015, όπως ισχύει από
12/12/2019, δηλαδή από την αντικατάστασή του από τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4646/2019.
Αναλυτικά η νέα διάταξη έχει ως εξής:
«44. H παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (A'32), όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 64 του παρόντος
και ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος, εφαρμόζεται και για οφειλές που είχαν βεβαιωθεί σε βάρος
νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος και για τις οποίες
ευθύνονται αλληλεγγύως, προσωπικά και εις ολόκληρον τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 31,
όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του με το άρθρο 64, καθώς και για κάθε άλλη περίπτωση που είχαν
βεβαιωθεί οφειλές κατ' εφαρμογή άλλης διάταξης, με την οποία θεσπίζεται αλληλέγγυα ευθύνη για
ασφαλιστικές εισφορές, πρόσθετα τέλη, τόκους, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις προς τους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης.
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Τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (A'32) δεν ευθύνονται για τις οφειλές
αυτές, εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των περ. α), β) και γ) του άρθρου 64 του παρόντος και
αίρονται τα σε βάρος τους ληφθέντα αναγκαστικά και άλλα μέτρα.
Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, υποβάλλεται αίτηση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 στις
αρμόδιες υπηρεσίες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) που είναι αρμόδιο για την
επιδίωξη της είσπραξης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών.
Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και για εκκρεμείς υποθέσεις. Η αρμόδια Υπηρεσία του ΚΕΑΟ εκδίδει πράξη,
με την οποία αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. Κατά της απορριπτικής απόφασης ή της σιωπηρής
απόρριψης της αίτησης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή του άρθρου 63 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
Ποσά που έχουν εισπραχθεί από τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (A' 32) δεν
επιστρέφονται.»
Με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 44 αποσαφηνίζεται το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 31 του
Ν.4321/2015, ως προς το χρονικό σημείο της βεβαίωσης των ασφαλιστικών οφειλών. Δηλαδή, ο
νέος τρόπος προσδιορισμού της αλληλέγγυας ευθύνης καταλαμβάνει και τις οφειλές οι οποίες βεβαιώθηκαν
ταμειακά ως ληξιπρόθεσμες και πρωτύτερα της έναρξης ισχύος του Ν.4646/2019, δηλαδή και πρωτύτερα
της 12/12/2019.
Με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 44 ορίζεται ρητά πλέον ότι αίρονται τα ληφθέντα
αναγκαστικά ή άλλα, π.χ. διασφαλιστικά, μέτρα εις βάρος των φυσικών προσώπων της
παραγράφου 1 του 31 του Ν.4321/2015, εφόσον δεν συντρέχουν σωρευτικά οι προαναφερθείσες
προϋποθέσεις. Σχετική οδηγία για την άρση των επιβληθεισών κατασχέσεων σας έχει ήδη παρασχεθεί με
την α' άνωθεν σχετική εγκύκλιο.
Με το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 44 ορίζεται ρητά πλέον ότι για τη χορήγηση άρσης επί των
ληφθέντων μέτρων απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. με
καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η Δεκεμβρίου 2020.
Αρμόδια υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. να εξετάσει την αίτηση χορήγησης άρσης με βάση τα προεκτεθέντα είναι η
υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. η οποία επέβαλλε τις κατασχέσεις - ή η υπηρεσία Ε.Φ.Κ.Α. / τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για
προγενέστερες κατασχέσεις - και όχι κατ' ανάγκην η αρμόδια για την αναγκαστική είσπραξη των οφειλών
υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. κατά την υποβολή της αίτησης. Εφόσον παραλαμβάνεται αίτηση από υπηρεσία
Κ.Ε.Α.Ο. αναρμοδίως, θα προωθείται αυτή άμεσα στην αρμόδια υπηρεσία η οποία είχε εκδώσει τις
κατασχέσεις.
Για κάθε υποβληθείσα αίτηση θα συντάσσεται σχετική εισήγηση από τον αρμόδιο τμηματάρχη περί
αποδοχής ή απόρριψης της αίτησης, αφού ληφθούν υπ' όψιν τα στοιχεία που τηρούνται στο σύστημα ΟΠΣ,
όπως π.χ. τα στοιχεία μητρώου, τα στοιχεία οφειλών, το ιστορικό των ρυθμίσεων, καθώς και τα
προσκομισθέντα καταστατικά έγγραφα του νομικού προσώπου τα οποία αποδεικνύουν την ιδιότητα με την
οποία συμμετείχε ο αιτών στη διοίκησή του κατά τα επίμαχα χρονικά διαστήματα. Αν ένα φυσικό πρόσωπο
ενδιαφέρεται για την χορήγηση άρσης κατάσχεσης για οφειλές περισσότερων του ενός νομικού προσώπου,
τότε θα πρέπει να υποβάλλει διακριτά για κάθε ένα από αυτά ισάριθμες αιτήσεις, όσα και τα νομικά
πρόσωπα στα οποία συμμετείχε. Κάθε αίτησή θα εξεταστεί διακριτά και θα εκδοθούν διακριτές αποφάσεις
αποδοχής ή απόρριψής.
Στο Παράρτημα της παρούσας εγκυκλίου έχει προσαρτηθεί σχετικό υπόδειγμα αίτησης, το οποίο έχει
αποσταλεί και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου κειμένου (*.doc) στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των
υπηρεσιών σας προκειμένου να διανέμεται στους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονική μορφή εφόσον ζητηθεί.
Με το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 44 ορίζεται ότι η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και για
εκκρεμείς υποθέσεις οφειλών. Ως εκκρεμείς υποθέσεις νοούνται και οι υποθέσεις που εκκρεμούν
ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων κατόπιν άσκησης από τον αιτούντα ανακοπής κατά των πράξεων
αναγκαστικής εκτέλεσης. Ειδικότερα, αν έχει ασκηθεί από τον αιτούντα ανακοπή είτε κατά της ταμειακής
βεβαίωσης των αναφερόμενων στην αίτησή του οφειλών, είτε κατά των επιβληθεισών κατασχέσεων για την
αναγκαστική είσπραξη αυτών, και η αίτησή του γίνει αποδεκτή από την αρμόδια υπηρεσία ΚΕΑΟ, θα
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πρέπει να αποστέλλεται στη γραμματεία του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου συμπληρωματικό υπόμνημα
απόψεων καθώς και η σχετική πράξη/απόφαση αποδοχής της αίτησής του.
Με το πέμπτο και έκτο εδάφιο της παραγράφου 44 ορίζεται ότι για την αποδοχή ή την απόρριψη
της αίτησης απαιτείται η έκδοση από την αρμόδια υπηρεσία ΚΕΑΟ ειδικής πράξης/απόφασης
καθώς και ότι κατά της απορριπτικής πράξης/απόφασης ο αιτών δύναται να προσφύγει στο
αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο με βάση τις διατάξεις των άρθρων 63 κι επόμενα του Κώδικα
Διοικητικής Δικονομίας (ΚΔΔ). Ειδικότερα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 66 του ΚΔΔ η
προθεσμία για την άσκηση από τον αιτούντα προσφυγής κατά της απορριπτικής πράξης/απόφασης εκπνέει
μετά την πάροδο εξήντα ημερών από την κατά νόμο επίδοσή της σε αυτόν. Για το λόγο αυτό η απόφαση θα
πρέπει σε κάθε περίπτωση να κοινοποιείται στον αιτούντα με απόδειξη παραλαβής, η οποία θα φυλάσσεται
στο φυσικό αρχείο της υπηρεσίας.
Αιτήσεις που υποβάλλονται με ελλιπή στοιχεία/δικαιολογητικά, τα οποία δεν προσκομίστηκαν από τον
αιτούντα ενώ ζητήθηκαν, θα απορρίπτονται. Τέλος, δεν θα εξετάζεται με τη διαδικασία της παρούσας
εγκυκλίου αίτηση η οποία υποβάλλεται καταχρηστικά, ενώ δεν προβλέπεται εκ του νόμου η δυνατότητα
απαλλαγής του αιτούντα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες περιπτώσεις: αίτηση ομορρύθμου εταίρου
για απαλλαγή από οφειλές ομόρρυθμης / ετερόρρυθμης εταιρείας, αίτηση μέλους για την απαλλαγή από
οφειλές αστικής εταιρείας (κερδοσκοπικής ή μη), αίτηση κυρίου/συγκυρίου κτίσματος για τις οφειλές από
οικοδομικές εργασίες επί αυτού, αίτηση φυσικού προσώπου χωρίς επιβληθείσες κατασχέσεις εις βάρος του,
π.χ. αίτηση η οποία υποβλήθηκε με αφορμή την παραλαβή ατομικής ειδοποίησης κλπ. Για την ταχύτερη
διεκπεραίωση των υποθέσεων και τη διευκόλυνση των υπηρεσιών σας, έχουν δημιουργηθεί υποδείγματα
πράξεων/αποφάσεων (αποδοχής, απόρριψης μερικής απόρριψης, κλπ) τα οποία έχουν ήδη αποσταλεί σε
επεξεργάσιμη μορφή αρχείου κειμένου (*.doc) στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των υπηρεσιών σας,
προκειμένου να συμπληρώνονται ηλεκτρονικά και να προσαρμόζονται κατά περίπτωση.
Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να αποφασιστεί η αποδοχή ή η απόρριψη της αίτησης θα πρέπει να
εξετάζεται απαραίτητα και το ιστορικό των ρυθμίσεων του νομικού προσώπου προκειμένου να
διαπιστώνεται αν απωλέσθηκε ρύθμιση καθ' όσον ο αιτών διατηρούσε την εκ του νόμου προβλεπόμενη
ιδιότητα, έστω και αν οι υπαχθείσες σε αυτήν οφειλές αφορούσαν χρονικές περιόδους ασφάλισης των
οποίων η εμπρόθεσμη καταβολή έληξε πριν αποκτηθεί από τον αιτούντα η εκ του νόμου προβλεπόμενη
ιδιότητα, διότι, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, τον βαρύνουν. Διευκρινίζεται ότι ως ημερομηνία απώλειας της
ρύθμισης θα πρέπει να λογίζεται κάθε φορά η ημερομηνία κατά την οποία, εκ των διατάξεων του νόμου της
εκάστοτε ρύθμισης, συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις απώλειας αυτής λαμβάνοντας υπ' όψιν π.χ. το πλήθος
των μη καταβληθεισών δόσεων, την παράλειψη καταβολής των τρεχουσών εισφορών, τη δημιουργία νέου
χρέους κλπ.
Με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 44 ορίζεται ρητά ότι ποσά τα οποία έχουν εισπραχθεί για
την εξόφληση των αναφερόμενων στην αίτηση επίμαχων οφειλών δεν επιστρέφονται. Επισημαίνεται
ότι ήδη με την α' άνωθεν σχετική εγκύκλιο είχε παρασχεθεί ως οδηγία η μη επιστροφή των εισπραχθέντων
ποσών, ανεξάρτητα από την αποδοχή ή μη της αίτησης, παρά μόνο στην περίπτωση όπου τα εν λόγω
ποσά προήλθαν από κατάσχεση η οποία επιβλήθηκε εις βάρος του αιτούντα κατά το χρονικό διάστημα από
την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Ν.4646/2019 κι εντεύθεν, δηλαδή από την 12/12/2019 κι εντεύθεν, και
εξόφλησαν οφειλές εκτός της περιόδου ευθύνης του, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, και με την επιφύλαξη
των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 104 του Ν.4387/2016 περί συμψηφισμού αχρεωστήτως
καταβληθεισών εισφορών με πάσης φύσεως καθυστερούμενες οφειλές, ρυθμισμένες ή μη.
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Κ.Ε.Α.Ο.
ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
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Η. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 10.08.2020 Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης
εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής
διαδικασίας.
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 44, σε συνδυασμό προς τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 5, το άρθρο 9Α, το άρθρο
16, την παρ. 3 του άρθρου 21, την παρ. 1 του άρθρου 22, τις παρ. 1 και 4 του άρθρου 25, το άρθρο 102,
την παρ. 1 του άρθρου 106 και το άρθρο 109 του Συντάγματος.
2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη λήψης περαιτέρω μέτρων για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, την προστασία από τη διασπορά του κορωνοϊού
COVID-19, τη στήριξη της αγοράς εργασίας και τη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
αποφασίζουμε:
Αρθρο πρώτο. Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που
πλήττονται σημαντικά για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020
Ο τίτλος και η παρ. 1 του άρθρου 124 του ν. 4714/2020 (Α' 148) αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 124
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται σημαντικά για
τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020
1. Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, εποχικής ή μη
λειτουργίας, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, των χερσαίων μεταφορών επιβατών, του
επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά,
όπως αυτοί ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, βάσει ΚΑΔ, δύνανται να θέτουν σε αναστολή ή να
παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή και να
θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους,
που έχουν προσληφθεί έως και τη δημοσίευση της παρούσας, για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο
2020, κατ' ανώτατο χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημερών ανά μήνα και πάντως όχι πέραν της 30ής
Σεπτεμβρίου 2020.».
Αρθρο δεύτερο. Ένταξη εργαζομένων στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
Η περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α' 104) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Ο μηχανισμός εφαρμόζεται σε εργαζόμενους που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους
απασχόλησης κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες μπορούν να
κάνουν χρήση των ρυθμίσεων της παρούσας για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του χρονικού
διαστήματος ισχύος του μηχανισμού για το σύνολο ή μέρος του προσωπικού τους».
Αρθρο τρίτο. Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης
Η ισχύς του εικοστού τρίτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), για τη δυνατότητα χορήγησης άδειας εισαγωγής
μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων παρατείνεται,
υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.
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Αρθρο τέταρτο. Χρήση προϊόντων δειγματισμού
Το δέκατο ένατο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο δέκατο ένατο
Προϊόντα δειγματισμού
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του
οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί
να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2020, πάσης φύσεως επιχειρήσεις λιανικής πώλησης προϊόντων, ιδίως
καλλυντικών, επιτρέπεται να διαθέτουν σε καταναλωτές προϊόντα δειγματισμού μόνο υπό τις ακόλουθες
προϋποθέσεις: (α) Στην περίπτωση των αρωμάτων, εφόσον αυτά εφαρμόζονται απευθείας στο δέρμα από
τον υπάλληλο, με τήρηση των κανόνων τήρησης αποστάσεων και πάντως χωρίς να αγγίζονται από τον
καταναλωτή και χωρίς τη χρήση χαρτιών δειγματισμού ή (β) με τη χρήση ατομικών σφραγισμένων
δειγμάτων που μεταχειρίζεται αποκλειστικά ο καταναλωτής και τα οποία δεν επιστρέφονται, χωρίς τη
διαμεσολάβηση υπαλλήλου. Με τον όρο «προϊόντα δειγματισμού» νοούνται τα προϊόντα, τα οποία
διατίθενται εντός των επιχειρήσεων με σκοπό τη δειγματοληπτική τους χρήση από τον καταναλωτή στον
ίδιο χώρο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διάθεσης προϊόντων δειγματισμού που δεν πληροί τις
προϋποθέσεις του παρόντος, επιβάλλεται με απόφαση της αρμόδιας αρχής διοικητικό πρόστιμο
πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε παράβαση, εφαρμοζομένης αναλόγως της υπ' αρ. 34077/30.3.2020
απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β' 1116)».
Αρθρο πέμπτο. Έκτακτες προμήθειες ανταλλακτικών ΕΚΑΒ
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η
έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που
δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας, το Εθνικό Κέντρο
Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί
δημοσίων συμβάσεων, να απευθύνει πρόσκληση για την αγορά ανταλλακτικών ασθενοφόρων και
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Α.Β. για χρονικό
διάστημα πέντε (5) ημερών και δύναται να απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση πώλησης και διάθεσης
ανταλλακτικών οχημάτων και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Η σύμβαση συνάπτεται με μοναδικά κριτήρια
τη χαμηλότερη προσφορά και την επίτευξη αγοράς ικανών ποσοτήτων για την αντιμετώπιση των έκτακτων
αναγκών.
Αρθρο έκτο. Παράταση συμβάσεων επαγγελματιών υγείας και διοικητικού προσωπικού ΕΟΔΥ Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4708/2020
Το άρθρο 26 του ν. 4708/2020 (Α' 140) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, καθώς και οι συμβάσεις έργου και παροχής
ανεξαρτήτων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού, που
έχουν συναφθεί κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου δευτέρου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α' 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α' 76), και των οποίων η
διάρκεια λήγει από 1ης Ιουλίου 2020 και εφεξής, παρατείνονται για τέσσερις (4) επιπλέον μήνες από την
ημερομηνία λήξης τους και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ης Νοεμβρίου 2020. Η παράταση των
συμβάσεων, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, έργου ή
παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.
Τυχόν δαπάνες που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο των ανωτέρω συμβάσεων από 1ης Ιουλίου 2020 και μέχρι
τη δημοσίευση της παρούσας, λογίζονται ως νόμιμες».
Αρθρο έβδομο. Απασχόληση προσωπικού Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ) με καθεστώς
πλήρους απασχόλησης
Το προσωπικό του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) που προσελήφθη κατ' εφαρμογή της
παρ. 2 του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'
68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 24 του ν. 4715/2020 (Α' 149), ή που προσλαμβάνεται εφεξής για τη στελέχωση των κινητών
ομάδων υγείας του ΕΟΔΥ, είναι προσωπικό πλήρους απασχόλησης.
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Αρθρο όγδοο. Απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση
έκτακτων αναγκών - Αντικατάσταση του άρθρου δέκατου τέταρτου της από 13.4.2020 Π.Ν.Π., η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020
Το άρθρο δέκατο τέταρτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 84), η οποία κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α' 104), αντικαθίσταται ως εξής:
«Απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
1. Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας λόγω της διασποράς του κορωνοϊού COVID19 και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 31 Δεκεμβρίου 2020, όλα τα
δημόσια νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και τα Κέντρα Υγείας δύνανται να συνεργάζονται με
ιδιώτες
ιατρούς,
παθολόγους,
γενικούς
ιατρούς,
ωτορινολαρυγγολόγους,
πνευμονολόγους,
αναισθησιολόγους, καρδιολόγους, παιδιάτρους, γενικούς χειρουργούς, γυναικολόγους-μαιευτήρες και
ακτινολόγους ή ιατρούς με εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ., με την έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών για διάρκεια
έως δύο (2) μήνες, με δυνατότητα παράτασης της συνεργασίας για δύο (2) ακόμη μήνες. Η μηνιαία αμοιβή
των ιατρών του προηγούμενου εδαφίου καθορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Η εν λόγω
αμοιβή είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση
κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται
και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους
δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα
εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Σε
περίπτωση συμμετοχής των ιατρών του παρόντος σε διαδικασία επιλογής πλήρωσης θέσεων ιατρών
Ε.Σ.Υ., οι διανυόμενοι μήνες παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο μοριοδοτούνται σύμφωνα
με τα ισχύοντα για τους επικουρικούς ιατρούς των δημόσιων νοσοκομείων σε άγονες, νησιωτικές,
προβληματικές ή απομακρυσμένες περιοχές. Οι ιατροί του πρώτου εδαφίου δύνανται, με απόφαση του
διοικητή του νοσοκομείου και τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου διευθυντή της κλινικής ή του Διοικητή της
οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, να συμμετέχουν στις εφημερίες του νοσοκομείου ή του Κέντρου Υγείας,
αντιστοίχως, με αμοιβή ίση με αυτή του Επιμελητή Β'
Η συνεργασία με ιδιώτες ιατρούς, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, εγκρίνεται με απόφαση του
Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.), όπου ανήκει το νοσοκομείο ή το Κέντρο Υγείας, μετά από
ειδικά αιτιολογημένο αίτημα του διοικητή του νοσοκομείου, κατ' εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ.
80/2016 (Α' 145) όσον αφορά την έκδοση των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης ή αντίστοιχο αίτημα του
Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.
2. Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας λόγω της διασποράς του κορωνοϊού COVID19 και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 31 Δεκεμβρίου 2020, ιδιώτες ιατροί
των ειδικοτήτων της παρ. 1 δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες και μόνο κατά την εφημερία των νοσοκομείων
του Εθνικού Συστήματος Υγείας με την έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών για χρονικό διάστημα δύο (2)
μηνών με δυνατότητα παράτασης για ακόμη δύο (2) μήνες. Η αμοιβή των ιατρών του προηγούμενου
εδαφίου για την εφημεριακή απασχόληση αντιστοιχεί σε αυτή του Επιμελητή Β'. Σε περίπτωση συμμετοχής
των ιατρών του παρόντος σε διαδικασία επιλογής για την πλήρωση θέσεων ιατρών του Ε.Σ.Υ., οι
διανυόμενοι μήνες στην παροχή εκ μέρους τους υπηρεσιών κατά την εφημερία των νοσοκομείων σύμφωνα
με το πρώτο εδάφιο, μοριοδοτούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους επικουρικούς ιατρούς των δημόσιων
νοσοκομείων σε άγονες, νησιωτικές, προβληματικές ή απομακρυσμένες περιοχές. Η συνεργασία με ιδιώτες
ιατρούς για την παροχή υπηρεσιών κατά την εφημερία, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, εγκρίνεται
με απόφαση του Διοικητή της Υ.Πε., όπου ανήκει το νοσοκομείο ή το Κέντρο Υγείας, μετά από ειδικά
αιτιολογημένο αίτημα του διοικητή του νοσοκομείου και τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου διευθυντή της
κλινικής, κατ' εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 (Α' 145) όσον αφορά την έκδοση των
αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης ή αντίστοιχο αίτημα του Δ.Σ. της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.
3. Οι ιδιώτες ιατροί που απασχολούνται σε δημόσια νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας κατ' εφαρμογή του
παρόντος δεν μπορούν να υπερβούν συνολικά τους εξακόσιους (600). Με απόφαση του Υπουργού Υγείας,
ο αριθμός αυτός κατανέμεται μεταξύ των Υ.Πε.».
Αρθρο ένατο. Αποζημίωση δαπανών νοσοκομείων από εξετάσεις βιολογικού υλικού Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4715/2020
Η παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4715/2020 (Α' 149) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Δαπάνες νοσοκομείων που προκλήθηκαν από την εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων
κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 σε ιδιωτικά εργαστήρια ή άλλους φορείς διενέργειας εξετάσεων
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δημοσίου ή και ιδιωτικού δικαίου κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Μαρτίου 2020 έως και τη
δημοσίευση της παρούσας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί προμηθειών του Δημοσίου, είναι νόμιμες,
εκκαθαρίζονται και πληρώνονται στους δικαιούχους φορείς σε βάρος του προϋπολογισμού των
νοσοκομείων με μόνο παραστατικό το εκδοθέν τιμολόγιο, μετά από προηγούμενη έγκριση του νοσοκομείου,
που παρέχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, ως προς τον αριθμό των αποζημιούμενων
εξετάσεων που διενεργήθηκαν και το ύψος της σχετικής δαπάνης».
Αρθρο δέκατο. Διενέργεια προμηθειών από Υγειονομικές Περιφέρειες ως Κεντρικές Αρχές Αγορών
για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19
1. Για το χρονικό διάστημα έως την 31η Οκτωβρίου 2020 και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος
κίνδυνος εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, διαδικασίες έκτακτης προμήθειας κάθε
αναγκαίου υγειονομικού υλικού, πάσης φύσεως φαρμάκων, κάθε ενδεδειγμένου μέσου ατομικής ή
συλλογικής προστασίας, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, εξοπλισμού και αντιδραστηρίων για την
καταπολέμηση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 μπορούν να διενεργούνται και από τις Υγειονομικές
Περιφέρειες (Υ.Πε.) της Χώρας ως Κεντρικές Αρχές Αγορών (Κ.Α.Α.), υπό την έννοια του άρθρου 2 του ν.
4412/2016 (Α' 147), κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων. Η
πρόσκληση αναρτάται μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Υγείας για χρονικό διάστημα πέντε (5)
ημερών και δύναται να απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση πώλησης και διάθεσης υγειονομικού υλικού και
φαρμάκων. Η σύμβαση συνάπτεται με μοναδικά κριτήρια τη χαμηλότερη προσφορά και την επίτευξη
αγοράς ικανών ποσοτήτων για την αντιμετώπιση των έκτακτων υγειονομικών αναγκών.
2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετική με τον ορισμό των
Υ.Πε. ως Κ.Α.Α. για την άσκηση κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών για τα νοσοκομεία της κατά τόπον
αρμοδιότητάς τους, καθώς και κάθε ειδικό συναφές ζήτημα για την εκ μέρους τους άσκηση συγκεντρωτικών
δραστηριοτήτων αγορών.
Αρθρο ενδέκατο. Διενέργεια προμηθειών ιατροτεχνολογικών τεστ για την αντιμετώπιση του
κορωνοϊού COVID-19
Για το χρονικό διάστημα έως την 31η Οκτωβρίου 2020 και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος
κίνδυνος εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, προς τον σκοπό της άμεσης κάλυψης των
αναγκών σε τεστ/ ιατροτεχνολογικά προϊόντα από την εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων
κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19, συμβατών με μηχανήματα διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων που
αποτέλεσαν αντικείμενο δωρεάς προς το ελληνικό Δημόσιο για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID19, μπορούν να διενεργούνται διαδικασίες έκτακτης προμήθειας ιατροτεχνολογικών προϊόντων και
αντιδραστηρίων (τεστ) για τη διάγνωση της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19. Οι διαδικασίες προμήθειας
προϊόντων του πρώτου εδαφίου μπορούν να διενεργούνται κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών
διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ινστιτούτο
Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε.», ή και από τις Υγειονομικές Περιφέρειες της Χώρας ως
Κεντρικές Αρχές Αγορών (Κ.Α.Α.). Η πρόσκληση αναρτάται μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Υγείας
για χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών και δύναται να απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση πώλησης και
διάθεσης ιατροτεχνολογικών προϊόντων συμβατών με τις τεχνικές προδιαγραφές των μηχανημάτων. Η
σύμβαση συνάπτεται με μοναδικά κριτήρια τη χαμηλότερη προσφορά και την επίτευξη αγοράς ικανών
ποσοτήτων για την αντιμετώπιση των έκτακτων υγειονομικών αναγκών.
Αρθρο δωδέκατο. Πρόσβαση ΕΟΔΥ στο Μητρώο Ασθενών COVID-19 και δυνατότητα καταχώρησης,
επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων του Μητρώου
1. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) έχει πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριών του
Μητρώου Ασθενών COVID-19 (Μητρώου) και των δυνατοτήτων αναζήτησης της σχετικής πλατφόρμας στο
πλαίσιο της επιδημιολογικής διερεύνησης που υλοποιείται από τη Διεύθυνση Επιδημιολογικής Επιτήρησης
και Παρέμβασης για τα Λοιμώδη Νοσήματα. Ο ΕΟΔΥ έχει επίσης πρόσβαση σε δεδομένα από σχετικές
πηγές, όπως ιδίως νοσοκομεία, πρωτοβάθμιες μονάδες υγείας, εργαστήρια, το Κέντρο Επιχειρήσεων
Υγείας του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με στόχο
την πληρέστερη συμπλήρωση του Μητρώου και την υλοποίηση διορθωτικών παρεμβάσεων σε πεδία της
πλατφόρμας, όπως η περιοχή κατοικίας και το αποτέλεσμα του εργαστηριακού ελέγχου. Το προσωπικό της
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Διεύθυνσης Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης για Λοιμώδη Νοσήματα και της Διεύθυνσης
Ετοιμότητας και Απόκρισης του ΕΟΔΥ δύναται να καταχωρεί αποδεδειγμένα ελλείποντα στοιχεία λοιπών
υπόχρεων προς καταχώρηση στο Μητρώο, ως προς τα οποία έχει λάβει αρμοδίως γνώση στο πλαίσιο της
δράσης του. Τη δυνατότητα του προηγούμενου εδαφίου έχουν και τα μέλη της επιτροπής λοιμώξεων κάθε
νοσοκομείου ως προς τα περιστατικά νοσηλείας από κορωνοϊό COVID-19.
2. Κατά την εφαρμογή του παρόντος τηρούνται οι κανόνες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων
679/2016/ΕΕ και του ν. 4624/2019 (Α' 137).
Αρθρο δέκατο τρίτο. Διάθεση ειδικού εξοπλισμού ΜΕΘ και ΜΑΦ και έκτακτη ανάπτυξη κλινών ΜΕΘ
και ΜΑΦ λόγω έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας
1. Ο Υπουργός Υγείας με απόφασή του μπορεί να διαθέτει προσωρινά, και πάντως για χρονικό διάστημα
που δεν υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2020, πάσης φύσεως νοσοκομειακό και ιατροτεχνολογικό
εξοπλισμό, διαγνωστικά τεστ, εξοπλισμό Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Μονάδων Αυξημένης
Φροντίδας, που έχει στην κατοχή του οποιοδήποτε νοσοκομείο, νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού που έχει
αποτελέσει αντικείμενο δωρεάς για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19, σε οποιοδήποτε
νοσοκομείο, νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου εποπτείας του, αποκλειστικά και μόνο προς τον
σκοπό της κάλυψης έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας.
2. Σε περίπτωση που η απόφαση του Υπουργού Υγείας της παρ. 1 αφορά προσωρινή διάθεση
δωρηθέντων, για την έκδοσή της απαιτείται προηγούμενη δικαστική άδεια που χορηγείται από το
Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, μετά από
αίτηση που υποβάλλεται από τον Υπουργό Υγείας με αντικείμενο την προσωρινή μεταβολή της διάθεσης
των δωρηθέντων για επωφελέστερο κοινωφελή σκοπό με επίκληση επιτακτικών λόγων δημόσιας υγείας. Η
αίτηση προσδιορίζεται προς συζήτηση κατ' απόλυτη προτεραιότητα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και
η σχετική απόφαση εκδίδεται υποχρεωτικά εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη συζήτηση. Δυνατή
είναι η χορήγηση προσωρινής διαταγής με αντικείμενο την προσωρινή ρύθμιση κατάστασης κατά το άρθρο
781 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Μετά από την παρέλευση του χρονικού διαστήματος του πρώτου
εδαφίου της παρ. 1 ο διατεθείς εξοπλισμός αποδίδεται ελεύθερος παντός δικαιώματος στον φορέα στον
οποίον ανήκει κατά κυριότητα ή υπέρ του φορέα στον οποίον ορίστηκε ότι πρέπει να περιέλθει κατά τη
βούληση του δωρητή του.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από
τη δημοσίευση της παρούσας, δύναται να αναπτύσσονται εκτάκτως κλίνες Μονάδας Εντατικής Θεραπείας
(ΜΕΘ) και Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) σε οποιοδήποτε νοσοκομείο εποπτείας του Υπουργείου Υγείας, ή
σε οποιοδήποτε άλλο αναγκαστικά δεσμευμένο ή μισθωμένο χώρο ή χώρο που χρησιμοποιείται από το
ελληνικό Δημόσιο, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που ρητώς ορίζονται στην απόφαση
ανάπτυξης των ανωτέρω κλινών, χωρίς την προηγούμενη χορήγηση άδειας από οποιαδήποτε άλλη
συναρμόδια αρχή, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας. Η διενέργεια εργασιών για τη δημιουργία
ΜΕΘ και ΜΑΦ μόνιμης εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και για ανακαινίσεις Τμημάτων Επειγόντων
Περιστατικών σε υφιστάμενους χώρους νοσοκομείων υπόκειται στη διαδικασία αδειοδότησης του δεκάτου
τετάρτου άρθρου.
Αρθρο δέκατο τέταρτο. Έκδοση οικοδομικών αδειών για ΜΕΘ, ΜΑΦ και ΤΕΠ
Στο άρθρο 29 του ν. 4495/2017 (Α' 167) προστίθεται παρ. 8 ως εξής:
«8. Οι εργασίες για τη δημιουργία Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και Μονάδων Αυξημένης
Φροντίδας (ΜΑΦ) και ανακαινίσεις Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) σε υφιστάμενους χώρους
νοσοκομείων, καθώς και οι υποστηρικτικές εργασίες που προκύπτουν από τη δημιουργία των ΜΕΘ και
ΜΑΦ και αφορούν στη μετεγκατάσταση υφιστάμενων κλινικών ή άλλων λειτουργικών χώρων σε
υπάρχοντες άλλους χώρους των νοσοκομείων, εκτελούνται μετά από έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης
μικρής κλίμακας της περ. (β) του άρθρου 28 του ν. 4495/2017, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού του έργου. Η
έγκριση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών
και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από υποβολή στο πληροφοριακό
σύστημα αδειών των κάτωθι δικαιολογητικών:
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α) Αίτησης του ιδιοκτήτη ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία
του και τα στοιχεία του ακινήτου.
β) Εγκρίσεων των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας ή του Νοσοκομείου, όπου αυτές
απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις, με τα συνοδευτικά τους στοιχεία.
γ) Τεχνικής Έκθεσης Μηχανικού, στην οποία αναφέρεται η θέση του ακινήτου, περιγράφονται αναλυτικά οι
εργασίες που θα εκτελεστούν και βεβαιώνεται ότι:
i) οι εργασίες πληρούν τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς,
ii) δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου και
iii) το ακίνητο δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές περιπτώσεις του άρθρου 1 της υπ' αρ.
ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/11.5.2020 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β' 1843).
δ) Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του έργου, με ορισμό του υπεύθυνου συντονιστή σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο π.δ. 305/1996 (Α' 212), όπου απαιτείται.
ε) Αντιγράφου τοπογραφικού διαγράμματος.
στ) Αρχιτεκτονικών σχεδίων των χώρων των νοσοκομείων που τροποποιούνται σε κλίμακα 1:100 ή 1:50.
ζ) Στατικής μελέτης και βεβαίωσης στατικής επάρκειας του χώρου επέμβασης, αποκλειστικά στην
περίπτωση επεμβάσεων στον στατικό φορέα.
Στην περίπτωση που τροποποιούνται οι μελέτες του κτιρίου, κατατίθεται, εντός έξι (6) μηνών από την
έκδοση της άδειας, επικαιροποιημένος φάκελος με τις κατά περίπτωση τροποποιούμενες μελέτες, συνολικά
ή τμηματικά».
Αρθρο δέκατο πέμπτο. Παράταση συμβάσεων οικογενειακών ιατρών
Οι συμβάσεις των οικογενειακών ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ),
οι οποίες έληξαν μετά από την 30η Ιουλίου 2020 ή λήγουν εντός των μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου
2020, πα-ρατείνονται αυτοδίκαια από την ημερομηνία λήξης τους έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020, με τους
ίδιους όρους.
Αρθρο δέκατο έκτο. Τρόπος διάθεσης αντιβιοτικών φαρμάκων
Το άρθρο 18 του ν. 4675/2020 (Α' 54) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Κάθε συνταγή που περιέχει αντιβιοτικό φαρμακευτικό προϊόν, εξαιρουμένων όσων προορίζονται για
τοπική χρήση και των ιδιοσκευασμάτων, είναι ηλεκτρονική και αναγράφει τη συγκεκριμένη νόσο (βάσει
κωδικοποίησης κατά το International Classification of Diseases, ICD) για την οποία κρίνεται αναγκαία η
χορήγηση του συγκεκριμένου αντιβιοτικού, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες ενδείξεις του, τη δοσολογία, την
ποσότητα και τη διάρκεια της θεραπείας, όπως ορίζονται στην άδεια κυκλοφορίας του. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η έκδοση ηλεκτρονικής συνταγής, η χειρόγραφη συνταγή
πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία της ηλεκτρονικής συνταγής και ιδίως τη νόσο για την οποία κρίνεται
αναγκαία η χορήγηση του συγκεκριμένου αντιβιοτικού, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες ενδείξεις του, τη
δοσολογία, ποσότητα και διάρκεια της θεραπείας, καθώς και τον λόγο αδυναμίας έκδοσης ηλεκτρονικής
συνταγής. Κάθε χειρόγραφη συνταγή που περιέχει αντιβιοτικό, φέρουσα την υπογραφή του ασθενή,
φυλάσσεται από τον φαρμακοποιό επί διετία, είτε σε φωτοτυπία είτε σε ηλεκτρονικό αρχείο με τη μορφή
αρχείου εικόνας.
2. Η διαδικασία της παρ. 1 δεν θίγει τον εγκεκριμένο από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων τρόπο
διάθεσης αντιβιοτικών φαρμακευτικών προϊόντων, όπως κατάταξη, ανά κατηγορία απαιτούμενης ιατρικής
συνταγής, απλής, περιορισμένης ή ειδικής αιτιολογημένης ιατρικής συνταγής, που πρέπει να τηρείται
απαρέγκλιτα κατά τη συνταγογράφηση και χορήγηση αντιβιοτικών φαρμάκων.
3. Κάθε παράβαση της παρ. 1 εξομοιώνεται με χορήγηση συνταγογραφούμενου φαρμάκου χωρίς ιατρική
συνταγή. Στους παραβάτες του παρόντος επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις της κείμενης
νομοθεσίας.
4. Θεραπευτικά πρωτοκόλλα συνταγογράφησης κατά των λοιμώξεων, με προτεραιότητα τα αντιβιοτικά,
καταρτίζονται και εισάγονται σταδιακά στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
5. Η αιτιολογημένη συνταγή χορήγησης νεωτέρων κινολονών από του στόματος, για τοπική οφθαλμική
χρήση ή για τοπική ωτική χρήση ή δερματολογική χρήση και κεφαλοσπορινών Γ' γενεάς από του στόματος
είναι ηλεκτρονική και αναγράφει τη συγκεκριμένη νόσο (βάσει κωδικοποίησης κατά το International
Classification of Diseases, ICD) για την οποία κρίνεται αναγκαία η χορήγηση του συγκεκριμένου
αντιβιοτικού, καθώς και την αιτιολόγηση για τη χορήγησή του. Τα αποτελέσματα της καλλιέργειας και το
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αντιβιόγραμμα, όπου προβλέπονται, τηρούνται από τον ιατρό που χορηγεί την ηλεκτρονική αιτιολογημένη
συνταγή επί διετία.
6. Το παρόν άρθρο τίθεται σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2020.».
Αρθρο δέκατο έβδομο. Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4686/2020 (Α' 96) αντικαθίσταται ως εξής: «Παρέχεται,
κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και υπό τους ειδικότερους όρους, τις προϋποθέσεις και την έκταση
που αποφασίζονται κατά περίπτωση από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύγχρονη εξ
αποστάσεως εκπαίδευση με χρήση μέσων τεχνολογίας σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης που δεν δύνανται να παρακολουθήσουν διά ζώσης την εκπαιδευτική διαδικασία είτε λόγω
καθολικής ή μερικής αναστολής ή απαγόρευσης ή εκ περιτροπής λειτουργίας εκπαιδευτικής δομής είτε για
άλλο λόγο που ανάγεται σε έκτακτο ή απρόβλεπτο γεγονός.».
Αρθρο δέκατο όγδοο. Παράταση ισχύος συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
στις δομές φιλοξενίας μεταναστών λόγω εξαιρετικών αναγκών
Η διάρκεια ισχύος των συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), που
συνήφθησαν δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), παρατείνεται αυτοδικαίως
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.
Αρθρο δέκατο ένατο. Χρηματοδότηση δράσεων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19
Πιστώσεις που διατέθηκαν στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δυνάμει της από 10.2.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 28), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4681/2020 (Α' 74), και ιδίως της
παρ. 3 του πρώτου άρθρου αυτής, και του άρθρου 195 του ν. 4662/2020 (Α' 27), δύνανται να
χρησιμοποιηθούν για δράσεις που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 και αποσκοπούν στην
προστασία κάθε είδους δομών φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, την επιτάχυνση της διαδικασίας
ασύλου για λόγους αποσυμφόρησης των δομών και την ενίσχυση συναφών δράσεων Δήμων ή
Περιφερειών. Οι ως άνω δράσεις εξειδικεύονται και χρηματοδοτούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου.
Αρθρο εικοστό. Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά την παρ. 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος,
αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις
επιμέρους διατάξεις της.
Αθήνα, 10 Αυγούστου 2020
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ -ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΜΕΝΔΩΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γενικός Γραμματέας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΝΑΤΖΗΣ
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Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 22.08.2020 Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των
αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη
προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών
επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά
τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020.
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 44, σε συνδυασμό προς τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 5, το άρθρο 9Α, το άρθρο
16, την παρ. 4 του άρθρου 21, την παρ. 1 του άρθρου 22, τις παρ. 1 και 4 του άρθρου 25, το άρθρο 102 και
την παρ. 1 του άρθρου 106 του Συντάγματος.
2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη λήψης μέτρων για την ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την
ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που
επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:
Αρθρο πρώτο. Ενίσχυση στόλου λεωφορείων στην περιοχή παροχής συγκοινωνιακού έργου από
τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.)
1. Για την αντιμετώπιση του άμεσου κινδύνου διασπο-ράς του κορωνοϊού COVID -19 και για χρονικό
διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας, ο
Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) δύναται να συνάπτει στην περιοχή
αρμοδιότητάς του συμβάσεις: (α) παροχής συγκοινωνιακού έργου, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του ν. 4412/2016 (Α' 147), (β) μίσθωσης λεωφορείων και (γ) παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης
σε επαγγελματίες οδηγούς.
2. Οι συμβάσεις της παρ. 1 θεωρούνται ως πληρούσες την προϋπόθεση ύπαρξης κατεπείγουσας ανάγκης
οφειλόμενης σε απρόβλεπτη περίσταση της περ. (δ) του άρθρου 269 του ν. 4412/2016 και συνάπτονται
κατά παρέκκλιση των εθνικών διατάξεων του ιδίου νόμου, με την επιφύλαξη του άρθρου 260, τηρουμένων
πάντως των διατάξεων ενωσιακής προέλευσης. Με την πρόσκληση σε διαπραγμάτευση καθορίζεται και η
χρονική διάρκεια των σχετικών συμβάσεων.
Αρθρο δεύτερο. Στελέχωση των αστικών συγκοινωνιών του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. για την αντιμετώπιση των
αυξημένων αναγκών
1. Για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών, όπως αυτών που προκύπτουν από τα μέτρα που λαμβάνονται
για τον περιορισμό διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, δύναται να γίνουν προσλήψεις προσωπικού με
σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για τις κάτωθι ειδικότητες: ΔΕ ή ΤΕ Οδηγών, ΔΕ ή ΤΕ
Μηχανοδηγών, ΔΕ ή ΤΕ Τεχνιτών πάσης φύσεως οχημάτων και συρμών από τις εταιρείες Οργανισμός
Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε., Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. και Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.. Οι
προσλήψεις της παρούσας γίνονται με ευθύνη των οικείων φορέων, βάσει της σειράς προτεραιότητας και
των κριτηρίων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), σύμφωνα με τις διαδικασίες
που προβλέπονται στο παρόν άρθρο και κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της
Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α' 280).
2. Η προκήρυξη εκδίδεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατόπιν εισήγησης του οικείου
φορέα και ύστερα από έγκριση του Α.Σ.Ε.Π., η οποία διαβιβάζεται εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα
παραλαβής της εισήγησης του ενδιαφερόμενου φορέα, άλλως θεωρείται εγκριθείσα. Στην προκήρυξη
περιλαμβάνονται τα κάτωθι:
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α) ο συνολικός αριθμός του προσωπικού που προσλαμβάνεται ανά κατηγορία και ανά φορέα
απασχόλησης,
β) τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά ανά κατηγορία προσωπικού. Ειδικά για τους οδηγούς
απαιτούνται η κατοχή άδειας οδήγησης της οικείας κατηγορίας και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής
Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 51/2012 (Α'101), καθώς και τα προσόντα του άρθρου 21
του π.δ. 50/2001 (Α' 39),
γ) τα κριτήρια κατάταξης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του ν. 2190/1994 (Α'28), και
δ) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων που ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα δημοσίευσης
της προκήρυξης. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
του οικείου φορέα και του Α.Σ.Ε.Π.. Περίληψη αυτής, η οποία περιλαμβάνει τον αριθμό ανά κατηγορία και
ειδικότητα προσωπικού, τα απαιτούμενα προσόντα, το όριο ηλικίας και την προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων, δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας για δέκα (10)
ημέρες.
3. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, με
συστημένη επιστολή ή ηλεκτρονικά, στον οικείο φορέα, ο οποίος τις αξιολογεί και συντάσσει προσωρινούς
πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορ-ριπτέων μέσα σε έναν (1) μήνα από την πάροδο της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Οι προσωρινοί πίνακες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του φορέα και
αποστέλλονται στο Α.Σ.Ε.Π., μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για έλεγχο νομιμότητας. Κατά των
προσωρινών πινάκων οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσής τους. Το
Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί τον έλεγχο νομιμότητας και τον κατ' ένσταση έλεγχο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την
πάροδο της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων, ενώ η απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. κοινοποιείται στον
φορέα, προκειμένου να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου
της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, θεωρείται ότι το Α.Σ.Ε.Π. επικυρώνει ως οριστικό, τον
προσωρινό πίνακα.
4. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα προσληπτέων, διανύουν, πριν από την
κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με τον οικείο φορέα, ειδική
δοκιμαστική υπηρεσία διάρκειας ενός (1) έτους, για την οποία συνάπτε-ται σύμβαση δοκιμαστικής
υπηρεσίας με αποδοχές. Κατά το διάστημα της ειδικής δοκιμαστικής υπηρεσίας, οι προσληπτέοι διαθέτουν
όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου αντίστοιχης ειδικότητας του οικείου φορέα και παρακολουθούν ειδικά
προγράμματα εκπαίδευσης ανά κατηγορία ειδικότητας.
5. Μετά από την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας της παρ. 4, διενεργείται έλεγχος καταλληλότητας
και επάρκειας του προσωπικού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύον καταστατικό του οικείου φορέα.
6. Οι προσληφθέντες της παρ. 4 που κρίνονται επι-τυχόντες της διαδικασίας ελέγχου καταλληλότητας και
επάρκειας προσλαμβάνονται από τους οικείους φορείς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου.
Αρθρο τρίτο. Θέματα συμβάσεων Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)
Για την αντιμετώπιση του άμεσου κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και για χρονικό διάστημα
που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας, ο Οργανισμός
Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) δύναται να συνάπτει συμβάσεις με αντικείμενο τη
διασφάλιση της επάρκειας του στόλου των λεωφορείων του, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και της
συντήρησης αυτών, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 328 του ν. 4412/2016 (Α' 147), όταν η προϋπολογισθείσα αξία εκάστης σύμβασης υπολείπεται των τιθέμενων δια του άρθρου 235 του ιδίου νόμου
ορίων, τηρουμένων πάντως των διατάξεων ενωσιακής προέλευσης.
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Αρθρο τέταρτο. Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας μαθητών και εκπαιδευτικών από την
πανδημία του κορωνοϊού
1. Για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους και την αποτροπή
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι δήμοι ή η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας για λογαριασμό των
δήμων μπορούν να προμηθεύονται μάσκες και λοιπά είδη ατομικής προστασίας των μαθητών και των
εκπαιδευτικών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. (γ)
της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α' 147). Η περ. (β) της παρ. 3 του άρθρου 10 της από
11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020
(Α' 76), εφαρμόζεται αναλόγως.
2. Για την κάλυψη της δαπάνης της παρ. 1, οι δήμοι ή η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας μπορούν να
επιχορηγούνται από το ειδικό πρόγραμμα του άρθρου 71 του ν. 4509/2017 (Α' 221).
3. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών, η ισχύς του δύναται να παρατείνεται για
χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τη λήξη του σχολικού έτους 2020-2021.
Αρθρο πέμπτο. Ρύθμιση ζητημάτων πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων
Στο άρθρο 34 του ν. 4713/2020 (Α’ 147) προστίθενται παρ. 3 και 4, ως εξής:
«3. Η δαπάνη που προκύπτει από τις συμβάσεις του άρθρου αυτού, οι οποίες εγκρίθηκαν με την υπό
στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19.8.2020 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου
2 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α' 280), καλύπτεται από πιστώσεις του Κρατικού
Προϋπολογισμού ή από ειδική επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών. Ειδικά για τις περιπτώσεις που
επιλέγεται από τους δήμους αύξηση των ωρών μερικής απασχόλησης ή η καταβολή υπερωριακής
απασχόλησης, η δαπάνη που προκαλείται από την αύξηση καλύπτεται αποκλειστικά από ίδιους πόρους,
συμπεριλαμβανομένων εσόδων από ανταποδοτικές υπηρεσίες ή άλλων ανειδίκευτων εσόδων.
4. Έως την πρόσληψη του προσωπικού κατά τις διατάξεις του παρόντος, οι δήμοι καλύπτουν τις ανάγκες
καθαριότητας των σχολικών μονάδων κατά την παρ. 2 του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76)».
Αρθρο έκτο. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού
1. Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμού, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεών τους σε αναπτυξιακά προγράμματα,
διενεργούνται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της
σχετικής απόφασης χρηματοδότησης, επιχορήγησης, επιδότησης, δωρεάς ή ένταξης. Αναμορφώσεις
προϋπολογισμού των ΟΤΑ, οι οποίες ανακύπτουν ύστερα από τις κατά το προηγούμενο εδάφιο αποδοχές,
γίνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του οικείου συμβουλίου, ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της
Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση του συμβουλίου και ο έλεγχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχουν
διαπιστωτικό χαρακτήρα και δεν κωλύουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού από την ημερομηνία της
εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
2. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.
Αρθρο έβδομο. Ρυθμίσεις σχετικά με την αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής
αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και ευεργέτημα μη
καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς υπό όρους
1. Οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις με
Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που παρατίθενται στον πίνακα του παρόντος, και οι οποίες
εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το α’ εξάμηνο του έτους 2020 κατά ποσοστό άνω του 70% σε
σχέση με τον κύκλο εργασιών του α’ εξαμήνου του έτους 2019, οι οποίες είχαν ανασταλεί δυνάμει της περ.
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(α) της παρ. 1 και της περ. (α) της παρ. 4 του άρθρου δεύτερου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4684/2020 (Α’ 86) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 38
του ν. 4690/2020 (Α’ 104) και το άρθρο 40 του ν. 4701/2020 (Α’ 128), αναστέλλονται έως την 31η
Οκτωβρίου 2020.
2. α) Κατά παρέκκλιση του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν.
3259/2004 (Α’ 149) αξιόγραφα, οφειλόμενα από επιχειρήσεις με ΚΑΔ που παρατίθενται στον πίνακα του
παρόντος και οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το α’ εξάμηνο του έτους 2020 κατά
ποσοστό 70% έως 85% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του α’ εξαμήνου του έτους 2019, επί των οποίων
έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από τις 16 Ιουλίου 2020 έως την έναρξη
ισχύος του παρόντος, δεν καταχωρού-νται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, που
τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα
χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής της παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε αρχεία δεδομένων
οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από τη δημοσίευση της παρούσας και δεν καταχωρούνται εκ
νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020. Για τις απαιτήσεις που
απορρέουν από τα αξιόγραφα του παρόντος εδαφίου αναστέλλονται έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020 η
έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων
αναγκαστικής εκτέλεσης.
β) Οι προθεσμίες της περ. (α) παρατείνονται έως τις 31 Οκτωβρίου 2020 για αξιόγραφα οφειλόμενα από
επιχειρήσεις με ΚΑΔ που παρατίθενται στον πίνακα του παρόντος και οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο
εργασιών κατά το α’ εξάμηνο του έτους 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 85% σε σχέση με τον κύκλο
εργασιών του α’ εξαμήνου του έτους 2019, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την
πληρώτρια τράπεζα από τις 16 Ιουλίου 2020 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος. Γ ια τις απαιτήσεις που
απορρέουν από τα αξιόγραφα του παρόντος εδαφίου αναστέλλονται έως την 31η Οκτωβρίου 2020 η
έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων
αναγκαστικής εκτέλεσης.
γ) Κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν.
3259/2004 αξιόγραφα, οφειλόμενα από επιχειρήσεις με ΚΑΔ που παρατίθενται στον πίνακα του παρόντος
και οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το α' εξάμηνο του έτους 2020 κατά ποσοστό άνω
του 85% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του α' εξαμήνου του έτους 2019, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί
ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 1η Ιουνίου 2020 έως
τις 15 Ιουλίου 2020, δεν καταχωρούνται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, που τηρούνται
από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών,
εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως την 31η Οκτωβρίου 2020. Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε αρχεία δεδομένων
οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από τη δημοσίευση της παρούσας και δεν καταχωρούνται εκ
νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως την 31η Οκτωβρίου 2020. Για τις απαιτήσεις που
απορρέουν από τα αξιόγραφα του παρόντος εδαφίου αναστέλλονται έως την 31η Οκτωβρίου 2020 η
έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων
αναγκαστικής εκτέλεσης.
3. Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας έως την 31η Οκτωβρίου 2020 για τους ΚΑΔ που
παρατίθενται στον πίνακα του παρόντος των επιχειρήσεων που εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά
το α' εξάμηνο του έτους 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 85% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του α'
εξαμήνου του έτους 2019, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από
αυτές αξιογράφων έως την 31η Οκτωβρίου 2020. Η παρούσα ισχύει για τις επιταγές, τις συναλλαγματικές
και τα γραμμάτια σε διαταγή, τα οποία πρέπει να δι-αβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα ή
έχει υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές τους, στα πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών
πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4621/2014 (Α' 107), του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, των ιδρυμάτων πληρωμών του ν. 4537/2018 (Α' 84), των ιδρυμάτων
ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011 (Α' 218), καθώς και των υποκαταστημάτων και των
αντιπροσώπων ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος που εδρεύουν σε άλλα κράτη
και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των αξιογράφων σύμφωνα με το
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προηγούμενο εδάφιο δύναται να πραγματοποιείται μέσω ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής των
πιστωτικών ιδρυμάτων, μέσω του συστήματος πληρωμών της εταιρίας ΔΙΑΣ ΑΕ ή και της εταιρείας
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες των πιστωτικών ιδρυμάτων, με σκοπό τη
διευκόλυνση εφαρμογής της παρούσας και ιδίως τη διαβίβαση των αξιογράφων στα πιστωτικά ιδρύματα,
προκειμένου να ισχύσει για αυτά η προβλε-πόμενη στην παρούσα αναστολή των προθεσμιών. Για τον
σκοπό εφαρμογής της παρούσας τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να λαμβάνουν τα απαιτούμενα στοιχεία
από τη Φορολογική Διοίκηση.
4. α) Η διαδικασία εφαρμογής, η διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων και ο έλεγχος για την πλήρωση
των προϋποθέσεων της παρ. 2 πραγματοποιούνται με μηχανογραφικό τρόπο από την Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Ακολούθως, διαβιβάζονται προς τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά
ιδρύματα ή φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών και τηρούν αρχεία δεδομένων οικονομικής
συμπεριφοράς, συγκεντρωτικοί κατάλογοι με στοιχεία και πληροφορίες των δικαιούχων.
β) Η διαβίβαση των στοιχείων της περ. (α) γίνεται απευθείας από την ΑΑΔΕ μέσω ασφαλούς συστήματος
μεταφοράς αρχείων. Ειδικά για χρηματοδοτικά ιδρύματα η ανωτέρω διαβίβαση γίνεται μέσω της
«Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

