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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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Α. ΑΡΘΡΑ
Τα άρθρα των συναδέλφων που δημοσιεύονται, εκφράζουν τις προσωπικές
επιστημονικές απόψεις των συγγραφέων

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ,
ΩΣ ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
COVID-19, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΠΧΑ 16
του Άγγελου Διονυσόπουλου
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Μέλους του Τεχνικού Γραφείου της ΣΟΛ Crowe

1. Γενικά
Η πανδημία του νέου κορωνοϊού COVID-19 προκάλεσε πρωτοφανή αναταραχή στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και την οικονομία της, δημιουργώντας την
ανάγκη λήψης μέτρων για την άμβλυνση των δυσμενών επιπτώσεων για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, όπου αυτό είναι δυνατόν.
Τα κράτη μέλη και η Ένωση έχουν λάβει μέτρα για
την παροχή οικονομικής ελάφρυνσης σε επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αναστολών πληρωμών, για την πρόληψη πτωχεύσεων και απωλειών θέσεων εργασίας και για την επιτάχυνση της
ανάκαμψης.
Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων,
ανταποκρινόμενο στις επιπτώσεις της πανδημίας
COVID-19, εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 16
«Μισθώσεις», παρέχοντας μία πρακτική λύση, ώστε
να δώσει τη δυνατότητα στους μισθωτές να μην λογιστικοποιούν τις μειώσεις ενοικίου ως τροποποίηση
μίσθωσης, εάν είναι άμεση συνέπεια του COVID-19
και πληρούν συγκεκριμένες συνθήκες.
Η τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 16 παρέχει προαιρετική,
προσωρινή λειτουργική ελάφρυνση, λόγω COVID19, σε μισθωτές που επωφελούνται από μειώσεις
μισθωμάτων, χωρίς να υπονομεύεται η συνάφεια και
η χρησιμότητα των χρηματοοικονομικών αναφορών,
που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις.
Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1434, που περιλαμβάνει
την τροποποίηση του ΔΠΧΑ 16, δημοσιεύθηκε στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την
9η Οκτωβρίου 2020. Λόγω του επείγοντος χαρακτή8 /// www.solcrowe.gr

ρα της συνδεόμενης με την πανδημία COVID-19
λειτουργικής ελάφρυνσης, ο κανονισμός αρχίζει να
ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το IASB όρισε ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της
τροποποίησης του ΔΠΧΑ 16 την 1η Ιουνίου 2020.
Οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν τις τροποποιήσεις, το
αργότερο από την 1η Ιουνίου 2020 για τα οικονομικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2020 ή
μεταγενέστερα.
Η πρακτική λύση, που παρέχεται από την τροποποίηση του ΔΠΧΑ 16, αφορά μόνο τους μισθωτές,
ενώ το IASB αποφάσισε να μην παρέχει την πρακτική λύση στους εκμισθωτές για διάφορους λόγους.
2. Καταχώριση της μείωσης των μισθωμάτων
Η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 16 αφορά στην προσθήκη των παραγράφων 46A, 46B, 60A, Γ1A, Γ20A και
Γ20B. Επίσης, προστέθηκε ο νέος τίτλος «Μειώσεις
μισθωμάτων για μισθωτές λόγω Covid-19» πριν
από την παράγραφο Γ20A.
Στην παράγραφο 46Α ορίζεται ότι, ως πρακτική λύση, ο μισθωτής μπορεί να επιλέξει να μην εκτιμήσει
αν μια μείωση μισθώματος, ως άμεση συνέπεια της
πανδημίας του COVID-19, αποτελεί τροποποίηση
μίσθωσης. Ο μισθωτής, που προβαίνει σε αυτή την
επιλογή, λογιστικοποιεί κάθε αλλαγή των καταβολών μισθωμάτων που προκύπτουν από τη μείωση
του μισθώματος με τον ίδιο τρόπο, με τον οποίο θα
λογιστικοποιούσε την αλλαγή κατ’ εφαρμογή του
ΔΠΧΑ 16, εάν η αλλαγή δεν ήταν τροποποίηση μίσθωσης. Συνεπώς, ο μισθωτής δεν απαιτείται να
αξιολογήσει εάν η μειωμένη καταβολή μισθωμάτων
αποτελεί τροποποίηση της μίσθωσης και καταχωρεί
το όφελος στα αποτελέσματα χρήσης.
Σύμφωνα με τη νέα παράγραφο 46Β, η πρακτική
λύση της παραγράφου 46Α εφαρμόζεται μόνο στις
μειώσεις μισθωμάτων ως άμεση συνέπεια της πανδημίας COVID-19 και μόνο εάν πληρούνται όλες οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:

 η μεταβολή των μισθωμάτων συνεπάγεται αναθεωρημένο αντάλλαγμα για τη μίσθωση, που είναι ουσιαστικά το ίδιο με, ή μικρότερο από, το
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αντάλλαγμα για τη μίσθωση ακριβώς πριν από
την αλλαγή

κύπτει, να αναγνωρίζεται όταν η υποχρέωση εξαλειφθεί.

 η μείωση σε πληρωμές μισθωμάτων επηρεάζει Σύμφωνα με τα ανωτέρω, εάν η μείωση των μισθωμόνο τις πληρωμές, που αρχικά οφείλονταν την
30ή Ιουνίου 2021 ή πριν από την ημερομηνία αυτή
 δεν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή σε άλλους όρους
και προϋποθέσεις της μίσθωσης.
Δεν παρέχεται ρητή καθοδήγηση σχετικά με το τι
θεωρείται «ουσιαστική αλλαγή» και συνεπώς θα
πρέπει οι διοικήσεις των οντοτήτων, κατά την κρίση
τους, να λάβουν υπόψη τους τόσο τους ποιοτικούς,
όσο και τους ποσοτικούς παράγοντες.
Η πρακτική λύση της παραγράφου 46Α πρέπει να
εφαρμόζεται με συνέπεια σε μισθώσεις με παρόμοια
χαρακτηριστικά και σε παρόμοιες περιστάσεις. Για
παράδειγμα, θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε όλες
τις μισθώσεις ακινήτων, που είναι μισθώσεις της
ίδιας κατηγορίας και να μην εφαρμοστεί σε μισθώσεις εξοπλισμού.
Όταν η αλλαγή καταβολών μισθωμάτων αποτελεί
τροποποίηση της μίσθωσης, αντιμετωπίζεται με τα
οριζόμενα στις παραγράφους 39 έως 46 του ΔΠΧΑ
16, σύμφωνα με τις οποίες καταρτίζεται νέος τοκοχρεωλυτικός πίνακας και τροποποιείται η αξία της
υποχρέωσης μίσθωσης και η αξία του δικαιώματος
χρήσης. Κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε σημαντικά
προβλήματα στις οντότητες διότι θα έπρεπε να καταρτίσουν νέους τοκοχρεωλυτικούς πίνακες, να
προσαρμόσουν τις αξίες των δικαιωμάτων χρήσης
και να υπολογίσουν διαφορετικές αποσβέσεις.
Με την πρακτική λύση που δίνεται με την τροποποίηση του ΔΠΧΑ 16, η μείωση των μισθωμάτων, ως
άμεση συνέπεια της πανδημίας του COVID-19, δεν
αποτελεί τροποποίηση της μίσθωσης και συνεπώς
δεν προκαλεί προσαρμογή της αξίας του δικαιώματος χρήσης, η οποία παραμένει αμετάβλητη. Αντίθετα, η υποχρέωση μίσθωσης μειώνεται με ισόποσο
όφελος στα αποτελέσματα χρήσης.
Το ερώτημα που γεννάται είναι πότε θα καταχωρισθεί το όφελος από τη μείωση των μισθωμάτων.
Η παράγραφος 38 του ΔΠΧΑ 16 ορίζει ότι, οι μεταβλητές πληρωμές μισθώσεων αναγνωρίζονται στα
αποτελέσματα κατά την περίοδο κατά την οποία
συμβαίνει το γεγονός ή η κατάσταση, που ενεργοποιεί αυτές τις πληρωμές. Ομοίως, για μερική διαγραφή της υποχρέωσης από μίσθωση, η παράγραφος 3.3.3 του ΔΠΧΑ 9 απαιτεί το κέρδος, που προ-