55.10

Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

55.20

Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

55.30

Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα

55.90.19 Άλλες δραστηριότητες καταλύματος
79.11

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

79.12

Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδίων

79.90

Δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

Αρθρο όγδοο. Έκτακτα μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19 ως προς την ο ργάνωση του τόπου εργασίας
Η παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε
με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), αντικαθίσταται ως εξής:
«2 .α) Ο εργοδότης δύναται με απόφασή του να καθορίζει ότι η εργασία που παρέχεται από τον
εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το
σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας.
β) Εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες δύ-νανται να εργάζονται με το σύστημα της εξ
αποστάσεως εργασίας, κατόπιν αιτήματος τους, που διατυπώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως μέσω
τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος κινητού τηλεφώνου.
γ) Ο εργοδότης οφείλει να αποδεχθεί το αίτημα της περ. (β), εφόσον η εργασία δύναται να παρασχεθεί εξ
αποστάσεως.
δ) Σε περίπτωση που δεν καθίσταται εφικτή η εφαρμογή των οριζομένων στις περ. (β) και (γ), ο εργοδότης
λαμβάνει μέτρα, ώστε ο αιτών εργαζόμενος που ανήκει σε ευπαθή ομάδα να μην παρέχει εργασία για την
εκτέλεση της οποίας έρχεται σε επαφή με κοινό.
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ε) Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εφαρμοστεί η περ. (δ), ο εργοδότης, ως ύστατο μέτρο προστασίας του
ερ-γαζόμενου-αιτούντα που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, θέτει τη σύμβαση εργασίας του σε αναστολή, για
χρονικό διάστημα έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.
στ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, ορίζονται αφενός
η έννοια των ευπαθών ομάδων έναντι των συνεπειών μετάδοσης του COVID-19, αφετέρου κάθε ιατρικό
πιστοποιητικό που πρέπει να προσκομίζει ο αιτών εργαζόμενος στον εργοδότη, προς απόδειξη της
συμπερίληψής του στις ευπαθείς ομάδες, προκειμένου να εφαρμοστούν οι περ. (β) έως και (ε). Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, μπορεί να
παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του παρόντος και να ρυθμίζεται κάθε σχετική και αναγκαία λεπτομέρεια
για την εφαρμογή του.
ζ) Στις περιπτώσεις που ο εργοδότης, παρά το αποδεδειγμένο αίτημα του εργαζόμενου, δεν εφαρμόζει την
παρούσα διάταξη, συμπεριλαμβανομένης της διαδοχικής σειράς των επιμέρους βημάτων εφαρμογής της,
επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για κάθε παράβαση. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ορίζονται οι αρμόδιες αρχές και η
διαδικασία για τη διαπίστωση της παράβασης, καθώς και την επιβολή και είσπραξη του ανωτέρω
προστίμου.».
Αρθρο ένατο. Παροχή στοιχείων στην Ελληνική Αστυνομία για τις ανάγκες διενέργειας ελέγχων για
την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
1. Για τις ανάγκες αντιμετώπισης του κινδύνου δι-ασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και με σκοπό τη
διασφάλιση της τήρησης του μέτρου του κατ’ οίκον περιορισμού των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και των
στενών επαφών αυτών, μέσω της διενέργειας τακτικών και έκτακτων ελέγχων, η Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας παρέχει προς την Ελληνική Αστυνομία, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πολιτών
επιδημιολογικού συσχετισμού, που προκύπτουν από τη διαδικασία ιχνηλάτησης, και ειδικότερα: α) το
ονοματεπώνυμο, β) το πατρώνυμο, γ) το τηλέφωνο επικοινωνίας, δ) την ακριβή διεύθυνση κατοικίας (οδός
- αριθμός - δήμος - ταχυδρομικός κώδικας) και ε) τη διεύθυνση προσωρινού περιορισμού (αν δεν είναι ίδια
με τη διεύθυνση κατοικίας).
2. Κάθε πράξη διαβίβασης και επεξεργασίας της παρ. 1 διενεργείται βάσει των άρθρων 24 και 26 του ν.
4624/2019 (Α’ 137), τηρουμένων όλων των απαιτού-μενων μέτρων για τη διασφάλιση του απορρήτου και
της ασφάλειας της επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των
Δεδομένων και το άρθρο 29 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86).
Αρθρο δέκατο. Πρόσληψη προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την
κάλυψη έκτακτων αναγκών αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
1. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) δύναται να προσλάβει προσωπικό με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2
της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α' 280), για την κάλυψη της απρόβλεπτης και επείγουσας
ανάγκης αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και των σχετικών, υγειονομικών
και άλλων κινδύνων. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται κατ’ εφαρμογή του παρόντος δεν μπορεί να
υπερβεί τα εκατόν ενενήντα δύο (192) άτομα.
2. Το αντικείμενο της σύμβασης εργασίας του προσωπικού της παρ. 1 αφορά στην ιχνηλάτηση και
παρακολούθηση των διαδικασιών απομόνωσης και ελέγχου των ασθενών κορωνοϊού COVID-19 και των
στενών επαφών τους, καθώς και τη συνδρομή στην αντιμετώπιση κάθε είδους σχετικής, υγειονομικής ή
άλλης απειλής. Για τους σκοπούς ενίσχυσης του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και
Αντιμετώπισης Κινδύνων το ανωτέρω προσωπικό δύναται να τοποθετείται και στα Περιφερειακά
Επιχειρησιακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.) του άρθρου 17 του ν. 4662/2020 (Α' 27).
3. Η διαδικασία πρόσληψης του ως άνω προσωπικού, που πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31
Οκτωβρίου 2020, τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, η διάρκεια απασχόλησής του, που δεν
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μπορεί να υπερβεί κατ’ ανώτατο όριο τους οκτώ (8) μήνες, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια αναφορικά
με το πλαίσιο, τον τρόπο και τη διαδικασία εφαρμογής του παρόντος καθορίζονται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών κατά παρέκκλιση κάθε άλλης
γενικής ή ειδικής διάταξης.
Αρθρο ενδέκατο. Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες από τις πλημμύρες
της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020
1. Σε πληγέντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε
κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πλημμυρών που έπληξαν περιοχές της
Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στις 8 και 9 Αυγούστου 2020 χορηγείται έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση με τη
μορφή επιδόματος. Η ενίσχυση του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται για τα πληγέντα φυσικά πρόσωπα
στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) ανά κατοικία και για τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες,
των οποίων η επιχείρηση επλήγη, στο ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000 €) ανά επιχείρηση.
2. Την έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση της παρ. 1, δικαιούνται: α) οι ένοικοι κατοικιών, είτε αυτοί είναι ιδιοκτήτες
(με πλήρη ή ψιλή κυριότητα), είτε είναι επικαρπωτές, ή μισθωτές, εξαιρουμένων των βραχυχρόνιων
μισθώσεων, ή ένοικοι με δωρεάν παραχώρηση, των οποίων η κατοικία επλήγη από τις πλημμύρες της 8ης
και 9ης Αυγούστου 2020, β) οι επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που στεγάζονται σε κτιριακές
εγκαταστάσεις, οι οποίες επλήγησαν από τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020 με την
προϋπόθεση ότι η κτιριακή εγκατάσταση ήταν σε χρήση την ημέρα του συμβάντος και η επιχείρηση που
επλήγη ήταν σε λειτουργία.
3. Η αίτηση, η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) ως προς την
αλήθεια του περιεχόμενου της, απευθύνεται στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών
Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και
υποβάλλεται στον διαδικτυακό τόπο www.gov.gr με χρήση των κωδικών-δια-πιστευτηρίων της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Εναλλακτικά δύναται να υποβάλλεται μέσω Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) από τον δικαιούχο,
σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2, ή τον νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του δικαιούχου ή της
επιχείρησης, ανάλογα με τη νομική μορφή αυτής. Τα στοιχεία της ταυτότητας που αναφέρονται στην αίτηση,
όταν πρόκειται για Έλληνες πολίτες, αποδεικνύονται από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή τη σχετική
προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης. Η ταυτότητα των
αλλοδαπών αποδεικνύεται με το διαβατήριο και την εν ισχύ άδεια παραμονής. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες
και τα ειδικότερα ζητήματα για την υποβολή της αίτησης και το περιεχόμενο αυτής.
4. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων δικαιούνται εφάπαξ ενίσχυση τόσο για την κύρια όσο και για τις δευτερεύουσες
κατοικίες που είτε ιδιοχρησιμοποιούνται είτε μισθώνονται σε τρίτους με βραχυχρόνιες περιοδικές μισθώσεις.
5. Οι ενισχύσεις προς επιχειρήσεις χορηγούνται βάσει των Κανονισμών 1407/2013, 1408/2013 και
717/2014 σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, πληρουμένων των προϋποθέσεων που τίθενται σε
αυτούς, ιδίως ως προς τον έλεγχο της σώρευσης.
6. Το ποσό καταβάλλεται στον δικαιούχο, μετά από την έκδοση απόφασης της Διεύθυνσης Αποκατάστασης
Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.), από τη Διεύθυνση
Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την έκδοση τακτικού χρηματικού
εντάλματος σε τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος γνωστοποιείται στην Υπηρεσία, μέσω της αίτησης που
υποβάλλει ο δικαιούχος.
7. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός δικαιούχων (συνιδιοκτητών που διαμένουν στην πληγείσα
κατοικία), η αίτηση υποβάλλεται από τον καθένα χωριστά και του χορηγείται το ποσό της ενίσχυσης, που
αντιστοιχεί στο ποσοστό ιδιοκτησίας ή χρήσης, που δηλώνει στην αίτηση που συνιστά κατά τα ανωτέρω και
υπεύθυνη δήλωση. Σε περίπτωση που σε τμήμα της πληγείσας κατοικίας φέρεται να στεγάζεται
επαγγελματική δραστηριότητα, την αίτηση υποβάλλει ο κύριος της κατοικίας, υπό τις διακρίσεις του
προηγούμενου εδαφίου, εκτός αν η κατοικία έχει συνολικά μισθωθεί η παραχωρηθεί, οπότε εφαρμόζονται
οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων
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8. Οι ιδιοκτήτες κενών, εγκαταλελειμμένων ή ημιτελών κατοικιών ή επαγγελματικών χώρων, δεν δικαιούνται
έκτακτης ενίσχυσης.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και
Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται η διαδικασία διαπίστωσης της ορθότητας της υποβληθείσας
αίτησης και της ακρίβειας των δηλωθέντων στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες όπως ορίζονται στην εν
λόγω απόφαση, η διαδικασία πληρωμής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
Ψευδής δήλωση, πέραν των προβλεπόμενων από άλλες διατάξεις κυρώσεων, επιφέρει την υποχρέωση
επιστροφής του τετραπλασίου του χορηγηθέντος επιδόματος από τον λαβόντα προς το Ελληνικό Δημόσιο.
10. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης με τη
μορφή επιδόματος ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2020. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών δύναται η προθεσμία να παρατείνεται για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την
30η Νοεμβρίου 2020.
Αρθρο δωδέκατο. Αφορολόγητο και ακατάσχετο των πάσης φύσεως ενισχύσεων προς τους
πληγέντες από τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020
Η οικονομική ενίσχυση που καταβάλλεται στα πληγέντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που περιέρχονται ή
περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πλημμυρών
που έπληξαν περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στις 8 και 9 Αυγούστου 2020, ορίζεται ως
αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε
γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά,
συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167),
δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν
γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται
στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προ-νοιακού χαρακτήρα.
Αρθρο Άρθρο δέκατο τρίτο. Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά την παρ. 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος,
αρχίΖει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερ-νήσεως, εκτός αν ορίΖεται διαφορετικά στις
επιμέρους διατάξεις της.
Αθήνα, 22 Αυγούστου 2020
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ -ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΜΕΝΔΩΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γενικός Γραμματέας
Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΝΑΤΖΗΣ
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Α.1213/2020
Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την προαιρετική απαλλαγή από την
υποχρέωση καταβολής τουλάχιστον του 30% του συνολικού μισθώματος για το μήνα
Σεπτέμβριο 2020
24 Σεπτεμβρίου 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α'
68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), και ειδικότερα την παρ. 6 αυτού, η οποία
προστέθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4722/2020 (Α' 177).
2. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94), ιδίως το άρθρο
41.
3. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α' 170), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α' 90), όπως
ισχύουν ιδίως το άρθρο 83.
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α' 121).
6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός
των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).
7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), σε συνδυασμό με το άρθρο 1
του π.δ. 84/2019 (Α' 123).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).
9. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901).
10. Την υπ' αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051).
11. Την υπ' αρ. 1/20.01.2016 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό
με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ' αρ. 39/3/30-11-2017
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωσης θητείας του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ' αρ. 5294 ΕΞ 1701-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
12. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β' 968), όπως
ισχύει.
13. Την από 22/09/2020 εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
14. Την ανάγκη καθορισμού των πληττόμενων επιχειρήσεων για την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου
δεύτερου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. (Α' 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83).
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020,
αποφασίζουμε:
1. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία πλήττεται οικονομικά
λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ήτοι επιχείρησης η οποία έχει ενεργό, κύριο
Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20 Μαρτίου 2020 έναν από τους αναφερόμενους στο
Παράρτημα, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή της οποίας τα ακαθάριστα έσοδα
ενεργού κατά τις 20 Μαρτίου 2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο
Παράρτημα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους
2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στο κύριο ΚΑΔ στις 20 Μαρτίου 2020,
δύναται να απαλλαγεί από την υποχρέωση καταβολής μέρους του συνολικού μισθώματος, το οποίο δεν
μπορεί να είναι μικρότερο από το 30% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020, μετά από

246 ///www.solcrowe.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ / ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

σχετική συμφωνία μεταξύ του εκμισθωτή και του μισθωτή, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί
μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου δεύτερου της από 20.03.2020 Π.Ν.Π. (Α'
68), η οποία κυρώθηκε με άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83) και ισχύει.
2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των πληττόμενων επιχειρήσεων για την προαιρετική
απαλλαγή καταβολής μισθώματος για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ
συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση
εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.
ΚΑΔ

Περιγραφή

47.51

Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.71

Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό εμπόριο ειδών
ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός καλυμμάτων
κεφαλής) (47.71.71.27) και λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού από
γουνόδερμα (47.71.71.34)

47.72

Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.75

Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.76.77

Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών και σπορών

47.77

Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.19.10.03 Εκμετάλλευση πολυκαταστημάτων (υπεραγορών)
47.19.10.05 Λιανικό εμπόριο διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, μπλουζών, αναπτήρων, στυλό κ.λπ.)
47.19.10.08 Λιανικό εμπόριο ειδών δώρων γενικά
47.78.86

Λιανικό εμπόριο άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α.

47.78.89

Λιανικό εμπόριο μη εδώδιμων μη καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α., εκτός από Λιανικό
εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης (47.78.89.04)

47.81

Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

47.82

Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε
υπαίθριους πάγκους και αγορές

47.89

Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2020
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Α.1214/2020
Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση
καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020
29 Σεπτεμβρίου 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α' 68), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4690/2020 (Α'
104), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του
ν. 4722/2020 (Α' 177).
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2. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94), ιδίως το άρθρο
41.
3. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α' 170), όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α' 90), όπως
ισχύουν ιδίως το άρθρο 83.
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α' 121).
6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός
των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).
7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), σε συνδυασμό με το άρθρο 1
του π.δ. 84/2019 (Α' 123).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
9. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901).
10. Την υπ' αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051).
11. Την υπ' αρ. 1/20.01.2016 πράξη υπουργικού συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό
με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ' αρ. 39/3/30-11-2017
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689),
καθώς και την υπ' αρ. 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
12. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (θ' 968), όπως ισχύει.
13. Την από 22/09/2020 εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
14. Την ανάγκη καθορισμού των πληττόμενων επιχειρήσεων για την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου
δεύτερου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. (Α' 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83).
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020,
αποφασίζουμε:
1. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εξακολουθεί να
πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το μήνα Σεπτέμβριο
2020, ήτοι επιχείρησης η οποία έχει ενεργό, κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20 Μαρτίου
2020 έναν από τους αναφερόμενους στο Παράρτημα, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας, ή της οποίας τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά τις 20 Μαρτίου 2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας
δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο Παράρτημα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική
δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που
αντιστοιχούν στο κύριο ΚΑΔ στις 20 Μαρτίου 2020, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40%
του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί
μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου της
από 20.03.2020 Π.Ν.Π. (Α' 68), όπως κυρώθηκε με άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83) και ισχύει.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από
την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020. Σε
περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και
οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.
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ΚΑΔ

Περιγραφή

01.49.19.02 Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων)
01.49.3

Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και
δερμάτων

14.20

Κατασκευή γούνινων ειδών

15.11

Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών

33.16

Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων

46.42.11.27 Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων η κατεργασμένων γουνοδερμάτων
46.42.11.29 Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από
γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)
46.42.11.40 Χονδρικό εμπόριο ημιετοίμων γουναρικών
46.42.11.58 Χονδρικό εμπόριο αποκομμάτων γουναρικών
46.90.10.06 Χονδρικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης
47.71.71.27 Λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα
(εκτός καλυμάτων κεφαλής)
47.71.71.34 Λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού από γουνόδερμα
47.78.89.04 Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης
47.99

Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών

49.31

Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών

49.39

Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.

50.10

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

50.30

Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

51.10

Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

51.21

Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων

52.21.29.02 Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)
52.21.29.03 Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους,
λιανικά
52.21.29.04 Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους,
χονδρικά
52.21.29.05 Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων υπεραστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους
52.22

Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές

52.23

Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές

55.10

Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

55.20

Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

55.30

Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα

55.90.13

Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε άλλα μεταφορικά μέσα

55.90.19

Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.

56.10

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις
δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε
πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση
τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά

56.21

Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

56.29

Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από
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ΚΑΔ

Περιγραφή
στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01), Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες
εργοστάσιων ή γραφείων (56.29.20.03), Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες
(κυλικεία) (56.29.20.04), Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια (56.29.20.05)

56.30

Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή
προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις
οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά

59.11

Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών
προγραμμάτων

59.12

Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων

59.13

Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

59.14

Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

74.20

Φωτογραφικές δραστηριότητες

74.30

Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας

77.11

Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

77.21

Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών

77.29

Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης

77.34

Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών

77.35

Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών

77.39.13

Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων

77.39.19.03 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων
79.11

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

79.12

Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

79.90

Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

82.30

Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

85.51

Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση

85.52

Πολιτιστική εκπαίδευση

88.10

Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και
άτομα με αναπηρία, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή
καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), καθώς και τις
Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11).

90.01

Τέχνες του θεάματος

90.02

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

90.03

Καλλιτεχνική δημιουργία

90.04

Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

91.02

Δραστηριότητες μουσείων

91.03

Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών

92.00.11

Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού

93.11

Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

93.12

Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων

93.13

Εγκαταστάσεις γυμναστικής

93.19

Άλλες αθλητικές δραστηριότητες
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ΚΑΔ

Περιγραφή

93.21

Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

93.29

Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

94.99.16.01 Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων
96.04

Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εκτός από υπηρεσίες διαιτολογίας
(96.04.10.01) και Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού
άσκησης, αισθητικής και δίαιτας) (96.04.10.02)

96.09.19.16 Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ. (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες
εκδηλώσεις)
Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης
για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και
άλλων συμβουλών διαχείρισης αποκλειστικά προς και για ξενοδοχειακά\καταλύματα
Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων,
ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων της επικράτειας, όπως και τα
καταστήματα αφορολογήτων ειδών ανά την επικράτεια.
2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή, μαζί με το παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής, να δημοσιευθεί
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2020
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΔΟΥ 199/2020
Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Ιούνιο 2020
18 Αυγούστου 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 και της παρ. 1α του άρθρου όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής
λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4683/2020 (Α' 83), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου έκτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα
μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη
της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης» (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις» (A' 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση
των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική
και οικονομική κανονικότητα» (Α' 90) και άλλες διατάξεις (Α' 104).
4. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (Α' 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», ιδίως το άρθρο 41.
5. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (Α' 265).
6. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α' 170 - Κ.Φ.Δ.), όπως
ισχύουν.
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7. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (Α' 112).
8. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α' 90 - Κ.Ε.Δ.Ε.), ιδίως
το άρθρο 83, όπως ισχύουν.
9. Τις διατάξεις του Κανονισμού 1303/2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο
Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπό
στοιχεία 1083/2006» (ΕΕ L 347 της 20.12.13).
10. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) υπό στοιχεία C(2020) 1863 /19.03.2020
«Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη
διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης ου COVID-19», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
11. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155).
12. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α' 121).
13. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).
14. Το π.δ. 142/2017 (Α'181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1
του π.δ. 84/2019 (Α' 123).
15. Το π.δ. 147/2017 (Α' 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 84/2019 (Α' 123).
16. Το π.δ. 134/2017 (Α' 168) «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του π.δ. 84/2019 (Α' 123).
17. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
18. Την υπό στοιχεία Y44/05.8.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη » (Β' 3299).
19. Την υπό στοιχεία 85847/11.08.2020 (Β' 3375) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Ιωάννη Τσακίρη».
20. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901).
21. Την υπ' αρ. 339/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β'3051).
22. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 37670/16.6.2020 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της
Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 17.6.2020 έως και 14.6.2020, προς περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID- 19» (Β' 2380).
23. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.36810/13.6.2020 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της
Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως και 28.6.2020, προς περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID- 19» (Β' 2271).
24. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 34439/3.6.2020 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της
Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 5.6.2020 έως και 14.6.2020, προς περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID- 19» (Β' 2146).
25. Την υπό στοιχεία 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 (Β' 1457) κοινή υπουργική απόφαση περί αποζημίωσης
ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID19.
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26. Την υπό στοιχεία 41863/28.04.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την
ένταξη του έργου με ενάριθμο 2020ΣΕ05120000 και τίτλο «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση
επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» στο ΠΔΕ 2020 (ΑΔΑ:
6ΡΠΧ46ΜΤΛΡ-09Ψ).
27. Την υπ' αρ. 41787/27.4.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Προκήρυξη της
δράσης “Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19”» (Β' 1612).
28. Την υπ' αρ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση με τίτλο «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των
δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής
υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (Β' 2573)» (Β' 2857).
29. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ΠΟΛ 1140/2006, «Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων
πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς, ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων
πληρωμής ή επιστροφής» (Β' 1862), όπως ισχύει.
30. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β' 968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.
31. Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων λόγω
των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19.
32. Την υπό στοιχεία 90819 ΕΞ 2020/18.8.20 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Οικονομικών.
33. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη η οποία θα καλυφθεί από τη ΣΑΕ 051/2 του
Προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αποζημίωση ειδικού σκοπού
1. Καταβάλλεται αποζημίωση ειδικού σκοπού
α) ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ στους δικαιούχους της περίπτωσης α του
άρθρου 2, που έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και
για τους οποίους ίσχυσαν ειδικά και έκτακτα μέτρα περί απαγόρευσης ή αναστολής λειτουργίας για
προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 κατά το μήνα Ιούνιο
2020,
β) ύψους τριακοσίων (300) ευρώ, στους δικαιούχους της περίπτωσης β του άρθρου 2, που έχουν
πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και για τους οποίους
ίσχυσαν ειδικά και έκτακτα μέτρα περί απαγόρευσης ή αναστολής λειτουργίας για προληπτικούς ή
κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 κατά το μήνα Ιούνιο 2020.
2. Η αποζημίωση της προηγούμενης παραγράφου είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα
χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε
οποιοδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη
φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα
πιστωτικά ιδρύματα.
3. Η αποζημίωση της παραγράφου 1 χορηγείται με βάση την υπό στοιχεία C(2020) 1863 /19.03.2020
ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής
ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου
COVID-19» όπως έχει τροποποιηθεί κι ισχύει, και ειδικότερα το Τμήμα 3.10 αυτής.
Άρθρο 2
Δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν.
4387/2016 (Α' 85), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4670/2020 (Α' 43), οι ιδιοκτήτες
ατομικών επιχειρήσεων, οι κοινωνίες αστικού ή κληρονομικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα με
εξαίρεση τις κοινωνίες κληρονόμων εταίρων Ε.Π.Ε., καθώς και οι επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων,
ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των
ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και είκοσι (20)
εργαζόμενους, έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, κατ’ άρθρο 4 του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) και των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας που έχουν κυρωθεί
από την Ελλάδα και είναι σε ισχύ, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού,
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α) όπως αυτή καθορίζεται στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 1, εφόσον έχουν ενεργό
κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20.03.2020 έναν από τους περιγραφόμενους στο
συνημμένο πίνακα Ι, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα
ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.03.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους
περιγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα Ι, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου
εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον
κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020 ή
β) όπως αυτή καθορίζεται στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 1, εφόσον έχουν ενεργό
κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20.03.2020 έναν από τους περιγραφόμενους στο
συνημμένο πίνακα ΙΙ, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα
ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.03.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους
περιγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα ΙΙ, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου
εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον
κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020.
Άρθρο 3
Προϋποθέσεις δικαιώματος αποζημίωσης ειδικού σκοπού
Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να
πληρούνται σωρευτικά:
α) Η επιχείρηση έχει υποβάλει μέχρι και την 20ή Μαρτίου 2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος του
φορολογικού έτους 2018, με ποσό ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 της δήλωσης Ε3) μεγαλύτερο του
μηδενός. Εξαιρετικά, για τις επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών μετά την 1η Οκτωβρίου 2018 δεν απαιτείται
τα ακαθάριστα έσοδά τους να είναι μεγαλύτερα του μηδενός.
β) Η επιχείρηση έχει υποβάλει μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης όλες τις δηλώσεις
ΦΠΑ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 30η Ιουνίου 2020.
γ) Η επιχείρηση δεν είναι σε αδράνεια από την 1η Απριλίου 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα
στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από
τη μη υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ, μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καθ’
όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και την 30η Ιουνίου 2020.
δ) Δεν έχει ανασταλεί η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών
σύμφωνα με την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1200/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εξαφανισμένος
έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ.
ε) Για επιχείρηση η οποία πραγματοποιεί απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ πράξεις (εκροές) χωρίς δικαίωμα
έκπτωσης και απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ πράξεις (εκροές) με δικαίωμα έκπτωσης και από 1η Απριλίου
2019 και μετά έχει πραγματοποιήσει απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ πράξεις (εκροές) χωρίς δικαίωμα
έκπτωσης ή απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης, οι οποίες περιλαμβάνονται στη δήλωση
ΦΠΑ στον κωδικό 310 και 349 αντίστοιχα, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης να έχει τροποποιήσει τις
δηλώσεις ΦΠΑ περιόδων από 1η Απριλίου 2019 και μετά, περιλαμβάνοντας σε αυτές, στους κωδικούς 310,
311, 312 και 349, ποσά που αφορούν τις ως άνω απαλλασσόμενες και χωρίς δικαίωμα ή με δικαίωμα
έκπτωσης πράξεις (εκροές).
Άρθρο 4
Διαδικασία υποβολής και χορήγησης της αποζημίωσης
1. Η αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και την 31η Αυγού-στου
2020, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport».
2. Η αίτηση περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων
των άρθρων 2 και 3 της παρούσας και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, με την οποία
δηλώνεται ότι:
α) ο δικαιούχος δεν απασχολεί εργαζόμενους ή απασχολεί μέχρι και είκοσι (20) εργαζομένους ή είναι
αυτοαπασχολούμενος ή ελεύθερος επαγγελματίας,
β) πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 3 της παρούσας.
3. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου
επιχείρησης που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ.
4. Η αιτούσα επιχείρηση ενημερώνεται ψηφιακά από την ΑΑΔΕ αναφορικά με την έγκριση ή απόρριψη της
αίτησής της. Η αιτούσα επιχείρηση δύναται να υποβάλει στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» αίτημα
επανεξέτασης, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ανωτέρω
ενημέρωσης. Η αρμόδια υπηρεσία της παρ.1 του άρθρου 5 απαντά στο αίτημα επανεξέτασης, βάσει των
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στοιχείων και πληροφοριών που αιτείται και λαμβάνει από την ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το άρθρο 5 της
παρούσας απόφασης.
Άρθρο 5
Ειδικότερα θέματα χρηματοδότησης
1. Δικαιούχος, κατά την έννοια του Κανονισμού 1303/2013 (ΕΕ L 347/20.12.13), για τους σκοπούς της
παρούσας δράσης, είναι η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
2. H χρηματοδότηση της παρούσας ειδικής αποζημίωσης εντάσσεται στη δράση η οποία προκηρύχτηκε με
την αριθμ. 41787/27.4.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Προκήρυξη της
δράσης “Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19"» (Β' 1612).
3. Για τη διαδικασία χορήγησης της ειδικής αποζημίωσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ
και ειδικότερα τη διαδικασία της μεταφοράς των σχετικών ποσών από το ΠΔΕ και της πληρωμής τους
ισχύουν τα προβλεπόμενα στα σημεία 7 έως και 10 της υπ' αρ. 41787/27.4.2020 απόφαση του
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β' 1612).
4. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών υποχρεούται:
α) Να συγκεντρώνει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τα προβλεπόμενα στο σημείο 87 του Προσωρινού Πλαισίου.
β) Να τηρεί για δέκα (10) έτη, από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης, λεπτομερή αρχεία όσον
αφορά τη χορήγηση ενισχύσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, τα οποία
να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία (δικαιολογητικά έγγραφα και παραστατικά) που είναι αναγκαία για να
πιστοποιηθεί η τήρηση των προϋποθέσεων της παρούσας από οποιοδήποτε αρμόδιο εθνικό ή ευρωπαϊκό
όργανο ελέγχου. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή
πρωτοτύπων, ή αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων,
περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν
μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
γ) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που προκύπτει εκ του ρόλου της ως «δικαιούχος» της
δράσης, όπως αυτές περιγράφονται στην οικεία απόφαση ένταξης.
δ) Να διαβιβάζει στοιχεία που περιέχουν υπόνοια απάτης στις αρμόδιες αρχές, στο πλαίσιο της Εθνικής και
Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την καταπολέμηση της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις. Λεπτομερής αναφορά
για την «Καταπολέμηση της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις» υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ
(www.espa.gr) και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο https://www.espa.gr/el/Pages/staticAntiFraudPolicy.aspx.».
ε) Να αποδέχεται τη συμπερίληψή της στον κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η οικεία
ΕΥΔ στις διαδικτυακές πύλες www.ependyseis.gr,www.espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και
στο Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. 1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του δικαιούχου και της
πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης της πράξης, καταληκτική ημερομηνία πράξης, συνολική
επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της
τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης.
στ) Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του
Κανονισμού 1303/2013 και ειδικότερα:
αα) να ενημερώνει το κοινό σχετικά με την στήριξη που έχει λάβει από τα Ταμεία:
i) παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο του, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογης προς το
επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη
χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση,
ii) τοποθετώντας τουλάχιστον μία αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με το έργο (ελάχιστο μέγεθος Α3), που
περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η
είσοδος σε ένα κτίριο.
ββ) Εξασφαλίζει ότι οι λήπτες της ενίσχυσης στην πράξη έχουν ενημερωθεί για τη χρηματοδότηση από το
ΕΣΠΑ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
5. Η ΑΑΔΕ υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της υπηρεσίας της παρ. 1 κάθε απαιτούμενη πληροφορία
σχετική με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.
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Άρθρο 6
Υποχρεώσεις ληπτών της ενίσχυσης
Οι λήπτες της αποζημίωσης υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε σχετικό στοιχείο, έγγραφο ή άλλη
πληροφορία τους ζητηθεί, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα αποτίμησης και αξιολόγησης της Δράσης,
στα αρμόδια όργανα.
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που επλήγησαν κατά το
μήνα Ιούνιο 2020 και εμπίπτουν στην περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 1. Σε περίπτωση τετραψήφιου
ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων.
ΚΑΔ

ΚΛΑΔΟΣ

55.30

Χώροι κατασκήνωσης, που φιλοξενούν παιδιά

56.10.19.06 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο θεάτρου ή κινηματογράφου,
εξαιρουμένων των κυλικείων που ευρίσκονται εντός των θερινών κινηματογράφων
56.29.20.04 Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία)
56.29.20.05 Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που
αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα
(take away)
59.14

Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών, εξαιρουμένης της δραστηριότητας
των θερινών κινηματογράφων

82.30

Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

88.10

Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), με
εξαίρεση: τις υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους
και άτομα με αναπηρία (88.10.10), τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε
ηλικιωμένους (88.10.11), τις υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με
αναπηρίες (88.10.13), τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης για άτομα με
αναπηρίες (88.10.14), τις υπηρεσίες που παρέχονται σε εγκαταστάσεις ορφανοτροφείων

90.04

Η πραγματοποίηση ζωντανού θεάματος και ακροάματος παρουσία κοινού

92.00.11.00 Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού
92.00.11.01 Υπηρεσίες καζίνου
92.00.11.02 Υπηρεσίες χαρτοπαικτικής λέσχης
93.29.19.04 Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού ή φαγητού)
94.99.16.01 Εκδηλώσεις πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που επλήγησαν κατά το
μήνα Ιούνιο 2020 και εμπίπτουν στην περίπτωση β της παρ. 1 του άρθρου 1. Σε περίπτωση τετραψήφιου
ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση
πενταψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση
εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.
ΚΑΔ