μάτων είναι δεδομένη για τους επόμενους μήνες
(π.χ. τους επόμενους πέντε μήνες θα καταβάλλεται
το 60% του μισθώματος), το όφελος από τη μείωση
της υποχρέωσης θα καταχωρηθεί τη στιγμή που
ληφθεί η απόφαση από την Κυβέρνηση για μείωση.
Σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να υπάρχει προσαρμογή, πέραν του οφέλους από τη μείωση, που
πρέπει να γίνει στην υποχρέωση μίσθωσης, για να
διασφαλιστεί ότι, ανά πάσα στιγμή, η υποχρέωση
μίσθωσης αντικατοπτρίζει την παρούσα αξία των
μελλοντικών καταβολών μισθωμάτων. Η προσαρμογή αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι με την καταχώρηση του οφέλους από τη μείωση της υποχρέωσης,
η υποχρέωση μειώνεται νωρίτερα από ότι θα μειωνόταν με την πραγματική καταβολή του μισθώματος
(time value of money).
Εάν όμως η απόφαση της Κυβέρνησης ορίζει ότι τα
μισθώματα θα καταβάλλονται μειωμένα, για όσους
μήνες η επιχείρηση βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας, χωρίς να προσδιορίζει ακριβώς τους μήνες
αυτούς, τότε το όφελος από τη μείωση θα καταχωρείται σε κάθε μήνα.
Στην Ελλάδα έχει εφαρμογή η πρώτη περίπτωση
διότι τη στιγμή της απόφασης από την Κυβέρνηση
για μείωση των μισθωμάτων, η μείωση ήταν δεδομένη για συγκεκριμένους μήνες.
Την 20η Μαρτίου 2020 δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «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 τον
Ν. 4683/2020.
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
ΠΝΠ «1. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης
προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν
ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με
τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσεται από την
υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020,
κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων……………………………………………. Η
μερική μη καταβολή του μισθώματος του πρώτου
εδαφίου δεν γεννά δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εις βάρος του μισθωτή ούτε οποιαδήποτε άλλη αστική αξίωση ……………..……………………»
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Στη συνέχεια ακολούθησαν κι άλλες αποφάσεις για
μείωση των μισθωμάτων με αντίστοιχη εφαρμογή.
Παράδειγμα
Η επιχείρηση Α’ συνάπτει την 1η Ιανουαρίου 2019
τετραετή συμφωνία μίσθωσης ακινήτου με μηνιαίο
μίσθωμα € 10.000, το οποίο καταβάλλεται στο τέλος
κάθε μήνα. Την 31η Μαρτίου 2020 με απόφαση της
Κυβέρνησης λόγω της πανδημίας COVID-19 τα μισθώματα των μηνών Απριλίου και Μαΐου μειώνονται
κατά 40%. Το επιτόκιο της μίσθωσης ανέρχεται σε
5%.

Ημερομηνία

1/1/2019
31/1/2019
28/2/2019
31/3/2019
30/4/2019
31/5/2019
30/6/2019
31/7/2019
31/8/2019
30/9/2019
31/10/2019
30/11/2019
31/12/2019
31/1/2020
29/2/2020
31/3/2020
30/4/2020
31/5/2020
30/6/2020
31/7/2020
31/8/2020
30/9/2020
31/10/2020
30/11/2020
31/12/2020

Κατά τη σύναψη της συμφωνίας μίσθωσης, η επιχείρηση θα αναγνωρίσει δικαίωμα χρήσης περιουσιακού στοιχείου και υποχρέωση μίσθωσης ποσού
€ 435.242,67, το οποίο αποτελεί την παρούσα αξία
των μελλοντικών μισθωμάτων ποσού € 10.000 μηνιαίως με προεξοφλητικό επιτόκιο 5%.
Η μηνιαία απόσβεση του δικαιώματος χρήσης ανέρχεται σε € 9.067,56 (435.242,67/48).

Υποχρέωση
μίσθωσης κατά Καταβολή
την Έναρξη
Μισθωμάτων
Περιόδου

-435.242,67
-426.991,56
-418.592,70
-410.330,88
-401.979,67
-393.648,86
-385.230,62
-376.830,26
-368.395,01
-359.875,30
-351.369,65
-342.781,53
-334.204,90
-325.592,66
-316.857,26
-308.172,99
-299.411,29
-290.654,57
-281.822,48
-272.992,72
-264.126,30
-255.187,62
-246.247,26
-237.236,73

10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

Έξοδα Τόκων

-1.748,89
-1.601,14
-1.738,17
-1.648,79
-1.669,19
-1.581,76
-1.599,64
-1.564,76
-1.480,29
-1.494,35
-1.411,87
-1.423,37
-1.387,76
-1.264,60
-1.315,72
-1.238,30
-1.243,28
-1.167,91
-1.170,25
-1.133,58
-1.061,31
-1.059,65
-989,47
-985,11

Υποχρέωση
μίσθωσης κατά τη
λήξη Περιόδου

-435.242,67
-426.991,56
-418.592,70
-410.330,88
-401.979,67
-393.648,86
-385.230,62
-376.830,26
-368.395,01
-359.875,30
-351.369,65
-342.781,53
-334.204,90
-325.592,66
-316.857,26
-308.172,99
-299.411,29
-290.654,57
-281.822,48
-272.992,72
-264.126,30
-255.187,62
-246.247,26
-237.236,73
-228.221,84

* Δεν παρουσιάζεται όλος ο πίνακας μέχρι τη λήξη της μίσθωσης
Από τη μείωση των μισθωμάτων η επιχείρηση θα
έχει ένα όφελος ποσού € 8.000 (10.000 x 40% x 2
μήνες), το οποίο σύμφωνα με τα ανωτέρω θα καταχωρηθεί στα αποτελέσματα χρήσης την 31η Μαρτίου
2020 σε μείωση της υποχρέωσης μίσθωσης. Η αξία
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του δικαιώματος χρήσης δεν θα επηρεαστεί και κατ’
επέκταση δεν θα αλλάξει η μηνιαία απόσβεση.
Εφόσον το ποσό των € 8.000 θα μειώσει την υποχρέωση μίσθωσης, θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά και ο τοκοχρεολυτικός πίνακας.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Ημερομηνία

1/1/2019
31/1/2019
28/2/2019
31/3/2019
30/4/2019
31/5/2019
30/6/2019
31/7/2019
31/8/2019
30/9/2019
31/10/2019
30/11/2019
31/12/2019
31/1/2020
29/2/2020
31/3/2020
31/3/2020
30/4/2020
31/5/2020
30/6/2020
31/7/2020
31/8/2020
30/9/2020
31/10/2020
30/11/2020
31/12/2020

Υποχρέωση
Υποχρέωση
μίσθωσης κατά
Καταβολή
μίσθωσης κατά
Προσαρμογή Έξοδα Τόκων
την Έναρξη
Μισθωμάτων
τη λήξη
Περιόδου
Περιόδου

-435.288,30
-427.037,38
-418.638,69
-410.377,05
-402.026,03
-393.695,41
-385.277,36
-376.877,19
-368.442,14
-359.922,62
-351.417,17
-342.829,23
-334.252,81
-325.592,66
-316.857,26
-308.172,99
-300.172,99
-295.411,29
-290.654,57
-281.822,48
-272.992,73
-264.126,31
-255.187,62
-246.247,27
-237.236,74

-435.242,67
10.000,00
0,00 -1.749,08 -426.991,56
10.000,00
0,00 -1.601,31 -418.592,70
10.000,00
0,00 -1.738,36 -410.330,88
10.000,00
0,00 -1.648,98 -401.979,67
10.000,00
0,00 -1.669,38 -393.648,86
10.000,00
0,00 -1.581,95 -385.230,62
10.000,00
0,00 -1.599,83 -376.830,26
10.000,00
0,00 -1.564,95 -368.395,01
10.000,00
0,00 -1.480,47 -359.875,30
10.000,00
0,00 -1.494,55 -351.369,65
10.000,00
0,00 -1.412,07 -342.781,53
10.000,00
0,00 -1.423,57 -334.204,90
10.000,00
0,00 -1.387,96 -325.592,66
10.000,00
0,00 -1.264,60 -316.857,26
10.000,00
0,00 -1.315,72 -308.172,99
0,00 8.000,00
0,00 -300.172,99
6.000,00
-32,15 -1.206,16 -295.411,29
6.000,00
-16,61 -1.226,67 -290.654,57
10.000,00
0,00 -1.167,91 -281.822,48
10.000,00
0,00 -1.170,25 -272.992,73
10.000,00
0,00 -1.133,58 -264.126,31
10.000,00
0,00 -1.061,31 -255.187,62
10.000,00
0,00 -1.059,65 -246.247,27
10.000,00
0,00 -989,47 -237.236,74
10.000,00
0,00 -985,11 -228.221,84