ΚΛΑΔΟΣ

55.20

Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής εποχικής λειτουργίας

56.10.19.07 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο σε ΑΕΙ
88.10.13

Υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες

88.10.14

Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης για άτομα με αναπηρίες

91.02

Δραστηριότητες μουσείων

91.03

Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών
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ΚΑΔ

ΚΛΑΔΟΣ

93.13

Εγκαταστάσεις γυμναστικής με εξαίρεση τις υπηρεσίες καθηγητή φυσικής αγωγής ή
γυμναστή (93.13.10.03)

93.21

Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

93.29

Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας, με εξαίρεση: α) τον τομέα των
παραλιών (ΚΑΔ 93.29.11.00),
β) τις υπηρεσίες εκμετάλλευσης κτήματος, για διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και
συναφών) (ΚΑΔ 93.29.11.03),
γ) τις υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και
παρόμοιων ειδών αναψυχής) (ΚΑΔ 93.29.11.04),
δ) τις υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών ή/και καθισμάτων παραλιών (πλαζ) (ΚΑΔ
93.29.11.05),
ε) τις υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών) (ΚΑΔ
93.29.19.01)
στ) τις υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού ή φαγητού) (ΚΑΔ 93.29.19.04)

96.04

Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, με εξαίρεση: α) τις υπηρεσίες διαιτολογίας
(ΚΑΔ 96.04.10.01), β) τις υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων μονάδων
συνδυασμού αισθητικής και δίαιτας - με εξαίρεση τη σωματική άσκηση - ) (ΚΑΔ
96.04.10.02), γ) τις υπηρεσίες μασάζ συμπεριλμβανομένου του θεραπευτικού μασάζ (ΚΑΔ
96.04.10.05), δ) τις υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης,
θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες) (ΚΑΔ 96.04.10.06)

96.09.19.12 Υπηρεσίες ιερόδουλου
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Αυγούστου 2020
Οι Υπουργοί
Οικονομικών - ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Υφυπουργός Οικονομικών - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΓΔΟΥ 207/10.9.2020
Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με
τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω
της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο ως και
Αύγουστο 2020
10 Σεπτεμβρίου 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 75), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο της
από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 84)
και ειδικότερα της παρ. 3 αυτού.
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως του
στοιχείου β' της παρ. 3 του άρθρου αυτού.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ' αρ. 1407/2013 της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας (ΕΕ L351/1 της 24.12.2013).
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ' αρ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της
Συνθήκης (ΕΕ L 187/26.6.2014).
5. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) υπ' αρ. C(2020) 1863/19.03.2020 «Προσωρινό
πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της
τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις της παρ. 4 της υποπαρ. Β.10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα
μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4172/2013» (Α' 107).
7. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α' 112), όπως ισχύει.
8. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155).
9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α' 121).
10. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός
των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).
11. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
1 του π.δ. 84/2019 (Α' 123).
12. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 84/2019 (Α' 123).
13. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
14. Την υπό στοιχεία Y44/5.8.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 3299).
15. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901).
16. Την υπ' αρ. 339/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051).
17. Την υπ' αρ. Α.1076/2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή
Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (Β' 1135).
18. Την ανάγκη επιπλέον στήριξης και παροχής ενίσχυσης των επιχειρήσεων που πλήττονται οικονομικά
λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
19. Την υπό στοιχεία 99659ΕΞ2020/9-9-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Οικονομικών.
20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή στοιχείων εσόδων
1. Για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής υποβάλλουν εκδήλωση
ενδιαφέροντος στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) οι κάτωθι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της
εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19:
α) Oι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και οι Οργανισμοί Λιμένων.
β) Oι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και
μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη
εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας
(ΚΑΔ), με εξαίρεση τις ακόλουθες:
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αα) Ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας
κατά την 1η Αυγούστου 2020 και δεν διαθέτουν φορολογική ταμειακή μηχανή.
Κατ' εξαίρεση δύνανται να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος ατομικές επιχειρήσεις που δεν
απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Αυγούστου 2020 και δεν
διαθέτουν φορολογική ταμειακή μηχανή εφόσον:
i) είτε έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020 έναν από τους περιγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα Ι,
ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού
κατά την 20.03.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο συνημμένο
πίνακα Ι, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018,
είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020,
ii) είτε έχουν την έδρα τους στο Δήμο Μεσαπείων και στις Δημοτικές Ενότητες Νέας Αρτάκης και
Ληλαντίων του Δήμου Χαλκιδέων, ανεξαρτήτως ΚΑΔ.
ββ) Επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από χίλιους (1.000) εργαζόμενους με σχέση
εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Αυγούστου 2020.
γγ) Επιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα
στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ
καθ' όλη την περίοδο αυτή.
δδ) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) που
αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές
επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις
προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες,
διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα.
2. Εκδήλωση ενδιαφέροντος δύνανται να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις της προηγούμενης
παραγράφου οι οποίες:
α) Είτε δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 κατά την έννοια του Κανονισμού υπ' αρ.
651/2014 (ΕΕ L 187/26.6.2014) και δεν έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση η οποία έχει
κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικά οι μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις, κατά την έννοια του Παραρτήματος Ι του Καν. 651/2014, δύναται να υποβάλλουν εκδήλωση
ενδιαφέροντος ακόμη και αν ήταν προβληματικές στις 31/12/2019, υπό την προϋπόθεση ότι:
αα) δεν υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία και
ββ) δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση
εγγύησης, ή δεν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.
β) Είτε πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού υπ' αρ. 1407/2013 (ΕΕ L351/1 της 24.12.2013) και
δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο, για την τριετία 2018-2020.
3. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» τα
κατωτέρω στοιχεία:
Α. Για τους μήνες Ιανουάριο έως και Αύγουστο 2020,
α) Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, συμπληρώνουν: τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης
ΦΠΑ) διακριτά για κάθε μήνα.
β) Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, απαλλασσόμενες και ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ, συμπληρώνουν
αα) τα ακαθάριστα έσοδα διακριτά για κάθε μήνα,
ββ) το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019,
γγ) το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.
Το σύνολο των εξόδων προσδιορίζεται από τον κωδικό 580 του εντύπου Ε3, μειούμενο κατά τον κωδικό
581 (παροχές σε εργαζόμενους) και κατά τον κωδικό 585 (διάφορα λειτουργικά έξοδα) στο μέρος που
αφορά σε δαπάνες ενοικίου της επιχείρησης.
Επιπροσθέτως, προ-συμπληρώνονται τα στοιχεία τα οποία διαθέτει η ΑΑΔΕ βάσει των δηλώσεων (ΦΠΑ ή
Εισοδήματος) των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων.
Τα ως άνω υποβαλλόμενα στοιχεία δεν δύνανται να τροποποιούνται από την επιχείρηση μετά την
οριστικοποίησή τους.
Β. Για τους μήνες Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο 2020, οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου τηρούμενων
βιβλίων, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ ή τα ακαθάριστα έσοδα κάθε μήνα, κατά περίπτωση,
από την τρίτη (3η) μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα του επόμενου μήνα.
Τα ανωτέρω στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση, επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ
και Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές υποβληθούν.
4. Για τη συμπλήρωση της εικόνας της επιχείρησης και τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων
χορήγησης της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ δύναται να αποτυπώνει στην πλατφόρμα λοιπές πληροφορίες, που
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τηρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία αυτής ή αποστέλλονται σε αυτή από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς
φορείς. Ενδεικτικά, αυτά μπορεί να είναι, συγκριτικά στοιχεία εσόδων και δαπανών προηγούμενων
περιόδων, όπως προκύπτουν από τις δηλώσεις των επιχειρήσεων.
5. Η πλατφόρμα προσφέρεται ως εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ και η είσοδος σε αυτήν
διενεργείται με τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων.
6. Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η επιχείρηση
πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων
στοιχείων της ΑΑΔΕ καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προκειμένου να διενεργηθεί
αυτοματοποιημένος έλεγχος προϋποθέσεων χορήγησης και υπολογισμός του ύψους ενίσχυσης.
Επιπροσθέτως, ελέγχεται αυτοματοποιημένα και ως προϋπόθεση η δήλωση λογαριασμού-ΙΒΑΝ από
την επιχείρηση στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet, η συντακτική εγκυρότητά του, καθώς
και η επαλήθευσή του από το αντίστοιχο ίδρυμα πληρωμών.
7. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα ως άνω συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην πλατφόρμα
έως την 21η Σεπτεμβρίου 2020.
8. Η υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά τα ανωτέρω δεν δημιουργεί οιοδήποτε δικαίωμα ή
αξίωση στις αιτούσες επιχειρήσεις.
9. Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, η διαδικασία αίτησης
και χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης οι προϋποθέσεις και η
διαδικασία επιστροφής της εν όλω ή εν μέρει, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα καθοριστούν με
όμοια απόφαση η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων της
παρούσης.
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που εμπίπτουν στην
υποπερ. i της υποπερ. αα της περίπτωσης β της παρ. 1 του άρθρου 1. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ
συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων, σε περίπτωση
πενταψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων κ.ο.κ.
ΚΑΔ

Περιγραφή κλάδου

01.49.19.02 Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων)
01.49.3

Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών
και δερμάτων

14.20

Κατασκευή γούνινων ειδών

15.11

Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών

33.16

Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων

46.42.11.27 Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων η κατεργασμένων γουνοδερμάτων
46.42.11.29 Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από
γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)
46.42.11.40 Χονδρικό εμπόριο ημιετοίμων γουναρικών
46.42.11.58 Χονδρικό εμπόριο αποκομμάτων γουναρικών
46.90.10.06 Χονδρικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης
47.71.71.27 Λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από
γουνόδερμα (εκτός καλυμάτων κεφαλής)
47.71.71.34 Λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού από γουνόδερμα
47.78.89.04 Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης
47.99

Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών

49.31

Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών

49.39

Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.

50.10

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

50.30

Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών
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ΚΑΔ

Περιγραφή κλάδου

51.10

Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

51.21

Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων

52.21.29.02 Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)
52.21.29.03 Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους,
λιανικά
52.21.29.04 Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους,
χονδρικά
52.21.29.05 Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων υπεραστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους
52.22

Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές

52.23

Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές

55.10

Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

55.20

Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

55.30

Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα

55.90.13

Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε άλλα μεταφορικά μέσα

55.90.19

Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.

56.10

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις
δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε
πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η
χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά

56.21

Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

56.29

Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από
στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01), Υπηρεσίες που παρέχονται από
καντίνες εργοστάσιων ή γραφείων (56.29.20.03), Υπηρεσίες που παρέχονται από
σχολικές καντίνες (κυλικεία) (56.29.20.04), Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά
εστιατόρια (56.29.20.05)

56.30

Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή
προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις
οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά

59.11

Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων

59.12

Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων

59.13

Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

59.14

Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

74.20

Φωτογραφικές δραστηριότητες

74.30

Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας

77.11

Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

77.21

Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών

77.29

Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης

77.34

Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών

77.35

Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών

77.39.13

Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων

77.39.19.03 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων
79.11

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
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ΚΑΔ

Περιγραφή κλάδου

79.12

Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

79.90

Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

82.30

Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

85.51

Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση

85.52

Πολιτιστική εκπαίδευση

88.10

Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα
με αναπηρία, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος
για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), καθώς και τις Υπηρεσίες
επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11).

90.01

Τέχνες του θεάματος

90.02

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

90.03

Καλλιτεχνική δημιουργία

90.04

Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

91.02

Δραστηριότητες μουσείων

91.03

Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών

92.00.11

Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού

93.11

Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

93.12

Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων

93.13

Εγκαταστάσεις γυμναστικής

93.19

Άλλες αθλητικές δραστηριότητες

93.21

Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

93.29

Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

94.99.16.01 Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων
96.04

Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εκτός από υπηρεσίες
διαιτολογίας (96.04.10.01) και Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων
μονάδων συνδυασμού άσκησης, αισθητικής και δίαιτας) (96.04.10.02)

96.09.19.16 Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ. (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και Άλλες
εκδηλώσεις)
Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης
για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και
άλλων συμβουλών διαχείρισης αποκλειστικά προς και για ξενοδοχειακά καταλύματα
Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών
μονάδων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων της επικράτειας, όπως και
τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών ανά την επικράτεια.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Οικονομικών - ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Υφυπουργός Οικονομικών - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
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ΓΔΟΥ 217/2020
Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Ιούλιο 2020
15 Σεπτεμβρίου 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 και της παρ. 1α του άρθρου όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου έκτου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση
των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α'
68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “Μέτρα για
την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις” (A' 84) και β) της από 1-5-2020 Π.Ν.Π. “Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση
των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική
και οικονομική κανονικότητα” (Α' 90) και άλλες διατάξεις» (Α' 104).
4. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94), ιδίως το άρθρο
41.
5. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-6-2012) στο ελληνικό
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (Α' 265).
6. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α' 170 - Κ.Φ.Δ.),
όπως ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”
και άλλες διατάξεις» (Α' 112).
8. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α' 90 - Κ.Ε.Δ.Ε.),
ιδίως του άρθρου 83, όπως ισχύουν.
9. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2013/1303 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την
κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006» (ΕΕ L 347).
10. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19-03-2020 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ)
«Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη
διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης του COVID-19», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
11. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155).
12. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α' 121).
13. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός
των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).
14. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), σε συνδυασμό με το άρθρο 1
του π.δ. 84/2019 (Α' 123).
15. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192), σε συνδυασμό
με το άρθρο 2 του π.δ. 84/2019 (Α' 123).
16. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» (Α' 168), σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του π.δ. 84/2019 (Α' 123).
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17. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98, σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α' 133).
18. Την υπό στοιχεία Y44/5-8-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 3299).
19. Την υπ' αρ. 85847/11-08-2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη»
(Β' 3375).
20. Την υπό στοιχεία Υ2/09-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901).
21. Την υπ' αρ. 339/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051).
22. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 44074/11.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο
σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 13-7-2020 έως και 26-7-2020, προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 2797).
23. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 40380/26.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών
«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και
άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 29-6-2020
έως και 12-7-2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 2598).
24. Την υπό στοιχεία 60720/Ζ1/21.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων
και Υγείας «Τρόπος επαναλειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των δομών των Α.Ε.Ι. μετά την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τους» (Β' 1971).
25. Την υπό στοιχεία 39162 ΕΞ 15-04-2020 κοινή υπουργική απόφαση περί αποζημίωσης ειδικού
σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 (Β'
1457).
26. Την υπ' αρ. 41863/28-04-2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ένταξη
του έργου με ενάριθμο 2020ΣΕ05120000 και τίτλο «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση
επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων 2020 (ΑΔΑ: 6ΡΠΧ46ΜΤΛΡ-09Ψ).
27. Την υπ' αρ. 41787/27.4.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Προκήρυξη
της δράσης "Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19”» (Β' 1612).
28. Την υπ' αρ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής
απόφασης 46274/26-09-2014 (Β' 2573)» (Β' 2857).
29. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1140/2006 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δικαιολογητικά
εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς, ρυθμίσεις θεμάτων
εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής» (Β' 1862), όπως ισχύει.
30. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β' 968), όπως
ισχύει.
31. Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων,
λόγω των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19.
32. Την υπό στοιχεία 101695ΕΞ2020/14-09-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
33. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη, η οποία θα καλυφθεί από τη ΣΑΕ 051/2
του προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αποζημίωση ειδικού σκοπού
1. Καταβάλλεται αποζημίωση ειδικού σκοπού:
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α) ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ στους δικαιούχους της περ. α' του άρθρου 2, που
έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και για τους
οποίους ίσχυσαν ειδικά και έκτακτα μέτρα περί απαγόρευσης ή αναστολής λειτουργίας για προληπτικούς ή
κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, κατά τον μήνα Ιούλιο 2020,
β) ύψους τριακοσίων (300) ευρώ, στους δικαιούχους της περ. β' του άρθρου 2, που έχουν πληγεί
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και για τους οποίους ίσχυσαν
ειδικά και έκτακτα μέτρα περί απαγόρευσης ή αναστολής λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς
λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, κατά τον μήνα Ιούλιο 2020.
2. Η αποζημίωση της προηγούμενης παραγράφου είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη
στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε
οποιοδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δε δεσμεύεται και δε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη
φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους Δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα
πιστωτικά ιδρύματα.
3. Η αποζημίωση της παρ. 1 χορηγείται με βάση την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19-03-2020 ανακοίνωση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό
να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα το Τμήμα 3.10 αυτής.
Άρθρο 2
Δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν.
4387/2016 (Α' 85), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4670/2020 (Α' 43), οι ιδιοκτήτες
ατομικών επιχειρήσεων, οι κοινωνίες αστικού ή κληρονομικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα με
εξαίρεση τις κοινωνίες κληρονόμων εταίρων Ε.Π.Ε., καθώς και οι επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων,
ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των
ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και είκοσι (20)
εργαζόμενους, έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, κατ' άρθρο 4 του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) και των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας που έχουν
κυρωθεί από την Ελλάδα και είναι σε ισχύ, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού:
α) όπως αυτή καθορίζεται στην περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 1, εφόσον έχουν ενεργό κύριο
Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), στις 20-03-2020, έναν από τους περιγραφόμενους στο συνημμένο
πίνακα Ι, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα
ενεργού κατά την 20-03-2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο
συνημμένο πίνακα Ι, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού
έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20-03-2020
ή
β) όπως αυτή καθορίζεται στην περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 1, εφόσον έχουν ενεργό κύριο
Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), στις 20-03-2020, έναν από τους περιγραφόμενους στο συνημμένο
πίνακα ΙΙ, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα
ενεργού κατά την 20-03-2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο
συνημμένο πίνακα ΙΙ, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού
έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20-03-2020.
Άρθρο 3
Προϋποθέσεις δικαιώματος αποζημίωσης ειδικού σκοπού
Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να
πληρούνται σωρευτικά:
α) Η επιχείρηση έχει υποβάλει μέχρι και την 20ή Μαρτίου 2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος του
φορολογικού έτους 2018, με ποσό ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 της δήλωσης Ε3) μεγαλύτερο του
μηδενός. Εξαιρετικά, για τις επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών μετά την 1η Οκτωβρίου 2018 δεν απαιτείται
τα ακαθάριστα έσοδά τους να είναι μεγαλύτερα του μηδενός.
β) Η επιχείρηση έχει υποβάλει μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης όλες τις δηλώσεις
ΦΠΑ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 31η Ιουλίου 2020.
γ) Η επιχείρηση δεν είναι σε αδράνεια από την 1η Απριλίου 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα
στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ή
από τη μη υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ, μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης,
καθ' όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι και την 31η Ιουλίου 2020.
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δ) Δεν έχει ανασταλεί η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών,
σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1200/2015 απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
(εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό Μητρώο της Α.Α.Δ.Ε.
ε) Για επιχείρηση, η οποία πραγματοποιεί απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ πράξεις (εκροές) χωρίς δικαίωμα
έκπτωσης και απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ πράξεις (εκροές) με δικαίωμα έκπτωσης και από 1η Απριλίου
2019 και μετά έχει πραγματοποιήσει απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ πράξεις (εκροές) χωρίς δικαίωμα
έκπτωσης ή απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης, οι οποίες περιλαμβάνονται στη δήλωση
ΦΠΑ στον κωδικό 310 και 349, αντίστοιχα, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης να έχει τροποποιήσει τις
δηλώσεις ΦΠΑ περιόδων από 1η Απριλίου 2019 και μετά, περιλαμβάνοντας σε αυτές, στους κωδικούς 310,
311, 312 και 349, ποσά που αφορούν τις ως άνω απαλλασσόμενες και χωρίς δικαίωμα ή με δικαίωμα
έκπτωσης πράξεις (εκροές).
Άρθρο 4
Διαδικασία υποβολής και χορήγησης της αποζημίωσης
1. Η αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και την 25η Σεπτεμβρίου
2020, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Α.Α.Δ.Ε. «myBusinessSupport».
2. Η αίτηση περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων
των άρθρων 2 και 3 της παρούσας και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, με την οποία
δηλώνεται ότι:
α) ο δικαιούχος δεν απασχολεί εργαζόμενους ή απασχολεί μέχρι και είκοσι (20) εργαζομένους ή είναι
αυτοαπασχολούμενος ή ελεύθερος επαγγελματίας,
β) πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 3 της παρούσας.
3. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου
επιχείρησης που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της Α.Α.Δ.Ε.
4. Η αιτούσα επιχείρηση ενημερώνεται ψηφιακά από την Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με την έγκριση ή απόρριψη
της αίτησής της. Η αιτούσα επιχείρηση δύναται να υποβάλει στην πλατφόρμα «myBusinessSupport»
αίτημα επανεξέτασης, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ανωτέρω
ενημέρωσης. Η αρμόδια υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 5 απαντά στο αίτημα επανεξέτασης, βάσει των
στοιχείων και πληροφοριών που αιτείται και λαμβάνει από την Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 5 της
παρούσας απόφασης.
Άρθρο 5
Ειδικότερα θέματα χρηματοδότησης
1. Δικαιούχος, κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2013/1303 (L 347), για τους σκοπούς της παρούσας
δράσης, είναι η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
2. H χρηματοδότηση της παρούσας ειδικής αποζημίωσης εντάσσεται στη δράση, η οποία προκηρύχτηκε
με την υπ' αρ. 41787/27.4.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Προκήρυξη της
δράσης "Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19"» (Β' 1612).
3. Για τη διαδικασία χορήγησης της ειδικής αποζημίωσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ) και ειδικότερα τη διαδικασία της μεταφοράς των σχετικών ποσών από το ΠΔΕ και της πληρωμής
τους ισχύουν τα προβλεπόμενα στα σημεία 7 έως και 10 της υπ' αρ. 41787/27.4.2020 απόφασης του
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β' 1612).
4. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών υποχρεούται:
α) Να συγκεντρώνει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά τα προβλεπόμενα στο σημείο 87 του Προσωρινού Πλαισίου.
β) Να τηρεί για δέκα (10) έτη, από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης, λεπτομερή αρχεία όσον
αφορά τη χορήγηση ενισχύσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, τα οποία
να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία (δικαιολογητικά έγγραφα και παραστατικά) που είναι αναγκαία για να
πιστοποιηθεί η τήρηση των προϋποθέσεων της παρούσας από οποιοδήποτε αρμόδιο εθνικό ή ευρωπαϊκό
όργανο ελέγχου. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή
πρωτοτύπων, ή αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων,
περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που
υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
γ) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που προκύπτει εκ του ρόλου της ως «δικαιούχος» της
δράσης, όπως αυτές περιγράφονται στην οικεία απόφαση ένταξης.
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δ) Να διαβιβάζει στοιχεία που περιέχουν υπόνοια απάτης στις αρμόδιες αρχές, στο πλαίσιο της Εθνικής
και Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την καταπολέμηση της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις. Λεπτομερής
αναφορά για την «Καταπολέμηση της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις» υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ
(www.espa.gr) και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο https://www.espa.gr/el/Pages/staticAntiFraudPolicy.aspx.
ε) Να αποδέχεται τη συμπερίληψή της στον κατάλογο των πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
που δημοσιοποιεί η οικεία Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης στις διαδικτυακές πύλες www.ependyseis.gr,
www.espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ)
2013/1303, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης,
ημερομηνία έναρξης της πράξης, καταληκτική ημερομηνία πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό
συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία
της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης.
στ) Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας, που προβλέπονται στο Παράρτημα XII
του Κανονισμού (ΕΕ) 2013/1303 και ειδικότερα:
αα) να ενημερώνει το κοινό σχετικά με τη στήριξη που έχει λάβει από τα Ταμεία:
i) παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο του, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογης προς το
επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη
χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση,
ii) τοποθετώντας τουλάχιστον μία αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με το έργο (ελάχιστο μέγεθος Α3),
που περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό,
όπως η είσοδος σε ένα κτίριο,
ββ) να εξασφαλίζει ότι οι λήπτες της ενίσχυσης στην πράξη έχουν ενημερωθεί για τη χρηματοδότηση από
το ΕΣΠΑ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
5. Η Α.Α.Δ.Ε. υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της υπηρεσίας της παρ. 1 κάθε απαιτούμενη
πληροφορία σχετική με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 6
Υποχρεώσεις ληπτών της ενίσχυσης
1. Οι λήπτες της αποζημίωσης υποχρεούνται να υποβάλουν στα αρμόδια όργανα κάθε σχετικό
στοιχείο, έγγραφο ή άλλη πληροφορία τους ζητηθεί, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα αποτίμησης και
αξιολόγησης της δράσης.
2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας ή υποβολή ψευδών στοιχείων, η
αποζημίωση είναι επιστρεπτέα κατά τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που επλήγησαν κατά τον
μήνα Ιούλιο 2020 και εμπίπτουν στην περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 1. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ
συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων, εκτός όσων
υπάγονται στις αναφερόμενες εξαιρέσεις.
ΚΑΔ

ΚΛΑΔΟΣ

56.10.19.07 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο σε ΑΕΙ
88.10

Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), με
εξαίρεση: τις υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους
και άτομα με αναπηρία (88.10.10),
τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (88.10.11),
τις υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες (88.10.13),
τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης για άτομα με αναπηρίες (88.10.14), τις
υπηρεσίες που παρέχονται σε εγκαταστάσεις ορφανοτροφείων

92.00.11.00 Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού
92.00.11.02 Υπηρεσίες χαρτοπαικτικής λέσχης
93.29.19.04 Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού ή φαγητού)
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που επλήγησαν κατά τον
μήνα Ιούλιο 2020 και εμπίπτουν στην περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 1. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ
συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων, εκτός όσων
υπάγονται στις αναφερόμενες εξαιρέσεις.
ΚΑΔ

ΚΛΑΔΟΣ

56.29.20.04 Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία)
56.29.20.05 Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που
αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα
(take away)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Οικονομικών - ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Υφυπουργός Οικονομικών - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΓΔΟΥ 218/2020
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών
και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με
τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω
της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 1645)
15 Σεπτεμβρίου 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του άρθρου τρίτου του Μέρους Α' της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α'
75), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο της
από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 84), που
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α' 104) και ειδικότερα της παρ. 3 αυτού.
2. Το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το στοιχείο β'
της παρ. 3 του άρθρου αυτού.
3. Τον υπ' αρ. 2013/1407 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (L 352).
4. Τον υπ' αρ. 2014/ 651 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της
Συνθήκης (L 187).
5. Τον υπ' αρ. 2013/1301 Κανονισμό (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών
διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση
του υπ' αρ. 1080/2006 (L 347) Κανονισμού (ΕΚ), όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/460
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ης Μαρτίου 2020 (L 99) και ειδικότερα την τροποποίηση της παρ. 1
του άρθρου 3 του 2013/1301 Κανονισμού.
6. Τον υπ' αρ. 2013/1303 Κανονισμό (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του υπ' αρ. 1083/2006 (L 347) Κανονισμού
(ΕΚ) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό
πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της
τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (Α' 265), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
9. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143) και ειδικότερα τα άρθρα 23, 56, 78,
79 και 80.
10. Τις διατάξεις της παρ. 4 της υποπαρ. Β.10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4172/2013» (Α' 107).
11. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια'' και άλλες διατάξεις» (Α' 112).
12. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α' 90), όπως ισχύουν.
13. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155).
14. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α' 121).
15. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).
16. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού
Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α' 103).
17. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).
18. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192).
19. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145).
20. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α' 133).
21. Την υπό στοιχεία Y44/5.8.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη » (Β'3299).
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22. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901).
23. Την υπ' αρ. 85847/11.08.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β'
3375).
24. Την υπ' αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051).
25. Την υπ' αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ' αρ.
39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) καθώς και την υπ' αρ. 5294 ΕΞ 17-01-2020
απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
26. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Διαδικασία και Προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας
προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου
του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 1645), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 101/15.5.2020 (Β'
1862) όμοια απόφαση.
27. Την υπό στοιχεία Α.1076/2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή
Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (Β' 1135), όπως
τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Α.1080/2020 (Β' 1294) και Α.1091/2020 (Β' 1466) όμοιες αποφάσεις.
28. Την υπό στοιχεία137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β' 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο
“Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β' 1822) υπουργικής
απόφασης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης
πράξεων"”» (Β' 5968), όπως ισχύει.
29. Την υπ' αρ. 134453/23.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού
και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αρ. 46274/22.9.2014 (Β' 2573) κοινής υπουργικής
απόφασης» (Β' 2857).
30. Την υπό στοιχεία 126829/EΥΘΥ1217/8.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες
ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού
προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20142020 σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014» (Β' 2784).
31. Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων που πλήττονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19.
32. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β' 1645), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για τη
διευκρίνιση τεχνικών θεμάτων.
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33. Την υπό στοιχεία 101602ΕΞ2020/14-9-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Οικονομικών.
34. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης
και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας
προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου
του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 1645), ως εξής:
1. Στην περ. β της παρ. 7 του άρθρου 8, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για την πλήρωση της προϋπόθεσης του προηγούμενου εδαφίου, από τον αριθμό των εργαζομένων που
απασχολούσαν οι επιχειρήσεις κατά την 31η Μαρτίου 2020, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα
συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς
παραιτήσεις.»
2. Στην παρ.1 του άρθρου 9 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 31η Μαρτίου
2020, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας
ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις.»
Η παρούσα ισχύει για τις καταβολές ενισχύσεων της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Οικονομικών - ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Υφυπουργός Οικονομικών - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΓΔΟΥ 219/2020
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 148/3.7.2020 απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης
ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά
τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β' 2729)
15 Σεπτεμβρίου 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του άρθρου τρίτου του Μέρους Α' της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α'
75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο
της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α' 104) και ειδικότερα της παρ. 3 αυτού.
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2. Το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το στοιχείο β'
της παρ. 3 του άρθρου αυτού.
3. Τον κανονισμό (ΕΕ) 2013/1407 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας (L 352).
4. Τον κανονισμό (ΕΕ) 2014/651 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της
Συνθήκης (L 187).
5. Τον κανονισμό (ΕΕ) 2013/1301 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων
σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) υπ' αρ. 1080/2006 (L 347), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/460 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ης Μαρτίου 2020 (L 99) και ειδικότερα την τροποποίηση της παρ. 1 του
άρθρου 3 του Κανονισμού 2013/1301.
6. Τον κανονισμό (ΕΕ) 2013/1303 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ' αρ. 1083/2006 (L 347), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) υπ' αρ. C(2020) 1863/19.03.2020 «Προσωρινό
πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της
τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (Α' 265), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
9. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143) και ειδικότερα τα άρθρα 23, 56, 78,
79 και 80.
10. Τις διατάξεις της παρ. 4 της υποπαρ. Β.10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4172/2013» (Α' 107).
11. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια'' και άλλες διατάξεις» (Α' 112).
12. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α' 90), όπως ισχύουν.
13. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155).
14. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α' 121).
15. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).
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16. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού
Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α' 103).
17. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).
18. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192).
19. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145).
20. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α' 133).
21. Tην υπό στοιχεία Y44/5.8.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 3299).
22. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901).
23. Την αριθ. 85847/11.08.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β'
3375).
24. Την υπ' αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051).
25. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 131/13.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη
μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β' 2276).
26. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Διαδικασία και Προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας
προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου
του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 1645), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 101/15.5.2020 (Β'
1862) όμοια απόφαση.
27. Την υπό στοιχεία Α.1076/2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή
Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (Β' 1135), όπως
τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Α.1080/2020 (Β' 1294) και Α.1091/2020 (Β' 1466) όμοιες αποφάσεις.
28. Την υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ1016/2018 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Αντικατάσταση της υπ' αρ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β' 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο
“Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αρ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β' 1822) υπουργικής απόφασης
"Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020-Έλεγχοι νομιμότητας
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και
Ενδιάμεσους Φορείς-Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων"» (Β' 5968),
όπως ισχύει.
29. Την υπ' αρ. 134453/23.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού
και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (Β' 2573)» (Β'
2857).
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30. Την υπό στοιχεία 126829/EΥΘΥ1217/8.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες
ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού
προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20142020 σύμφωνα με το άρ. 22 του ν. 4314/2014» (Β' 2784).
31. Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων που πλήττονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19.
32. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 148/03.07.2020 απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β' 2729), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για τη
διευκρίνιση τεχνικών θεμάτων.
33. Την υπό στοιχεία 2/35404/ΔΠΓΚ/15-09-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής
Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών.
34. Την υπό στοιχεία 101608ΕΞ2020/14-09-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
35. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 148/03.07.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή
επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης
της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β' 2729), ως εξής:
1. Στην περ. β της παρ. 7 του άρθρου 10, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για την πλήρωση της προϋπόθεσης του προηγούμενου εδαφίου, από τον αριθμό των εργαζομένων που
απασχολούσαν οι επιχειρήσεις κατά την 1η Ιουνίου 2020, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα
συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς
παραιτήσεις».
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 11 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Ιουνίου
2020, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας
ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις».
Η παρούσα ισχύει για τις καταβολές ενισχύσεων της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 148/03.07.2020 απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Οικονομικών - ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Υφυπουργός Οικονομικών - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
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ΓΔΟΥ 223/2020
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 217/15.09.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
«Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Ιούλιο 2020» (Β' 3948)
22 Σεπτεμβρίου 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 1α του άρθρου όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής
λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4683/2020 (Α' 83), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου έκτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα
μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη
της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης» (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση
των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική
και οικονομική κανονικότητα» (Α' 90) και άλλες διατάξεις» (Α' 104).
4. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94), ιδίως το άρθρο 41.
5. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (Α' 265).
6. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α' 170), όπως ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια'' και άλλες διατάξεις» (Α' 112).
8. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α' 90), όπως ισχύουν,
ιδίως το άρθρο 83.
9. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2013/1303 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ' αρ. 1083/2006» (L 347).
10. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό
πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της
τρέχουσας έξαρσης του COVID-19», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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11. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155).
12. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α' 121).
13. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).
14. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του
π.δ. 84/2019 (Α' 123).
15. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192), σε συνδυασμό με
το άρθρο 2 του π.δ. 84/2019 (Α' 123).
16. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» (Α' 168), σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του π.δ. 84/2019 (Α' 123).
17. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α' 133).
18. Την υπό στοιχεία Y44/5.8.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 3299).
19. Την υπ' αρ. 85847/11.08.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β'
3375).
20. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901).
21. Την υπ' αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051).
22. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.44074/11.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο
σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 13.7.2020 έως και 26.7.2020, προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 2797).
23. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 40380/26.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών
«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και
άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 29.6.2020
έως και 12.7.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 2598).
24. Την υπό στοιχεία 60720/Ζ1/21.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και
Υγείας «Τρόπος επαναλειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(Α.Ε.Ι.) και των δομών των Α.Ε.Ι. μετά την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τους» (Β' 1971).
25. Την υπό στοιχεία 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση
επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 1457).
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26. Την υπ' αρ. 41863/28.04.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ένταξη
του έργου με ενάριθμο 2020ΣΕ05120000 και τίτλο «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση
επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» στο ΠΔΕ 2020 (ΑΔΑ:
6ΡΠΧ46ΜΤΛΡ-09Ψ).
27. Την υπ' αρ. 41787/27.4.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Προκήρυξη της
δράσης "Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19”» (Β' 1612).
28. Την υπ' αρ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση με τίτλο «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των
δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής
υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (Β' 2573)» (Β' 2857).
29. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1140/2006 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δικαιολογητικά εξόφλησης
τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς, ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων
πληρωμής ή επιστροφής» (Β' 1862), όπως ισχύει.
30. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β' 968), όπως ισχύει.
31. Την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 217/15.09.2020
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Ιούλιο 2020» (Β' 3948).
32. Την υπό στοιχεία 105331ΕΞ2020/22-9-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
33. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020,
αποφασίζουμε:
Η παρ. 1 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 217/15.09.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β' 3948),
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και την 28η Σεπτεμβρίου
2020, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport».»
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Οικονομικών - ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Υφυπουργός Οικονομικών - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
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ΓΔΟΥ 224/2020
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της
εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 1457), όπως ισχύει
25 Σεπτεμβρίου 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα
μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη
της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης» (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), όπως αυτή
αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για
την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 84) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α' 104) και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4684/ 2020 «Κύρωση της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις» (A' 75) και άλλες διατάξεις» (Α' 86).
2. Το άρθρο έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας
και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας
διοίκησης» (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83).
3. Το άρθρο 12 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A' 84) και β) της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α' 90) και άλλες διατάξεις (Α'
104).
4. Τον ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94), ιδίως το άρθρο 41.
5. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (Α' 265).
6. Τον ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α' 170 - Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.
7. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια'' και άλλες
διατάξεις» (Α' 112).
8. Το ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α' 90 - Κ.Ε.Δ.Ε.), ιδίως το άρθρο 83,
όπως ισχύουν.
9. Του κανονισμού 1303/2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο
Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπό
στοιχεία 1083/2006» (ΕΕ L 347 της 20.12.2013).
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10. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 «Προσωρινό
πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της
τρέχουσας έξαρσης του COVID-19», όπως ισχύει.
11. Τις υπό στοιχεία C(2020) 3189 final/11.5.2020 και C(2020) 5376 final/30.7.2020 εγκριτικές αποφάσεις
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
12. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155).
13. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α' 121).
14. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).
15. Το π.δ. 147/2017 (Α' 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 84/2019 (Α' 123).
16. Το π.δ. 142/2017 (Α' 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
1 του π.δ. 84/2019 (Α' 123).
17. Το π.δ. 134/2017 (Α' 168) «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του π.δ. 84/2019 (Α' 123).
18. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
19. Την υπό στοιχεία Y44/5.8.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 3299).
20. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901).
21. Την υπό στοιχεία 85847/11.08.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β'
3375).
22. Την υπ' αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051).
23. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β' 968), όπως ισχύει.
24. Την απόφαση Υπουργού Οικονομικών, ΠΟΛ 1140/2006, «Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής
ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς, ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή
επιστροφής» (Β' 1862), όπως ισχύει.
25. Την υπό στοιχεία 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση
επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 1457), όπως ισχύει.
26. Την ανάγκη τροποποίησης και απλοποίησης των υποχρεώσεων των δικαιούχων - ληπτών της
ενίσχυσης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
27. Την υπό στοιχεία 100182 ΕΞ 2020/10.09.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

www.solcrowe.gr /// 279

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ / ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

28. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού πέραν αυτής που έχει προβλεφθεί κατά την έκδοση της υπό στοιχεία 39162 ΕΞ
2020/15.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων,
αποφασίζουμε:
Η υπό στοιχεία 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 3 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Από τον αριθμό των θέσεων εργασίας προς διατήρηση εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα
συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου και οι οικειοθελείς
παραιτήσεις.».
2. Η παρ. 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η ανωτέρω υπηρεσία υποχρεούται:
α) Να συγκεντρώνει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τα προβλεπόμενα στο σημείο 87 του Προσωρινού Πλαισίου.
β) Να τηρεί για δέκα (10) έτη, από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης, λεπτομερή αρχεία όσον
αφορά τη χορήγηση ενισχύσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, τα οποία
να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία (δικαιολογητικά έγγραφα και παραστατικά) που είναι αναγκαία για να
πιστοποιηθεί η τήρηση των προϋποθέσεων της παρούσας από οποιοδήποτε αρμόδιο εθνικό ή ευρωπαϊκό
όργανο ελέγχου. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή
πρωτοτύπων, ή αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων,
περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν
μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
γ) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που προκύπτει εκ του ρόλου της ως «δικαιούχος» της
δράσης, όπως αυτές περιγράφονται στην οικεία απόφαση ένταξης.
δ) Να διαβιβάζει στοιχεία που περιέχουν υπόνοια απάτης στις αρμόδιες αρχές, στο πλαίσιο της Εθνικής και
Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την καταπολέμηση της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις. Λεπτομερής αναφορά
για την «Καταπολέμηση της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις» υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ
(www.espa.gr) και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο https://www.espa.gr/el/Pages/staticAntiFraudPolicy.aspx.».
ε) Να αποδέχεται τη συμπερίληψή της στον κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η οικεία
ΕΥΔ στις διαδικτυακές πύλες www.ependyseis.gr, www.espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και
στο παράρτημα ΧΙΙ του κανονισμού 1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του δικαιούχου και
της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης της πράξης, καταληκτική ημερομηνία πράξης,
συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας ή άλλη κατάλληλη
ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης.
στ) Να λαμβάνει όλα τα μέρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που προβλέπονται στο παράρτημα XII του
κανονισμού 1303/2013 και ειδικότερα:
αα) να ενημερώνει το κοινό σχετικά με την στήριξη που έχει λάβει από τα Ταμεία:
i) παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο του, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογης προς το
επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη
χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση,
ii) τοποθετώντας τουλάχιστον μία αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με το έργο (ελάχιστο μέγεθος Α3), που
περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η
είσοδος σε ένα κτίριο,
ββ) να εξασφαλίζει ότι οι λήπτες της ενίσχυσης στην πράξη έχουν ενημερωθεί χρηματοδότηση από το
ΕΣΠΑ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)».
3. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
Υποχρεώσεις ληπτών της ενίσχυσης
1. Οι λήπτες της αποζημίωσης υποχρεούνται να υποβάλουν στα αρμόδια όργανα κάθε σχετικό στοιχείο,
έγγραφο ή άλλη πληροφορία τους ζητηθεί, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα αποτίμησης και
αξιολόγησης της δράσης.
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2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας ή υποβολή ψευδών στοιχείων, η
αποζημίωση είναι επιστρεπτέα κατά τις κείμενες διατάξεις».
4. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Οικονομικών - ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Υφυπουργός Οικονομικών - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΓΔΟΥ 225/2020
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 134/16.06.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
«Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Μάιο 2020» (Β' 2377)
25 Σεπτεμβρίου 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 και της παρ. 1α του άρθρου όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας
της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83).
2. Το άρθρο έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας
και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας
διοίκησης» (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83).
3. Το άρθρο 12 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση
των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις» (A' 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα» (Α' 90) και άλλες διατάξεις (Α' 104).
4. Τον ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94) και ιδίως το άρθρο 41.
5. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (Α' 265).
6. Τον ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α' 170 - Κώδικας Φορολογικής
Διαδικασίας).
7. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες
διατάξεις» (Α' 112).
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8. Το ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α' 90 - Κώδικας Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων), ιδίως το άρθρο 83.
9. Τον Κανονισμό υπ' αρ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου
2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ' αρ. 1083/2006» (ΕΕ L 347
της 20.12.13).
10. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) υπ' αρ. C(2020) 1863/19.03.2020 «Προσωρινό
πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της
τρέχουσας έξαρσης του COVID-19».
11. Τις υπό στοιχεία C(2020) 3189 final/ 11.5.2020 και C(2020) 5376 final/ 30.7.2020 εγκριτικές αποφάσεις
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
12. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155).
13. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α' 121).
14. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).
15. Το π.δ. 147/2017 (Α' 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 84/2019 (Α' 123).
16. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
1 του π.δ. 84/2019 (Α' 123).
17. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων» (Α' 168), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του π.δ. 84/2019 (Α' 123).
18. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α' 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).
19. Την υπό στοιχεία Y44/5.8.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη » (Β' 3299).
20. Την υπ' αρ. 85847/11.08.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β'
3375).
21. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901).
22. Την υπ' αρ. 339/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051).
23. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β' 968).
24. Την υπ' αρ. 134453/23.12.2015 κοινή υπουργική απόφαση με τίτλο «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των
δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) (Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ'
αρ. 46274/26.09.2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 2573)» (Β' 2857).
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25. Την υπ' αρ. 41787/27.4.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Προκήρυξη της
δράσης "Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19"» (Β' 1612).
26. Την υπ' αρ. 41863/28.04.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ένταξη
του έργου με ενάριθμο 2020ΣΕ05120000 και τίτλο «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση
επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» στο Π.Δ.Ε. 2020 (ΑΔΑ:
6ΡΠΧ46ΜΤΛΡ-09Ψ).
27. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1140/2006 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δικαιολογητικά εξόφλησης
τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς, ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων
πληρωμής ή επιστροφής» (Β' 1862), όπως ισχύει.
28. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 134/16.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση
επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Μάιο 2020» (Β'
2377).
29. Την ανάγκη τροποποίησης και απλοποίησης των υποχρεώσεων των δικαιούχων - ληπτών της
ενίσχυσης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
30. Την υπό στοιχεία 100189 ΕΞ 2020/10.09.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
31. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού πέραν αυτής που έχει προβλεφθεί κατά την έκδοση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ
134/16.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων,
αποφασίζουμε:
Η υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 134/16.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τροποποιείται ως εξής:
1. Η παρ. 4 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η ανωτέρω υπηρεσία υποχρεούται:
α) Να συγκεντρώνει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τα προβλεπόμενα στο σημείο 87 του Προσωρινού Πλαισίου.
β) Να τηρεί για δέκα (10) έτη, από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης, λεπτομερή αρχεία όσον
αφορά τη χορήγηση ενισχύσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, τα οποία
να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία (δικαιολογητικά έγγραφα και παραστατικά) που είναι αναγκαία για να
πιστοποιηθεί η τήρηση των προϋποθέσεων της παρούσας από οποιοδήποτε αρμόδιο εθνικό ή ευρωπαϊκό
όργανο ελέγχου. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή
πρωτοτύπων, ή αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων,
περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν
μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
γ) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που προκύπτει εκ του ρόλου της ως «δικαιούχος» της
δράσης, όπως αυτές περιγράφονται στην οικεία απόφαση ένταξης.
δ) Να διαβιβάζει στοιχεία που περιέχουν υπόνοια απάτης στις αρμόδιες αρχές, στο πλαίσιο της Εθνικής και
Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την καταπολέμηση της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις. Λεπτομερής αναφορά
για την «Καταπολέμηση της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις» υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ
(www.espa.gr) και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο https://www.espa.gr/el/Pages/staticAntiFraudPolicy.aspx.».
ε) Να αποδέχεται τη συμπερίληψή της στον κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η οικεία
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης στις διαδικτυακές πύλες www.ependyseis.gr,www.espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Κανονισμού υπ' αρ. 1303/2013 και στο οποίο αναφέρονται:
η ονομασία του δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης της πράξης,
καταληκτική ημερομηνία πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός
κώδικας ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της
πράξης.
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στ) Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του
Κανονισμού υπ' αρ. 1303/2013 και ειδικότερα:
αα) να ενημερώνει το κοινό σχετικά με την στήριξη που έχει λάβει από τα Ταμεία:
i) παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο του, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογης προς το
επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη
χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση,
ii) τοποθετώντας τουλάχιστον μία αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με το έργο (ελάχιστο μέγεθος Α3), που
περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η
είσοδος σε ένα κτίριο,
ββ) να εξασφαλίζει ότι οι λήπτες της ενίσχυσης στην πράξη έχουν ενημερωθεί για τη χρηματοδότηση από
το ΕΣΠΑ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).».
2. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
Υποχρεώσεις ληπτών της ενίσχυσης»
1. Οι λήπτες της αποζημίωσης υποχρεούνται να υποβάλουν στα αρμόδια όργανα κάθε σχετικό στοιχείο,
έγγραφο ή άλλη πληροφορία τους ζητηθεί, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα αποτίμησης και
αξιολόγησης της Δράσης.
2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας ή υποβολή ψευδών στοιχείων, η
αποζημίωση είναι επιστρεπτέα κατά τις κείμενες διατάξεις.».
3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Οικονομικών - ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Υφυπουργός Οικονομικών - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Ε.2141/2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 4690/2020 (Α' 104 ) «Κύρωση: α) της
από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α'84) και β) της από
1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική
κανονικότητα» (Α'90) και άλλες διατάξεις» και παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή
τους
28 Αυγούστου 2020
Με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 14 «Παράταση προθεσμιών καταβολής
βεβαιωμένων οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής, αναστολή είσπραξης
ληξιπρόθεσμων οφειλών και συμψηφισμός κατά 25% με βεβαιωμένες οφειλές για τους εκμισθωτές
ακινήτων» του ν. 4690/2020 (Α' 104) και παρέχονται οδηγίες για την ενιαία εφαρμογή τους.
Αναλυτικότερα:
Α. Δικαιούχοι
Τα φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα σε πρόσωπα, τα οποία στο πλαίσιο των μέτρων
αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 απαλλάσσονται από την καταβολή ποσοστού
σαράντα τοις εκατό (40%) του συμφωνηθέντος μισθώματος.
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Ειδικότερα:
i. φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν κύρια κατοικία σε εργαζόμενους ή συζύγους ή έτερα μέρη συμφώνου
συμβίωσης εργαζομένων σε επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις
20/03/2020 τους αναφερόμενους στο συνημμένο στις σχετικές αποφάσεις, όπως εξειδικεύονται στην
επόμενη ενότητα Β, πίνακα, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών, ή των οποίων τα
ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/03/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους
αναγραφόμενους στο συνημμένο στις σχετικές αποφάσεις, όπως εξειδικεύονται στην επόμενη ενότητα Β,
πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018,
είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/03/2020, των οποίων
η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή
δημόσιας αρχής, είτε λόγω της εφαρμογής του μέτρου της περίπτωσης α' της υποπαραγράφου 2Α του
εντέκατου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), για τον μήνα ή τους
μήνες για τους οποίους χορηγούνται τα κατωτέρω αναφερόμενα ευεργετήματα
ii. φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητο για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνων εξαρτώμενων
μελών, τα οποία φοιτούν σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους,
εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας υπάγεται στους μισθωτούς της προηγούμενης περίπτωσης
iii. φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα σε ναυτικούς ή συζύγους ή έτερα μέρη συμφώνου
συμβίωσης των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή σύμφωνα με την παρ.2 του
εξηκοστού τρίτου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'75) όπως κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του ν.4684/2020, για τον μήνα ή τους μήνες για τους οποίους χορηγούνται τα κατωτέρω
αναφερόμενα ευεργετήματα.
Β. Ευεργετήματα
Παράταση προθεσμιών καταβολής και αναστολή είσπραξης οφειλών
I. Παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των
φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητα σε πρόσωπα, τα οποία στο πλαίσιο των μέτρων
αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID- 19 απαλλάσσονται από την καταβολή ποσοστού
σαράντα τοις εκατό (40%) του συμφωνηθέντος μισθώματος, κατά περίπτωση, ως εξής:
1 μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα
οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και την 31/03/2020, των φυσικών προσώπων της
ανωτέρω κατηγορίας δικαιούχων Α i (σχετ. ο πίνακας ΚΑΔ της Α. 1061/2020 (Β' 1043/26.03.2020))
2 μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα
οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 01/04/2020 έως και την 30/04/2020, των φυσικών προσώπων των
ανωτέρω κατηγοριών δικαιούχων Α i, ii (σχετ. οι πίνακες ΚΑΔ των Α.1075/2020 (Β' 1160/03.04.2020) και
Α.1086/2020 (Β' 1388/14.04.2020)) καθώς και της κατηγορίας Α iii
3 μέχρι και την 30/09/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα
οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 01/05/2020 έως και την 31/05/2020, των φυσικών προσώπων των
ανωτέρω κατηγοριών δικαιούχων Α i, ii (σχετ. και οι πίνακες ΚΑΔ της Α. 1108/2020 (Β' 1822/13.05.2020))
καθώς και της κατηγορίας Α iii
4 μέχρι και την 31/10/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα
οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 01/06/2020 έως και την 30/06/2020, των φυσικών προσώπων των
ανωτέρω κατηγοριών δικαιούχων Α i, ii, (σχετ. και οι πίνακες ΚΑΔ των Α. 1148/2020 (Β' 2398/17.06.2020)),
καθώς και της κατηγορίας Α iii
Αναλόγως παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής
καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. Κατ' εξαίρεση, δεν παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων
ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βάσει δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.

www.solcrowe.gr /// 285

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ / ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

II. Αναστέλλεται:
1 μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 11/03/2020 οφειλών
των φυσικών προσώπων της ανωτέρω κατηγορίας δικαιούχων Α i (σχετ. και ο πίνακας ΚΑΔ της Α.
1061/2020 (Β' 1043/26.03.2020))
2 μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 01/04/2020 οφειλών
των φυσικών προσώπων των ανωτέρω κατηγοριών δικαιούχων Α i, ii, (σχετ. και οι πίνακες ΚΑΔ των
Α.1075/2020 (Β' 1160/03.04.2020) & Α.1086/2020 (Β' 1388/14.04.2020)) καθώς και της κατηγορίας Α iii
3 μέχρι και την 30/09/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 01/05/2020 οφειλών
των φυσικών προσώπων των ανωτέρω κατηγοριών δικαιούχων Α i, ii, (σχετ. και οι πίνακες ΚΑΔ της Α.
1108/2020 (Β' 1822/13.05.2020)) καθώς και της κατηγορίας Α iii
4 μέχρι και την 31/10/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά την 01/06/2020 οφειλών
των κάτωθι φυσικών προσώπων των ανωτέρω κατηγοριών δικαιούχων Α i, ii, (σχετ. και οι πίνακες ΚΑΔ της
Α. 1148/2020 (Β' 2398/17.06.2020)) καθώς και της κατηγορίας Α iii
III. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της
αναστολής.
Ευεργέτημα συμψηφισμού / έκπτωσης είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
I. Συμψηφίζεται με άλλες βεβαιωμένες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής
στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής από τις 31/07/2020 και
μετά, ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί των βεβαιωμένων (μη ληξιπρόθεσμων) στις
Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών καθώς και των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής
των φυσικών προσώπων
i. της ανωτέρω κατηγορίας δικαιούχων Α i, με καταληκτική ημερομηνία καταβολής εντός του μηνός
Μαρτίου, εφόσον αυτές καταβλήθηκαν και εξοφλήθηκαν εμπρόθεσμα, από 11/03/2020 μέχρι και
31/03/2020.
ii. των ανωτέρω κατηγοριών δικαιούχων Α i, ii, με καταληκτική ημερομηνία καταβολής εντός του μηνός
Απριλίου, εφόσον αυτές καταβλήθηκαν και εξοφλήθηκαν εμπρόθεσμα, από 11/03/2020 μέχρι και
30/4/2020.
iii. των ανωτέρω κατηγοριών δικαιούχων Α i, ii, iii με καταληκτική ημερομηνία καταβολής εντός του μηνός
Μαΐου, εφόσον αυτές καταβλήθηκαν και εξοφλήθηκαν εμπρόθεσμα, από 11/03/2020 μέχρι και 15/6/2020
(σχετ. και η Α. 1126/2020 (Β'2166/04.06.2020).
iv. των ανωτέρω κατηγοριών δικαιούχων Α i, ii, iii με καταληκτική ημερομηνία καταβολής εντός του μηνός
Ιουνίου, εφόσον αυτές καταβλήθηκαν και εξοφλήθηκαν εμπρόθεσμα, από 11/03/2020 μέχρι και 30/6/2020.
II. Σε περίπτωση οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, εκπίπτει
ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ποσού της δόσης της ρύθμισης.
Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα καταβολής εμπρόθεσμα του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του
ποσού της δόσης της ρύθμισης/διευκόλυνσης με ημερομηνίες καταβολής μετά την 30.5.2020, των μηνών
Μαΐου και Ιουνίου. Σε περίπτωση καταβολής περισσότερο του εβδομήντα πέντε τοις εκατό 75% (μετά την
30.5.2020) για τη διαφορά θα έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5 της με αριθ.
Ε.2046/9.4.2020 εγκυκλίου. Αν, ωστόσο, οι δόσεις ρύθμισης/διευκόλυνσης των εν λόγω μηνών
καταβληθούν και εξοφληθούν πριν τις 30.5.2020 τότε ισχύουν τα ανωτέρω αναφερόμενα στην υποενότητα
Γ I.
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III. Από το ανωτέρω ευεργέτημα συμψηφισμού / έκπτωσης 25% εξαιρούνται:
α. οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους
ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής.

φόρους

εκτός

εάν

τελούν

σε

καθεστώς

β. οφειλές υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου είτε είναι ρυθμισμένες είτε όχι,
γ. οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και
δ. οι δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βάσει δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.
Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε.
Γεώργιος Πιτσιλής

Αριθμ. οικ. 30742/1002/28.7.2020
Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για
την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την
οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 (Π.Ν.Π.)
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (Α’ 55)
28 Ιούλιος 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 4 της από 11.03.2020 (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’55), όπως
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως ισχύει.
3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
4. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α’ 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
5. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» (Α’ 168), όπως ισχύει.
6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει.
7. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
9. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
10. Την υπ’ αρ. 340/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3051).
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11. Την υπ’ αρ. 40331/Δ1.13521/13.09.2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ»
(Β’ 3520), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την υπ’αρ. 14556/448/07.04.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας «Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην
αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως προς
την οργάνωση χρόνου εργασίας και της άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π.
“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Α’ 55)» (Β΄1208).
13. Την υπ’ αρ. 16135/499/23-4-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας « Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην
αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως προς
την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του” (Α’ 55)» (Β’ 1566).
14. Την υπ’αρ. 20788/610/29.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας «Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην
αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως προς
την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του“ (Α’ 55)» (Β΄ 2083).
15. Την υπ’ αρ. οικ. 26308/768/30-6-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας «Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην
αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως προς
την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του“ (Α’ 55)» (Β’ 2684).
16. Την επιτακτική ανάγκη στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων – εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα και τη
συνεχή ανάγκη λήψης έκτακτων και προσωρινών μέτρων της πολιτείας για την αντιμετώπιση και τον
περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και την πορεία εξέλιξης του φαινομένου.
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την υπ’ αρ.
οικ. 30165/1631/23-07-2020 εισήγηση ΓΔΟΥ του παραπάνω Υπουργείου,
αποφασίζουμε:
Παράταση δυνατότητας προσφυγής στο σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας
Η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον
εργαζόμενο στον προβλεπόμενο, από την ατομική σύμβαση, τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το
σύστημα της εξ΄ αποστάσεως εργασίας, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την
παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
(Α'55), ως κυρώθηκε και ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου, παρατείνεται
μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2020.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1ης Αυγούστου 2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Ιουλίου 2020
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
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173837/2020
Παράταση μέχρι 31/08/2020 της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των Α.Π.Δ. Ιουνίου
2020 και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών της ίδιας μισθολογικής περιόδου για: α)
εργαζόμενους ενταχθέντες τον μήνα Ιούνιο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, β) εποχικά
εργαζόμενους με δικαίωμα επαναπρόσληψης, για τους οποίους ανεστάλησαν οι
συμβάσεις εργασίας τους τον Ιούνιο 2020 και γ) εποχικά εργαζόμενους χωρίς δικαίωμα
επαναπρόσληψης, οι οποίοι επαναπροσλήφθησαν με μερική απασχόληση τον Ιούνιο
2020 από εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου
31 Ιούλιος 2020
Με την υπ. αρ. 273/Συν.23/30-07-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ παρατείνεται
μέχρι 31/08/2020 η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής ΑΠΔ μισθολογικής περιόδου Ιουνίου 2020 και
καταβολής ασφαλιστικών εισφορών της ίδιας μισθολογικής περιόδου, αποκλειστικά για τις κάτωθι
κατηγορίες εργαζομένων:
α) Εργαζόμενους ενταχθέντες τον μήνα Ιούνιο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (άρθρο 31 ν.
4690/2020).
β) Εποχικά εργαζόμενους με δικαίωμα επαναπρόσληψης, για τους οποίους ανεστάλησαν οι συμβάσεις
εργασίας τους τον Ιούνιο 2020 (άρθρο 32 ν. 4690/2020).
γ) Εποχικά εργαζόμενους χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης, οι οποίοι επαναπροσλήφθησαν τον Ιούνιο
2020 με μερική απασχόληση από εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου (άρθρο 33 ν.
4690/2020).
Οδηγίες για την ασφαλιστική τακτοποίηση των ανωτέρω θα παρασχεθούν με νεώτερο έγγραφό μας, μετά
την έκδοση των κατ' εξουσιοδότηση από τις ως άνω διατάξεις Υπουργικών Αποφάσεων, που θα
εξιδικεύσουν, μεταξύ άλλων, θέματα απεικόνισης της ασφάλισης τους στις ΑΠΔ.
Επισημαίνεται ότι, η εν λόγω παράταση δεν αφορά εργαζόμενους λοιπών κατηγοριών, πέραν των
προαναφερομένων, για τους οποίους οι εργοδότες τους πρέπει να υποβάλουν τις ΑΠΔ μισθολογικής
περιόδου Ιουνίου 2020 και να καταβάλουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές εντός της προβλεπόμενης
προθεσμίας (μέχρι 31/07/2020).
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ e-Ε.Φ.Κ.Α.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ
Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας
ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

2242.10/50452/3.8.2020
Εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30-3-2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4684/2020 (Α' 86)»
3 Αύγουστος 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30-3-2020 και κυρωθείσας με το άρθρο 1
του ν. 4684/2020 (Α' 86) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 75), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6α'
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του άρθρου τεσσερακοστού της από 01-05-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 90), όπως
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α' 104),
β) της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4075/2012 «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ,
Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις» (Α'
89),
γ) του π.δ. 228/1998 «Επιδότηση Ανέργων Ναυτικών» (Α' 176), όπως ισχύει,
δ) του π.δ. 894/1981 «Περί της παρεχομένης εις τους ησφαλισμένους του Οίκου Ναύτου προστασίας» (Α'
226), όπως ισχύει,
ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα (Α' 98), όπως ισχύει,
στ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ... Μεταφορά Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114),
ζ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α' 26),
η) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119),
θ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α' 121),
ι) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123),
ια) της υπ' αρ. 340/2019 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β' 3051),
ιβ) της υπ' αρ. 2242.10/21372/2020/2-4-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β' 1128), όπως τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με
την υπ' αρ. 2242.10/32718/2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β' 2209).
2. Τις υπ' αρ. 482/16-1-2020 και 484/16-1-2020 αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης Οίκου Ναύτου (ΑΔΑ:
ΩΗΔ0469ΗΞΞ-5Μ6 και Ψ71Τ469ΗΞΞ-ΞΧΘ).
3. Την υπ' αρ. 2811.23/11089/2020/21-7-2020 απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/Γρ. Α.Α.Υ.
(Μητρώο Δεσμεύσεων Α/Α 08, Α/Α 56695 Βιβλίου Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής ΓΔΟΥ/ΥΝΑΝΠ)
(ΑΔΑ: Ω9194653ΠΩ-ΖΞΖ).
4. Την υπ' αρ.2814.5/47776/2020/Α.Σ.2814.5.1/10/2020/ 23-7-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
5. Την επιτακτική ανάγκη στήριξης των ναυτικών που πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ύψους 1.762.200,00€ σε βάρος των
πιστώσεων του ΑΛΕ 2310510001 «Επιχορηγήσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) για
παροχές έκτακτου χαρακτήρα», του ειδικού φορέα ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. του τακτικού προϋπολογισμού του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής οικ. έτους 2020,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Η χρονική διάρκεια αναστολής των συμβάσεων ναυτολόγησης των ναυτικών σε πλοία της παρ. 2 του
άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75), όπως
τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου τεσσερακοστού της από 1-5-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 90), που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α' 104) αφορά στον
πρώτο μήνα εφαρμογής της ανωτέρω από 01-05-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.
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2. Οι ναυτικοί της παραγράφου 1 της παρούσας λαμβάνουν, ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αποζημίωση
ειδικού σκοπού ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534€).
3. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε
οφειλή.
4. Οι ναυτικοί των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή δεν υποχρεούνται σε εργασία για λογαριασμό
του πλοίου, εκτός περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης κατόπιν εντολής της Λιμενικής Αρχής.
5. Στην περίπτωση διακοπής ανεκτέλεστων ή ανάληψης δρομολογίων ή έναρξης εκτέλεσης πλόων, που η
αναστολή της σύμβασης ναυτολόγησης των ναυτικών των πλοίων αυτών μπορεί να περατώνεται ακόμη και
προ του πλήρους δυνατού χρονικού διαστήματος της, οι ναυτικοί είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης
κατ' αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής, με βάση υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων
τριάντα τεσσάρων ευρώ (534€) που αντιστοιχεί στις τριάντα (30) ημέρες. Ομοίως, σε περίπτωση που
ναυτικοί, των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή, αποναυτολογούνται, κατόπιν αιτήσεως τους είναι
δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης κατ' αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής.
6. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση
του Οίκου Ναύτου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 3 Αυγούστου 2020
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Φ.40021/οικ.32117/1357/2020
Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση άδειας και επιδόματος ασθένειας και μητρότητας
(κυοφορίας-λοχείας) για το χρονικό διάστημα αναστολής των επιχειρήσεων λόγω των
έκτακτων μέτρων της πανδημίας COVID-19
6 Αύγουστος 2020
Α. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού σε σχέση με τη χορήγηση επιδομάτων ασθένειας ή μητρότητας
Με τη διάταξη του άρθρου δέκατου τρίτου της από 14.03.2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19» (Α' 64) και άλλες διατάξεις, όπως
κυρώθηκε με το άρ. 3 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ A' 76), θεσπίστηκε μηχανισμός στήριξης των εργαζομένων.
Κατά την παρ. 5 του ανωτέρω άρθρου ορίστηκε ότι από τον ανωτέρω ειδικό μηχανισμό στήριξης
εξαιρούνται μεταξύ άλλων και όσοι διατελούν σε πάσης φύσεως νόμιμη άδεια.
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ανωτέρω μηχανισμού στήριξης παρατηρήθηκαν περιπτώσεις
εργαζομένων που εντάχθηκαν στο μηχανισμό, με αποτέλεσμα την αναστολή της σύμβασης εργασίας τους,
παρόλο που δικαιούντο κατά το ίδιο διάστημα να λάβουν είτε άδεια ασθένειας είτε άδεια μητρότητας
(λαμβάνοντας και τα αντίστοιχα επιδόματα).
Για εργαζόμενους, που είτε βρίσκονταν ήδη σε άδεια ασθένειας ή μητρότητας κατά την ένταξή τους στον
ειδικό μηχανισμό στήριξης και λανθασμένα ή εκ παραδρομής τέθηκαν σε αναστολή για το ίδιο χρονικό
διάστημα, είτε κατέστησαν δικαιούχοι αδείας ασθενείας ή μητρότητας σε μεταγενέστερο, της ένταξής τους
στον μηχανισμό, χρονικό σημείο ισχύουν τα ακόλουθα:
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Για όσο χρονικό διάστημα η περίοδος της άδειας ασθένειας ή μητρότητας συμπίπτει με την αναστολή της
συμβάσεως εργασίας τους, συνεπεία της εντάξεώς τους στον ειδικό μηχανισμό στήριξης, απαιτείται
τροποποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας τους με βάση τα οριζόμενα στο Μέρος Γ της παρούσας. Με βάση
την τροποποίηση, και εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης του εκάστοτε επιδόματος, η
ανωτέρω κατηγορία εργαζομένων δικαιούται να λάβει άδεια και επίδομα ασθένειας ή μητρότητας. Οι
εργοδότες παρέχουν τις απαραίτητες προς το σκοπό αυτό βεβαιώσεις σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται
στο Μέρος Β της παρούσας.
Επισημαίνεται ότι τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπ' αρ. οικ. 16073/287/22-4-2020
(ΦΕΚ Β 1547/22.4.2020) Κοινής Απόφασης Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και έχουν
λάβει την σε αυτήν προβλεφθείσα αποζημίωση ειδικού σκοπού, μπορούν να λαμβάνουν επίδομα ασθένειας
και μητρότητας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, χωρίς να προχωρήσουν σε τροποποίηση
της ασφαλιστικής τους ιστορίας και αυτό διότι τα ανωτέρω πρόσωπα επιδοτήθηκαν χωρίς την παράλληλη
αναστολή ενεργών συμβάσεων εργασίας τους και την κάλυψη αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών από
τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Β. Βεβαιώσεις εργοδοτών σχετιζόμενες με την άσκηση νομίμων δικαιωμάτων των εργαζομένων και
αναστολές συμβάσεων εργασίας
Σχετικά με την υποχρέωση των εργοδοτών να παρέχουν στους εργαζόμενους και εργαζόμενες βεβαιώσεις
περί αποχής από την εργασία ή περί ενεργής εργασιακής σχέσης, σε περιόδους που οι συμβάσεις
εργασίας των εργαζομένων τελούσαν σε αναστολή λόγω των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην
αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
σημειώνονται τα ακόλουθα:
Οι ανωτέρω βεβαιώσεις αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση έννομων δικαιωμάτων των
εργαζομένων όπως είναι η επιδότηση από τον ασφαλιστικό τους φορέα για την άδεια ασθένειας ή
μητρότητας (επίδομα κυοφορίας και λοχείας), καθώς και από τον ΟΑΕΔ (συμπληρωματική παροχή
μητρότητας, ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας).
Σημειώνεται ότι η αναστολή της εργασιακής σχέσης, αναστέλλει κατ' αρχήν την εκτέλεση των υποχρεώσεων
των μερών για το χρονικό διάστημα αυτής, όμως δεν την καταλύει. Απλώς αναστέλλει την ενέργεια και τη
λειτουργία της εργασιακής σχέσης, με διατήρησή της όμως προς το σκοπό της συνέχισής της, όταν εκλείψει
ο λόγος αναστολής. Η αναστολή αναφέρεται στις κύριες υποχρεώσεις των μερών από την εργασιακή
σχέση, δηλαδή στην υποχρέωση παροχής της συμφωνημένης εργασίας και σ' εκείνη της υποχρέωσης
καταβολής του συμφωνημένου ή νόμιμου μισθού.
Αντιθέτως, οι λοιπές παρεπόμενες υποχρεώσεις των μερών δεν επηρεάζονται, ενώ ο χρόνος αναστολής
υπολογίζεται κατά κανόνα, ως χρόνος εργασίας για όλα τα δικαιώματα του εργαζόμενου, που στηρίζονται
στην απασχόλησή του.
Στο ανωτέρω πλαίσιο καθίσταται σαφές ότι αναφορικά με τους εργαζομένους που πληρούν τις λοιπές
προϋποθέσεις λήψης άδειας ασθένειας ή μητρότητας και ως εκ τούτου δε θα έπρεπε να ενταχθούν για το
ίδιο χρονικό διάστημα στο μηχανισμό στήριξης εργαζομένων του άρθρου δέκατου τρίτου της από
14.03.2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Α' 64) και άλλες διατάξεις, όπως κυρώθηκε με το άρ. 3 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ A'
76/03.04.2020), οι εργοδότες υποχρεούνται να χορηγούν τις απαιτούμενες κάθε φορά βεβαιώσεις, περί
αποχής από την εργασία.
Γ. Διευκρινίσεις σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές
Προκειμένου να αποτυπωθεί ορθώς η ασφαλιστική ιστορία των εργαζομένων στις αντίστοιχες ΑΠΔ και να
αποφευχθούν φαινόμενα καταβολής διπλών ασφαλιστικών εισφορών για την ίδια περίοδο ανά εργαζόμενο,
δεδομένου ότι για τη χρονική περίοδο χορήγησης άδειας ασθένειας ή μητρότητας οι ημέρες ασφάλισης
αντιστοιχούν σε διαφορετικό κωδικό τύπου αποδοχών από εκείνον της χρονικής περιόδου αναστολής της
σύμβασης εργασίας, πρέπει οι εργοδότες να προβούν στις αναγκαίες διορθώσεις.
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Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις εργαζομένων που έχουν ενταχθεί στον ειδικό μηχανισμό στήριξης του
άρθρου δέκατου τρίτου της από 14.03.2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α' 64) και άλλες διατάξεις, όπως κυρώθηκε με το
άρ. 3 του Ν. 4682/2020 (A' 76) ενώ δικαιούντο τη χορήγηση άδειας ασθένειας ή μητρότητας, θα πρέπει,
εφόσον έχουν ασφαλισθεί με υποβολή ΑΠΔ, οι εργοδότες τους να απευθυνθούν στις υπηρεσίες εσόδων
των Υποκαταστημάτων Μισθωτών e-ΕΦΚΑ στα οποία υπάγονται, προκειμένου να διορθωθεί η
ασφαλιστική ιστορία των εργαζομένων, καταθέτοντας κατάλληλα συμπληρωμένο το έντυπο «ΔΕΛΤΙΟ
ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΔ» και να γίνει ο ορθός υπολογισμός των ασφαλιστικών
εισφορών και η ορθή αποτύπωση των ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό
συνεπεία της λειτουργίας του μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. υποχρεούνται να καταγράφουν σε ειδικό αρχείο τα στοιχεία των
ασφαλισμένων που αιτούνται την λήψη επιδόματος ασθενείας ή μητρότητας ενώ έχουν προβεί σε μεταβολή
των στοιχείων της ασφαλιστικής τους ιστορίας και για το ίδιο διάστημα.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Αριθμ. οικ. 22964/1285/2020 Προσδιορισμός της διαδικασίας για την κάλυψη των
ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας.(ΦΕΚ Β' 3371/12-08-2020)
(έχουν ληφθεί υπόψη οι διορθώσεις, που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Β΄3797/9.9.2020)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα (Α΄90)» και κυρίως τα άρθρα δέκατο, ενδέκατο και δωδέκατο,
όπως κυρώθηκαν με το άρθρο 2, μέρος Γ΄ του ν. 4690/2020 (Α΄104).
2. Τις διατάξεις της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19 (Α 64)» και κυρίως το άρθρο δέκατο τρίτο, όπως
κυρώθηκαν με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄76).
3. Τις διατάξεις της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας
και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας
διοίκησης» και κυρίως το άρθρο ενδέκατο, όπως κυρώθηκαν με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83).
4. Τις διατάξεις της υπ’αρ. 12998/232/23-3-2020 (Β΄1078) κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα στήριξης
εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, που έχουν Αριθμό Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ) στον e-ΕΦΚΑ, των
οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή
πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων
έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του
κορωνοϊού COVID-19», όπως ισχύουν.
5. Τι διατάξεις της υπ’ αρ. οικ.17788/346/8.5.2020 (Β΄1779) κοινής υπουργικής απόφασης «Περαιτέρω
μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και τη σταδιακή επαναλειτουργία της
αγοράς εργασίας», όπως ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/5/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143).
7. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133), όπως ισχύει.
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8. Τις διατάξεις του ν. 4651/2019 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020»
(Α΄209).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄9).
10. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄145).
11. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 11), όπως ισχύει.
12. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄168), όπως ισχύει.
13. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
(Α΄119).
14. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄121) και το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α΄155).
15. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και
Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).
16. Την υπ’ αρ. Υ44/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄3299).
17. Την υπ’αρ οικ. 26919/1461/03.07.2020 ΓΔ2 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και κοινωνικών Υποθέσεων.
18. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη ή απώλεια εσόδων
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμό και του προϋπολογισμού φορέων Γ.Κ.
αποφασίζουμε:
Την διαδικασία προσδιορισμού για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω παράτασης της
αναστολής συμβάσεων εργασίας έως 31 Μαΐου, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Προσδιορισμός της διαδικασίας για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής
συμβάσεων εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αρ. 17788/346 κοινής υπουργικής
απόφασης (Β΄1779).
1. Οι ασφαλιστικές εισφορές που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό για τους εργαζόμενους με
αναστολή συμβάσεων εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 3 του υποκεφαλαίου Α.1. και του άρθρου 1, παρ. 4
του υποκεφαλαίου Α.2 της υπ΄ αρ. οικ.17788/346/8.5.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1779) όπως
ισχύει, προσδιορίζονται μέσω των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) που υποβάλλονται για την
αντίστοιχη μισθολογική περίοδο.
2. Για κάθε μηνιαία μισθολογική περίοδο υποβάλλεται Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) με κωδικό
τύπου: 01 Κανονική, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.
Για τους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
ή Ορισμένου Χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, για το χρονικό διάστημα
απασχόλησης καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ. τα στοιχεία της πραγματικής τους απασχόλησης.

294 ///www.solcrowe.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ / ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Σε περίπτωση που δεν υφίσταται πραγματική απασχόληση συμπληρώνεται μόνο ο κωδικός της παρ. 3 της
παρούσας.
3. Για το χρονικό διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας των ως άνω μισθωτών, καταχωρίζονται
στην Α.Π.Δ. της ίδιας μισθολογικής περιόδου, τα στοιχεία του μισθού ή του ημερομισθίου, με πλήρη ή
μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση με βάση τις συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου ή
Ορισμένου Χρόνου, όπως αυτά θα καταχωρίζονταν εάν δεν είχαν τεθεί σε αναστολή οι συμβάσεις
εργασίας. Οι αποδοχές της περίπτωσης αυτής καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ. με κωδικό ειδικού τύπου
αποδοχών, οι λεπτομέρειες για τον οποίο θα καθοριστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.
4. Στις περιπτώσεις που επιχειρήσεις-εργοδότες καταβάλλουν αποδοχές οικειοθελώς ή εξ ελευθεριότητας,
σε εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι
αποζημίωσης ειδικού σκοπού, τα ποσά των αποδοχών αυτών που καταβάλλονται από τις υπόχρεες
επιχειρήσεις-εργοδότες, καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ. με κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών, οι λεπτομέρειες
για τον οποίο θα καθοριστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.
5. Στις περιπτώσεις που επιχειρήσεις-εργοδότες απασχολούν εκτάκτως, λόγω προσωρινής ανάκλησης των
αναστολών συμβάσεων εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο μόνο του υποκεφαλαίου Α3 της υπ΄ αρ.
οικ.17788/346/8.5.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1779), εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις
εργασίας τους τελούν σε αναστολή και οι οποίοι συνέχισαν να είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού
σκοπού, τα ποσά των αποδοχών που καταβάλλονται από τις υπόχρεες επιχειρήσεις-εργοδότες για το
διάστημα διακοπής της αναστολής και έκτακτης παροχής εργασίας, καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ με κωδικό
ειδικού τύπου αποδοχών, οι λεπτομέρειες για τον οποίο θα καθοριστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του eΕΦΚΑ.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις περιλαμβάνεται και η απασχόληση με τηλεργασία.
6. Το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στις αποδοχές που καταχωρίζονται με τον
κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών της παρ. 3 του άρθρου 1 της παρούσας, μειωμένων κατά το ύψος των
εισφορών που αντιστοιχούν στις αποδοχές που καταχωρίζονται με τον κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών
της παρ 4 και 5 του άρθρου 1 της παρούσας, καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
7. Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται στις παραγράφους 3, 4 και 5 του
παρόντος και αποστέλλει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των
απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
8. Τα δεδομένα που καταχωρούνται στις Α.Π.Δ. διασταυρώνονται με το πληροφοριακό σύστημα
«ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθώς και με συγκριτικά στοιχεία
απασχόλησης προηγούμενων μηνών καθώς και ιστορικά στοιχεία λειτουργίας της επιχείρησης προκειμένου
να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων απασχόλησης και εισφορών που δηλώνονται για τα οποία
βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός και όπου απαιτείται, εκδίδονται και επιδίδονται ηλεκτρονικά οι
προβλεπόμενες πράξεις επιβολής εισφορών και βεβαιώσεις οφειλής.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Αυγούστου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

www.solcrowe.gr /// 295

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ / ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Αριθμ. οικ. 32085/1771/2020 Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών
εισφορών για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα
και στους κλάδους των αεροπορικών μεταφορών, βάσει ΚΑΔ σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α΄148) (ΦΕΚ Β' 3371/12-08-2020) (προσαρμοσμένη στην
ΚΥΑ οικ. 34060/1857/31.8.2020 – ΦΕΚ 3673/Β/3.9.2020).
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση
της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ)
2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των
δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α΄148).
2. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. οικ. 23102/477/12.6.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα οικονομικής
ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων-Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεωνεργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά» (Β΄2268).
3. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. οικ.23103/478/13.6.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του
πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄2274).
4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 20,
περ. ιβ.
5. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133), όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 4651/2019 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020»
(Α΄209).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄98).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄145).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄168), όπως ισχύει.
10. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄181), όπως ισχύει.
11. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
(Α΄119).
12. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α΄121) και το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α΄155).
13. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και
Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).
14. Την υπό στοιχεία Υ44/05.08.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄3299).
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15. Την υπ΄ αρ. οικ. 31959/1766/5-8-2020 ΓΔ2 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
16. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό
προϋπολογισμό, πέραν της αρχικώς προκληθείσας από τις διατάξεις του άρθρου 123 του ν. 4714/2020,
αποφασίζουμε:
Τον προσδιορισμό της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για επιχειρήσεις-εργοδότες που
εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α΄148), ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον
τριτογενή τομέα βάσει ΚΑΔ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020
(Α΄148)
1. Για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα βάσει ΚΑΔ, που
αναφέρεται στο συνημμένο Πίνακα 1, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, υποκείμενες
σε ΦΠΑ που έλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων εσόδων τους, κατά το 3ο τρίμηνο του έτους 2019, οι
εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό
διάστημα από 1.7.2020 έως 30.09.2020.
2. Για τις επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος, που εντάσσονται στο μηχανισμό ενίσχυσης της
απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», το σύνολο των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλεται από
τον κρατικό προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 15.10.2020.
3. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποστέλλει στον e-ΕΦΚΑ τα στοιχεία των
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα βάσει ΚΑΔ, υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες
έλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων εσόδων τους, κατά το 3ο τρίμηνο του έτους 2019.
4. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ.1 του παρόντος άρθρου, καταχωρίζουν στα σχετικά πεδία της Α.Π.Δ.
της οικείας μισθολογικής περιόδου για το χρονικό διάστημα από 01.07.2020 έως 30.09.2020 το ποσό της
μείωσης (επιδότησης) των εργοδοτικών εισφορών, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 100% των εργοδοτικών
εισφορών.
5. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ.2 του παρόντος άρθρου, καταχωρίζουν στην Α.Π.Δ. της οικείας
μισθολογικής περιόδου, με κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών, τις ονομαστικές αποδοχές των μισθωτών που
εντάσσονται στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και για το χρονικό διάστημα ένταξης καθενός σε αυτόν. Επίσης
καταχωρίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζομένου) που αντιστοιχούν στις αποδοχές του
προηγούμενου εδαφίου, σύμφωνα με τα ισχύοντα πακέτα κάλυψης. Στα σχετικά πεδία της Α.Π.Δ. της
οικείας μισθολογικής περιόδου καταχωρίζεται για το χρονικό διάστημα από 1.07.2020 έως 15.10.2020:
i. το ποσό της μείωσης (επιδότησης) των εργοδοτικών εισφορών, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 100%
των εργοδοτικών εισφορών που αντιστοιχούν στο συνολικό χρόνο της μισθολογικής περιόδου (χρόνο
απασχόλησης στην επιχείρηση και χρόνο ένταξης στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ),
ii. το ποσό της μείωσης (επιδότησης) των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου, το οποίο ανέρχεται σε
ποσοστό 100% των εισφορών που αντιστοιχούν στο χρόνο κατά τον οποίον οι εργαζόμενοι εντάσσονται
στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και δεν απασχολούνται.
Οι λεπτομέρειες συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων των Α.Π.Δ. θα καθοριστούν από τις αρμόδιες
υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.
6. Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των εισφορών της οικείας μισθολογικής περιόδου,
υπολογίζεται το ύψος των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνεται ο εργοδότης, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις παρ.4 και 5 του παρόντος.
7. Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει μέσω της επεξεργασίας των Α.Π.Δ. και αποστέλλει στο Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον
κρατικό προϋπολογισμό.
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Άρθρο 2
Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στους
κλάδους των αεροπορικών μεταφορών βάσει ΚΑΔ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου
123 του ν. 4714/2020 (Α΄148)
1. Για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των αεροπορικών μεταφορών
βάσει ΚΑΔ, που αναφέρεται στο συνημμένο Πίνακα 2, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας, οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό για το
χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 30.09.2020.
2. Για τις επιχειρήσεις εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος που εντάσσονται στο μηχανισμό ενίσχυσης της
απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», το σύνολο των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλεται από
τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 31.12.2020.
3. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποστέλλει στον e-ΕΦΚΑ τα στοιχεία των
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των αεροπορικών μεταφορών βάσει ΚΑΔ.
4. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ.1 του παρόντος άρθρου, καταχωρίζουν στα σχετικά πεδία της Α.Π.Δ.
της οικείας μισθολογικής περιόδου για το χρονικό διάστημα από 1.07.2020 έως 30.09.2020 το ποσό της
μείωσης (επιδότησης) των εργοδοτικών εισφορών, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 100% των εργοδοτικών
εισφορών.
5. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ.2 του παρόντος άρθρου, καταχωρίζουν στην Α.Π.Δ. της οικείας
μισθολογικής περιόδου, με κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών, τις ονομαστικές αποδοχές των μισθωτών που
εντάσσονται στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και για το χρονικό διάστημα ένταξης καθενός σε αυτόν. Επίσης
καταχωρίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζομένου) που αντιστοιχούν στις αποδοχές του
προηγούμενου εδαφίου, σύμφωνα με τα ισχύοντα πακέτα κάλυψης. Στα σχετικά πεδία της Α.Π.Δ. της
οικείας μισθολογικής περιόδου καταχωρίζεται για το χρονικό διάστημα από 1.07.2020 έως 31.12.2020:
i. το ποσό της μείωσης (επιδότησης) των εργοδοτικών εισφορών, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 100%
των εργοδοτικών εισφορών που αντιστοιχούν στο συνολικό χρόνο της μισθολογικής περιόδου (χρόνο
απασχόλησης στην επιχείρηση και χρόνο ένταξης στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ),
ii. το ποσό της μείωσης (επιδότησης) των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου, το οποίο ανέρχεται σε
ποσοστό 100% των εισφορών που αντιστοιχούν στο χρόνο κατά τον οποίον οι εργαζόμενοι εντάσσονται
στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και δεν απασχολούνται.
Οι λεπτομέρειες συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων των Α.Π.Δ. θα καθοριστούν από τις αρμόδιες
υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.
6. Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των εισφορών της οικείας μισθολογικής περιόδου,
υπολογίζεται το ύψος των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνεται ο εργοδότης, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις παρ.4 και 5 του παρόντος.
7. Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει μέσω της επεξεργασίας των Α.Π.Δ και αποστέλλει στο Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον
κρατικό προϋπολογισμό.
Άρθρο 3
Υποχρεώσεις επιχειρήσεων-εργοδοτών
1. Οι επιχειρήσεις εργοδότες των άρθρων 1 και 2 της παρούσας απόφασης που κάνουν χρήση των μέτρων
επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών, υποχρεούνται για την περίοδο από 1.7.2020 μέχρι 30.09.2020 και
μέχρι 15.10.2020 ή 31.12.2020 εφόσον εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», να διατηρήσουν τον
ίδιο αριθμό προσωπικού που είχαν την 30ή Ιουνίου 2020 και σε περίπτωση καταγγελίας συμβάσεων
εργασίας, αυτή είναι άκυρη.
2. Στην έννοια του ίδιου αριθμού προσωπικού δε συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από
την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων
η σύμβαση εργασίας λήγει μετά την 30ή Ιουνίου 2020, οι εργαζόμενοι που την 30ή Ιουνίου 2020
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βρίσκονταν σε αναστολή και οι περιπτώσεις λύσεως της συμβάσεως εργασίας λόγω θανάτου του
εργαζομένου.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟΥ 1
Παρατίθεται πίνακας με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του τριτογενούς τομέα για τους
οποίους θα ισχύσει η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό στη
περίπτωση που κατά το 3ο τρίμηνο του έτους 2019 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος) έλαβαν άνω του 50% του
ετήσιου τζίρου τους.
Σε περίπτωση διψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες τετραψήφιων, πενταψήφιων,
εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες
πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων.
ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
46

Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, με εξαίρεση
το Χονδρικό εμπόριο καπνού (ΚΑΔ 46.35), Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων (ΚΑΔ
46.46) και Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων (ΚΑΔ
46.71)

47

Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

49

Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών, με εξαίρεση τις Μεταφορές μέσω αγωγών (ΚΑΔ
49.50)