* Δεν παρουσιάζεται όλος ο πίνακας μέχρι τη λήξη της μίσθωσης
Τα ποσά € 32,15 και € 16,61 αφορούν στην προ-

θα μειωνόταν με την πραγματική καταβολή του μι-

σαρμογή που πρέπει να γίνει στην υποχρέωση μί-

σθώματος (time value of money).

σθωσης για να διασφαλιστεί ότι, ανά πάσα στιγμή, η
υποχρέωση μίσθωσης αντικατοπτρίζει την παρούσα

Εάν όμως η απόφαση της Κυβέρνησης όριζε ότι, τα

αξία των μελλοντικών καταβολών μισθωμάτων. Η

μισθώματα θα καταβάλλονται μειωμένα κατά 40%

προσαρμογή αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι, με την

για το μήνα Απρίλιο και με επόμενη απόφαση όριζε

καταχώρηση του οφέλους από τη μείωση της υπο-

ότι, το ίδιο θα ισχύει και για το Μάιο, τότε το όφελος

χρέωσης, η υποχρέωση μειώνεται νωρίτερα από ότι

από τη μείωση θα καταχωρείται σε κάθε μήνα που
προβλέπεται

καταβολή

μειωμένου

μισθώματος.
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Ημερομηνία

1/1/2019
31/1/2019
28/2/2019
31/3/2019
30/4/2019
31/5/2019
30/6/2019
31/7/2019
31/8/2019
30/9/2019
31/10/2019
30/11/2019
31/12/2019
31/1/2020
29/2/2020
31/3/2020
30/4/2020
31/5/2020
30/6/2020
31/7/2020
31/8/2020
30/9/2020
31/10/2020
30/11/2020
31/12/2020

Υποχρέωση
Υποχρέωση
μίσθωσης κατά
Καταβολή
μίσθωσης κατά
Προσαρμογή Έξοδα Τόκων
την Έναρξη
Μισθωμάτων
τη λήξη
Περιόδου
Περιόδου

-435.288,30
-427.037,38
-418.638,69
-410.377,05
-402.026,03
-393.695,41
-385.277,36
-376.877,19
-368.442,14
-359.922,62
-351.417,17
-342.829,23
-334.252,81
-325.592,66
-316.857,26
-308.172,99
-299.411,29
-290.654,57
-281.822,48
-272.992,72
-264.126,30
-255.187,62
-246.247,26
-237.236,73

-435.242,67
10.000,00
0,00 -1.749,08 -426.991,56
10.000,00
0,00 -1.601,31 -418.592,70
10.000,00
0,00 -1.738,36 -410.330,88
10.000,00
0,00 -1.648,98 -401.979,67
10.000,00
0,00 -1.669,38 -393.648,86
10.000,00
0,00 -1.581,95 -385.230,62
10.000,00
0,00 -1.599,83 -376.830,26
10.000,00
0,00 -1.564,95 -368.395,01
10.000,00
0,00 -1.480,47 -359.875,30
10.000,00
0,00 -1.494,55 -351.369,65
10.000,00
0,00 -1.412,07 -342.781,53
10.000,00
0,00 -1.423,57 -334.204,90
10.000,00
0,00 -1.387,96 -325.592,66
10.000,00
0,00 -1.264,60 -316.857,26
10.000,00
0,00 -1.315,72 -308.172,99
6.000,00 4.000,00 -1.238,30 -299.411,29
6.000,00 4.000,00 -1.243,28 -290.654,57
10.000,00
0,00 -1.167,91 -281.822,48
10.000,00
0,00 -1.170,25 -272.992,72
10.000,00
0,00 -1.133,58 -264.126,30
10.000,00
0,00 -1.061,31 -255.187,62
10.000,00
0,00 -1.059,65 -246.247,26
10.000,00
0,00 -989,47 -237.236,73
10.000,00
0,00 -985,11 -228.221,84

* Δεν παρουσιάζεται όλος ο πίνακας μέχρι τη λήξη της μίσθωσης
Μια μείωση στις πληρωμές μισθωμάτων που μειώνει μόνο τις πληρωμές σε μία περίοδο, αλλά αυξάνει
αναλογικά τις πληρωμές σε άλλη, δεν μεταβάλλει
επί της ουσίας την υποχρέωση του μισθωτή. Σε αυτήν την περίπτωση, ο μισθωτής θα συνεχίσει να
καταχωρεί τα έξοδα τόκων από την υποχρέωση μίσθωσης και το μόνο όφελος για τον μισθωτή είναι η
χρονική αξία του χρήματος που προκύπτει από την
παρούσα αξία της αναβολής των πληρωμών. Ο μισθωτής θα πρέπει να καταχωρίσει το αποτέλεσμα
της παρούσας αξίας, που θα προέκυπτε από την
προεξόφληση των αναθεωρημένων πληρωμών,
χρησιμοποιώντας το προεξοφλητικό επιτόκιο κατά
τη στιγμή που η αναβολή χορηγείται.
Παράδειγμα
Η επιχείρηση Α’ συνάπτει την 1η Ιανουαρίου 2020
συμφωνία μίσθωσης ακινήτου για δύο έτη, με μη-
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νιαίο μίσθωμα € 10.000, το οποίο καταβάλλεται στο
τέλος κάθε μήνα. Την 31η Μαΐου με απόφαση της
Κυβέρνησης λόγω της πανδημίας του COVID-19, τα
μισθώματα των μηνών Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου
θα καταβληθούν μαζί με τα μισθώματα των μηνών
Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου. Το επιτόκιο της μίσθωσης ανέρχεται σε 5%.
Κατά τη σύναψη της συμφωνίας μίσθωσης, η επιχείρηση θα αναγνωρίσει δικαίωμα χρήσης περιουσιακού στοιχείου και υποχρέωση μίσθωσης ποσού
€ 228.223,17, το οποίο αποτελεί την παρούσα αξία
των μελλοντικών μισθωμάτων ποσού € 10.000 μηνιαίως με προεξοφλητικό επιτόκιο 5%. Η μηνιαία
απόσβεση του δικαιώματος χρήσης ανέρχεται σε €
9.509,30 (228.223,17/24).

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Ημερομηνία

1/1/2020
31/1/2020
29/2/2020
31/3/2020
30/4/2020
31/5/2020
30/6/2020
31/7/2020
31/8/2020
30/9/2020
31/10/2020
30/11/2020
31/12/2020
31/1/2021
28/2/2021
31/3/2021
30/4/2021
31/5/2021
30/6/2021
31/7/2021
31/8/2021
30/9/2021
31/10/2021
30/11/2021
31/12/2021

Υποχρέωση
Υποχρέωση
μίσθωσης κατά Καταβολή
μίσθωσης κατά
Έξοδα Τόκων
την Έναρξη
Μισθωμάτων
τη λήξη
Περιόδου
Περιόδου

-228.223,17
-219.140,22
-209.991,36
-200.863,33
-191.670,44
-182.466,34
-173.199,52
-163.918,72
-154.599,38
-145.220,59
-135.823,61
-126.369,37
-116.894,11
-107.379,51
-97.782,16
-88.188,19
-78.542,55
-68.868,69
-59.145,42
-49.391,02
-39.596,11
-29.755,21
-19.878,77
-9.958,65

10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

-917,05
-851,14
-871,97
-807,11
-795,90
-733,19
-719,20
-680,66
-621,21
-603,02
-545,77
-524,74
-485,39
-402,65
-406,03
-354,36
-326,14
-276,73
-245,60
-205,09
-159,11
-123,56
-79,88
-41,35

-228.223,17
-219.140,22
-209.991,36
-200.863,33
-191.670,44
-182.466,34
-173.199,52
-163.918,72
-154.599,38
-145.220,59
-135.823,61
-126.369,37
-116.894,11
-107.379,51
-97.782,16
-88.188,19
-78.542,55
-68.868,69
-59.145,42
-49.391,02
-39.596,11
-29.755,21
-19.878,77
-9.958,65
0,00

Την 31η Μαΐου υπάρχει αλλαγή στην καταβολή μι-

πρέπει να καταχωρηθεί στα αποτελέσματα χρήσης

σθωμάτων. Ο μισθωτής θα συνεχίσει να καταχωρεί
τα έξοδα τόκων από την υποχρέωση μίσθωσης και

ανέρχεται σε € 365,19 και είναι αυτό, με το οποίο
πρέπει να προσαρμοστεί η υποχρέωση μίσθωσης

το μόνο όφελος για τον μισθωτή είναι η χρονική αξία
του χρήματος, που προκύπτει από την παρούσα

την 31η Μαΐου, ώστε να αντικατοπτρίζει την παρούσα αξία των μελλοντικών καταβολών μισθωμάτων.