50

Πλωτές μεταφορές

51

Αεροπορικές μεταφορές

52

Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

53

Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες, με εξαίρεση τις Ταχυδρομικές δραστηριότητες
με υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας (ΚΑΔ 53.10) και τις Υπηρεσίες κατ οίκον παράδοσης
τροφίμων (delivery) (ΚΑΔ 53.20.12)

55

Καταλύματα

56

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από
στρατιωτικές τραπεζαρίες (ΚΑΔ 56.29.20.01)

58

Εκδοτικές δραστηριότητες

59

Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και
μουσικές εκδόσεις

60

Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών

68

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

70

Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

71

Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

73

Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

74

Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες

75

Κτηνιατρικές δραστηριότητες

77

Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης

78

Δραστηριότητες απασχόλησης

79

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών
κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

80

Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας

81

Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους

82

Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής
υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις
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Δραστηριότητες οργανώσεων, με εξαίρεση τις Δραστηριότητες συνδικαλιστικών οργανώσεων (ΚΑΔ
94.20) και τις Δραστηριότητες πολιτικών οργανώσεων (ΚΑΔ 94.92)

95
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟΥ 2
Παρατίθεται πίνακας με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του κλάδων των αεροπορικών
μεταφορών για τους οποίους θα ισχύσει η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό
προϋπολογισμό.
Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και
οκταψήφιων.
ΚΑΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

33.16

Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων

51.10

Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

51.21

Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων

52.23

Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Αυγούστου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/124/οικ.15984/17.8.2020
Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
17 Αύγουστος 2020
Σχετ. εγκύκλιοι:
α) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ),
β) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1),
γ) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189/20.3.2020 (ΑΔΑ: 6Δ8Ι46ΜΤΛ6-8ΞΩ),
δ) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111 /οικ.8196/23-03-2020 (ΑΔΑ: 6Ω4Υ46ΜΤΛ6-ΖΕΒ),
ε) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ.8632/02-04-2020 (ΑΔΑ: ΩΗ5446ΜΤΛ6-ΟΩΧ),
στ) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29-04-2020 (ΑΔΑ:6ΣΜ046ΜΤΛ6-Ο14),
ζ) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708/8.5.2020 (ΑΔΑ: ΨΘΓΘ46ΜΤΛ6-ΘΘΦ),
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η) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/115/9670/18-05-2020 (ΑΔΑ: ΨΩ4446ΜΤΛ6-ΠΡΧ),
θ) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/116/10486/26.5.2020 (ΑΔΑ: 62Η746ΜΤΛ6-ΓΜΛ),
ι) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/118/οικ. 11134/29-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΒ3Π46ΜΤΛ6-Ε9Ψ),
ια) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/119/οικ.11682/9.6.2020 (ΑΔΑ: 9Β3Π46ΜΤΛ6-Χ5Α),
ιβ) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/120/12705/30-06-2020 (ΑΔΑ: 6ΙΤΠ46ΜΤΛ6-ΙΡΘ),
ιγ) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/123/14268/29.7.2020 (ΑΔΑ: ΩΛΟΟ46ΜΤΛ6-ΘΜΨ).
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών με το θέμα εγκυκλίων και βάσει της διαμορφωθείσας μέχρι στιγμής
κατάστασης όσον αφορά μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, σας γνωρίζουμε τα εξής:
A. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Λαμβάνοντας υπόψη:
α) τα επιδημιολογικά δεδομένα, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί μέχρι στιγμής,
β) το γεγονός ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η χρήση των κανονικών αδειών των υπαλλήλων του Δημοσίου
μεσούσης της θερινής περιόδου,
γ) το γεγονός ότι συνεπεία της απουσίας των υπαλλήλων με τις κανονικές τους άδειες, οι Υπηρεσίες
αναγκαστικά λειτουργούν με μειωμένο αριθμό υπαλλήλων,
δ) την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας,
ε) την εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας, σύμφωνα με την οποία
«...Αναφορικά με την δυνατότητα εργασίας των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα, που ανήκουν σε ομάδες
αυξημένου κινδύνου για νόσηση από Covid-19, ο Πρόεδρος της Επιτροπής λαμβάνοντας το λόγο,
επανέλαβε την εισήγησή του για δυνατότητα εργασίας των ανωτέρω ομάδων για όσο χρόνο το επιτρέπουν
τα επιδημιολογικά δεδομένα, με την υποχρέωση των διοικήσεων των οργανισμών, για απασχόλησή τους σε
ασφαλείς θέσεις εργασίας χωρίς επαφή με κοινό (back-office)».
στ) την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση του δημοσίου
συμφέροντος, διευκρινίζονται περαιτέρω τα εξής:
1. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα και από το χρόνο επαναφοράς σε πλήρη λειτουργία των δημοσίων
υπηρεσιών δεν εντοπίζονται κρούσματα στους χώρους εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών συνεπεία της
αυτοπρόσωπης παρουσίας των υπαλλήλων,
2. Η υποχρεωτική πλέον χρήση της μάσκας καθώς και τα λοιπά μέτρα πρόληψης και προστασίας της
ατομικής υγιεινής αλλά και της δημόσιας υγείας περιορίζουν και αντιμετωπίζουν τη διασπορά του
κορωνοϊού.
Βάσει όλων των ανωτέρω και δεδομένου ότι η αύξηση των κρουσμάτων του κορωνοϊού αποτελεί προϊόν
συνωστισμού, συγχρωτισμού και συνωστισμού που δεν τελεί σε συνάρτηση με την αυτοπρόσωπη
παρουσία των υπαλλήλων στις δημόσιες υπηρεσίες, παρακαλούνται:
1. Όλοι οι υπάλληλοι του Δημοσίου, ανεξαρτήτως εάν ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, για την
λήψη εκείνων των μέτρων που έχουν ήδη υποδειχθεί, τα οποία διασφαλίζουν την ατομική τους υγεία αλλά
και προστατεύουν τη δημοσία υγεία ταυτόχρονα (χρήση μάσκας, αντισηπτικών, αποφυγή συνωστισμού και
συγχρωτισμού κλπ),
2. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να
λάβουν όλα εκείνα τα μέτρα που έχουν ήδη υποδειχθεί αρμοδίως για τη διασφάλιση της υγιεινής των
εργαζομένων (βλ. κεφ. Δ' της ανωτέρω η' σχετικής εγκυκλίου).
3. Οι πολίτες που προσέρχονται προς εξυπηρέτησή τους από τις δημόσιες υπηρεσίες οφείλουν πέραν της
υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, να μεριμνούν για την ατομική τους υγεία με κάθε πρόσφορο μέσο,
προκειμένου να μην εκτίθενται σε κίνδυνο τόσο οι ίδιοι όσο και οι υπάλληλοι, με τους οποίους
συναναστρέφονται κατά τις συναλλαγές τους. Υπενθυμίζεται ότι και οι υπάλληλοι οφείλουν να φορούν
μάσκα κατά τη διάρκεια που εξυπηρετούν τους πολίτες.
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4. Προς επίτευξη και διατήρηση της κανονικής λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών και υπό το πρίσμα
των νέων δεδομένων, εξυπακούεται ότι δύνανται κατά την κρίση των αρμοδίων διευθύνσεων προσωπικού
και υπό τη στάθμιση των πραγματικών περιστατικών που αφορούν στη λειτουργία εκάστης δημόσιας
υπηρεσίας, να επανέλθουν σε ισχύ τα τρία ωράρια λειτουργίας που αφορούν στην προσέλευση και
αποχώρηση των υπαλλήλων (7π.μ-15.00, 8.00π.μ.-16.00 και 9.00π.μ.-17.00) ή ακόμα και την παροχή
εργασίας σε βάρδιες, ανεξάρτητα από το πάγιο ωράριο λειτουργίας εκάστης δημόσιας υπηρεσίας,
προκειμένου να επιτυγχάνεται αποσυμφόρηση στις δημόσιες υπηρεσίες αλλά και στα μέσα μαζικής
μεταφοράς κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων. Υπενθυμίζεται ότι κατά την
επιλογή των ανωτέρω τριών ωραρίων εργασίας, θα πρέπει να υπάρχει ισοκατανομή του προσωπικού που
θα κάνει χρήση αυτών και στα τρία ωράρια, προκειμένου να επιτυγχάνεται ο σκοπός του συγκεκριμένου
μέτρου (σχετικές και οι ανωτέρω στ' και θ' εγκύκλιοι).
5. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού ειδικά για τις ομάδες αυξημένου κινδύνου, όπως αυτές έχουν
προσδιοριστεί στην αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14.5.2020 (ΦΕΚ Β' 1856) απόφαση (σχετική και η η'
εγκύκλιος) θα χορηγούν κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων και βάσει των προσκομιζόμενων ιατρικών
δικαιολογητικών την αιτούμενη ειδική άδεια απουσίας εφόσον στην Υπηρεσία, στην οποία απασχολούνται,
δεν δύνανται να εργαστούν σε υπηρεσίες back office ή σε χώρο που να μην έρχεται σε επαφή με το κοινό ή
με τους λοιπούς εργαζόμενους και εφόσον δεν δύναται να εξασφαλιστεί η ικανή και απαιτούμενη απόσταση
μεταξύ των εργαζομένων. Εφόσον τα ανωτέρω δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν, η ειδική αυτή άδεια
απουσίας θα χορηγείται αποκλειστικά και μόνο σε εκείνους τους υπαλλήλους που ανήκουν σε ομάδες
αυξημένου κινδύνου, των οποίων τα καθήκοντα δύνανται να παρέχονται εξ αποστάσεως ή η φύση των
καθηκόντων τους δεν απαιτεί την αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην Υπηρεσία. Αντίθετα, υπάλληλοι, οι
οποίοι ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου αλλά δεν δύνανται λόγω της φύσης των καθηκόντων τους
να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία, όπως για π.χ. προϊστάμενοι, βοηθητικό - τεχνικό προσωπικό κ.α.,
θα προσέρχονται στην υπηρεσία τους για παροχή αυτοπρόσωπης εργασίας διασφαλιζομένων σε κάθε
περίπτωση των όρων υγείας και πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού. Εξυπακούεται ότι για την
εφαρμογή των ανωτέρω θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί υπόψη και η παράμετρος του τρόπου
μετάβασης και επιστροφής από και προς τον χώρο εργασίας, ιδίως απόσταση, χρήση μέσων μαζικής
μεταφοράς κλπ. Σε περίπτωση που η μετάβαση των υπαλλήλων από και προς το χώρο εργασίας δεν
εμπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις, ήτοι οι υπάλληλοι προσέρχονται με ίδια μέσα μεταφοράς ή πεζοί, και
εφόσον πληρούνται και τα μέτρα προστασίας της υγείας στον χώρο εργασίας, τότε δεν απαιτείται η
χορήγηση της ειδικής άδειας απουσίας.
Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, η ειδική άδεια απουσίας επί του παρόντος θα χορηγείται αποκλειστικά και μόνο
σε εκείνους τους υπαλλήλους που ανήκουν αποδεδειγμένα σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, των οποίων τα
καθήκοντα δύνανται να παρασχεθούν εξ αποστάσεως και εφόσον στην υπηρεσία δεν είναι αποδεδειγμένα
εφικτό να εξασφαλιστούν οι όροι διαφύλαξης των μέτρων υγείας και προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού κατόπιν αξιολόγησης και τεκμηρίωσης των ανωτέρω από τις αρμόδιες διευθύνσεις
προσωπικού. Η χορήγηση της ειδικής άδειας απουσίας είναι υποχρεωτική εφόσον από τα προσκομιζόμενα
ιατρικά δικαιολογητικά συνιστάται αρμοδίως και υπευθύνως από τον θεράποντα ιατρό ότι ο υπάλληλος,
έστω και εάν είναι δυνατή η απασχόλησή του σε υπηρεσίες back office ή ακόμα και εάν τηρούνται όλες οι
υγειονομικές συνθήκες προστασίας και διασποράς από τον κορωνοϊό στον χώρο εργασίας του, απαιτείται
για αποδεδειγμένους σοβαρούς λόγους υγείας η παραμονή του κατ' οίκον επειδή ανήκει στις σχετικές με
την προαναφερόμενη ΚΥΑ ομάδες αυξημένου κινδύνου.
6. Υπάλληλοι που δικαιούνται υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις και παραμέτρους να κάνουν χρήση της
ειδικής άδειας απουσίας και οι οποίοι απουσιάζουν επί του παρόντος με άλλου είδους άδεια - κανονική,
αναρρωτική, υπηρεσιακή κλπ-, η ειδική άδεια απουσίας θα χορηγηθεί υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις μετά
την λήξη των αδειών, των οποίων κάνουν χρήση τώρα προς διασφάλιση της συνέχειας και της εύρυθμης
λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, δεδομένου ότι κάθε άδεια απουσίας του προσωπικού εγκρίνεται και
χορηγείται βάσει των υπηρεσιακών αναγκών.
7. Τέλος, υπάλληλοι, οι οποίοι δεν ανήκουν οι ίδιοι σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, αλλά ανήκουν σε αυτές
άτομα του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος μετά των οποίων συνοικούν, θα λαμβάνουν όλα
εκείνα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας τόσο των ιδίων όσο και των οικείων τους καθώς
δεν προβλέπεται αλλά και μέχρι στιγμής δεν έχει κριθεί απαραίτητη η πρόβλεψη ειδικής άδειας απουσίας
για αυτούς.
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Β. ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Υπενθυμίζεται το κεφάλαιο Γ' της ανωτέρω δ' σχετικής εγκυκλίου αναφορικά με την αναρρωτική άδεια
ειδικού σκοπού συνεπεία του κορωνοϊού και συγκεκριμένα: Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου
τριακοστού όγδοου της από 20-03-2020 ΠΝΠ «Σε περίπτωση που υπάλληλος του Δημοσίου, όπως
ορίζεται στο πεδίο εφαρμογής της από 11.3.2020 ΠΝΠ, απαιτείται να τεθεί σε περιορισμό, λόγω των
έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19 και κατόπιν οδηγιών που του έχουν δοθεί αρμοδίως από τον
Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ή από άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα, ο οποίος ενημερώνει
αμελλητί τον Ε.Ο.Δ.Υ., απουσιάζει δικαιολογημένα από την Υπηρεσία με αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού,
κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης. Η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού δεν αφαιρείται από την
δικαιούμενη αναρρωτική άδεια του υπαλλήλου, ούτε απαιτείται ο υπάλληλος να παραπεμφθεί στην αρμόδια
Υγειονομική Επιτροπή. Οι υπάλληλοι της παρούσας παραγράφου προσμετρώνται στους υπαλλήλους, οι
οποίοι μπορούν να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων».
Ως εκ των ανωτέρω και ειδικώς στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και προστασίας έναντι της διασποράς
του κορωνοϊού, υπάλληλοι του Δημοσίου που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των σχετικών ΠΝΠ,
απουσιάζουν δικαιολογημένα από την Υπηρεσία με την ειδική αυτή αναρρωτική άδεια, την οποία ο
νομοθέτης ακριβώς λόγω της έκτακτης ανάγκης, δεν προσμετρά στις δικαιούμενες αναρρωτικές άδειες του
υπαλλήλου ούτε προβλέπει την υποχρέωση παραπομπής στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές. Ο
υπάλληλος για τη δικαιολόγηση της απουσίας του καταθέτει με κάθε πρόσφορο τρόπο αμελλητί ή σε
εύλογο χρόνο αμέσως μετά την επάνοδό του στην Υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση, από το περιεχόμενο της
οποίας θα πρέπει να προκύπτουν αδιαμφισβήτητα εκείνα τα στοιχεία (ιδίως αρμόδιος φορέας και ποιος
έδωσε την οδηγία, πότε, για ποιο λόγο), τα οποία δύναται να ελεγχθούν από το Αρχείο άλλων δημοσίων
υπηρεσιών, κατά τα ειδικώς προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 1599/1986, και να προσδιορίζεται το
ακριβές χρονικό διάστημα, για το οποίο δόθηκε η οδηγία για τη θέση σε περιορισμό.
Οι υπάλληλοι αυτοί προσμετρώνται στους υπαλλήλους, που θα παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία με
χρήση ηλεκτρονικών μέσων.
Γ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ 31Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
Καθώς η πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει η δημόσια διοίκηση σήμερα είναι πρωτόγνωρη αλλά και
ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς οι προϋποθέσεις αντιμετώπισής της διαμορφώνονται με όρους που
σταθμίζονται επί καθημερινής βάσεως και οι οποίοι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, καθώς αφορά στον
σημαντικότερο και σπουδαιότερο όλων των τομέων, την υγεία, από την οποία εξαρτάται και επηρεάζεται
άμεσα και οποιοσδήποτε άλλος τομέας του κοινωνικού γίγνεσθαι (οικονομία, εκπαίδευση, διαμόρφωση
συνθηκών εργασίας κλπ), παρακαλούνται όλοι οι υπάλληλοι του Δημοσίου, αλλά και οι πολίτες, τους
οποίους καλούνται να εξυπηρετήσουν οι υπάλληλοι αυτοί, για την επίδειξη ιδιαίτερου αισθήματος ευθύνης
και συνδρομής στην αντιμετώπιση των καθημερινών προκλήσεων που αναδύονται από την πανδημία του
κορωνοϊού.
Ως εκ τούτου τόσο η χρήση των αδειών ειδικής άδειας απουσίας συνεπεία της υπαγωγής του υπαλλήλου
σε ομάδες αυξημένου κινδύνου όσο και της αναρρωτικής άδειας ειδικού σκοπού θα πρέπει να χορηγείται με
όρους αδιαμφισβήτητους και ως το μοναδικό μέτρο που δύναται να ληφθεί προκειμένου να περιοριστεί η
διασπορά του κορωνοϊού, αλλά και για την προστασία της υγείας του υπαλλήλου αλλά και της δημόσιας
υγείας γενικότερα.
Επιπλέον και βάσει των από 14/8/2020 εξαγγελιών του αρμόδιου Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, τα
ανωτέρω αναφερόμενα στα κεφάλαια Α' και Β' της παρούσας ισχύουν έως την 31η /8/2020. Ειδικότερα, για
τους υπαλλήλους του Δημοσίου που επιστρέφουν από τις κανονικές άδειες στην εργασία τους και βάσει του
ατομικού αισθήματος ευθύνης του κάθε εργαζομένου, υπενθυμίζεται η σύσταση για παραμονή κατ' οίκον 7
ημέρες με αιτιολογημένη άδεια απουσίας του κεφ.Β' της παρούσας, εφόσον ο υπάλληλος έχει μεταβεί για
διακοπές και ήρθε σε επαφή με άτομα που έχουν επιβεβαιωθεί ως κρούσματα, ενημερώνοντας σχετικά και
προσκομίζοντας κάθε πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο στην διεύθυνση προσωπικού. Άλλως και εφόσον τα
ανωτέρω δεν αποδεικνύονται, οι υπάλληλοι αυτοί δέον να φορούν με την επάνοδό τους στην Υπηρεσία για
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το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα μάσκα καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στην Υπηρεσία, εφόσον
έρχονται σε άμεση επαφή με πολίτες ή με συναδέλφους εντός του ίδιου χώρου εργασίας σε απόσταση
μικρότερη της προβλεπόμενης (1,5 μέτρο). Εξυπακούεται ότι η ανωτέρω οδηγία θα εφαρμόζεται και για
όσους υπαλλήλους του Δημοσίου κάνουν χρήση κανονικής άδειας και μετά την 31η/8/2020 και για όσο
χρονικό διάστημα υφίσταται ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού.
Για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια και τρόπο λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, θα ακολουθήσουν,
εφόσον απαιτείται, νέες οδηγίες της Υπηρεσίας μας.
Υπενθυμίζεται η υποχρέωση των Υπηρεσιών για ενημέρωση του σχετικού Παρουσιολογίου για τον COVID
19 στην ιστοσελίδα της απογραφής (βλ. κεφάλαιο Δ' της γ' σχετικής εγκυκλίου).
Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο,
στους υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς.
2. Οι υπάλληλοι θα απευθύνονται αποκλειστικά στις Διευθύνσεις Προσωπικού, στις οποίες υπάγονται
δεδομένου ότι είναι αδύνατη η υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών στις εφαρμοστέες κατά περίπτωση
έκτακτου χαρακτήρα ρυθμίσεις από την Υπηρεσία μας.
3. Εφόσον ανακύπτουν ερωτήματα, τα οποία δεν καλύπτονται από τις οδηγίες που έχουν δοθεί με τις
σχετικές εγκυκλίους, οι Διευθύνσεις Προσωπικού αποκλειστικά θα απευθύνονται για περαιτέρω
πληροφορίες ή διευκρινίσεις στους τηλεφωνικούς αριθμούς που αναγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο.
Εναλλακτικά οι Διευθύνσεις προσωπικού θα αποστέλλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά
περίπτωση ως εξής:
Για θέματα του προσωπικού και των Υπηρεσιών του Δημοσίου παρακαλείσθε για την κατά προτεραιότητα
αποστολή τυχόν ερωτημάτων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: hrm@ypes.gov.gr και ειδικά για
ερωτήματα που αφορούν υπαλλήλους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού στο info@ypes.gr προς αμεσότερη
ανταπόκριση.
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τους υπαλλήλους και τις υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι
ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται αποκλειστικά στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στην Δ/νση
Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών στους σχετικούς τηλεφωνικούς
αριθμούς που αναγράφονται στις πληροφορίες της εγκυκλίου.
4. Η Υπηρεσία μας δεν επιλαμβάνεται ερωτημάτων για θέματα της παρούσας εγκυκλίου που αφορούν το
πάσης φύσεως ένστολο προσωπικό, τους εκπαιδευτικούς και το διοικητικό προσωπικό των σχολικών
μονάδων, τους εργαζομένους που υπηρετούν στο Υπουργείο Υγείας, σε φορείς παροχής υπηρεσιών
υγείας, στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, στις ανώνυμες εταιρείες ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ, ΟΣΥ, ΟΣΕ,
ΟΑΣΘ, Αττικό Μετρό, ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Εγνατία, καθώς και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς
εν προκειμένω αρμόδιοι αποκλειστικά είναι οι φορείς, στους οποίους ανήκουν οργανικά οι εν λόγω
υπάλληλοι και δεδομένης της ιδιαιτερότητας και κρισιμότητας των συνθηκών, στις οποίες καλούνται να
ανταποκριθούν.
5. Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί κεντρικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών,
www.ypes.gr, καθώς και στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Ανθρώπινο Δυναμικό».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών
κ.α.α.
Λογοθέτη Ζαμπέτα
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Α.1191/2020
Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών, της διαδικασίας προσδιορισμού των
δικαιούχων του ευεργετήματος, των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των
επιχειρήσεων και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού
χαρακτήρα για την εφαρμογή των περιπτώσεων α και β της παρ. 2 και της παρ. 4 του
άρθρου 47 του ν. 4701/2020 «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις
χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 128)
18 Αύγουστος 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 47 και ιδίως τις περ. α και β της παρ. 2 και της παρ. 4 του ν. 4701/2020 (Α΄
128).
2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄ 170 Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 3259/2004 (Α΄ 149), όπως ισχύουν.
4. Το Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181).
5. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (968 Β΄) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.
6. Το Π.Δ.83/2019 (121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών» (2901 Β΄).
8. Την υπό στοιχεία Υ44/5.8.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3299).
9. Α. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).
10. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94), όπως ισχύουν,
ιδίως το άρθρο 41.
11. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ’
αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» καθώς και την υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 17-01-2020
απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
12. Την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του
άρθρου 47 του ν. 4701/2020 (Α΄ 128)« Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις
χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις.».
13. Τις εισηγήσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη και του Γενικού
Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, Αθανάσιου Πετραλιά, αναφορικά με τους Κωδικούς Αριθμών
Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. β της παρ. 2 του
άρθρου 47 του ν. 4701/2020 (Α΄ 128).
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14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι προϋποθέσεις και η
διαδικασία, σύμφωνα με τις περ. α και β της παρ. 2 και της παρ. 4 του άρθρου 47 του ν. 4701/2020 (Α΄
128), για την υπαγωγή αξιογράφων οφειλόμενων α) από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και του
τριτογενούς τομέα επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από
την 1η Ιουνίου 2020 έως τις 15 Ιουλίου 2020, στο ευεργέτημα της μη καταχώρισης σε αρχεία δεδομένων
οικονομικής συμπεριφοράς, που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από
φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών και β) από επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα στο ευεργέτημα
της αναστολής των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής.
Άρθρο 2
Προϋποθέσεις Υπαγωγής-Δικαιούχοι
1. Δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από τα πιστωτικά
και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών αξιόγραφα επί των
οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 1η Ιουνίου 2020 έως τις
15 Ιουλίου 2020, οφειλόμενα από
α. Επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου που κατά την 20η Μαρτίου 2020 έχουν ενεργό, κύριο κωδικό
δραστηριότητας από τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα Α, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 Κ.Α.Δ.
δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα Α, όπως αυτά
προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από
τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν
εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων
οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από τη δημοσίευση του παρόντος και δεν καταχωρίζονται εκ
νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη
λήξη τους.
β. Επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα που κατά την 20η Μαρτίου 2020 έχουν ενεργό, κύριο κωδικό
δραστηριότητας από τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα Β, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/03/2020 Κ.Α.Δ.
δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα Β, όπως αυτά
προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 που έχει υποβληθεί έως
20-03-2020, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις
20/03/2020, και των οποίων:
i) για τις επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ, ο κύκλος εργασιών (κωδικός 312 της
δήλωσης Φ.Π.Α.) των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου έτους 2019 αθροιστικά υπερβαίνει το
πενήντα τοις εκατό (50%) του ετήσιου κύκλου εργασιών του ίδιου έτους, όπως αυτός υπολογίζεται με βάση
τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες
δηλώσεις Φ.Π.Α., οι οποίες έχουν υποβληθεί έως 30-06-2020.
ii) για επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται εκ του νόμου σε υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α., ο κύκλος εργασιών
που δηλώνεται στην πλατφόρμα mybusisnessSupport μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου έτους
2019 υπερβαίνει αθροιστικά το πενήντα τοις εκατό (50%) του ετήσιου κύκλου εργασιών του ίδιου έτους
όπως προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και σε, περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί λόγω
μη λήξης της σχετικής προθεσμίας υποβολής, από τα στοιχεία που δηλώνονται στην πλατφόρμα
mybusisnessSupport. Τα ανωτέρω στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση επαληθεύονται από
τις δηλώσεις εισοδήματος, όταν αυτές υποβληθούν. Σε περίπτωση μη υποβολής των ως άνω δηλώσεων
εντός της κατά νόμο προβλεπόμενης προθεσμίας, η αίτηση απορρίπτεται.
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2. Εντάσσονται στη ρύθμιση της περ. α΄ της παρ. 4 του δεύτερου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4684/2020 (Α΄ 86), και η οποία
προστέθηκε με το άρθρο 38 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα που κατά την
20η Μαρτίου 2020 έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας τους αναφερόμενους στο συνημμένο
πίνακα Β, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα
ενεργού κατά την 20/03/2020 Κ.Α.Δ. δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο
συνημμένο πίνακα Β, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού
έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο Κ.Α.Δ. στις
20/03/2020, των οποίων ο κύκλος εργασιών μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου έτους 2019
υπερβαίνει αθροιστικά το πενήντα τοις εκατό (50%) του ετήσιου κύκλου εργασιών του ίδιου έτους, όπως
αυτός υπολογίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υποπεριπτώσεις i) και ii) της περ. Β΄ της παρ. 1 του
παρόντος άρθρου.
Άρθρο 3
Διαδικασία υποβολής αίτησης, συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά
1. Η αίτηση για την υπαγωγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα
mybusisnessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) από τους δικαιούχους ή τους
νομίμους εκπροσώπους αυτών έως 14.09.2020.
2. Η αίτηση, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα
στοιχεία για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 2 παρ. 1 και 2 δυνάμει των οποίων
γίνεται η αίτηση υπαγωγής στα ευεργετήματα του άρθρου 47 του ν. 4701/2020 (Α΄ 128).
3. Σε περίπτωση που έχουν δηλωθεί ψευδή ή ανακριβή στοιχεία πέραν των συνεπειών της ψευδούς
δήλωσης επέρχεται απώλεια των ευεργετημάτων του άρθρου 1 της παρούσας.
Άρθρο 4
Τρόπος αποστολής ή διαβίβασης πληροφοριών από την ΑΑΔΕ προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα για
τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 2
1. Η διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων και ο έλεγχος για την πλήρωση των προϋποθέσεων του
άρθρου 2 της παρούσας πραγματοποιείται με μηχανογραφικό τρόπο από την ΑΑΔΕ. Ακολούθως,
διαβιβάζονται προς τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή φορείς που λειτουργούν νόμιμα
χάριν αυτών και τηρούν αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, συγκεντρωτικοί κατάλογοι με τα
στοιχεία και πληροφορίες των δικαιούχων.
2. Η διαβίβαση των στοιχείων της παραγράφου 1 γίνεται απευθείας από την ΑΑΔΕ μέσω ασφαλούς
συστήματος μεταφοράς αρχείου. Ειδικά για χρηματοδοτικά ιδρύματα γίνεται μέσω της «Διατραπεζικά
Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ).
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
1. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Α
Παρατίθεται πίνακας με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του τουριστικού κλάδου για τους
οποίους θα ισχύσει η ωφέλεια στη περίπτωση που αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75)
ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.
Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και
οκταψήφιων.
ΚΑΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

49.39.3 Υπηρεσίες μη τακτικών χερσαίων μεταφορών επιβατών
55.10

Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

55.20

Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

55.30

Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα

55.90.19 Άλλες δραστηριότητες καταλύματος
79.11

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

79.12

Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδίων

79.90

Δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Β
Παρατίθεται πίνακας με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του τριτογενούς τομέα για τους
οποίους θα ισχύσει η ωφέλεια στη περίπτωση που κατά το 3ο τρίμηνο του έτους 2019 (ΙούλιοςΣεπτέμβριος) έλαβαν άνω του 50% του ετήσιου τζίρου τους.
Σε περίπτωση διψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες τετραψήφιων, πενταψήφιων,
εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες
πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων.
ΚΑΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

46

Χονδρικό εμπόριο εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, με
εξαίρεση το Χονδρικό εμπόριο καπνού (ΚΑΔ 46.35), Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών
προϊόντων (ΚΑΔ 46.46) και Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και
συναφών προϊόντων (ΚΑΔ 46.71)

47

Λιανικό εμπόριο εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

49

Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών, με εξαίρεση τις Μεταφορές μέσω αγωγών
(ΚΑΔ 49.50)

50

Πλωτές μεταφορές

51

Αεροπορικές μεταφορές

52

Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

53

Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες, με εξαίρεση τις Ταχυδρομικές
δραστηριότητες με υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας (ΚΑΔ 53.10) και τις Υπηρεσίες
κατ οίκον παράδοσης τροφίμων (delivery) (ΚΑΔ 53.20.12)

55

Καταλύματα

56

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται
από στρατιωτικές τραπεζαρίες (ΚΑΔ 56.29.20.01)

58

Εκδοτικές δραστηριότητες

59

Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων,
ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις

60

Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
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ΚΑΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

68

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

70

Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

71

Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και
αναλύσεις

73

Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

74

Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες

75

Κτηνιατρικές δραστηριότητες

77

Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης

78

Δραστηριότητες απασχόλησης

79

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και
υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

80

Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας

81

Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους

82

Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες
δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις

90

Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση

91

Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές
δραστηριότητες

92

Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ
ευθείας (on-line) σύνδεση (ΚΑΔ 92.00.14) και τις Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απευθείας (on-line)
σύνδεση (ΚΑΔ 92.00.21)

93

Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

94

Δραστηριότητες οργανώσεων, με εξαίρεση τις Δραστηριότητες συνδικαλιστικών οργανώσεων
(ΚΑΔ 94.20) και τις Δραστηριότητες πολιτικών οργανώσεων (ΚΑΔ 94.92)

95

Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης

96

Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών

οικ. 33294/817/19.8.2020
Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 23102/477/ 12.06.2020 κοινής υπουργικής απόφασης
«Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας
εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται
σημαντικά» (Β' 2268), όπως ισχύει
19 Αύγουστος 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 32, 33 και 37 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα
για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την
επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α' 90) και άλλες διατάξεις» (Α' 104),
2. τα άρθρα δέκατο και δωδέκατο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα
για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την
επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α' 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.
4690/2020 (Α' 104),
3. το άρθρο ενδέκατο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας
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και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας
διοίκησης» (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83),
4. το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου«Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A' 64), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76),
5. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133),
6. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143), όπως ισχύουν,
7. το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, το οποίο κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα (Α' 98), όπως ισχύει και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α'
133),
8. την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145),
όπως ισχύει,
9. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» (Α' 168), όπως ισχύει,
10. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), όπως ισχύει,
11. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119),
12. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α' 121) και το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'
155),
13. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123),
14. την υπό στοιχεία Υ 44/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 3299),
15. την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13.09.2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
16. την υπ' αρ. οικ. 12997/231/23-3-2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
«Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 993), όπως ισχύει,
17. την υπ' αρ. οικ.17788/346/8.5.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Περαιτέρω μέτρα στήριξης
εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς
εργασίας» (Β' 1779), όπως ισχύει,
18. την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 40380/26.6.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Επιβολή του μέτρου της
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης
κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 29.6.2020 έως και 12.7.2020, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 2598),
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19. την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 44074/11.7.2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της
Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 13.7.2020 έως και 26.7.2020, προς περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 2797),
20. την υπ' αρ. οικ. 23102/477/12.6.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης
εποχικά εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών του
ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά» (Β' 2268), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ.
οικ.27039/617/3.7.2020 (Β' 2783), όμοιά της,
21. την υπ' αρ. οικ.27148/4836/28.7.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
22. την επιτακτική ανάγκη στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι
πλήττονται σημαντικά από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19,
23. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται επιπλέον δαπάνη ύψους πέντε
εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (5.340.000,00 ευρώ) περίπου για τον Τακτικό
Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έτους 2020 στον ΕΦ-10335010000000 και ΑΛΕ 2310989899, πέραν του ποσού που είχε προβλεφθεί με την υπ' αρ. οικ.
23102/477/12.06.2020 όμοιά της,
αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 23102/477/12.06.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα
οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των
επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά» (Β' 2268), όπως ισχύει, ως
εξής:
Α. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Γ τροποποιείται ως εξής:
«Η αναστολή των συμβάσεων των εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, των
οποίων είχε παραταθεί η αναστολή λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής κατά τον μήνα Μάιο και η
εντολή αυτή συνεχίζεται κατά τον μήνα Ιούνιο 2020 ή και κατά τον μήνα Ιούλιο, βάσει ΚΑΔ που ορίζονται
από το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας, παρατείνεται μέχρι την
ημερομηνία της άρσης της αναστολής λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής».
Β. Στο συνημμένο Παράρτημα του Πίνακα II:
i. Προστίθενται ΚΑΔ που πλήττονται τον μήνα Ιούλιο, συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΔ που παραμένουν
κλειστά ως εξής:
92.00.11

Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού

93.29.19.04 Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού ή φαγητού)
93.29.19.05 Υπηρεσίες παιδότοπου
ii. H περίπτωση του ΚΑΔ 88.10 τροποποιείται ως ακολούθως:
Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), με εξαίρεση:
α) τις υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με
αναπηρία (88.10.10), β) τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους
88.10
(88.10.11), γ) τις υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες (88.10.13), δ)
τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης για άτομα με αναπηρίες (88.10.14) ε) τις
υπηρεσίες που παρέχονται σε εγκαταστάσεις ορφανοτροφείων
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Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αρ. οικ. 23102/477/12.06.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 2268), όπως
ισχύει.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός κι αν
άλλως ορίζεται στις ανωτέρω διατάξεις της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Αυγούστου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

οικ. 33272/816/19.8.2020
Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 16073/287/22-4-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών
κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης κορωνοϊού COVID-19» (Β' 1547 και Β' 1841), κοινής υπουργικής απόφασης,
όπως ισχύει
20 Αύγουστος 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
2. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως ισχύει,
3. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
4. το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, το οποίο κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα (Α’ 98)», και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’
133),
5. την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145),
όπως ισχύει,
6. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» (Α’ 168), όπως ισχύει,
7. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει,
8. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
9. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121) και το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’
155),
10. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
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11. την υπό στοιχεία Υ 44/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299),
12. την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
«Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
13. την υπ’ αρ. οικ. 12997/231/23-3-2020 απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
«Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 993) όπως ισχύει,
14. την υπ’ αρ. 12998/232/23-3-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων-εργοδοτών του
ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό Μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e-ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί
η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει
ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται
από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’
1078) κοινή υπουργική απόφαση,
15. την υπ’ αρ. οικ. 16073/287/22-4-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι
πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19» (Β’ 1547 και
Β’ 1841) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. οικ. 18657/370/15.5.2020
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 16073/287/22-4-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών,
οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19» (Β’
1547 και Β’ 1841)»» (Β’ 1863) όμοιά της,
16. την υπ’ αρ. οικ. 30559/1668/27-7-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
17. την ανάγκη διεύρυνσης των δικαιούχων των μέτρων στήριξης εργαζομένων που πλήττονται σημαντικά
από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων οι
οποίοι λόγω της φύσεως του επαγγέλματος τους ασφαλίζονται με ειδικές διατάξεις,
18. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν αυτής που έχει
προβλεφθεί στην υπ’ αρ. 12998/232/23-3-2020 (Β’ 1078) κοινή υπουργική απόφαση,
αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αρ.οικ. 16073/287/22-4-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών,
οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19» (Β'
1547 και Β' 1841) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ' αρ. οικ.
18657/370/15.5.2020 (Β' 1863) όμοιά της, ως εξής:
Στο άρθρο 1:
Προστίθενται οι κάτωθι περιπτώσεις ως εξής:
«ο) Οι δασεργάτες - ρητινοσυλλέκτες που δεν έλαβαν το ειδικό εποχικό βοήθημα του άρθρου 22 του ν.
1836/1989 κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2019 - Νοεμβρίου 2019 και δεν ήταν δικαιούχοι τακτικής
επιδότησης ανεργίας στο χρονικό διάστημα από 1/1/2020 έως και 31/5/2020.
π) Τα πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού, αποφοίτησαν από τη διετούς φοίτησης Σχολή
Ξεναγών εντός του 2019, είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ξεναγών (ΜΗ.ΞΕΝ.) και διαθέτουν ξεναγική
ταυτότητα.
ρ) Οι Πωλητές Λαϊκού Λαχείου, μέλη Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών οι οποίοι ασφαλίζονται σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 90-95 του ΙΓ' Κεφαλαίου της υπό στοιχεία 55575/Ι.479/1965 υπουργικής απόφασης
«Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεως Κανονισμών Ι.Κ.Α. περί υπαγωγής εις την ασφάλισιν
και εισπράξεως εισφορών ως και κωδικοποιήσεως τούτων» (Β'816/1965), όπως τροποποιήθηκαν με τις
διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4331/2015 (Α' 69) «Ασφάλιση Πωλητών Λαϊκών Λαχείων» και με την υπό
στοιχεία Φ.11321/31042/1232/20.9.2016 (Β' 3196/2016) απόφαση Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και πληρούν τις προϋποθέσεις για ασφαλιστική ικανότητα κατά τη
δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης.».
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Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αρ. οικ. 16073/287/22-4-2020 (Β' 1547 και Β' 11841) κοινή υπουργική απόφαση,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Αυγούστου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