αξία της αναβολής των πληρωμών ποσού € 10.000.
Ο μισθωτής θα πρέπει, κατά τη στιγμή που αποφα-

Ο τοκοχρεωλυτικός πίνακας της μίσθωσης θα πρέ-

σίζεται η αναβολή, να καταχωρίσει το αποτέλεσμα

πει να προσαρμοστεί με τις νέες πληρωμές, καθώς

της παρούσας αξίας, που προκύπτει από την προεξόφληση των νέων πληρωμών, χρησιμοποιώντας

και με το ποσό της προσαρμογής της υποχρέωσης,
το οποίο θα καταχωρηθεί στα αποτελέσματα χρή-

επιτόκιο 5%. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό που

σης.

www.solcrowe.gr
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Ημερομηνία

1/1/2020
31/1/2020
29/2/2020
31/3/2020
30/4/2020
31/5/2020
30/6/2020
31/7/2020
31/8/2020
30/9/2020
31/10/2020
30/11/2020
31/12/2020
31/1/2021
28/2/2021
31/3/2021
30/4/2021
31/5/2021
30/6/2021
31/7/2021
31/8/2021
30/9/2021
31/10/2021
30/11/2021
31/12/2021

Υποχρέωση
μίσθωσης κατά Καταβολή
Προσαρμογή
την Έναρξη
Μισθωμάτων
Περιόδου

-228.223,17
-219.140,22
-209.991,36
-200.863,33
-191.670,44
-192.101,15
-192.873,05
-193.673,94
-174.478,15
-155.179,24
-135.823,61
-126.369,38
-116.894,12
-107.379,51
-97.782,16
-88.188,20
-78.542,55
-68.868,70
-59.145,42
-49.391,02
-39.596,11
-29.755,22
-19.878,77
-9.958,65

10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

3. Γνωστοποιήσεις - Παρουσίαση
Σύμφωνα με την παράγραφο 60Α του ΔΠΧΑ 16, εάν
ο μισθωτής εφαρμόζει την πρακτική λύση της καταχώρισης της μείωσης των μισθωμάτων στα αποτελέσματα χρήσης, πρέπει να γνωστοποιήσει το γεγονός αυτό. Συγκεκριμένα, πρέπει να γνωστοποιήσει
ότι, έχει εφαρμόσει την πρακτική λύση σε όλες τις
μειώσεις μισθωμάτων, που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 46Β ή εάν δεν εφαρμόστηκαν
σε όλες αυτές τις μειώσεις μισθωμάτων, παρέχει
πληροφορίες σχετικά με τη φύση των συμβάσεων,
στις οποίες έχει εφαρμόσει την πρακτική λύση. Επίσης, γνωστοποιεί το ποσό, που αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα, κατά την περίοδο αναφοράς, ώστε
να αποτυπώνει τις μεταβολές των μισθωμάτων, που
προκύπτουν από μειώσεις μισθωμάτων, στις οποίες
ο μισθωτής έχει εφαρμόσει την πρακτική λύση της
παραγράφου 46Α. Το ποσό αυτό θα πρέπει να
γνωστοποιείται διακριτά από τα κυμαινόμενα μισθώματα, που υποχρεωτικά πρέπει να γνωστοποιηθούν σύμφωνα με την παράγραφο 59 (β) (i).
Όσον αφορά την κατάσταση ταμειακών ροών, η
μείωση των υποχρεώσεων μίσθωσης, λόγω της
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0,00
0,00
0,00
0,00
365,19
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
0,00

Έξοδα Τόκων

-917,05
-851,14
-871,97
-807,11
-795,90
-771,90
-800,89
-804,22
-701,09
-644,37
-545,77
-524,74
-485,39
-402,65
-406,03
-354,36
-326,14
-276,73
-245,60
-205,09
-159,11
-123,56
-79,88
-41,35