οικ. 33712/849/2020
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 61462/978/30-12-2019 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα
«Καθορισμός κριτηρίων για την υπαγωγή των απασχολούμενων κατά το έτος 2019
σε επιχειρήσεις που συνδέονταν με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC» στη μείωση
των απαιτούμενων ημερομισθίων για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας»
(Β’ 4915)
25 Αύγουστος 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία και άλλες
διατάξεις» (Α’ 91), όπως προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4638/2019 «Κύρωση: α) της από 25.9.2019
Π.Ν.Π. «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής» (Α’
142), β) της από 30.9.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (Α’ 145), γ) της από 4.10.2019 Π.Ν.Π.
«”Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας“ (Α’ 150) και άλλες διατάξεις» (Α’ 181) και
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «”Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση
των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική
και οικονομική κανονικότητα“ (Α’ 90) και άλλες διατάξεις» (Α’ 104).
2. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α’ 258).
3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
4. Το άρθρο 90 του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα (Α’ 98)» και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
5. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).
6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133).
7. Το Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
8. Το Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών (Α’ 121) και το π.δ. 62/2020 ”Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών“» (Α’
155).
9. Το Π.Δ.84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
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10. Το Π.Δ.127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157).
11. Το Π.Δ.134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» (Α’ 168).
12. Το Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
13. Την υπό στοιχεία Υ44/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299).
14. Την υπό στοιχεία Α.1447/2019 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων (Β’ 4462).
15. Την υπ’ αρ. 61462/978/30-12-2019 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός κριτηρίων για την
υπαγωγή των απασχολούμενων κατά το έτος 2019 σε επιχειρήσεις που συνδέονταν με την εταιρεία
”Thomas Cook Group PLC“» (Β’ 4915).
16. Την υπ’ αρ. οικ. 28831/1568/14-7-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
17. Το γεγονός ότι με την παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985, διευρύνθηκε το πεδίο εφαρμογής της
διάταξης προκειμένου να ενταχθούν σε αυτήν απασχολούμενοι κατά το 2019 σε επιχειρήσεις που
συνδέονταν με τον όμιλο Thomas Cook.
18. Την ανάγκη καθορισμού της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των εργαζομένων που απασχολούσαν οι
επιχειρήσεις αυτές στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για επιδότηση τακτικής ανεργίας, οι οποίοι αποκλείονταν
λόγω παρέλευσης εξήντα (60) ημερών από τη λήξη ή τη λύση της σύμβασης εργασίας τους.
19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, πέραν αυτής που προβλέπεται στην υπ’ αρ. 61462/978/30-12-2019 κοινή υπουργική
απόφαση (Β’ 4915),
αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 61462/978/30-12-2019 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός
κριτηρίων για την υπαγωγή των απασχολούμενων κατά το έτος 2019 σε επιχειρήσεις που συνδέονταν με
την εταιρεία ”Thomas Cook Group PLC” εφεξής ”Καθορισμός κριτηρίων για την υπαγωγή των
απασχολούμενων κατά το έτος 2019 σε επιχειρήσεις που συνδέονταν με τον όμιλο Thomas Cook“», ως
εξής:
Α. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1 Δικαιούχοι
1. Δικαιούχοι της τακτικής επιδότησης ανεργίας με κατ’ ελάχιστον ογδόντα (80) ημέρες εργασίας αντί 100
ημερών στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ, κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα της περ. β της παρ.
2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985, είναι οι ασφαλισμένοι που πληρούν, εκτός από τις γενικές προϋποθέσεις
που αφορούν στην τακτική επιδότηση ανεργίας, σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019 σε:
αα. επιχειρήσεις του ομίλου Thomas Cook που πτώχευσαν ή
ββ. σε επιχειρήσεις που συνδέονται κατά τα οριζόμενα στην περ. ζ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (Α’ 167)
με πτωχευμένες επιχειρήσεις του ομίλου Thomas Cook, ή
γγ. σε επιχειρήσεις πελάτης των οποίων ήταν οι πτωχευμένες επιχειρήσεις του ομίλου Thomas Cook, των
οποίων η αξία των φορολογητέων εκροών κατά το διάστημα 1.1.2019 έως 30.9.2019 από τις πτωχευμένες
εταιρείες του ομίλου Thomas Cook υπερέβη σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) τη συνολική αξία
των εκροών του ίδιου διαστήματος και
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β) Η εργασιακή τους σχέση είτε έληξε, σύμβαση ορισμένου χρόνου είτε καταγγέλθηκε από την επιχείρηση
μετά την 23/9/2019.
2. Οι ημέρες εργασίας των δικαιούχων της παρ. 1 πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί στις επιχειρήσεις των
περιπτώσεων της ίδιας παραγράφου».
Β. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2 Δικαιολογητικά
Για την ένταξη στην επιδότηση σύμφωνα με τις παρ. 7 του άρθρου 4 και την παρ. 10 του άρθρου 6 του ν.
1545/1985, πλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται σύμφωνα με τις κείμενες περί τακτικής επιδότησης
λόγω ανεργίας διατάξεις, οι ασφαλισμένοι οφείλουν να προσκομίζουν κατά περίπτωση ανάλογα με τις
επιχειρήσεις που απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019, τα εξής:
α. για επιχειρήσεις του ομίλου Thomas Cook που πτώχευσαν, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 της
επιχείρησης περί πτώχευσης,
β. για επιχειρήσεις που συνδέονται με πτωχευμένες επιχειρήσεις του ομίλου Thomas Cook, υπεύθυνη
δήλωση του ν. 1599/1986 της επιχείρησης στην οποία δηλώνεται η σύνδεσή της με πτωχευμένες
επιχειρήσεις του ομίλου Thomas Cook κατά την έννοια της παρ. ζ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (Α’ 167),
γ. για επιχειρήσεις πελάτης των οποίων ήταν οι πτωχευμένες επιχειρήσεις του ομίλου Thomas Cook:
i) απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας ΔΟΥ για χορήγηση στην επιχείρηση αναστολής καταβολής του
Φ.Π.Α. του άρθρου 7 του ν. 4638/2019 (Α’ 181) ή
ii) βεβαίωση από την επιχείρηση για το σύνολο των φορολογητέων εκροών της περιόδου από 01.01.2019
έως 30.09.2019 και για το σύνολο των φορολογητέων εκροών από τις πτωχευμένες εταιρείες του ομίλου
Thomas Cook για την ίδια περίοδο. Για τη διασταύρωση των αναφερόμενων στις υποβληθείσες βεβαιώσεις
στοιχείων, η αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 προβαίνει σε δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό τουλάχιστον 5%
αυτών.
Οι εν λόγω επιχειρήσεις υποχρεούνται να παρέχουν τα ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικά στους
δικαιούχους για τον σκοπό της παρούσας.»
Γ. Προστίθεται άρθρο 4 ως εξής:
«Άρθρο 4
Υποβολή της αίτησης για τακτική επιδότηση και έναρξη της επιδότησης
Οι δικαιούχοι του άρθρου 1 εντάσσονται στις διατάξεις της παρούσας, εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση για
τακτική επιδότηση ανεργίας και αναγγελθεί στον ΟΑΕΔ πριν από τη δημοσίευση της παρούσας ή εντός 60
ημερών από τη δημοσίευση αυτής. Σε κάθε περίπτωση, η επιδότησή τους αρχίζει να καταβάλλεται από την
επόμενη ημέρα του εξαήμερου χρόνου αναμονής που προβλέπεται με το άρθρου 18 του ν.δ. 2961/1954 (Α’
197)».
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 61462/978/30-12-2019 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 4915).
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Αυγούστου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
Τουρισμού - ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
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196050/2020
Παράταση μέχρι 18/09/2020: α) της ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουνίου και Ιουλίου
2020 και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, για εργαζόμενους
επιχειρήσεων-εργοδοτών, ενταχθέντων στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ & εποχικούς
εργαζόμενους με δικαίωμα ή μη επαναπρόσληψης. β) της ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ.
Ιουλίου 2020 και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, για εργαζόμενους
επιχειρήσεων- εργοδοτών, που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα και στους
κλάδους των αεροπορικών μεταφορών του άρθρου 123, παρ. 1 και 3 του Ν.4714/2020
(Φ.Ε.Κ. Α148) μη ενταγμένων στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
28 Αύγουστος 2020
Με την υπ. αριθμ. 307/Συν.26/27.08.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-Ε.Φ.Κ.Α.,
παρατείνεται μέχρι 18/09/2020 η προθεσμία:
α) της ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουνίου και Ιουλίου 2020 και καταβολής των αντίστοιχων
ασφαλιστικών εισφορών, για τους:
• εργαζόμενους, που έχουν ενταχθεί τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
(άρθρο 31 του ν. 4690/2020),
• εποχικά εργαζόμενους με δικαίωμα επαναπρόσληψης, για τους οποίους ανεστάλησαν οι συμβάσεις
εργασίας τους τον Ιούνιο και τον Ιούλιο 2020 (άρθρο 32 του ν. 4690/2020),
• εποχικά εργαζόμενους -χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης- που επαναπροσλήφθηκαν τον Ιούνιο και τον
Ιούλιο 2020 από εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου (άρθρο 33 του ν. 4690/2020).
β) της ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουλίου 2020 και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών
εισφορών, για εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα,
υποκείμενες σε ΦΠΑ που έλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων εσόδων τους, κατά το 3ο τρίμηνο του
έτους 2019 και στους κλάδους των αεροπορικών μεταφορών (άρθρο 123 παρ. 1 και 3 του ν.4714/2020) μη
ενταγμένων στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων πρόσθετων
επιβαρύνσεων, προσθέτων τελών και λοιπών προσαυξήσεων.
Οδηγίες για την ασφαλιστική τακτοποίηση των ανωτέρω κατηγοριών εργαζομένων που θα εξειδικεύσουν,
μεταξύ άλλων, θέματα απεικόνισης της ασφάλισής τους στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.), θα
παρασχεθούν με νεότερο έγγραφό μας, βάσει Κ.Υ.Α. που αναμένεται να εκδοθούν.
Επισημαίνεται ότι, η εν λόγω παράταση δεν αφορά εργαζόμενους λοιπών κατηγοριών (εκτός των
προαναφερομένων περιπτώσεων α και β), για τους οποίους οι επιχειρήσεις-εργοδότες, θα πρέπει να
υποβάλλουν τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.), μισθολογικής περιόδου Ιουλίου 2020 και να
καταβάλουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (μέχρι
31/08/2020).
Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων-εργοδοτών που απασχόλησαν την ίδια μισθολογική περίοδο:
• εργαζόμενους των προαναφερομένων περιπτώσεων α και β και
• εργαζόμενους λοιπών κατηγοριών,
θα πρέπει για αυτούς (τους εργαζόμενους των λοιπών κατηγοριών), να υποβάλουν Κανονική (01) Α.Π.Δ.
και να καταβάλουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές μέχρι 31/08/2020, ενώ για τους εργαζόμενους
τους ενταγμένους στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ή εποχικούς με δικαίωμα ή μη επαναπρόσληψης καθώς
και τους αναφερομένους στο άρθρο 123 παρ. 1 και 3 Ν.4714/2020, παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλουν
Συμπληρωματική (04) Α.Π.Δ. και να καταβάλουν τις αντίστοιχες απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές, μέχρι
18/09/2020.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ
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34236/860/2020
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες που ανήκουν σε
κλάδους που πλήττονται βάσει ΚΑΔ για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020
1 Σεπτέμβριος 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 124 του ν. 4714/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής
διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ)
2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475,
συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 148), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο πρώτο
της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης
εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α΄ 157),
2. το άρθρο 37 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13-4-2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄
84) και β) της από 1-5-2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄
90) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 104),
3. το άρθρο δωδέκατο της από 1-5-2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104),
4. το άρθρο ενδέκατο της από 20-3-2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας
και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83),
5. το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14-3-2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.
4682/2020 (Α΄ 76),
6. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),
7. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/
85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει,
8. το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄
133),
9. την παρ. 2 του άρθρου 12 και την παρ. 3 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από
τους διατάκτες» (Α΄ 145), όπως ισχύει,
10. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), όπως ισχύει,
11. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει,
12. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
13. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
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14. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
15. το π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155),
16. την υπό στοιχεία Υ44/6-8-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3299),
17. την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ»
(Β΄ 3520), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
18. την υπό στοιχεία οικ. 12997/231/23-3-2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για
την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 993), όπως ισχύει,
19. την υπό στοιχεία οικ. 23102/477/12-6-2020 «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που
πλήττονται σημαντικά» (Β΄ 2268), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία οικ.27039/617/3.7.2020 (Β΄
2783), όμοιά της,
20. την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 47419/25.7.2020 κοινή υπουργική απόφαση, με θέμα: «Παράταση ισχύος
της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44074/11.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών “Επιβολή του
μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων
συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 13-7-2020 έως και 26-72020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”(Β΄ 2797) έως και την 31-8-2020» (Β΄
3098),
21. την υπό στοιχεία οικ. 32414/1797/7-8-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
22. την επιτακτική ανάγκη στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που
πλήττονται σημαντικά από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και ανήκουν
στους κλάδους του τουρισμού, των αεροπορικών, ακτοπλοϊκών μεταφορών και χερσαίων μεταφορών
επιβατών, του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς και κάθε άλλου κλάδου που
πλήττεται σημαντικά,
23. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη μέχρι ύψους τριακοσίων ενενήντα
εκατομμυρίων ευρώ (390.000.000,00 €), η οποία βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους
2020, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ΕΦ 1033-5010000000, ΑΛΕ 2310989899,
αποφασίζουμε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020
Α1. Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα,
των οποίων συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής και για τους μήνες
Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020
Άρθρο 1
1. Η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα,
των οποίων είχε παραταθεί η αναστολή λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής κατά τον μήνα Ιούλιο
και η εντολή αυτή συνεχίζεται και κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020, βάσει ΚΑΔ που
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ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία της άρσης της αναστολής
λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής.
2. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες της
παρ. 1 του παρόντος, που λήγουν μετά την απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των
επιχειρήσεων εργοδοτών, τίθενται σε αναστολή. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, οι
συμβάσεις εργασίας συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.
3. Οι επιχειρήσεις εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις
προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι
καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.
Α2. Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα
που πλήττονται σημαντικά, για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020
Άρθρο 1
1. Επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά και ανήκουν στους κλάδους του
τουρισμού, εποχικής ή μη λειτουργίας, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών και χερσαίων
μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού καθώς και κάθε άλλου κλάδου
που πλήττεται σημαντικά, βάσει ΚΑΔ, όπως αυτοί ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με
το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας, δύνανται:
α. να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους
που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν στην
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ή και
β. να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους.
Τα ανωτέρω δύναται να εφαρμοστούν για μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων τους, που έχουν
προσληφθεί έως και την 10η Αυγούστου 2020, ημερομηνία δημοσίευσης της από 10/8/2020 Π.Ν.Π. (Α΄
157), για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα έως τριάντα (30)
ημέρες ανά μήνα και πάντως όχι πέραν της 30ής.09.2020.
2. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις εργοδότες μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων
εργασίας για κάθε μήνα σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων, μέχρι και του ποσοστού 100%
αυτών, ανά υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
3. Οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες του παρόντος, οι οποίες είχαν τεθεί σε
αναστολή πριν την 10η Αυγούστου 2020, ημερομηνία δημοσίευσης της από 10/8/2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 157), και
έχει ανακληθεί οριστικά η αναστολή τους, δύνανται να τίθενται εκ νέου σε αναστολή και πάντως όχι πέραν
της 30ής.09.2020.
Άρθρο 2
Ακυρότητα καταγγελίας συμβάσεων εργασίας - Ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας - Συμβάσεις
εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου - Ανάκληση αναστολών συμβάσεων εργασίας
1. Οι επιχειρήσεις εργοδότες του άρθρου 1 του παρόντος υποκεφαλαίου, για όσο χρονικό διάστημα κάνουν
χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, και σε κάθε περίπτωση μέχρι την
30ή.09.2020, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων
εργασίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.
2. Οι επιχειρήσεις εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, που κάνουν χρήση του μέτρου της
αναστολής των συμβάσεων εργασίας, υποχρεούνται, μετά από τη λήξη του χρονικού διαστήματος της
αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών, να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα
τριάντα (30) ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας. Η
υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε
περιπτώσεις εποχικών επιχειρήσεων.
Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς
από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου
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χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος
των 30 ημερών.
3. Η αναστολή συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων σε επιχειρήσεις
εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος υποκεφαλαίου δύναται να παραταθεί κατ’ανώτατο όριο
έως 30 ημέρες ανά μήνα και όχι πέραν της 30ής.09.2020. Επίσης, δύναται να τεθούν για πρώτη φορά ή εκ
νέου σε αναστολή συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου.
Σε κάθε περίπτωση μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής ή της παράτασης της αναστολής, οι
ανωτέρω συμβάσεις εργασίας συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται. Η υποχρέωση
αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις
εποχικών επιχειρήσεων.
4. Οι επιχειρήσεις εργοδότες που επαναλειτουργούν μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας τους με
εντολή δημόσιας αρχής ή που πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις
εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση της
αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών. Μπορούν επίσης να θέτουν εκ νέου σε
αναστολή τις συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους ανεξάρτητα από το αν έχει ανακληθεί οριστικά η
αναστολή τους. Σε κάθε περίπτωση τα ανωτέρω ισχύουν έως και την 30ή.09.2020.
5. Οι επιχειρήσεις εργοδότες του άρθρου 1 του παρόντος υποκεφαλαίου δύνανται να:
α. προβαίνουν σε προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για κάλυψη
έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του
κορωνοϊού COVID-19, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο δωδέκατο της από 1-5-2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 90),
β. κάνουν χρήση του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» των διατάξεων του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α΄
104) για μέρος ή για το σύνολο των εργαζομένων τους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας δεν τελούν σε
αναστολή ή για εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας είχαν τεθεί σε αναστολή.
Α3. Αποζημίωση ειδικού σκοπού - Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού
Άρθρο 1
Αποζημίωση ειδικού σκοπού
1. Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις εργοδότες των υποκεφαλαίων Α1 και Α2 του παρόντος κεφαλαίου, των
οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του
δέκατου τρίτου άρθρου της από 14-3-2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.
4682/2020 (Α΄ 76), κατ’αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας με βάση
υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ που αντιστοιχεί στις τριάντα (30)
ημέρες.
2. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε
οφειλή.
Άρθρο 2
Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού
1. Οι επιχειρήσεις εργοδότες των υποκεφαλαίων Α1 και Α2 του παρόντος κεφαλαίου προβαίνουν είτε σε
αρχική δήλωση των εργαζομένων τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή για πρώτη
φορά είτε σε εκ νέου δήλωση των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται εκ νέου σε
αναστολή, είτε βεβαιώνουν ότι παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους,
για τον μήνα Αύγουστο ή και για τον μήνα Σεπτέμβριο, καθώς και τα στοιχεία που αφορούν τη μίσθωση
ακινήτων επαγγελματικής στέγης. Επίσης, οι ανωτέρω επιχειρήσεις εργοδότες δηλώνουν τους
εργαζόμενους των οποίων η αναστολή συμβάσεων εργασίας τους ανακαλείται.
2. Για την περίπτωση των εργαζομένων των οποίων παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας
τους δεν απαιτείται επανυποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τους εργαζόμενους, εκτός κι αν επιθυμούν
τροποποίηση στοιχείων του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή στοιχείων της μίσθωσης κύριας
κατοικίας τους.
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Για την περίπτωση των εργαζομένων που τίθενται για πρώτη φορά ή εκ νέου οι συμβάσεις εργασίας τους
σε αναστολή, αυτοί προβαίνουν σε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.
3. Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω
υπεύθυνη δήλωσή τους, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους εργαζομένους τους, δηλώνοντάς
τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».
4. Οι σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις των επιχειρήσεων εργοδοτών και των εργαζομένων του παρόντος
υποκεφαλαίου υποβάλλονται για κάθε μήνα συγκεντρωτικά στις αρχές κάθε επόμενου μήνα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
1. Για τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού όπως αυτή ορίζεται στο υποκεφάλαιο Α3
της παρούσας, ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η
παραπάνω καταβολή γίνεται εφάπαξ με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου
εργαζομένου, ο οποίος υποδεικνύεται στην υποβαλλόμενη αίτησή του. Από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται σε
ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων εργαζομένων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη
στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, το πιστωτικό Ίδρυμα, στο οποίο
τηρείται ο λογαριασμός και το ποσό της καταβολής.
2. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρεία «Διατραπεζικά
συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία διαβιβάζεται. Επίσης, διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε. στη
Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων εργαζόμενων σε έντυπη και ηλεκτρονική
μορφή, που περιλαμβάνει και τον αριθμό των δικαιούχων εργαζομένων, το συνολικό ποσό της καταβολής
ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Οι ανωτέρω καταστάσεις εγκρίνονται από
τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έπειτα από εισήγηση της
Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εγκρίνεται η μεταφορά της πίστωσης
του συνολικού ποσού αυτής μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.
4. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού
Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική
εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο200
«Ελληνικό Δημόσιο Συγκέντρωση Εισπράξεων Πληρωμών», και την πίστωση με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ
ΑΕ και των οικείων τραπεζών ή πιστωτικών ιδρυμάτων, των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων
εργαζομένων. Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών
Αναφορών και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.
5. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ:
GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και
λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε.
ενημερώνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου να
συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή.
6. Για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 4 επέχει θέση
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
7. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται με την έκδοση
συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
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8. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά
πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους
υπαιτιότητα.
Άρθρο 2
Αχρεωστήτως καταβληθέντα αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών
1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις στα φυσικά πρόσωπα που
δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη
νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.
2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου
και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΔ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΚΑΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ
• Δικαίωμα να θέσουν σε προσωρινή αναστολή εργασίας το 100% των εργαζομένων τους
01.49.19.02

Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων)

01.49.3

Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και
δερμάτων

14.20

Κατασκευή γούνινων ειδών

15.11

Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών

33.16

Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων

46.42.11.27

Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων η κατεργασμένων γουνοδερμάτων

46.42.11.29

Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από
γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)

46.42.11.40

Χονδρικό εμπόριο ημιετοίμων γουναρικών

46.42.11.58

Χονδρικό εμπόριο αποκομμάτων γουναρικών

46.90.10.06

Χονδρικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης

47.71.71.27

Λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από
γουνόδερμα (εκτός καλυμάτων κεφαλής)

47.71.71.34

Λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού από γουνόδερμα

47.78.89.04

Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης

47.99

Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών

49.31

Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών

49.39

Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.

50.10

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

50.30

Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

51.10

Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

51.21

Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων

52.21.29.02

Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)

52.21.29.03

Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους,
λιανικά
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52.21.29.04

Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους,
χονδρικά

52.21.29.05

Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων υπεραστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από
τρίτους

52.22

Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές

52.23

Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές

55.10

Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

55.20

Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

55.30

Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα

55.90.13

Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε άλλα μεταφορικά μέσα

55.90.19

Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.

56.10

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις
δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε
πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση
τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά

56.21

Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

56.29

Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από
στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01), Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες
εργοστάσιων ή γραφείων (56.29.20.03), Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες
(κυλικεία) (56.29.20.04), Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια
(56.29.20.05)

56.30

Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή
προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις
οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά

59.11

Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών
προγραμμάτων

59.12

Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και
τηλεοπτικών προγραμμάτων

59.13

Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών
προγραμμάτων

59.14

Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

74.20

Φωτογραφικές δραστηριότητες

74.30

Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας

77.11

Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

77.21

Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών

77.29

Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης

77.34

Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών

77.35

Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών

77.39.13

Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων

77.39.19.03

Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων

79.11

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

79.12

Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

79.90

Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

82.30

Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

85.51

Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
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85.52

Πολιτιστική εκπαίδευση

88.10

Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και
άτομα με αναπηρία, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή
καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), καθώς και τις
Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11).

90.01

Τέχνες του θεάματος

90.02

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

90.03

Καλλιτεχνική δημιουργία

90.04

Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

91.02

Δραστηριότητες μουσείων

91.03

Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών

92.00.11

Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού

93.11

Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

93.12

Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων

93.13

Εγκαταστάσεις γυμναστικής

93.19

Άλλες αθλητικές δραστηριότητες

93.21

Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

93.29

Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

94.99.16.01

Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων

96.04

Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εκτός από υπηρεσίες διαιτολογίας
(96.04.10.01) και Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού
άσκησης, αισθητικής και δίαιτας) (96.04.10.02)

96.09.19.16

Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ. (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες
εκδηλώσεις)
Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών
μονάδων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων της επικράτειας, όπως και
τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών ανά την επικράτεια.

70.22

Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης
για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και
άλλων συμβουλών διαχείρισης αποκλειστικά προς και για ξενοδοχειακά καταλύματα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

35240/899/2020
Έγκριση σκοπιμότητας για την καταβολή της πληρωμής της αποζημίωσης ειδικού
σκοπού και της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας
7 Σεπτέμβριος 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου δέκατου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64)
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»,
που κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (Α’ 76).
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2. Τις διατάξεις του άρθρου ενδέκατου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68)
«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλισης της ομαλής
λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), που κυρώθηκε με τον νόμο 4683/2020 (Α’ 83).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 37 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα
για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση
των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική
και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις (Α’ 104).
4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
5. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α’ 145).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98),
8. Τις διατάξεις του το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),
9. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’
119).
10. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
11. Την αριθμ. 12642/Δ1.4472/17-3-2020 υπουργική απόφαση «Καθορισμός δαπανών για τις οποίες ορίζει
ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων διατάκτη τον ίδιο ή άλλο όργανο, ορισμός
δευτερευόντων διατακτών για αντίστοιχες δαπάνες, ορισμός αποφαινόμενου οργάνου» (Β’ 1033).
12. Τις διατάξεις της αριθμ. 12997/231/23-3-2020 υπουργικής απόφασης με θέμα: «Μηχανισμός
εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 993).
13. Τις διατάξεις της αριθμ. 12998/232/23-3-2020 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Μέτρα στήριξης
εργαζομένων επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ)
στον e- ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή
δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των
ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση
των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1078).
14. Τις διατάξεις της αριθμ. οικ.17788/346/8.5.2020 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Περαιτέρω
μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και τη σταδιακή επαναλειτουργία της
αγοράς εργασίας» (Β’ 1779).
15. Τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. οικ. 23102/477/12.6.2020 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα:
«Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων–αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των
επιχειρήσεων -εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που πλήττονται σημαντικά» (Β’ 2268).
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16. Τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. οικ.23103/478/13.6.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός
του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ»» (Β’ 2274).
17. Το υπ. αριθμ. οικ. 35239/146/7-9-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Εξυπηρέτησης του Πολίτη, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με το οποίο
διαβιβάστηκε το ηλεκτρονικό αρχείο που εξήχθη από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.
18. Το από 7/9/2020 Πρακτικό της Ομάδας Κεντρικής Διαχείρισης της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του
Ειδικού Μηχανισμού Στήριξης των εργαζομένων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε τη μεταφορά πίστωσης ύψους ενός εκατομμυρίου επτακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων εκατόν
πενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα ένα λεπτών (1.722.154,81 €) από τον Ε.Φ. 1033-501-0000000, ΑΛΕ
2310989899 οικ. έτους 2020, για 5.496 δικαιούχους, που αφορούν, αναλυτικά:
α) Σε αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων κατά τον μήνα Ιούνιο, προκειμένου για την πληρωμή
αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους διακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων και εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων
ευρώ (239.964,00 €) στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 1.117.
β) Σε αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων κατά τον μήνα Ιούλιο, προκειμένου για την πληρωμή
αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους ενός εκατομμυρίου εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ευρώ
(1.168.200,00 €) στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 2.842.
γ) σε εργαζομένους ενταγμένους στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για το χρονικό διάστημα 1/6/2020 30/6/2020, προκειμένου για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, ύψους
εξήντα δύο χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (62.120,26 €) στους δικαιούχους, το σύνολο
των οποίων ανέρχεται στους 559.
δ) σε εργαζομένους ενταγμένους στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για το χρονικό διάστημα 1/7/2020 31/7/2020, προκειμένου για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, ύψους
διακοσίων πενήντα ενός χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (251.870,55 €)
στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 978.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

28700/1559/2020
Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο
υλοποίησης του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και των
μέτρων οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων
31 Αύγουστος 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 31, της παρ. 7 του άρθρου 32, της παρ. 4 του άρθρου 33 του ν.
4690/2020 (Α΄ 104) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω
μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
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2. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. οικ. 23102/477/12.6.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα οικονομικής
ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων
εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά» (Β΄ 2268).
3. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. οικ.23103/478/13.6.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του
πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄ 2274).
4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143) και ιδίως τις διατάξεις της περ.ιβ του
άρθρου 20.
5. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 4651/2019 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» (Α΄
209).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), όπως ισχύει.
10. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει.
11. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192), όπως
ισχύει.
12. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄
119).
13. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α΄ 121) και το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α΄ 155).
14. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και
Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
15. Την υπό στοιχεία Υ44/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3299).
16. Την υπό στοιχεία 27147/4835/13.5.2020 ΓΔ2 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
17. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη στον
Κρατικό Προϋπολογισμό πέραν αυτής που προκλήθηκε και προβλέφθηκε στην υπό στοιχεία οικ.
23103/478/2020 (Β΄ 2274),
αποφασίζουμε:
Τον προσδιορισμό της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης του
Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» και των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης των
εποχικά εργαζομένων, ως ακολούθως:
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Άρθρο 1
Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης του Μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ,
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3γ και 4 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104)
1. Για τις επιχειρήσεις εργοδότες που εντάσσονται στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις
της περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90)
και άλλες διατάξεις», εφαρμόζονται τα εξής:
2. Για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 30.6.2020, ένταξης μισθωτών στο Μηχανισμό ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλλουν ποσοστό 40% των εργοδοτικών εισφορών που
αντιστοιχούν στο χρόνο ένταξης των εργαζομένων στον ανωτέρω Μηχανισμό και δεν απασχολούνται και το
σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζομένου, υπολογιζομένων επί του αρχικού ονομαστικού
μισθού των εργαζομένων. Το ποσοστό 60% των εργοδοτικών εισφορών που υπολείπεται, καλύπτεται από
τον κρατικό προϋπολογισμό.
3. Οι εργοδότες καταχωρίζουν στην Α.Π.Δ. της οικείας μισθολογικής περιόδου, με κωδικό ειδικού τύπου
αποδοχών, τις ονομαστικές αποδοχές των μισθωτών που εντάσσονται στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και
για το χρονικό διάστημα ένταξης καθενός σε αυτόν. Επίσης καταχωρίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές
(εργοδότη και εργαζομένου) που αντιστοιχούν στις αποδοχές του προηγούμενου εδαφίου, σύμφωνα με τα
ισχύοντα πακέτα κάλυψης. Στα σχετικά πεδία της Α.Π.Δ. της οικείας μισθολογικής περιόδου καταχωρίζεται
για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 30.6.2020 το ποσό της μείωσης (επιδότησης) της εργοδοτικής
εισφοράς, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 60% των εργοδοτικών εισφορών που αντιστοιχούν στο χρόνο
κατά τον οποίον οι εργαζόμενοι που εντάσσονται στον ανωτέρω Μηχανισμό δεν απασχολούνται. Οι
λεπτομέρειες συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων των Α.Π.Δ. θα καθοριστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες
του e-ΕΦΚΑ.
4. Για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 15.10.2020, το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών
(εργοδότη και εργαζομένου) που αντιστοιχούν στο χρόνο κατά τον οποίον οι εργαζόμενοι που εντάσσονται
στον ανωτέρω Μηχανισμό δεν απασχολούνται, καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Στα σχετικά
πεδία της Α.Π.Δ. της οικείας μισθολογικής περιόδου καταχωρίζεται για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020
έως 15.10.2020 το ποσό της μείωσης (επιδότησης) των ασφαλιστικών εισφορών, το οποίο ανέρχεται σε
ποσοστό 100% των εισφορών που αντιστοιχούν στο χρόνο κατά τον οποίον οι εργαζόμενοι που
εντάσσονται στον ανωτέρω Μηχανισμό δεν απασχολούνται. Οι λεπτομέρειες συμπλήρωσης των σχετικών
πεδίων των Α.Π.Δ. θα καθοριστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.
5. Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των εισφορών της οικείας μισθολογικής περιόδου,
υπολογίζεται το ύψος των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνεται ο εργοδότης, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις παρ. 2, 3 και 4 του παρόντος.
6. Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει μέσω της επεξεργασίας των Α.Π.Δ. και αποστέλλει στο Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον
κρατικό προϋπολογισμό.
Άρθρο 2
Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης του Μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104)
1. Για τις επιχειρήσεις εργοδότες που εντάσσονται στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του
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κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες
διατάξεις», εφαρμόζονται τα εξής:
2. Οι επιχειρήσεις εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν
στον πραγματοποιηθέντα μειωμένο χρόνο εργασίας των εργαζομένων, υπολογιζόμενες επί των
ονομαστικών τους αποδοχών. Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργαζομένου και εργοδότη) που αντιστοιχούν
στον υπολειπόμενο συμβατικό χρόνο εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται στο Μηχανισμό και για
το χρονικό διάστημα ένταξης καθενός σε αυτόν, υπολογιζόμενων επί του αρχικού ονομαστικού μισθού
τους, καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
3. Οι ανωτέρω εργοδότες καταχωρίζουν στην Α.Π.Δ. της οικείας μισθολογικής περιόδου, με κωδικό ειδικού
τύπου αποδοχών, τις ονομαστικές αποδοχές των μισθωτών που αντιστοιχούν στον συμβατικό χρόνο
εργασίας κατά τον οποίον οι εργαζόμενοι δεν εργάστηκαν, εντασσόμενοι στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.
Επίσης καταχωρίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζομένου) που αντιστοιχούν στις
αποδοχές του προηγούμενου εδαφίου, σύμφωνα με τα ισχύοντα πακέτα κάλυψης. Στα σχετικά πεδία της
Α.Π.Δ. της οικείας μισθολογικής περιόδου καταχωρίζεται το ποσό της μείωσης (επιδότησης) των ανωτέρω
ασφαλιστικών εισφορών, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 100% των εισφορών. Οι λεπτομέρειες του
κωδικού ειδικού τύπου αποδοχών και οδηγίες συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων των Α.Π.Δ. θα
καθοριστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.
4. Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των εισφορών της οικείας μισθολογικής περιόδου,
υπολογίζεται το ύψος των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνεται ο εργοδότης, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του παρόντος.
5. Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει μέσω της επεξεργασίας των Α.Π.Δ. και αποστέλλει στο Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον
κρατικό προϋπολογισμό, για την περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 31 παρ. 5 του ν. 4690/2020 και
υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται εκεί.
Άρθρο 3
Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης μέτρων οικονομικής ενίσχυσης εποχικά
εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
32 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104)
1. Για τις επιχειρήσεις εργοδότες που εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 32 του ν.
4690/2020 (Α΄ 104) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω
μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις», εφαρμόζονται τα
εξής:
2. α. Για όσες επιχειρήσεις επαναλειτουργήσουν και για το χρονικό διάστημα αναστολής των συμβάσεων
εργασίας, οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζομένου, υπολογιζόμενες επί του ποσού της
αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534) για κάθε μήνα αναστολής
της σύμβασης εργασίας, καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
β. Οι εργοδότες καταχωρίζουν στην Α.Π.Δ. της οικείας μισθολογικής περιόδου και για τους εργαζόμενους
που οι συμβάσεις τους τελούν σε αναστολή, σε κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών, τις αποδοχές που
αντιστοιχούν στην αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534) για κάθε
μήνα αναστολής των συμβάσεων εργασίας. Επίσης, καταχωρίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη
και εργαζομένου) που αντιστοιχούν στις αποδοχές του προηγούμενου εδαφίου σύμφωνα με τα ισχύοντα
πακέτα κάλυψης. Στα σχετικά πεδία της Α.Π.Δ. της οικείας μισθολογικής περιόδου καταχωρίζεται το ποσό
της μείωσης (επιδότησης) των ασφαλιστικών εισφορών, το οποίο ανέρχεται στο 100% των εισφορών. Οι
λεπτομέρειες του κωδικού ειδικού τύπου αποδοχών και οδηγίες συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων των
Α.Π.Δ. θα καθοριστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.
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γ. Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των εισφορών της οικείας μισθολογικής περιόδου,
υπολογίζεται το ύψος των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνεται ο εργοδότης, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην παρ. 2.α. και 2.β. του παρόντος.
3. α. Για όσες επιχειρήσεις δεν επαναλειτουργήσουν για όλη την περίοδο ή μέρος αυτής από 1.6.2020 έως
30.9.2020, οι συμβάσεις των εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης θεωρείται ότι
τίθενται σε αναστολή και οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Μετά την
1.10.2020 οι παραπάνω δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, θεωρείται ότι έχουν απολυθεί
αυτοδικαίως, χωρίς οποιαδήποτε άλλη ενέργεια καταγγελίας της σύμβασης και το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων αποστέλλει σχετικό αρχείο στον Ο.Α.Ε.Δ. για τους δικαιούχους του εποχικού
επιδόματος ανεργίας.
β. Για κάθε μία μισθολογική περίοδο από 1.6.2020 έως 30.9.2020, παράγεται αυτοτελής Α.Π.Δ. με βάση τα
πληροφοριακά συστήματα και τα αρχεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του e
ΕΦΚΑ, του Ο.Α.Ε.Δ. και λοιπών συναρμόδιων φορέων, και χωρίς υποχρέωση καμιάς περαιτέρω σχετικής
ενέργειας εκ μέρους των επιχειρήσεων εργοδοτών για τα διαστήματα που αυτοί δεν επαναλειτουργούν.
γ. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναλαμβάνει την καταβολή του συνόλου των
ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη) υπολογιζόμενου επί του ποσού της αποζημίωσης
ειδικού σκοπού των 534,00 ευρώ για 25 ημερομίσθια ασφάλισης και με το ίδιο πακέτο κάλυψης που είχαν
ασφαλιστεί στην μισθολογική περίοδο του έτους 2019. Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι, που δικαιούνται
αποζημίωση ειδικού σκοπού κατά την παρούσα παράγραφο, εργαστούν, καταβάλλεται αναλογία της
αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 534,00 ευρώ με αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη.
δ. Ως τελική ημερομηνία παραγωγής των οικείων Α.Π.Δ. και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών
εισφορών ορίζεται η 31.12.2020.
4. Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει μέσω της επεξεργασίας των Α.Π.Δ. και αποστέλλει στο Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον
κρατικό προϋπολογισμό.
Άρθρο 4
Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης μέτρων οικονομικής ενίσχυσης εποχικά
εργαζομένων χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 33 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104)
1. Για τις επιχειρήσεις εργοδότες που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4690/2020
(Α΄ 104) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση
των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις»,
εφαρμόζονται τα εξής:
2. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές των εποχικά εργαζομένων του τουριστικού και επισιτιστικού
κλάδου, οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4690/2020 και έχουν
προσληφθεί ή θα προσληφθούν έως τις 30.9.2020 με μερική απασχόληση, σύμφωνα με τη διάταξη της
παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4690/2020, καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό για το διάστημα
από 1.6.2020 έως 30.9.2020.
3. Οι εργοδότες καταχωρίζουν στην Α.Π.Δ. της οικείας μισθολογικής περιόδου, τις αποδοχές των
εργαζομένων που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4690/2020 και έχουν
προσληφθεί ή θα προσληφθούν έως τις 30.9.2020 με μερική απασχόληση, σε κωδικό ειδικού τύπου
αποδοχών. Επίσης καταχωρίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζομένου) που
αντιστοιχούν στις αποδοχές του προηγούμενου εδαφίου σύμφωνα με τα ισχύοντα πακέτα κάλυψης. Στα
σχετικά πεδία της Α.Π.Δ. της οικείας μισθολογικής περιόδου καταχωρίζεται το ποσό της μείωσης
(επιδότησης) των εργοδοτικών εισφορών, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 100% αυτών. Οι λεπτομέρειες
του κωδικού ειδικού τύπου αποδοχών και οδηγίες συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων των Α.Π.Δ. θα
καθοριστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.
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4. Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των εισφορών της οικείας μισθολογικής περιόδου,
υπολογίζεται το ύψος των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνεται ο εργοδότης, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του παρόντος.
5. Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει μέσω της επεξεργασίας των Α.Π.Δ. και αποστέλλει στο Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον
κρατικό προϋπολογισμό.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Αυγούστου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Δ.15/Δ'/οικ./31665/1214/8.9.2020
Καθορισμός όρων υπαγωγής και διαδικασία εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 123 του
ν. 4714/2020 (Α' 148) για την κάλυψη από τον Κρατικό Προϋπολογισμό των εργοδοτικών
ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων - εργοδοτών που δραστηριοποιούνται στον
κλάδο των ακτοπλοϊκών μεταφορών
8 Σεπτέμβριος 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α' 148).
2. Τις διατάξεις του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'
75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2010 (Α' 86), όπως τροποποιήθηκε με την από
01.05.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 90), η οποία κυρώθηκε με άρθρο 2 του ν. 4690/2020
(Α'104).
3. Την υπό στοιχεία Φ.80000/οικ.46214/1903/6.10.2017 υπουργική απόφαση (Β' 3677).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α' 133).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α' 168).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α'
119).
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α' 121) και το π.δ. 62/2020 « Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α' 155).
8. Την υπό στοιχεία Υ44/5-8-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη (Β'3299).
9. Το υπ' αρ. οικ.32103/1773/6-8-2020 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, βάσει του άρθρου 24 παρ. 5 περ. ε του
ν. 4270/2014 (Α' 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 παρ. 1 του ν. 4484/2017 (Α' 110).
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη πέραν εκείνης που
προβλέφθηκε κατά την ψήφιση του ν. 4714/2020. Ειδικότερα, ανέρχεται στο ποσό των εννιά εκατομμυρίων
οκτακοσίων δεκατριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα έξι ευρώ και δεκατριών λεπτών (9.813.356,13) κατ'
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εκτίμηση και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων,
όπως αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση ΓΔΟΥ,
αποφασίζουμε:
1. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις - εργοδότες που δραστηριοποιούνται
στον κλάδο των ακτοπλοϊκών μεταφορών, και έχουν Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που
περιλαμβάνεται στο σχετικό Πίνακα της παρ. 2, καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το
χρονικό διάστημα από 01.07.2020 έως 30.09.2020.
2. Στη ρύθμιση της παρ. 1 υπάγονται οι επιχειρήσεις -εργοδότες με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ):
Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Περιγραφή

50.10

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

50.30

Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

52.22

Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές

Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων
και οκταψήφιων.
3. Η ρύθμιση της παρ. 1 αφορά στις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για το σύνολο των κλάδων
ασφάλισης στους οποίους υπάγεται το προσωπικό που απασχολείται στις επιχειρήσεις - εργοδότες της
παρ. 1 και για το οποίο προκύπτει, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, υποχρέωση
ασφάλισης στο πρώην ΝΑΤ.
4. Η ρύθμιση της παρ. 1 δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις ναυτολόγησης οι οποίες κατά το ανωτέρω
διάστημα είναι σε αναστολή με βάση τις διατάξεις του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), όπως αυτό
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 90), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α' 104).
5. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση της παρ. 1 πρέπει να υπάρχει ενεργό ναυτολόγιο ή κατάσταση
πληρώματος του ν. 2575/1998 (Α' 23) και τα πλοία να μην τελούν σε παροπλισμό ή αργία.
6. α. Γ ια κάθε μηνιαία μισθολογική περίοδο της παρ. 1 υποβάλλεται Αναλυτική Περιοδική Δήλωση
Ναυτικών (ΑΠΔ Ναυτικών) τύπου Κανονική (κωδ. 01) ή Συμπληρωματική (κωδ. 04) ή Επανυποβολή (κωδ.
03) σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Φ.80000/οικ.46214/1903/6.10.2017 υπουργική
απόφαση (Β' 3677) και την υπ' αρ. 48/22.12.2017 εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ. Οι επιδοτούμενες ασφαλιστικές
εισφορές εργοδότη τίθενται με κωδικό απαλλαγής (3.16) 610 στο πρότυπο υποβολής της Αναλυτικής
Περιοδικής Δήλωσης.
β. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στις Υπηρεσίες του π. ΝΑΤ
τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) πριν από την υποβολή της ΑΠΔ Ναυτικών περιόδου Ιουλίου
2020, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του.
γ. Το π. ΝΑΤ συγκεντρώνει, βάσει των υποβληθεισών ΑΠΔ Ναυτικών, τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών
εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, τα αποστέλλει στη
αρμόδια υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ και τα κοινοποιεί στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
7. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ΑΠΔ Ναυτικών ή εκπρόθεσμης καταβολής των ασφαλιστικών
εισφορών ασφαλισμένου από τις επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από
την κείμενη νομοθεσία προσαυξήσεις, οι οποίες βαρύνουν τις επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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36124/1194/2020
Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για
την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως προς
την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11-03-2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως ισχύει
11 Σεπτέμβριος 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), και στη
συνέχεια τροποποιήθηκε με το άρθρο όγδοο της από 22-08-2020 Π.Ν.Π. «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση
των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού
καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας
και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που
επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α΄ 161).
2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει.
3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).
4. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
5. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), όπως ισχύει.
6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει.
7. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
9. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
10. Την υπό στοιχεία Υ44/5-8-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3299).
11. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13.09.2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ»
(Β΄ 3520), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την υπ’αρ. 14556/448/7.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας «Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην
αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως προς
την οργάνωση χρόνου εργασίας και της άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 4 της από 11-03-2020
Π.Ν.Π.“Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Α΄ 55)» (Β΄ 1208).
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13. Την υπ’αρ. 16135/499/23-4-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας «Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην
αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως
προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11-03-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”(Α΄ 55)» (Β΄ 1566).
14. Την υπ’αρ. 20788/610/29.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας «Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην
αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως
προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11-03-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”(Α΄ 55)» (Β΄ 2083).
15. Την υπ’ αρ. οικ. 26308/768/30-6-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας «Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην
αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως προς
την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”(Α΄ 55)» (Β΄ 2684).
16. Την υπ’ αρ. οικ. 30742/1002/28-7-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας «Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην
αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως προς
την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”(Α΄ 55)» (Β΄ 3148).
17. Την επιτακτική ανάγκη στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα και τη
συνεχή ανάγκη λήψης έκτακτων και προσωρινών μέτρων της πολιτείας για την αντιμετώπιση και τον
περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και την πορεία εξέλιξης του φαινομένου.
18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την υπ’αρ.
οικ. 34170/ 1859/31-08-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του παραπάνω
Υπουργείου,
αποφασίζουμε:
Παράταση δυνατότητας προσφυγής στο σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας
Η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον
εργαζόμενο στον προβλεπόμενο, από την ατομική σύμβαση, τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το
σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την
περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11-03-2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του» (Α΄ 55), ως κυρώθηκε και ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου,
παρατείνεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
Υγείας - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
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Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 39/2020 (Ορθή επανακοινοποίηση)
Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης στο πλαίσιο
υλοποίησης: -του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», -των
μέτρων οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων, με ή χωρίς, δικαίωμα
επαναπρόσληψης και -των επιπρόσθετων μέτρων στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών,
που δραστηριοποιούνται σε τριτογενή τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών και
ακτοπλοϊκών μεταφορών, ενταγμένων ή μη, στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
18 Σεπτέμβριος 2020
ΣΧΕΤ.: Τα με αριθμ. πρωτ.173837/31.07.2020 και 196050/28.08.2020 Γενικά Έγγραφα της Διεύθυνσής
μας.
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 31, 32 και 33 του Ν.4690/2020 (Φ.Ε.Κ.104 Α') όπως ισχύουν,
του άρθρου 123 του Ν.4714/2020 (Φ.Ε.Κ. 148 Α'), των οικ.28700/1559/31-08-2020 (Φ.Ε.Κ.3765 Β),
32085/1771/07-08-2020 (Φ.Ε.Κ.3371 Β), και οικ.34060/1857/31-08-2020 (Φ.Ε.Κ.3673 Β') Κ.Υ.Α. με τις
οποίες θεσπίστηκαν μέτρα στήριξης της απασχόλησης και οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων και
θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ»
Με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.4690/2020, όπως ισχύουν, θεσπίστηκε από 15/06/2020 μηχανισμός
ενίσχυσης της απασχόλησης με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, που καλείται
«ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ».
Σκοπός του μηχανισμού είναι η παροχή στήριξης στους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού
τομέα όλης της χώρας, με στόχο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.
Στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» δύνανται να ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις συνεχούς ή εποχικής
λειτουργίας, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις
που ορίζονται στο άρθρο 5 της υπ'αριθμ. οικ. 23103/478/13-06-2020 (Φ.Ε.Κ. 2274/τ. Β'/14-06-2020) Κ.Υ.Α..
Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», δύνανται να προβούν σε μονομερή
μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50%, για μέρος ή για το σύνολο των εργαζομένων
τους, ανάλογα με τις λειτουργικές τους ανάγκες.
Η προσωρινή μείωση του χρόνου εργασίας των εργαζομένων μπορεί να διαρκέσει για έναν ή
περισσότερους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του προγράμματος.
Στο διάστημα αυτό δεν επιτρέπεται:
α) η μεταβολή του είδους της σύμβασης εργασίας,
β) η μεταβολή των τακτικών αποδοχών που ίσχυαν κατά τον χρόνο μείωσης του εβδομαδιαίου χρόνου
εργασίας και
γ) η καταγγελία των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων, των οποίων μειώθηκε προσωρινά ο
εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας.
Στο Μηχανισμό εντάσσονται όσοι εργαζόμενοι είχαν σύμβαση πλήρους απασχόλησης μέχρι και την
10/08/2020 (ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. 157/τ.Α' της αντίστοιχης Π.Ν.Π.)
1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
Ανάλογα με την κατηγορία των επιχειρήσεων ισχύουν τα κάτωθι:
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1.1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ Ή ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ Κ.Α.Δ. (άρθρο 31 παρ.
3γ και 4 του Ν.4690/2020).
Με τις διατάξεις των παρ. 3γ και 4 του άρθρου 31 του Ν.4690/2020, όπως ισχύουν και της υπ'αριθμ. οικ.
23103/478/13-06-2020 Κ.Υ.Α., για τις επιχειρήσεις - εργοδότες, συνεχούς ή εποχικής λειτουργίας,
ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 της
ανωτέρω Κ.Υ.Α., ισχύουν τα ακόλουθα:
Για το χρονικό διάστημα ένταξης στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καταβάλλεται από το εργοδότη το
σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών και εργατικών), που αντιστοιχούν στο μειωμένο χρόνο
πραγματικής απασχόλησης των εργαζομένων.
Ως προς την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, που αντιστοιχούν στον υπολειπόμενο συμβατικό
χρόνο εργασίας, κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν παρέχουν εργασία, ισχύουν τα εξής:
→ Από 15/06/2020 έως 30/06/2020 καταβάλλεται:
- το 40% των εργοδοτικών εισφορών, ενώ το υπολειπόμενο 60% καλύπτεται από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό, και
- το 100% των εργατικών εισφορών.
→ Από 01/07/2020 έως 15/10/2020:
- Δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής από τους εργοδότες, διότι το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών
(εργοδοτικών και εργατικών) καταβάλλεται κατά ποσοστό 100% από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
1.2. ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (άρθρο 31 παρ. 5
Ν.4690/2020, όπως ισχύει)
Για επιχειρήσεις - εργοδότες των παρακάτω κατηγοριών, που εντάσσονται στο Μηχανισμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», ήτοι:
α) Επιχειρήσεις - εργοδότες που έχουν Κύριο Κωδικό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), κατά την 30/05/2020, έναν
από τους κάτωθι: 51.10 «Αεροπορικές μεταφορές επιβατών», 51.21 «Αεροπορικές μεταφορές
εμπορευμάτων», 52.23 «Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές» και 33.16 «Επισκευή και
συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων»,
β) Επιχειρήσεις - εργοδότες που ασκούν δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων
συμβουλών διαχείρισης (Κ.Α.Δ. 70.22) αποκλειστικά προς εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο
των αεροπορικών μεταφορών, όπως προκύπτει από τον κύριο Κ.Α.Δ. τους (51.10, 51.21 και 51.23), καθώς
και
γ) Επιχειρήσεις - εργοδότες που λειτουργούν εντός των αερολιμένων της Επικράτειας και μόνο για τους εκεί
εργαζομένους τους, ισχύουν, για όλη τη χρονική περίοδο ένταξής τους στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» από 15/06/2020 έως 30/06/2020 και
- από 01/07/2020 έως 31/12/2020 τα ακόλουθα, ως προς την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών:
- Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδοτικές και εργατικές), που αντιστοιχούν στο μειωμένο χρόνο πραγματικής
απασχόλησης των εργαζομένων, καταβάλλονται στο σύνολό τους από τους εργοδότες.
- Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδοτικές και εργατικές), που αντιστοιχούν στον υπολειπόμενο συμβατικό
χρόνο εργασίας των εργαζομένων, κατά τον οποίο δεν παρέχουν εργασία, καλύπτονται κατά ποσοστό
100% από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
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2. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ (Α.Π.Δ.) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ»
2.1 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΑΠΟ 15/06/2020)
Η απεικόνιση στην Α.Π.Δ. των τακτικών αποδοχών των εργαζομένων που έχουν ενταχθεί στο μηχανισμό,
γίνεται με τη χρήση των Τύπων Αποδοχών (Τ.Α.) 68 και 69, οι οποίοι λειτουργούν παράλληλα και
συνδυαστικά/προσθετικά. Συγκεκριμένα:
- ο Τ.Α. 68 αφορά την απεικόνιση της παρασχεθείσας απασχόλησης, και
- ο Τ.Α.69 αφορά το τμήμα των αποδοχών που δεν υποχρεούται να καταβάλλει ο εργοδότης στον
εργαζόμενο, πλην όμως, έχει υποχρέωση να δηλώσει στις Α.Π.Δ..
Η εγγραφή με τον Τ.Α. 68 περιλαμβάνει:
• Κ.Α.Δ., Κωδικό Ειδικότητας και Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) που αντιστοιχούν στην απασχόληση
του εργαζόμενου,
• αποδοχές που αναλογούν στο μειωμένο χρόνο πραγματικής απασχόλησης του εργαζόμενου, καθώς και
τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές,
• ημέρες εργασίας, οι οποίες πρέπει να είναι ίδιες με αυτές που θα καταχωρούσε ο εργοδότης στην Α.Π.Δ.,
εάν ο εργαζόμενος παρείχε κανονικά την εργασία του. Δηλαδή το σύνολο των ημερών ασφάλισης
δηλώνεται στον Τ.Α. 68, ενώ, ο Τ.Α. 69 ΔΕΝ δέχεται Η.Α..
Στην εγγραφή με τον Τ.Α. 69 ΔΕΝ καταχωρούνται ημέρες εργασίας, (καταχωρείται η τιμή 0 στο αντίστοιχο
πεδίο) ενώ περιλαμβάνονται:
• οι ίδιοι Κ.Α.Δ., Κωδικός Ειδικότητας και Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) με αυτούς που έχει
καταχωρηθεί ο ίδιος εργαζόμενος, για την ίδια μισθολογική περίοδο με τον Τ.Α. 68,
• οι αποδοχές που αναλογούν στο υπολειπόμενο συμβατικό χρόνο εργασίας κατά τον οποίο δεν
παρασχέθηκε εργασία τη συγκεκριμένη μισθολογική περίοδο, καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές
εισφορές,
• η τιμή 60 (%) ή 100 (%), που αντιστοιχεί στο ποσοστό (%) επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών,
αναλόγως της μισθολογικής περιόδου, δηλώνεται στο πεδίο 44 «Επιδότηση Εργοδότη (%)».
Σημειώνουμε ότι: στην περίπτωση της 100% επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτικών και
εργατικών) το πεδίο 43: «Επιδότηση Ασφαλισμένου (ΠΟΣΟ)», συμπληρώνεται υποχρεωτικά η τιμή 0. Το
σύνολο του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχεί στην προαναφερθείσα 100% επιδότηση
καταχωρείται στο πεδίο 45: «Επιδότηση Εργοδότη (ΠΟΣΟ)».
Επισημαίνεται ότι:
- Οι ανωτέρω Τ.Α. λειτουργούν παράλληλα και συνδυαστικά/προσθετικά.
Συνεπώς, ΔΕΝ γίνεται δεκτή Α.Π.Δ. με εγγραφή μόνο του Τ.Α. 68, εάν, για τον ίδιο ασφαλισμένο και την ίδια
μισθολογική περίοδο δεν υπάρχει και εγγραφή με Τ.Α. 69, με τον ίδιο συνδυασμό Κ.Α.Δ., Κωδικού
Ειδικότητας, Κωδικού Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) (και αντίστροφα ΔΕΝ γίνεται δεκτή Α.Π.Δ. με εγγραφή
Τ.Α. 69, χωρίς εγγραφή Τ.Α. 68).
- Ο υπολογισμός εισφορών (εργοδότη - εργαζόμενου) πραγματοποιείται βάσει των ισχυόντων ποσοστών
Κωδικών Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) πλήρους απασχόλησης.
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- Εάν, η μισθολογική περίοδος 01/06/2020 έως 14/06/2020, για εργαζόμενο ενταγμένο από 15/06/2020 στο
Μηχανισμό «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ», έχει ήδη υποβληθεί, τότε, τα στοιχεία που αφορούν την περίοδο από
15/06/2020 έως 30/06/2020 με Τύπους Αποδοχών 68 και 69, πρέπει να υποβληθούν με Συμπληρωματική
(04) Α.Π.Δ..
2.2 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ 2020 (Ε.Α./2020)
Η απεικόνιση στην Α.Π.Δ. του Ε.Α./2020 των εργαζομένων που έχουν ενταχθεί στο μηχανισμό, γίνεται με τη
χρήση των Τύπων Αποδοχών (Τ.Α.) 70 και 71, οι οποίοι λειτουργούν παράλληλα και
συνδυαστικά/προσθετικά.
- ο Τ.Α. 70 αφορά την απεικόνιση του τμήματος του Ε.Α./2020, το οποίο οφείλει να καταβάλλει ο εργοδότης
στον εργαζόμενο και
- ο Τ.Α. 71 αφορά το τμήμα των αποδοχών του Ε.Α./2020 που δεν υποχρεούται να καταβάλλει ο εργοδότης
στον εργαζόμενο - καθόσον επιδοτείται - πλην όμως, έχει υποχρέωση να τις δηλώσει μέσω Α.Π.Δ..
Η εγγραφή με τον Τ.Α. 70 περιλαμβάνει:
• Κ.Α.Δ., Κωδικό Ειδικότητας και Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) που αντιστοιχούν στην απασχόληση
του εργαζόμενου,
• αποδοχές του Ε.Α./2020 που αναλογούν στο μειωμένο χρόνο πραγματικής απασχόλησης του
εργαζόμενου, καθώς και τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές,
Η εγγραφή με τον Τ.Α. 71 περιλαμβάνει:
• τους ίδιους Κ.Α.Δ., Κωδικό Ειδικότητας και Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) με αυτούς που έχει
καταχωρηθεί ο ίδιος εργαζόμενος για την ίδια μισθολογική περίοδο με τον Τ.Α. 70,
• τις αποδοχές Ε.Α./2020, που αναλογούν στο υπολειπόμενο συμβατικό χρόνο εργασίας, κατά τον οποίο
δεν παρασχέθηκε εργασία, καθώς και τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.
Επισημαίνεται ότι:
- Κατά τη μηχανογραφική επεξεργασία, στις αποδοχές της εγγραφής με Τ.Α. 70 προστίθενται οι αποδοχές
του συσχετιζόμενου Τ.Α. 71 και διαμορφώνονται τελικά οι ονομαστικές αποδοχές του Ε.Α./2020 του
εργαζόμενου.
- Οι εγγραφές με τους Τ.Α. 70 και 71 δεν πρέπει να περιλαμβάνουν ημέρες εργασίας (όπως ισχύει για τον
Τ.Α. 05).
- Επειδή οι συγκεκριμένοι Τ.Α. λειτουργούν παράλληλα και συνδυαστικά/ προσθετικά ΔΕΝ γίνεται δεκτή
Α.Π.Δ. με εγγραφή μόνο με τον Τ.Α. 70, εάν για τον ίδιο ασφαλισμένο δεν υπάρχει και εγγραφή με Τ.Α. 71,
με τον ίδιο συνδυασμό Κ.Α.Δ., Κωδικό Ειδικότητας και Κ.Π.Κ..
- Για την συμπλήρωση των πεδίων επιδοτήσεων ισχύουν τα προαναφερόμενα σχετικά με τη χρήση των
Τ.Α. 68 και 69, ανάλογα με τον μήνα καταβολής στον εργαζόμενο του Ε.Α./2020.
2.3 ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2020 (Δ.Χ./2020)
Οδηγίες για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. του Δώρου Χριστουγέννων 2020 των εργαζομένων, που έχουν
ενταχθεί στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», θα παρασχεθούν με νεώτερο έγγραφό μας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΝΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ (άρθρο 32 Ν.4690/2020)
Με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4690/2020, θεσπίζονται μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά
εργαζομένων, με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΝ
Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που επαναπροσέλαβαν εργαζομένους, οι οποίοι απασχολήθηκαν κατά το έτος
2019 με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, σε κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα
εποχικής λειτουργίας, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2020, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία σε συνδυασμό με τους όρους κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είναι σε ισχύ,
έχουν δικαίωμα από 01/06/2020 έως 30/09/2020 να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή
του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησής τους.
Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που επαναπροσέλαβαν εργαζομένους-οδηγούς τουριστικών λεωφορείων, οι
οποίοι απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019 με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις τουριστικών
λεωφορείων, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2020, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σε
συνδυασμό με τους όρους κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είναι σε ισχύ, έχουν δικαίωμα
από 01/06/2020 έως 30/09/2020 να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου
του προσωπικού της επιχείρησής τους.
Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζομένου) για ολόκληρο το χρονικό διάστημα της αναστολής,
υπολογίζονται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, που ανέρχεται σε 534,00 ευρώ, για κάθε
μήνα αναστολής της σύμβασης εργασίας και δεν καταβάλλονται από τον εργοδότη, αφού καλύπτονται κατά
ποσοστό 100% από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Η απεικόνιση της ασφάλισης των συγκεκριμένων εργαζομένων στην Α.Π.Δ. γίνεται με τη χρήση του Τύπου
Αποδοχών (Τ.Α.) 74. Στα πεδία των ημερών εργασίας και των αποδοχών καταχωρούνται 25 ημέρες
εργασίας και το ποσό των 534,00 ευρώ αντίστοιχα, για απασχόληση πλήρους ημερολογιακού μήνα, ή όσες
αναλογούν, αν πρόκειται για απασχόληση μικρότερη του ημερολογιακού μήνα. Ο υπολογισμός εισφορών
(εργοδότη - εργαζόμενου) γίνεται βάσει των ισχυόντων Κωδικών Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) πλήρους
απασχόλησης.
Επιπλέον, συμπληρώνεται η τιμή100 στο πεδίο 44: «Επιδότηση Εργοδότη (%)», χωρίς εν προκειμένω να
συμπληρωθεί το πεδίο 43: «Επιδότηση Ασφαλισμένου (ΠΟΣΟ)», συμπληρώνεται υποχρεωτικά η τιμή 0. Το
σύνολο του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχεί στην προαναφερθείσα 100% επιδότηση
καταχωρείται στο πεδίο 45: «Επιδότηση Εργοδότη (ΠΟΣΟ)».
Τέλος, όπως επισημαίνεται στις κοινοποιούμενες διατάξεις, οι ανωτέρω εργοδότες - επιχειρήσεις έχουν
δικαίωμα να υπαγάγουν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» τους εργαζόμενους, μόνο εφόσον ανακληθεί
οριστικά η αναστολή των συμβάσεων εργασίας τους.
2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Για τις επιχειρήσεις - εργοδότες, που δεν επαναλειτούργησαν για όλη την περίοδο ή μέρος της, από
01/06/2020 έως 30/09/2020, οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων, που είχαν δικαίωμα
επαναπρόσληψης σε αυτές, θεωρείται ότι τίθενται σε αναστολή και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές
καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Για κάθε μία μισθολογική περίοδο από 01/06/2020 έως 30/09/2020, θα παραχθούν αντίστοιχες Α.Π.Δ. από
τον e-ΕΦΚΑ, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια εκ μέρους των επιχειρήσεων - εργοδοτών.
Διευκρινίσεις για το θέμα αυτό θα παρασχεθούν με νεώτερο έγγραφό μας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΜΕΤΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ - ΠΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΦΘΗΣΑΝ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ (άρθρο 33 Ν.4690/2020)
Με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4690/2020, όπως ισχύουν, λαμβάνονται μέτρα για την έκτακτη
αποζημίωση εποχικά εργαζομένων χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, ως εξής:
Εποχικά εργαζόμενοι του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, που επιδοτούνται με βάση την περ. β' της
παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 4690/2020, σε συνδυασμό με την παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985, που
απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019, με πλήρη ή μερική απασχόληση, για τους οποίους δεν υπάρχει
υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά τις ισχύουσες διατάξεις, και οι οποίοι έλαβαν τακτική επιδότηση
ανεργίας διάρκειας τριών (3) μηνών και πέντε (5) ημερών, κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο
2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020, είναι δικαιούχοι μηνιαίας έκτακτης αποζημίωσης ποσού ίσου προς το
τελευταίο μηνιαίο επίδομα ανεργίας που έλαβαν.
Η αποζημίωση καταβάλλεται μηνιαία για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2020, εφόσον οι ανωτέρω
δικαιούχοι παρέμειναν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. για το αντίστοιχο διάστημα.
Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές των ανωτέρω εργαζομένων, οι οποίοι έχουν προσληφθεί ή θα
προσληφθούν έως τις 30/09/2020 με μερική απασχόληση, καλύπτονται (100% επιδότηση) από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 01/06/2020 έως 30/09/2020.
Η απεικόνιση της απασχόλησης των συγκεκριμένων εργαζομένων στην Α.Π.Δ. γίνεται με τη χρήση του
τύπου αποδοχών (Τ.Α.) 76. Στα λοιπά πεδία της εν λόγω εγγραφής καταχωρούνται τα ασφαλιστικά
στοιχεία, όπως αντιστοιχούν στην παρασχεθείσα απασχόληση, με βάση τα πραγματικά δεδομένα (Κ.Α.Δ.,
Κωδικός Ειδικότητας, Κ.Π.Κ., ημέρες εργασίας, αναλογούσες αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές).
Ο υπολογισμός εισφορών (εργοδότη - εργαζόμενου) πραγματοποιείται βάσει των ισχυόντων ποσοστών
Κωδικών Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) μειωμένης απασχόλησης.
Η συμπλήρωση των πεδίων επιδοτήσεων της Α.Π.Δ. λαμβάνει υπόψη ότι πρόκειται αποκλειστικά για
επιδότηση εργοδοτικής εισφοράς 100%.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΠΟΥ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ &
ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (άρθρο 123 Ν.4714/2020)
1. Με της διατάξεις του άρθρου 123 του Ν.4714/2020, των υπ' αριθ. οικ.32085/1771/07-08-2020
(Φ.Ε.Κ.3371/τ.Β'/12-08-2020) και οικ.34060/1857/31-08-2020 (Φ.Ε.Κ.3673/τ.Β' /03-09-2020) Κ.Υ.Α.
θεσπίστηκαν επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών, που αφορούν πλήρη κάλυψη
(100% επιδότηση) εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, για το χρονικό
διάστημα από 01/07/2020 έως 30/09/2020, στις ακόλουθες δύο περιπτώσεις επιχειρήσεων - εργοδοτών:
• Επιχειρήσεις - εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα βάσει Κ.Α.Δ., (που αναφέρεται
στον Πίνακα 1 της υπ. αριθ. οικ. 32085/1771/07-08-2020 Φ.Ε.Κ.3371/τ.Α') υποκείμενες σε Φ.Π.Α., που
έλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων εσόδων τους, κατά το 3ο τρίμηνο του έτους 2019, και
• Επιχειρήσεις - εργοδότες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών (για
το προσωπικό τους που ασφαλίζεται στον e-Ε.Φ.Κ.Α., πλην των ασφαλισμένων στο τ. Ν.Α.Τ.) μεταφορών
βάσει Κ.Α.Δ.
2. Εάν, οι ανωτέρω επιχειρήσεις - εργοδότες ενταχθούν στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», τότε, διευρύνεται
το χρονικό διάστημα επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ήτοι :
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- Από 01/07/2020 έως 15/10/2020 για τις επιχειρήσεις - εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή
τομέα, και
- Από 01/07/2020 έως 31/12/2020 για τις επιχειρήσεις - εργοδότες κλάδων αεροπορικών και ακτοπλοϊκών
(για το προσωπικό τους που ασφαλίζεται στον e-Ε.Φ.Κ.Α., πλην των ασφαλισμένων στο τ. Ν.Α.Τ.)
μεταφορών.
Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις πραγματοποιείται ως εξής:
- το σύνολο των εργοδοτικών εισφορών, που αντιστοιχούν, τόσο στο χρόνο πραγματικής απασχόλησης
των εργαζόμενων, όσο και, στον υπολειπόμενο συμβατικό χρόνο ένταξής τους στο Μηχανισμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», καταβάλλεται κατά ποσοστό 100% από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ενώ,
- το σύνολο των εργατικών εισφορών, που αντιστοιχούν στον υπολειπόμενο μειωμένο συμβατικό χρόνο
εργασίας των εργαζομένων, κατά τον οποίο εντάσσονται στο Μηχανισμό «ΣΥΝ -ΕΡΓΑΣΙΑ» και δεν
παρέχουν εργασία, καταβάλλεται κατά ποσοστό 100% από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ Α.Π.Δ.
1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του παρόντος Κεφαλαίου (Δ') πρέπει να υποβάλλουν τις Α.Π.Δ. περιόδου
01/07/2020 - 30/09/2020 με τον ίδιο τρόπο (Κ.Α.Δ., Κωδικούς Ειδικότητας, ημέρες εργασίας, Τύπους
Αποδοχών (π.χ. 01,13) αποδοχές κ.λπ.) που υπέβαλαν Α.Π.Δ. προγενέστερων μισθολογικών περιόδων,
με ανάλογη συμπλήρωση των πεδίων 44 & 45.
2. Εάν όμως, ενταχθούν στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» με τους όρους των κοινοποιούμενων με το
παρόν Κεφάλαιο Δ' διατάξεων, τότε, πρέπει για όλη την περίοδο ένταξης στο Μηχανισμό να γίνει χρήση
των Τ.Α. 40 και 60, οι οποίοι λειτουργούν κατ'αναλογία των Τ.Α. 68 και 69, με την διαφορά ότι, στον Τ.Α. 40
(που αφορά την απεικόνιση της παρασχεθείσας απασχόλησης) πρέπει να καταχωρηθεί η τιμή 100, που
αφορά την πλήρη επιδότηση της εργοδοτικής εισφοράς.
Επιπλέον, για την απεικόνιση του Ε.Α./2020 των συγκεκριμένων εργαζομένων χρησιμοποιούνται οι Τ.Α.53
και 54, οι οποίοι λειτουργούν κατ' αναλογία των Τ.Α. 70 και 71, με την διαφορά ότι, στον Τ.Α. 53 (που
αφορά την απεικόνιση του Ε.Α. που αντιστοιχεί στην παρασχεθείσα απασχόληση) πρέπει να καταχωρηθεί
η τιμή 100, η οποία αφορά την πλήρη επιδότηση της εργοδοτικής εισφοράς.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
• Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις (Κεφ. Α'- Δ') η επαλήθευση των στοιχείων που θα υποβληθούν
με τις αντίστοιχες Α.Π.Δ., καθώς και ο έλεγχος των προϋποθέσεων απαλλαγής των εργοδοτών από την
καταβολή εισφορών, λόγω κάλυψής τους (πλήρως, ή εν μέρει, κατά περίπτωση) από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό, θα γίνει με διασταύρωση στοιχείων από τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του e - ΕΦΚΑ, του Ο.Α.Ε.Δ., της Α.Α.Δ.Ε. και λοιπών συναρμόδιων
φορέων.
• Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουνίου και Ιουλίου 2020 και καταβολής των αντίστοιχων
απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων, στους οποίους αναφέρεται η παρούσα, παρατείνεται
μέχρι και τη Δευτέρα 28/09/2020 (Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου e-ΕΦΚΑ 338/Συν. 29η/17-09-2020).
• Παραδείγματα συμπλήρωσης των Α.Π.Δ. περιλαμβάνονται στην συνημμένο παρούσα Παράρτημα.
Όλοι οι υπάλληλοι των υπηρεσιών εσόδων να λάβουν γνώση της παρούσας εγκυκλίου και των συν/νων της
με ευθύνη των Προϊσταμένων εκάστης.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Απασχολούμενος σε κοινή επιχείρηση με μηνιαίο μισθό 2000,00 ευρώ, ο οποίος εντάσσεται από τον
μήνα Ιούνιο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.
Για τον 6/2020:
ΚΑΔ

7411

7411

7411

ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ.

419000

419000

419000

ΚΠΚ

101

101

101

ΜΙΣΘ.ΠΕΡ.

6/2020

6/2020

6/2020

ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.

1/6/20

15/6/20

15/6/20

ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.

14/6/20

30/6/20

30/6/20

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ.

01

68

69

Η.Α.

13

12

0

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

1000,00

500,00

500,00

ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ.

153,30

76,65

76,65

ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ.

243,30

121,65

121,65

ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ.

396,60

198,30

198,30

ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ)

0

0

0

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%)

0

0

60

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ)

0

0

72,99

ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ.

396,60

198,30

125,31

ΚΑΔ

7411

7411

ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ.

419000

419000

ΚΠΚ

101

101

ΜΙΣΘ.ΠΕΡ.

7/2020

7/2020

ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.

1/7/20

1/7/20

ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.

31/7/20

31/7/20

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ.

68

69

Η.Α.

25

0

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

1000,00

1000,00

ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ.

153,30

153,30

ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ.

243,30

243,30

ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ.

396,60

396,60

ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ)

0

0

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%)

0

100

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ)

0

396,60

ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ.

396,60

0

Για τον 7/2020:
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2. Απασχολούμενος σε ξενοδοχείο με μηνιαίο μισθό 896,30 ευρώ, ο οποίος εντάσσεται τον μήνα Ιούνιο
2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. Το ποσό της εφάπαξ εισφοράς υπέρ κλάδου Πρόνοιας δηλώνεται
(άπαξ) κάθε μήνα (τύπος αποδοχών 99).
ΚΑΔ
ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ.
ΚΠΚ
ΜΙΣΘ.ΠΕΡ.
ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.
ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ.
Η.Α.
ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ.
ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ.
ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ.
ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ)
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%)
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ)
ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ.

5512
423220
4172
6/2020
1/6/20
14/6/20
01
13
448,15
11,43
20,39
31,82
0
0
0
31,82

0011
000106
024
6/2020
1/6/20
14/6/20
01
13
448,15
17,93
0
17,93
0
0
0
17,93

0012
000107
025
6/2020
1/6/20
14/6/20
99
0
0
0,29
0
0,29
0
0
0
0,29

ΚΑΔ
ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ.
ΚΠΚ
ΜΙΣΘ.ΠΕΡ.
ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.
ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ.
Η.Α.
ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ.
ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ.
ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ.
ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ)
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%)
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ)
ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ.

5512
515020
109
6/2020
15/6/20
30/6/20
68
12
448,15
57,27
88,64
145,91
0
0
0
145,91

5512
423220
4172
6/2020
15/6/20
30/6/20
68
12
448,15
11,43
20,39
31,82
0
0
0
31,82

0011
000106
024
6/2020
15/6/20
30/6/20
68
12
448,15
17,93
0
17,93
0
0
0
17,93

ΚΑΔ
ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ.
ΚΠΚ
ΜΙΣΘ.ΠΕΡ.
ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.
ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ.
Η.Α.
ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ.
ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ.
ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ.
ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ)
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%)
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ)
ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ.

5512
515020
109
6/2020
15/6/20
30/6/20
69
0
448,15
57,27
88,64
145,91
0
60
53,18
92,73

5512
423220
4172
6/2020
15/6/20
30/6/20
69
0
448,15
11,43
20,39
31,82
0
60
12,23
19,59

0011
000106
024
6/2020
15/6/20
30/6/20
69
0
448,15
17,93
0
17,93
0
0
0
17,93
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3. Απασχολούμενος σε κοινή επιχείρηση με μηνιαίο μισθό 2000,00 ευρώ ο οποίος εντάσσεται τον μήνα
Ιούνιο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και ήταν σε περίοδο ασθενείας από 20/6/00 έως 21/6/00.
ΚΑΔ

7411

7411

7411

7411

ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ.

419000

419000

419000

419000

ΚΠΚ

101

101

101

101

ΜΙΣΘ.ΠΕΡ.

6/2020

6/2020

6/2020

6/2020

ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.

1/6/20

15/6/20

20/6/20

15/6/20

ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.

14/6/20

30/6/20

21/6/20

30/6/20

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ.

01

68

08

69

Η.Α.

13

10

2

0

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

1000,00

400,00

100

500,00

ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ.

153,30

61,32

15,33

76,65

ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ.

243,30

97,32

24,33

121,65

ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ.

396,60

158,64

39,66

198,30

ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ)

0

0

0

0

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%)

0

0

0

60

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ)

0

0

0

72,99

ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ.

396,60

158,64

39,66

125,31

4. Εποχικά εργαζόμενος με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, για τον οποίο η σύμβαση εργασίας
τίθεται σε αναστολή, ενώ η επιχείρηση/εργοδότης επαναλειτουργεί από 1/6/2020. Η συμπλήρωση των
πεδίων 34 «ΑΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.» και 35 «ΕΩΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.» είναι υποχρεωτική.
ΚΑΔ

5512

5512

0011

0012

ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ.

515020

423220

000106

000107

ΚΠΚ

109

4172

024

025

ΜΙΣΘ.ΠΕΡ.

6/2020

6/2020

6/2020

6/2020

ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.

1/6/20

1/6/20

1/6/20

1/6/20

ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.

30/6/20

30/6/20

30/6/20

30/6/20

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ.

74

74

74

99

Η.Α.

25

25

25

0

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

534,00

534,00

534,00

0

ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ.

68,25

13,62

21,36

0,29

ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ.

105,63

24,30

0

0

ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ.

173,88

37,92

21,36

0,29

ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ)

0

0

0

0

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%)

100

100

100

0

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ)

173,88

37,92

21,36

0

ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ.

0

0

0

0,29
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5. Απασχολούμενος ως βοηθός σερβιτόρου σε εστιατόριο αμειβόμενος με τεκμαρτό ημερομίσθιο, ο οποίος
εντάσσεται τον μήνα Ιούνιο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.
ΚΑΔ

5530

5530

5530

ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ.

515003

515003

515003

ΚΠΚ

101

101

101

ΜΙΣΘ.ΠΕΡ.

6/2020

6/2020

6/2020

ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.

1/6/20

15/6/20

15/6/20

ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.

14/6/20

30/6/20

30/6/20

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ.

13

68

69

Η.Α.

13

12

0

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

450,97

208,14

208,14

ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ.

69,13

31,91

31,91

ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ.

109,72

50,64

50,64

ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ.

178,85

82,55

82,55

ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ)

0

0

0

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%)

0

0

60

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ)

0

0

30,38

ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ.

178,85

82,55

52,17

6. Εποχικά εργαζόμενος με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, για τον οποίο διακόπτεται η
περίοδος αναστολής την 6/7/2020, καθόσον η επιχείρηση/εργοδότης επαναλειτουργεί και ο
απασχολούμενος εντάσσεται στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ με αμοιβή 800,00 ευρώ μηνιαίως. Η
συμπλήρωση των πεδίων 34 «ΑΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.» και 35 «ΕΩΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.» είναι υποχρεωτική.
ΚΑΔ

7411

7411

7411

7411

ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ.

419000

419000

419000

419000

ΚΠΚ

101

101

101

101

ΜΙΣΘ.ΠΕΡ.

7/2020

7/2020

7/2020

7/2020

ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.

1/7/20

7/7/20

7/7/20

7/7/20

ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.

6/7/20

31/7/20

31/7/20

31/7/20

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ.

74

01

68

69

Η.Α.

4

10

11

0

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

85,44

320,00

176,00

176,00

ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ.

13,10

49,06

26,98

26,98

ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ.

20,79

77,86

42,82

42,82

ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ.

33,89

126,92

69,80

69,80

ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ)

0

0

0

0

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%)

100

0

0

100

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ)

33,89

0

0

69,80

ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ.

0

126,92

69,80

0
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7. Απασχολούμενος σε κοινή επιχείρηση αμειβόμενος με 6.000,00 ευρώ, ο οποίος εντάσσεται τον μήνα
Ιούλιο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και λαμβάνει το Επίδομα Αδείας.
ΚΑΔ

7411

7411

7411

ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ.

419000

419000

419000

ΚΠΚ

101

101

101

ΜΙΣΘ.ΠΕΡ.

7/2020

7/2020

7/2020

ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.

1/7/20

1/7/20

1/7/20

ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.

31/7/20

31/7/20

31/7/20

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ.

68

69

70

Η.Α.

25

0

0

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

4000,00

2000,00

400,00

ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ.

613,20

306,60

61,32

ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ.

973,20

486,60

97,32

ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ.

1586,60

793,20

158,64

ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ)

0

0

0

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%)

0

100

0

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ)

0

793,20

0

ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ.

1586,60

0

158,64

ΚΑΔ

7411

7411

ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ.

419000

419000

ΚΠΚ

101

101

ΜΙΣΘ.ΠΕΡ.

7/2020

7/2020

ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.

1/7/20

1/7/20

ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.

31/7/20

31/7/20

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ.

71

05

Η.Α.

0

0

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

100,00

2500,00

ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ.

15,33

383,25

ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ.

24,33

608,25

ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ.

39,66

991,50

ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ)

0

0

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%)

100

0

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ)

39,66

0

ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ.

0

991,50

8. Απασχολούμενος σε ξενοδοχείο με μηνιαίο μισθό 2.000,00 ευρώ, ο οποίος εντάσσεται τον μήνα Ιούλιο
2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.
ΚΑΔ
ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ.
ΚΠΚ
ΜΙΣΘ.ΠΕΡ.
ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.

5512
515020
109
7/2020

5512
423220
4172
7/2020

0011
000106
024
7/2020

5512
515020
109
7/2020
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ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ.
Η.Α.
ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ.
ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ.
ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ.
ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ)
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%)
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ)
ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ.
ΚΑΔ
ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ.
ΚΠΚ
ΜΙΣΘ.ΠΕΡ.
ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.
ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ.
Η.Α.
ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ.
ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ.
ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ.
ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ)
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%)
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ)
ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ.

68
25
1000,00
127,80
197,80
325,60
0
0
0
325,60

68
25
1000,00
25,50
45,50
71,00
0
0
0
71,00

68
25
1000,00
40,00
0
40,00
0
0
0
40,00

69
0
1000,00
127,80
197,80
325,60
0
100
325,60
0

5512
423220
4172
7/2020

0011
000106
024
7/2020

0012
000107
025
7/2020

69
0
1000,00
25,50
45,50
71,00
0
100
71,00
0

69
0
1000,00
40,00
0
40,00
0
0
0
40,00

99
0
0
0,29
0
0,29
0
0
0
0,29

9. Απασχολούμενος σε κοινή επιχείρηση αμειβόμενος με 7.000,00 ευρώ (υπέρβαση πλαφόν), ο οποίος
εντάσσεται τον μήνα Ιούλιο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ.
ΚΑΔ
ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ.
ΚΠΚ
ΜΙΣΘ.ΠΕΡ.
ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.
ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ.
Η.Α.
ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ.
ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ.
ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ.
ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ)
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%)
ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ)
ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ.
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7411
419000
101
7/2020
1/7/20
31/7/20
68
25
4000,00
536,55
851,55
1388,10
0
0
0
1388,10

7411
419000
101
7/2020
1/7/20
31/7/20
69
0
3000,00
459,90
729,90
1189,80
0
100
1189,80
0
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10. Εποχικά εργαζόμενος χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης, ο οποίος επαναπροσλήφθηκε από εργοδότη
επισιτιστικού κλάδου την 1/7/2020 με καθεστώς μερικής απασχόλησης.
ΚΑΔ

5530

ΚΩΔ.ΕΙΔΙΚ.

913220

ΚΠΚ

3129

ΜΙΣΘ.ΠΕΡ.

7/2020

ΑΠΟ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.

1/7/20

ΕΩΣ ΗΜ.ΑΠΑΣΧ.

31/7/20

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔ.

76

Η.Α.

22

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

400,00

ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ.

63,00

ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ.

99,24

ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ.

162,24

ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ)

0

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%)

100

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ)

162,24

ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ.

0

37095/1436/17.9.2020
Καθορισμός έννοιας «ευπαθών ομάδων εργαζομένων» του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας
έναντι των συνεπειών μετάδοσης του COVID-19, καθώς και των απαιτουμένων ιατρικών
πιστοποιητικών για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου ογδόου της από 22.08.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 161)
17 Σεπτέμβριος 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 περ. στ' άρθρο 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55),
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου
όγδοου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2
του ν. 4722/2020 (Α' 177).
2. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 137).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α'
119).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).
6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123).
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7. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α' 168).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α' 148).
9. Οι από 8.9.2020 και 11.9.2020 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19, στο πλαίσιο των υπ' αρ. 114 και 117, αντιστοίχως, Συνεδριάσεων αυτής,
οι οποίες διαβιβάστηκαν την 15.9.2020 στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Εργασίας.
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Έννοια ευπαθών ομάδων εργαζομένων
Στην έννοια των ευπαθών ομάδων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας έναντι των συνεπειών
μετάδοσης του COVID-19, για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου όγδοου της από 22.8.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 161), υπάγονται οι εξής κατηγορίες:
1.1. Άτομα υψηλού κινδύνου.
1.1.1. Άτομα με μεταμόσχευση
ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.

συμπαγούς

οργάνου

που

λαμβάνουν

δύο

ή

περισσότερα

1.1.2. Άτομα με μεταμόσχευση μυελού των οστών το τελευταίο έτος ή που λαμβάνουν δύο ή περισσότερα
ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.
1.1.3. Άτομα με διάγνωση νεοπλασίας, που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, ή
ανοσοθεραπεία.
1.1.4. Άτομα με αιματολογικές κακοήθειες (λευχαιμία, λέμφωμα, ή μυέλωμα) που βρίσκονται υπό
χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, ή ανοσοθεραπεία.
1.1.5. Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια (κυστική ίνωση, σοβαρού βαθμού άσθμα, σοβαρού βαθμού χρόνια
αποφρακτική πνευμονοπάθεια - ΧΑΠ, ασθενείς σε μόνιμη οξυγονοθεραπεία για άλλες αναπνευστικές
παθήσεις), που εμπίπτουν στην ακόλουθη ή και ισάξιας συμπτωματολογία: ασθενείς με άσθμα με 2
παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος, παρά τη μέγιστη αγωγή (με β-διεγέρτη και εισπνεόμενο κορτικοειδές),
ασθενείς με ΧΑΠ που βρίσκονται σε οξυγονοθεραπεία κατ' οίκον ή παρουσίασαν 2 παροξύνσεις κατά το
τελευταίο έτος ή/και μία νοσηλεία σε νοσοκομείο.
1.1.6. Άτομα με κληρονομικές ανοσοανεπάρκειες ή δρεπανοκυτταρική αναιμία ή πολυμεταγγιζόμενα (μια ή
περισσότερες μεταγγίσεις ανά μήνα).
1.1.7. Άτομα που λαμβάνουν υψηλές δόσεις κορτικοειδών ή δύο ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά
φάρμακα
1.1.8. Γυναίκες που κυοφορούν.
1.1.9. Άτομα με HIV λοίμωξη και CD4≤200μL.
1.1.10. Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια, ή και άτομα με χρόνια καρδιαγγειακά νοσήματα, που εμφανίζουν την
ακόλουθη συμπτωματολογία: κλάσμα εξώθησης αριστεράς κοιλίας: <40%, ενεργό ισχαιμία του μυοκαρδίου,
άνω του μετρίου βαθμού στένωση ή ανεπάρκεια μιτροειδούς ή αορτικής βαλβίδας, πνευμονική υπέρταση,
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ιστορικό πρόσφατης καρδιοχειρουργικής επέμβασης (προ τριμήνου), καθώς και οι μυοκαρδιοπάθειες, ή και
ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία άλλης καρδιαγγειακής πάθησης.
1.1.11. Άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, που υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση.
1.2. Άτομα ενδιάμεσου κινδύνου
1.2.1. Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.
1.2.2. Άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη, όπως προκύπτει από τις ακόλουθες ενδεικτικές τιμές:
HbA1c του τελευταίου 3μήνου: ≥8.0% ή Μ.Ο. τιμών γλυκόζης αίματος ≥200 mg/dL τις τελευταίες 7 ημέρες
και ασθενείς με μικρο/μακροαγγειακές επιπλοκές, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία.
1.2.3. Άτομα με χρόνια πνευμονοπάθεια (άσθμα, ΧΑΠ, εμφύσημα) που δεν εμπίπτουν στον ορισμό της
βαριάς πνευμονοπάθειας της παρ. 1.1.5.
1.2.4. Άτομα που παρουσιάζουν βαριές νευρολογικές/ νευρομυϊκές παθήσεις (σοβαρή νόσος Πάρκινσον,
νόσος κινητικού νευρώνα, πολλαπλή σκλήρυνση υπό αγωγή, εγκεφαλική παράλυση).
1.2.5. Άτομα με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια (μη αντι-ροπούμενη κίρρωση).
1.2.6. Άτομα με υψηλό δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ>40).
1.2.7. Άτομα με ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση παρά τη μέγιστη αγωγή.
1.2.8. Άτομα που λαμβάνουν χρονίως χαμηλές δόσεις κορτικοειδών ή ανοσοκατασταλτικό φάρμακο.
1.2.9. Άτομα με μεταμόσχευση, ή διάγνωση νεοπλασματικής νόσου την τελευταία πενταετία, που δεν
εμπίπτουν στους όρους των παρ. 1.1.1 - 1.1.4.
Όταν ένα άτομο συγκεντρώνει περισσότερα του ενός κριτήρια της κατηγορίας ενδιάμεσου κινδύνου, τότε
θεωρείται αυτόματα ότι ανήκει στην ομάδα υψηλού κινδύνου.
Άρθρο 2
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Η πιστοποίηση ότι ο εργαζόμενος ανήκει σε κάποια ομάδα υψηλού ή ενδιαμέσου κινδύνου γίνεται με
αιτιολογημένη γνωμάτευση:
α) από τον θεράποντα ιατρό σχετικής ειδικότητας ή
β) από ιατρό σχετικής ειδικότητας Υγειονομικής Δομής (δημόσια ή ιδιωτική) για περιπτώσεις ειδικών
θεραπευτικών μεθόδων όπως χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία και ανοσοθεραπεία.
Στην εν λόγω γνωμάτευση πρέπει να αναφέρεται επακριβώς η υπαγωγή του εργαζομένου σε μία από τις
ανωτέρω περιπτώσεις του άρθρου 1.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
Υγείας - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
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ΔΙΔΑΔ/Φ.69/127/17682/22.9.2020
Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
23 Σεπτέμβριος 2020
Σχετ.: Η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16136/20-9-2020 εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ) και οι προηγούμενες
σχετικές.
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου και κατόπιν διαφόρων ερωτημάτων, διευκρινίζονται εκ νέου τα
εξής:
Προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού και βάσει των πρόσφατων επιδημιολογικών δεδομένων,
για τις υπηρεσίες που εδρεύουν εντός της Περιφέρειας Αττικής η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας σε
ποσοστό 40% επί του συνόλου των πραγματικά υπηρετούντων και προσερχόμενων υπαλλήλων σε κάθε
φορέα είναι υποχρεωτική για τους φορείς τουλάχιστον έως την 4η Οκτωβρίου 2020 ανεξαρτήτως άλλων
προϋποθέσεων. Για το λόγο αυτό οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού καλούνται να προβούν αμελλητί
στον σχετικό προγραμματισμό εργασιών των υπαλλήλων του φορέα τους. Για τον ως άνω υπολογισμό θα
ληφθούν υπόψη μόνο οι υπάλληλοι που δύνανται να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία λόγω της φύσης
των καθηκόντων τους και επί των υπαλλήλων αυτών θα εξαχθεί το 40% που θα παρέχει εξ αποστάσεως
εργασία.
Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
1. Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο,
στους υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς.
2. Για θέματα του προσωπικού και των Υπηρεσιών του Δημοσίου παρακαλείσθε για την κατά
προτεραιότητα αποστολή τυχόν ερωτημάτων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: hrm@ypes.gov.gr
και ειδικά για ερωτήματα που αφορούν υπαλλήλους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού στο info@ypes.gr προς
αμεσότερη ανταπόκριση.
3. Η Υπηρεσία μας δεν επιλαμβάνεται ερωτημάτων για θέματα της παρούσας εγκυκλίου που αφορούν το
πάσης φύσεως ένστολο προσωπικό, τους εκπαιδευτικούς και το διοικητικό προσωπικό των σχολικών
μονάδων, τους εργαζομένους που υπηρετούν στο Υπουργείο Υγείας, σε φορείς παροχής υπηρεσιών
υγείας, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, στις ανώνυμες εταιρείες ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ, ΟΣΥ, ΟΣΕ,
ΟΑΣΘ, Αττικό Μετρό, ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Εγνατία, καθώς και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς
εν προκειμένω αρμόδιοι αποκλειστικά είναι οι φορείς, στους οποίους ανήκουν οργανικά οι εν λόγω
υπάλληλοι και δεδομένης της ιδιαιτερότητας και κρισιμότητας των συνθηκών, στις οποίες καλούνται να
ανταποκριθούν.
4. Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί κεντρικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών,
www.ypes.gr, καθώς και στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Ανθρώπινο Δυναμικό».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση
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Δ.15/Δ'/οικ.37620/1493/24.9.2020
Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και
ελεύθερων επαγγελματιών για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας
καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του
κορωνοϊού COVID-19
24 Σεπτέμβριος 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας
της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο εικοστό πέμπτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α'
75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν.
4684/2020 (Α' 86).
2. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, το οποίο κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α' 133).
3. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» (Α' 168).
4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α' 121).
6. Την υπό στοιχεία Δ.15/Δ'/οικ.13412/327/27-3-2020 (Β' 1077) απόφαση Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ.15/Δ'/οικ.16681/516/5-5-2020 (Β'
1812) απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και με την υπό στοιχεία Δ. 15/Δ΄/οικ.
18268/583/03.06.2020 (Β' 2225) απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
7. Την υπό στοιχεία Δ.15/Δ'/οικ.18269/584/3-6-2020 απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων (Β' 2195).
8. Την υπό στοιχεία Δ.15/Δ'/οικ.16486/500/7-5-2020 απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων (Β' 1775), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ.15/Δ'/οικ.18271/585/3-6-2020 απόφαση
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β' 2332).
9. Την υπό στοιχεία Δ.15/Δ'/οικ.21552/681/26-6-2020 απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων (Β' 2599).
10. Το υπ' αρ. οικ.34171/1860/22-9-2020 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, βάσει της περ. ε της παρ. 5 του άρθρου
24 του ν. 4270/2014 (Α' 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 (Α'
110).
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται: α) ταμειακή υστέρηση στον
Προϋπολογισμό 2020 του e-ΕΦΚΑ, καθώς προϋπολογισμένα έσοδα από εισφορές ασφαλισμένων για το
τρέχον οικονομικό έτος θα εισπραχθούν στο επόμενο οικονομικό έτος (2021) και β) απώλεια εσόδων από
τόκους και άλλες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που δεν θα καταβληθούν. Το ύψος των ανωτέρω
υστερήσεων δεν δύναται να εκτιμηθεί,
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αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων
επαγγελματιών για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής
1. Παρατείνονται έως και 30/04/2021 οι προθεσμίες καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών
αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου,
Απριλίου και Μαΐου 2020, καθώς και τυχόν δόσεων οφειλής από συμπληρωματική εκκαθάριση
ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών, για τις οποίες έχει χορηγηθεί δυνατότητα παράτασης
καταβολής, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του νέου
κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο εικοστό πέμπτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75),
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν.
4684/2020 (Α' 86), χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω
εκπρόθεσμης καταβολής.
2. Ειδικότερα, η παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών της παραγράφου 1 της
παρούσας αφορά αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες στους οποίους έχει χορηγηθεί
παράταση της προθεσμίας καταβολής με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κάτωθι
υπουργικές αποφάσεις:
α. Στην υπό στοιχεία Δ.15/Δ'/οικ.13412/327/27-3-2020 απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων (Β' 1077), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ.15/Δ'/οικ.16681/516/5-5-2020 απόφαση
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β' 1812) και με την υπό στοιχεία Δ. 15/Δ΄/οικ.
18268/583/03.06.2020 απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β' 2225).
β. Στην υπό στοιχεία Δ.15/Δ'/οικ.18269/584/3-6-2020 απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων (Β' 2195).
γ. Στην υπό στοιχεία Δ.15/Δ'/οικ.16486/500/7-5-2020 απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων (Β' 1775), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ.15/Δ'/οικ.18271/585/3-6-2020 απόφαση
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β' 2332).
δ. Στην υπό στοιχεία Δ.15/Δ'/οικ.21552/681/26-6-2020 απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων (Β' 2599).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Δ.15/Δ'/οικ.37618/1492/25.9.2020
Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις και
εργοδότες για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής στο πλαίσιο
των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19
25 Σεπτέμβριος 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του» (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), όπως
συμπληρώθηκε με το άρθρο εικοστό τρίτο της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 75), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86).
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2. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, το οποίο κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) και της περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).
3. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» (Α' 168).
4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α' 121).
6. Την υπό στοιχεία Υ44/5-8-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 3299).
7. Την υπό στοιχεία Δ.15/Δ'/οικ.13226/325/26-3-2020 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β' 1044), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία
Δ.15/Δ'/οικ.13937/337/6-4-2020 (Β' 1384) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και με την υπό στοιχεία Δ.15/Δ'/οικ.18043/574/25-5-2020 (Β' 2096) κοινή απόφαση
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
8. Την υπό στοιχεία Δ.15/Δ'/οικ.18044/575/25-5-2020 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β' 2076).
9. Την υπό στοιχεία Δ.15/Δ'/οικ.16484/499/7-5-2020 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β' 1775), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ.15/Δ'/οικ.18045/576/255-2020 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β' 2029).
10. Το υπ' αρ. οικ.37748/2049/22-9-2020 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, βάσει της περ. ε της παρ. 5 του άρθρου
24 του ν. 4270/2014 (Α' 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 (Α'
110).
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται: α) ταμειακή υστέρηση στον
Προϋπολογισμό 2020 του e-ΕΦΚΑ, καθώς προϋπολογισμένα έσοδα από εισφορές ασφαλισμένων για το
τρέχον οικονομικό έτος θα εισπραχθούν στο επόμενο οικονομικό έτος (2021) και β) απώλεια εσόδων από
τόκους και άλλες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που δεν θα καταβληθούν. Το ύψος των ανωτέρω
υστερήσεων δεν δύναται να εκτιμηθεί,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις και εργοδότες για τις οποίες
έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής
1. Παρατείνονται μέχρι και 30/04/2021 για τις επιχειρήσεις και τους εργοδότες οι προθεσμίες καταβολής των
ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020, για τις οποίες
έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του νέου κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 της από 11.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76),
όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο εικοστό τρίτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'
75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα
αυτό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.
2. Ειδικότερα, η παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών της παραγράφου 1 της
παρούσας αφορά επιχειρήσεις και εργοδότες στους οποίους έχει χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας
καταβολής με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κάτωθι υπουργικές αποφάσεις:
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α. Στην υπό στοιχεία Δ.15/Δ'/οικ.13226/325/26-3-2020 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β' 1044), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία
Δ.15/Δ'/οικ.13937/337/6-4-2020 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων (Β' 1384) και με την υπό στοιχεία Δ.15/Δ'/οικ.18043/574/25-5-2020 κοινή απόφαση Υπουργών
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β' 2096).
β. Στην υπό στοιχεία Δ.15/Δ'/οικ.18044/575/25-5-2020 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β' 2076).
γ. Στην υπό στοιχεία Δ.15/Δ'/οικ.16484/499/7-5-2020 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β' 1775), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ.15/Δ'/οικ.18045/576/255-2020 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β' 2029).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

232355/2020
Παράταση μέχρι 09/10/2020: α) της ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουνίου, Ιουλίου και
Αυγούστου 2020 και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, για
εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών, ενταχθέντων στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και
εποχικούς εργαζόμενους με δικαίωμα ή μη επαναπρόσληψης. β) της ηλεκτρονικής
υποβολής Α.Π.Δ. Ιουλίου και Αυγούστου 2020 και καταβολής των αντίστοιχων
ασφαλιστικών εισφορών, για εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών, που
δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών και
ακτοπλοϊκών μεταφορών του άρθρου 123, του Ν.4714/2020 (Φ.Ε.Κ. Α148) ενταγμένων ή μη
στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.
29 Σεπτέμβριος 2020
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. 39/18.09.2020 Εγκύκλιος του e-Ε.Φ.Κ.Α..
Με την υπ. αριθμ. 354/Συν.31/28.09.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-Ε.Φ.Κ.Α.,
παρατείνεται μέχρι 09/10/2020 η προθεσμία:
α) της ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2020 και καταβολής των
αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, για τους:
• εργαζόμενους, που έχουν ενταχθεί τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (άρθρο 31 του ν. 4690/2020),
• εποχικά εργαζόμενους με δικαίωμα επαναπρόσληψης, για τους οποίους ανεστάλησαν οι συμβάσεις
εργασίας τους τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 2020 (άρθρο 32 του ν. 4690/2020),
• εποχικά εργαζόμενους -χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης- που επαναπροσλήφθηκαν τον Ιούνιο, τον
Ιούλιο και τον Αύγουστο 2020 από εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου (άρθρο 33 του ν.
4690/2020).
β) της ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουλίου και Αυγούστου 2020 και καταβολής των αντίστοιχων
ασφαλιστικών εισφορών, για εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών που δραστηριοποιούνται στον
τριτογενή τομέα, υποκείμενες σε ΦΠΑ που έλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων εσόδων τους, κατά το
3ο τρίμηνο του έτους 2019 και στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών (για το προσωπικό τους
που ασφαλίζεται στον e-Ε.Φ.Κ.Α., πλην των ασφαλισμένων στο τ. Ν.Α.Τ.) μεταφορών βάσει Κ.Α.Δ. (άρθρο
123 παρ. 1 και 3 του ν.4714/2020) ενταγμένων ή μη στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ,
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χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων πρόσθετων επιβαρύνσεων, προσθέτων τελών και λοιπών
προσαυξήσεων.
Επισημαίνεται ότι, η εν λόγω παράταση δεν αφορά εργαζόμενους λοιπών κατηγοριών (εκτός των
προαναφερομένων περιπτώσεων α και β), για τους οποίους οι επιχειρήσεις-εργοδότες, θα πρέπει να
υποβάλλουν τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.), μισθολογικής περιόδου Αυγούστου 2020 και
να καταβάλουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (μέχρι
30/09/2020).
Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων-εργοδοτών που απασχόλησαν την ίδια μισθολογική περίοδο:
• εργαζόμενους των προαναφερομένων περιπτώσεων α και β και
• εργαζόμενους λοιπών κατηγοριών,
θα πρέπει για αυτούς (τους εργαζόμενους των λοιπών κατηγοριών), να υποβάλουν Κανονική (01) Α.Π.Δ.
και να καταβάλουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές μέχρι 30/09/2020, ενώ για τους εργαζόμενούς
τους ενταγμένους στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ή εποχικούς με δικαίωμα ή μη επαναπρόσληψης καθώς
και τους αναφερομένους στο άρθρο 123 Ν.4714/2020, παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλουν
Συμπληρωματική (04) Α.Π.Δ. και να καταβάλουν τις αντίστοιχες απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές, μέχρι
09/10/2020.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ

238542/2020
Νέα παράταση μέχρι 30/04/2021 της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών
περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020
2 Οκτώβριος 2020
ΣΧΕΤ:
Οι
υπ'
αριθμ.
Δ.15/Δ'/οικ.
13226/325/26-03-2020
(Φ.Ε.Κ.
1044
Β'),
Δ.15/Δ'/οικ.18044/575/25.05.2020 (Φ.Ε.Κ. 2076 Β') και Δ.15/Δ'/οικ.16484/499/7.5.2020 (Φ.Ε.Κ. 1775 Β')
Κ.Υ.Α., όπως ισχύουν.
Με τα υπ'αριθμ. 68084/31-03-2020 και 99857/27-05-2020 Γενικά Έγγραφα του e-Ε.Φ.Κ.Α., κοινοποιήθηκαν
οι διατάξεις των ανωτέρω σχετικών Κοινών Αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, με τις οποίες παρασχέθηκε παράταση στην προθεσμία καταβολής των
ασφαλιστικών εισφορών για τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο 2020 και επανακαθορίστηκαν οι
Κ.Α.Δ. των επιχειρήσεων ή εργοδοτών, που εντάσσονται στο πλαίσιο της εν λόγω παράτασης.
Περαιτέρω, με την υπ' αριθμ. Δ.15/Δ'/οικ.37618/1492/25-9-2020 (Φ.Ε.Κ. 4253/τ.Β'/30.09.2020), Κοινή
Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αποφασίστηκε η νέα
παράταση της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου,
Μαρτίου και Απριλίου 2020 μέχρι 30/04/2021, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της από
11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. Α'55), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 23 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. Α'75).
Επισημαίνεται ότι:
• Η νέα παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των προαναφερόμενων
περιόδων απασχόλησης αφορά επιχειρήσεις ή εργοδότες που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις,
όπως καθορίστηκαν με τις ανωτέρω σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.
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• Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και
Απριλίου 2020 έως τις 30/04/2021 θα πραγματοποιηθεί χωρίς τον υπολογισμό, κατά το διάστημα αυτό,
τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.
Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ

39551/Δ1.11831/30.9.2020
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 «Επανακαθορισμός όρων
ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)
και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β' 3520) απόφασης του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
30 Σεπτέμβριος 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 13 του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 «Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των
αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής
Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και
άλλες διατάξεις» (Α' 181).
2. Την παρ. 8 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α' 104) «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου "Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις" (Ά' 84) και β) της από 1.5.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου "Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα" (Α' 90)
και άλλες διατάξεις».
3. Την παρ. 5 του άρθρου δεκάτου ενάτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75)
«Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», όπως
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α'86).
4. Το άρθρο δωδέκατο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α' 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020
(Α'104).
5. Τις παρ. 1,2, 4 του άρθρου δέκατου, υποπαρ. 2Α, 2Γ και το δεύτερο εδάφιο της υποπαρ. 2Ε του άρθρου
ενδέκατου, καθώς και το άρθρο δεύτερο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68)
«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας
της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83).
6. Το άρθρο 4 παρ. 1 περ. β' , παρ. 2, παρ. 3 περ. α και περ. στ' της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α' 55) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», όπως ισχύει, η οποία κυρώθηκε με
το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76).
7. Τις παρ. 1,2, 4 του άρθρου δέκατου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64)
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»,
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76).
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8. Η παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης
της ελληνικής οικονομίας» (Α' 212).
9. Την υπ' αρ. οικ.23103/478/13.6.2020 κοινή απόφαση «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του
Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β' 2274).
10. Την υπ' αρ. 21036/1737/2-6-2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Καθορισμός επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 και χρόνος
καταβολής αυτού. Προσδιορισμός του επιδόματος εορτών Πάσχα που καλύπτεται από τον κρατικό
προϋπολογισμό και διαδικασία πληρωμής του» (Β' 2141).
11. Την υπ' αρ. 14556/448/7-4-2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β'1208) «Παράταση της ισχύος των
έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας και της άδειας ειδικού
σκοπού του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του" (Α' 55)», όπως ισχύει.
12. Την υπ' αρ. οικ. 17787/520/08-05-2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 1778) «Παράταση της ισχύος του
έκτακτου και προσωρινού μέτρου της χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού για την αντιμετώπιση και τον
περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του", (Α' 55).
13. Την υπ' αρ. 20788/610/29-5-2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β'2083) «Παράταση της ισχύος των
έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του
άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του" (Α' 55)».
14. Την υπό στοιχεία Α.1053/2020 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών
εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55) με την οποία
λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Β' 949), όπως ισχύει.
15. Την υπό στοιχεία Α.1054/2020 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών
εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55) με την οποία
λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Β' 950).
16. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024/17-03-2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης
λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020
έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.» (Β' 915).
17. Την υπ' αρ. 12998/232/23-3-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα στήριξης επιχειρήσεωνεργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ, των οποίων ή
έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται
σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους
2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του
κορωνοϊού COVID-19» (Β' 1078).
18. Το άρθρο 10 του ν. 4554/2018 «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της
αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων -Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και
άλλες διατάξεις» (Α' 130).
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19. Το άρθρο 54 του ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη
Φορολογική Διοίκηση και του Ο.Τ.Α. α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές
ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες
διατάξεις» (Α' 73) και ιδίως την παρ. 2.
20. Το άρθρο 33 του ν. 1836/1989 «Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και
άλλες διατάξεις» (Α' 79), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 214 του ν. 4635/2019 (Α'
167).
21. Τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 27 του π.δ. 246/2006 «Γενικός Κανονισμός Προσωπικού των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε.
και των Κ.Τ.Ε.Λ. του ν. 2963/2001» (Α' 261).
22. Την παρ. 2 του άρθρου 213 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α' 5).
23. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α'119).
24. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α' 121).
25. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων» (Α'123).
26. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» (Α' 168), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
27. Τις διατάξεις περί υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων {και ιδίως άρθρο 5 και 7 του α.ν.
547/1937 (Α' 98), άρθρο 3 του β.δ. 28-1/4-2-1938 (Α' 35), άρθρο 3 του β.δ. 14-8/8-9-1950 (Α' 202), παρ. 1
του άρθρου 3 του ν.δ. 515/1970 (Α' 95), άρθρο 18 του π.δ. 8-4/1932 (Α' 114), άρθρο 12 του ν.δ. 1037/1971
(Α' 235), και τις υπ' αρ. {6958/13-2-1960 (Β' 96), 63323/29-9-1961, (Β' 350), 39431/6-6-1961 (Β' 234) και
65982/13-1-1966 (Β' 600)} υπουργικές αποφάσεις.
28. Τον α.ν. 1846/1951 «Περί κοινωνικών ασφαλίσεων» (Α' 179) και ιδίως τα άρθρα 8 και 26 παρ. 9 περ.
στ' υπο-περ. αα' και ββ', σε συνδυασμό με τις παρ. 1 και παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4255/2014 (Α' 89).
29. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.δ. 2656/1953 «Περί Οργανώσεως και ελέγχου της αγοράς εργασίας» (Α'
299).
30. Η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3198/1955 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί
καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων» (Α' 98).
31. Το άρθρο 38 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α' 101).
32. Την παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 «Κατάργηση του Ταμείου Συντάξεων Εκτελωνιστών (ΤΣΕ)
υπαγωγή των ασφαλισμένων του στην ασφάλιση του Ταμείου Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και Βιοτεχνών
της Ελλάδος (ΤΕΒΕ) και άλλες διατάξεις» (Α' 83), σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του ν. 2640/1998
«Δευτεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α' 206).
33. Το ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α' 137) και τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την
Προστασία των Δεδομένων) (EE L 119/4.5.2016, σελ. 1-88),
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34. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α' 258),
35. Την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών
μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες
διατάξεις» (Α' 268).
36. Την περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2972/2001 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της
λειτουργίας του ΙΚΑ και άλλες διατάξεις» (Α' 91), σε συνδυασμό με το άρθρο 38 του ν. 4488/2017 (Α' 137).
37. Την παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 3144/2003 «Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της
απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (Α' 111).
38. Τον ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α' 138).
39. Τα άρθρο 18 και 30 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις
θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α' 170).
40. Την παρ. 1 του άρθρου 31, του άρθρου 32 και την παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4009/2011 «Δομή,
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων» (Α' 195).
41. Τις υποπαρ. ΙΑ.11 έως ΙΑ.14 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α' 222).
42. Την υποπαρ. ΙΔ.1 και την υποπαρ. ΙΑ.3 του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα
εφαρμογής των ν. 4046/2012, ν. 4093/2012 και ν. 4127/2013» (Α' 107),
43. Την παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική
Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α' 88).
44. Το άρθρο 13 του π.δ. της 27.6/4.7/1932 «Περί Κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί
οκταώρου εργασίας διατάξεων» (Α' 212) σε συνδυασμό με τις παρ. 1-7 του άρθρου 13 του ν.δ. 1037/1971
(Α' 235).
45. Την υπ' αρ. οικ. 51524/1262/07-11-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων (Β' 4173).
46. Την υπ' αρ. 51266/2955/1.12.1975 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης «Περί καθορισμού των
ωρών εργασίας του προσωπικού Τουριστικών λεωφορείων αυτοκινήτων (ΠΟΥΛΜΑΝ)» (Β' 1458), όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ' αρ. 989/1.9.1980 (Β' 905) και υπ' αρ. 128/21.1.1986 (Β' 73)
αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας.
47. Την υπό στοιχεία Ε5/1303/3-3-1986 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της
πρακτικής τους άσκησης» (Β' 168).
48. Την υπό στοιχεία Ε5/1797/20-3-1986 κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης και συνθηκών απασχόλησης ασκούμενων
σπουδαστών Τ.Ε.Ι.» (Β' 183).
49. Την υπό στοιχεία Ε5/4825/16-6-1986 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και
του Υφυπουργού Εργασίας «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης και απασχόλησης ασκούμενων σπουδαστών
Τ.Ε.Ι.» (Β' 453).
50. Την υπ' αρ. 2025805/2917/0022/22-4-1993 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της
Κυβέρνησης, Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Γεωργίας,
Εργασίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δικαιοσύνης, Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας, Δημόσιας Τάξης, Μακεδονίας Θράκης, Αιγαίου,
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εμπορίου και
Μεταφορών και Επικοινωνιών «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Ε5/1258/86 κοινής υπουργικής απόφασης
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και αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(Τ.Ε.Ι.), που πραγματοποιούν την άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπά
Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα» (Β' 307).
51. Την υπ' αρ. 16802/667/27.8.2010 απόφαση των Υπουργών Παιδείας Δια Βίου Μάθησης,
Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πολιτισμού και Τουρισμού «Όροι και
προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής
Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β' 1345).
52. Την υπό στοιχεία 139931/Κ1/8-9-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Υποδομών
Ναυτιλίας και Τουρισμού, Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας «Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία καταρτιζομένων ΙΕΚ»
(Β' 1953).
53. Την υπ' αρ. 26385/16-2-2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας Έρευνας
και Θρησκευμάτων και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Πλαίσιο Ποιότητας
Μαθητείας» (Β' 491), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 60615/ Δ4/7-4-2017 (Β' 1441) και
Φ4/117002/Δ4/11-7-2018 (Β' 2784) όμοιες.
54. Την υπό στοιχεία Κ1/118932/13.7.2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας
Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ρύθμιση
θεμάτων επιδότησης και ασφάλισης της Μαθητείας των σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)» (Β'
2440), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Κ1/85151/2019 όμοιά της (Β' 2117).
55. Την υπό στοιχεία Φ7/155762/Δ4/19-9-2018 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης,
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας «Υλοποίηση «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας» αρμοδιότητας
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Β' 4191), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία
Φ7/35243/Δ4/ 6-3-2019 όμοιά της (Β' 866).
56. Την υπ' αρ. 17008/307/12-04-2019 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Οικονομικών «Επιδότηση της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης μαθητευόμενων των Επαγγελματικών
Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ν. 3475/2006, που απασχολούνται στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου
Τομέα, στους ΟΤΑ, σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις
ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κατά το έτος 2019 και λοιποί όροι υλοποίησης της
Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης των ΕΠΑ.Σ» (Β' 1340).
57. Το άρθρο 5 του ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (Α' 66).
58. Το άρθρο 4 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ετών 2006 και 2007, με την οποία η
χώρα μας ενσωμάτωσε την ευρωπαϊκή Συμφωνία - Πλαίσιο για την τηλεργασία (Προσάρτημα Β).
59. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α' 98),
60. Την υπ' αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 υπουργική απόφαση (Β' 3520) «Επανακαθορισμός όρων
ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία
44568/Δ1.14795/7-10-2019 (Β' 3751/10-10-2019), υπό στοιχεία 54286/Δ1.17642/21-11-2019 (Β' 4293),
υπό στοιχεία 12338/Δ1.4372/ 12-3-2020 (Β' 854), υπό στοιχεία 13031/Δ1. 4551/23-03-2020 (Β' 994), υπό
στοιχεία 13272/Δ1.4607/30-3-2020 (Β' 1131), υπό στοιχεία 13564/Δ1.4770/ 30-3-2020 (Β' 1161), υπό
στοιχεία 14638/Δ1.4991/9-4-2020 (Β' 1424), υπό στοιχεία 17239/Δ1.5936/ 4-5-2020 (Β' 1695) υπουργική
απόφαση, υπό στοιχεία 22043/Δ1.7451/11-6-2020 (Β' 2278), υπό στοιχεία 22804/Δ1.7772/12.6.2020 (Β'
2273), υπό στοιχεία 27759/Δ1.9161/8.7.2020 (Β' 2780) και ισχύει.
61. Τη θέσπιση μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η
λειτουργία έχει προσωρινά απαγορευθεί λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID19,
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62. Τα έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
63. Την υποχρέωση λήψης των απαιτούμενων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της
προστασίας των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων σε όλες τις επεξεργασίες που θεσπίζονται.
64. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Τροποποιείται η υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β' 3520/) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:
1. Στο άρθρο 14 «Μεταβατικές διατάξεις - Εξαιρέσεις», προστίθεται παρ. 14.17, ως εξής:
«14.17. Σε εφαρμογή του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α' 181) επιχειρήσεις-εργοδότες, οι οποίοι
επιθυμούν να ενταχθούν στο ανοιχτό πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
για τη δημιουργία εκατό χιλιάδων (100.000) νέων θέσεων εργασίας και στο πλαίσιο του προγράμματος να
προβούν σε νέα πρόσληψη ή νέες προσλήψεις, μία ή περισσότερες φορές, υποχρεούνται να προβούν σε
υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του νέου εντύπου «Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση ένταξης στο Ανοιχτό Πρόγραμμα
100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», η
οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) ως προς την αλήθεια του
περιεχομένου της, στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ, με την οποία δηλώνουν:
i) τα στοιχεία της επιχείρησης,
ii) τα στοιχεία του δυνητικά ωφελούμενου που επιθυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμα, τις μηνιαίες μεικτές
και τις αντίστοιχες καθαρές αποδοχές του, οι οποίες δεν μπορούν να υπολείπονται για πλήρη απασχόληση
του νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομίσθιου ή για μερική απασχόληση, της αντίστοιχης
αναλογίας μισθού ή ημερομισθίου αυτού,
iii) εάν ο δυνητικά ωφελούμενος είναι μακροχρόνια άνεργος,
iv) το πιστωτικό ίδρυμα και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) της επιχείρησης για την περίπτωση
μακροχρόνια ανέργου,
ν) ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ή έχουν ρυθμίσει τυχόν βεβαιωμένες οφειλές τους προς το
Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ,
vi) ότι θα διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με βάση τα προβλεπόμενα στην οικεία κοινή
υπουργική απόφαση.
Στη συνέχεια οι ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες, εφόσον η αίτησή τους εγκριθεί, υποχρεούνται,
αυθημερόν ή το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από την έγκριση της αίτησής τους, να υποβάλλουν
το έντυπο Ε3: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για κάθε νέα πρόσληψη εγκεκριμένου
ωφελούμενου που επιθυμούν να εντάξουν στο πρόγραμμα, όπου και δηλώνεται σε ειδικό πεδίο η
συμμετοχή σε αυτό. Σε αντίθετη περίπτωση, μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής η αίτησή τους λογίζεται
ως μη γενόμενη, ενώ σε μη επιλογή του ειδικού πεδίου στο έντυπο Ε3: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ η πρόσληψη θα διενεργείται εκτός του προγράμματος.
Άρθρο δεύτερο
Συμπληρώνεται με το ακόλουθο έντυπο το παράρτημα της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β'
3520) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός όρων
ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:
i) Προστίθεται ειδικό έντυπο «Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση ένταξης στο Ανοιχτό Πρόγραμμα 100.000 νέων
επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων», ως εξής:
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Άρθρο τρίτο
1. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)»
(Β' 3520) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

39363/1537/30.9.2020
Λεπτομέρειες εφαρμογής και χρόνος ισχύος των περ. β) έως και ε) της παρ. 2 του άρθρου
4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), όπως ισχύει, για
«ευπαθείς ομάδες εργαζομένων» του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας
30 Σεπτέμβριος 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.)
(Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
όγδοο της από 22.08.2020 Π.Ν.Π. (Α' 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α' 177) και
συμπληρώθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4722/2020 (Α' 177).
2. Τις διατάξεις του άρθρου δέκατου τρίτου της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α' 64), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76).
3. Τις διατάξεις του άρθρου ενδέκατου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας
και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας
διοίκησης» (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83).
4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143), όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 137).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, το
οποίο κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98), όπως ισχύει και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α' 133).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α' 148).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α' 168).
10. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).
11. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α'
119).
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12. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).
13. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123).
14. Τις διατάξεις του π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155).
15. Την υπό στοιχείαΥ44/6.8.2020 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 3299).
16. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ»
(Β' 3520).
17. Την υπ' αρ. οικ. 12997/231/23-3-2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
«Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 993).
18. Την υπ' αρ. οικ.17788/346/8.5.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Περαιτέρω μέτρα στήριξης
εργαζομένων επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και τη σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς
εργασίας» (Β' 1779).
19. Την υπ' αρ. 14556/448/7.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας «Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην
αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως προς
την οργάνωση χρόνου εργασίας και της άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π.
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, (Α' 55)» (Β' 1208), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις
υπ' αρ. 16135/499/23-4-2020 (Β' 1566), 20788/610/29.5.2020 (Β' 2083), οικ. 26308/768/30-6-2020 (Β'
2684), οικ. 30742/1002/28.7.2020 (Β' 3148), οικ. 36124/1194/11-09-2020 (Β' 3945) όμοιές της.
20. Την υπ' αρ. 37095/1436/17.9.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και Υγείας «Καθορισμός έννοιας "ευπαθών ομάδων εργαζομένων” του ιδιωτικού τομέα της
οικονομίας έναντι των συνεπειών μετάδοσης του COVID-19, καθώς και των απαιτουμένων ιατρικών
πιστοποιητικών για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου ογδόου της από 22.08.2020 Π.Ν.Π. (Α' 161)»
(Β' 4011).
21. Την υπ' αρ. οικ. 37508/2029/23-9-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
22. Την επιτακτική ανάγκη προστασίας ευπαθών ομάδων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας
έναντι των συνεπειών μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
23. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού έτους 2020 πέραν αυτής που έχει ήδη προβλεφθεί, για τις περιπτώσεις β) έως και ε) της
παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. (Α' 55), όπως ισχύει. Η δαπάνη που θα προκληθεί θα
καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον ΑΛΕ 2910601058 του Ε.Φ. 1023-711-0000000 «Γενικές
κρατικές δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών»,
αποφασίζουμε:
Τη λήψη έκτακτων μέτρων στήριξης των ευπαθών ομάδων εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα για την
αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως εξής:
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Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας υπάγονται οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν σε
«ευπαθείς ομάδες» σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ' αρ. 37095/1436/17.09.2020 κοινής υπουργικής
απόφασης (Β' 4011). Ειδικότερα, κατά τα οριζόμενα της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π.
(Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76) και τροποποιήθηκε με το άρθρο όγδοο
της Π.Ν.Π. της 22.08.2020 (Α' 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α' 177) και
συμπληρώθηκε με το άρθρο 21 αυτού, οι εργαζόμενοι που ανήκουν σε «ευπαθείς ομάδες» διακρίνονται,
σύμφωνα με την υπ' αρ. 37095/1436/17.9.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 4011) στις κατηγορίες:
1.1. «Άτομα Υψηλού κινδύνου».
1.2. «Άτομα Ενδιαμέσου κινδύνου».
Εργαζόμενοι που ανήκουν σε περισσότερες από μία από τις ευπαθείς ομάδες της κατηγορίας 1.2. «Άτομα
Ενδιαμέσου κινδύνου» θεωρείται αυτόματα ότι ανήκουν στην κατηγορία 1.1. «Άτομα Υψηλού κινδύνου».
Άρθρο 2
Μέτρα στήριξης εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες -Διαδικασία
εφαρμογής μέτρων προστασίας αυτών
Α. Εργαζόμενοι ευπαθών ομάδων της κατηγορίας 1.1. «Άτομα Υψηλού κινδύνου»
1. Εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες της κατηγορίας 1.1. «Άτομα Υψηλού κινδύνου» δύνανται,
κατόπιν αιτήματός τους προς τον εργοδότη τους, να παρέχουν την εργασία τους με το σύστημα της εξ
αποστάσεως εργασίας.
2. Για την εφαρμογή της περ. 1 της παρούσας παραγράφου, το αίτημα του εργαζόμενου πρέπει να
γνωστοποιηθεί εγκαίρως στον εργοδότη, με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως τηλέφωνο, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο ή γραπτό μήνυμα κινητού τηλεφώνου.
3. Εντός ευλόγου χρόνου από την υποβολή του αιτήματος, ο εργαζόμενος οφείλει να προσκομίσει στον
εργοδότη του σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της υπ' αρ.
37095/1436/17.09.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 4011), προς απόδειξη της υπαγωγής του στις
ευπαθείς ομάδες της κατηγορίας 1.1. «Άτομα Υψηλού κινδύνου».
4. Ο εργοδότης οφείλει να αποδεχθεί το αίτημα του εργαζόμενου-αιτούντα της περ. 1 της παρούσας
παραγράφου, εφόσον τα καθήκοντά του δύνανται να εκτελούνται εξ αποστάσεως.
5. Εάν η παροχή της εξ αποστάσεως εργασίας δεν καθίσταται εφικτή, κατά τα ανωτέρω, ο εργοδότης
οφείλει να λάβει μέτρα, ώστε ο αιτών εργαζόμενος που ανήκει σε ευπαθή ομάδα να μην παρέχει εργασία
για την εκτέλεση της οποίας έρχεται σε επαφή με κοινό. Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης οφείλει να
εξετάσει, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης, τη δυνατότητα της πρόσκαιρης απασχόλησης του
εργαζόμενου- αιτούντα σε άλλη θέση εργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της υγείας του,
τηρουμένων των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Ο εργαζόμενος οφείλει να αποδεχθεί την ανωτέρω
πρόταση του εργοδότη, εκτός κι αν αδυνατεί να το πράξει για σπουδαίο και σοβαρό κατ' αντικειμενική κρίση
λόγο, τον οποίο οφείλει να εκθέσει εγγράφως προς τον εργοδότη του. Για την εφαρμογή της παρούσας ως
«κοινό» νοούνται τα άτομα που δεν είναι ενταγμένα στο πάγιο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης.
6. Ο εργοδότης εφόσον έχει εξαντλήσει τις δυνατότητες που ορίζονται διαδοχικά στις ανωτέρω περ. 4 και 5,
ενημερώνει εγγράφως τον εργαζόμενο-αιτούντα, που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, για τους λόγους αδυναμίας
εφαρμογής αυτών και θέτει σε αναστολή τη σύμβασης εργασίας του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
3 της παρούσας, ως ύστατο μέτρο προστασίας της υγείας αυτού.
Β. Εργαζόμενοι ευπαθών ομάδων της κατηγορίας 1.2. «Άτομα Ενδιαμέσου κινδύνου»
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Εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες της κατηγορίας 1.2. «Άτομα Ενδιαμέσου κινδύνου»
δύνανται να υπαχθούν αναλόγως στα μέτρα στήριξης όπως αυτά ορίζονται στις περιπτώσεις 1 έως 5 της
παραγράφου Α του παρόντος άρθρου.
Γ. Γενικά μέτρα προστασίας.
Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν ο εργαζόμενος δεν υποβάλλει αίτημα για εργασία με το σύστημα της εξ
αποστάσεως εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται, στη λήψη αυξημένων μέτρων προστασίας, βάσει της
εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και στην πλήρη εφαρμογή τόσο της νομοθεσίας για την υγεία
και ασφάλεια στην εργασία, όσο και των ειδικότερων κανονιστικών διατάξεων που ρυθμίζουν ζητήματα
εφαρμογής μέτρων δημόσιας υγείας, όπως τήρηση αποστάσεων και χρήση μάσκας, σε εργασιακούς
χώρους, ανά κλάδο και τόπο οικονομικής δραστηριότητας.
Άρθρο 3
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων ευπαθών ομάδων της κατηγορίας 1.1. «Άτομα
Υψηλού κινδύνου»
Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότης (ΚΑΔ), κατά
τα οριζόμενα στην περ. 6 της παρ. Α του άρθρου 2, θέτουν τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων που
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες της κατηγορίας 1.1. «Άτομα Υψηλού κινδύνου» σε αναστολή, για το χρονικό
διάστημα που αιτείται ο εργαζόμενος και πάντως όχι πέραν της 31η Δεκεμβρίου 2020.
Άρθρο 4
Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού
1. Οι εργαζόμενοι της περ. ε' της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π., όπως ισχύει, των
οποίων η σύμβαση εργασίας τους τελεί σε αναστολή, είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού του
δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. (Α' 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3, του ν.
4682/2020 (Α' 76), εφόσον δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη.
2. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού υπολογίζεται ανά μήνα κατ' αναλογία των ημερών κατά τις οποίες η
σύμβαση εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων τελεί σε αναστολή με βάση υπολογισμού το ποσό των
πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534,00) ευρώ που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες και
παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού τους μισθού, για τις ημέρες που η σύμβαση
εργασίας τελεί σε αναστολή.
3. Η αποζημίωση της προηγούμενης παραγράφου είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα
χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε
οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του
άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α' 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς την
φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα
πιστωτικά ιδρύματα.
Άρθρο 5
Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού
Α. Υπεύθυνη δήλωση επιχειρήσεων - εργοδοτών για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους
εργαζόμενους ευπαθών ομάδων
1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της περ. 6 της παρ. Α του άρθρου 2 υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη
δήλωση ανά μήνα στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
συγκεντρωτικά στις αρχές του επόμενου μήνα, με την οποία δηλώνουν:
α) τους εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες της κατηγορίας 1.1. «Άτομα Υψηλού κινδύνου»,
των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή,
β) την αδυναμία εφαρμογής των περ. 4 και 5 της παρ. Α του άρθρου 2 της παρούσας.
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Οι εργοδότες οφείλουν να τηρούν στην έδρα της επιχείρησής τους όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία
του άρθρου 2, συμπεριλαμβανομένου του προσκομισθέντος ιατρικού πιστοποιητικού, για δύο (2) έτη από
την έναρξη αναστολής της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων ευπαθών ομάδων.
2. Οι εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, άμεσα στους εργαζόμενούς τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου
καταχώρισης της πράξης τους στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».
Β. Υπεύθυνη δήλωση των εργαζομένων για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού
Οι εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες της κατηγορίας 1.1. «Άτομα Υψηλού κινδύνου» και τίθεται
σε αναστολή η σύμβαση εργασίας τους υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α'
75) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων
(supportemployees.services.gov.gr) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων και του αριθμού
πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», τα οποία
αντλούνται αυτόματα από το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», και τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού
λογαριασμού (ΙΒΑΝ).
Στην περίπτωση που κατά το παρελθόν είχε τεθεί η σύμβαση εργασίας τους σε αναστολή λόγω των
έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID -19 παρ, δεν απαιτείται η υποβολή
υπεύθυνης δήλωσης από τους εργαζόμενους, εκτός κι αν επιθυμούν τροποποίηση στοιχείων του
τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ).
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο υποκεφάλαιο Α1 και στο κεφάλαιο Β' της υπ' αρ.
οικ.17788/346/8.5.2020 (Β' 1779) κοινής υπουργικής απόφασης.
Άρθρο 6
Διάρκεια εφαρμογής των μέτρων των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από
11.03.2020 Π.Ν.Π. (Α' 55) όπως ισχύει
Ο χρόνος ισχύος των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (Α' 55) η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76) και τροποποιήθηκε με το άρθρο όγδοο της από
22.08.2020 Π.Ν.Π. (Α' 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α' 177) και συμπληρώθηκε
με το άρθρο 21 αυτού, παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
Υγείας - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

40000/1269/2.10.2020
Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν.
4727/2020 (Α' 184), για την Περιφέρεια Αττικής, ως προς την οργάνωση του τόπου και του
χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου
εργασίας.
2 Οκτώβριος 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 235 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) -Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184).
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2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143), όπως ισχύει.
3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).
4. το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α' 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).
5. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» (Α' 168), όπως ισχύει.
6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), όπως ισχύει.
7. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).
8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α' 121).
9. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123).
10. Την υπό στοιχεία Υ44/5-8-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 3299).
11. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-09-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ»
(Β' 3520), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
17. Την επιτακτική ανάγκη στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα και τη
συνεχή ανάγκη λήψης έκτακτων και προσωρινών μέτρων της πολιτείας για την αντιμετώπιση και τον
περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και την πορεία εξέλιξης του φαινομένου.
18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την υπό
στοιχεία οικ. 38291/2084/2020 εισήγηση ΓΔΟΥ του παραπάνω Υπουργείου, αποφασίζουμε:
Παράταση υποχρέωσης εφαρμογής των έκτακτων και προσωρινών μέτρων για την Περιφέρεια Αττικής, ως
προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας.
Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, η υποχρέωση
εφαρμογής των έκτακτων και προσωρινών μέτρων για την Περιφέρεια Αττικής, ως προς την οργάνωση του
τόπου και του χρόνου εργασίας, που προβλέπεται στο άρθρο 235 του ν. 4727/2020 (Α' 184) παρατείνεται
έως 31η Οκτωβρίου 2020.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 5η Οκτωβρίου 2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Ανάπτυξης και Επενδύσεων - ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
Υγείας - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
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39436/994/30.9.2020
Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 16073/287/22.4.2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων
ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης κορωνοϊού COVID-19» (Β' 1547 και Β'1841), κοινής υπουργικής απόφασης,
όπως ισχύει
30 Οκτώβριος 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α' 64), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76),
2. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143), όπως ισχύει,
3. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133),
4. το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, το οποίο κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα (Α' 98)», και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α'
133),
5. την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145),
όπως ισχύει,
6. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» (Α' 168), όπως ισχύει,
7. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), όπως ισχύει,
8. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119),
9. το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α' 121),
10. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123),
11. το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155),
12. την υπό στοιχεία Υ 44/5.8.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 3299),
13. την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13.09.2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ»
(Β' 3520), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
14. την υπό στοιχεία οικ. 12997/231/23.3.2020 απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
«Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 993), όπως ισχύει,
15. την υπ' αρ. 12998/232/23.3.2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων- εργοδοτών του
ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό Μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί
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η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει
ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται
από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID- 19» (Β'
1078) κοινή υπουργική απόφαση,
16. την υπό στοιχεία οικ. 16073/287/22.4.2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, οι
οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19» (Β'
1547 και Β' 1841) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία οικ.
18657/370/15.5.2020 (Β' 1863) και με υπό στοιχεία οικ. 33272/816 /19-8-2020 (Β' 3472) όμοιές της,
17. την υπό στοιχεία οικ. 35427/1921/8.9.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
18. την ανάγκη διεύρυνσης της ειδικής κατηγορίας των καλλιτεχνών, δημιουργών και επαγγελματιών της
τέχνης και του πολιτισμού, δικαιούχων των μέτρων στήριξης εργαζομένων που πλήττονται σημαντικά από
τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,
19. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν αυτής που έχει
προβλεφθεί στην υπ' αρ. 12998/232/23.3.2020 (Β' 1078) κοινή υπουργική απόφαση,
αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της την υπό στοιχεία οικ. 16073/287/22.4.2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών
κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού
COVID -19» (Β' 1547 και Β' 1841) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, ως εξής:
Στο άρθρο 1, μετά την περίπτωση λ) προστίθεται υποπερίπτωση λ1), έως εξής:
«λ1) Εργαζόμενοι καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της Τέχνης και του Πολιτισμού που
είναι
εγγεγραμμένοι
έως
την
15η/10/2020
στην
ειδική
ηλεκτρονική
πλατφόρμα
artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
Εξαιρούνται όσοι εξ αυτών:
i) ήταν δικαιούχοι τακτικής επιδότησης ανεργίας στο χρονικό διάστημα από 1/1/2020 έως και
31/5/2020
ii) είναι δικαιούχοι και έχουν ήδη λάβει ή θα λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους
οκτακοσίων ευρώ (800 €), που προβλέπεται στην παρούσα, όπως ισχύει».
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία οικ. 16073/287/22.4.2020 (Β' 1547 και Β' 1841) κοινή υπουργική
απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών - ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
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Φωκίωνος Νέγρη 3
112 57 Αθήνα
Τ: 210 8691100
F: 210 8617328 - 210 8618016
E: solcrowe@solcrowe.gr
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