Υποχρέωση
μίσθωσης κατά
τη λήξη
Περιόδου

-228.223,17
-219.140,22
-209.991,36
-200.863,33
-191.670,44
-192.101,15
-192.873,05
-193.673,94
-174.478,15
-155.179,24
-135.823,61
-126.369,38
-116.894,12
-107.379,51
-97.782,16
-88.188,20
-78.542,55
-68.868,70
-59.145,42
-49.391,02
-39.596,11
-29.755,22
-19.878,77
-9.958,65
0,00

πρακτικής λύσης της παραγράφου 46Α, δεν αποτελεί ταμειακή συναλλαγή και συνεπώς δεν θα απεικονισθεί στις εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες μαζί με τις πραγματικές πληρωμές, αλλά
στις λειτουργικές δραστηριότητες, ως μη ταμειακό
έσοδο ή στη μεταβολή των υποχρεώσεων.
Σχετικά με την κατάσταση αποτελεσμάτων δεν παρέχεται καθοδήγηση για το που θα καταχωρισθεί το
έσοδο της μειωμένης καταβολής των μισθωμάτων.
Εάν το ποσό είναι σημαντικό θα μπορούσε να απεικονισθεί σε διακριτή γραμμή. Διαφορετικά, μπορεί
να συμπεριληφθεί στα λοιπά έσοδα μαζί με τα κέρδη
από τη διαγραφή λοιπών υποχρεώσεων ή να καταχωρισθεί αφαιρετικά των κυμαινόμενων μισθωμάτων στα λειτουργικά έξοδα. Η οικονομική οντότητα
θα πρέπει να γνωστοποιεί στις λογιστικές της πολιτικές σε ποιο κονδύλι της κατάστασης αποτελεσμάτων θα καταχωρεί το όφελος από την πρακτική λύσης της παραγράφου 46Α και να εφαρμόζει την πολιτική αυτή με συνέπεια.
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ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ
ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ (Φ4)
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Γ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 8 (ΚΑΘΕΣΤΩΣ 4200)
ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Β
του Άγγελου Διονυσόπουλου
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Μέλους του Τεχνικού Γραφείου της ΣΟΛ Crowe

1.

Γενικά

Με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.
4714/31.7.2020 προστέθηκε το άρθρο 7α στον Κώδικα ΦΠΑ (Ν 2859/2000), το οποίο ενσωματώνει μία
σημαντική ρύθμιση κοινοτικής οδηγίας (άρθρο 1
οδηγίας 2018/1910), η οποία διευκολύνει την αποστολή και διατήρηση αποθεμάτων εμπορευμάτων
ελληνικών επιχειρήσεων σε άλλο κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), χωρίς να υποχρεώνει
τον κύριο των αποθεμάτων να λάβει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο
κράτος μέλος αυτό και στη συνέχεια να έχει δηλωτικές υποχρεώσεις. Το ίδιο ισχύει αντίστοιχα και για
κοινοτικές επιχειρήσεις, που επιθυμούν να διατηρήσουν αποθέματα στην Ελλάδα. Η ενσωμάτωση των
εν λόγω διατάξεων του άρθρου 1 της Οδηγίας
2018/1910 του Συμβουλίου, των οποίων η εφαρμογή είναι υποχρεωτική για τα κράτη μέλη από
1.1.2020, είναι αναγκαία προκειμένου η χώρα μας
να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της για την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας στο εσωτερικό δίκαιο.
Στην απόφαση Α.1222/2020 του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ ορίζεται, μεταξύ
άλλων, ο τρόπος υποβολής του ανακεφαλαιωτικού
πίνακα αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου
πελάτη σε άλλο κ-μ (έντυπο Φ4 – τμήμα Γ).
Επίσης, στην ίδια απόφαση, ορίζεται ο τρόπος υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών
(έντυπο Φ4 – τμήμα Β), 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).
2.

Αποθέματα, που αποστέλλονται σε άλλο
κράτος μέλος της Ε.Ε. στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντα (call-off stock)

Όπως προαναφέρθηκε, η προσθήκη του άρθρου 7α
στον Κώδικα ΦΠΑ, έγινε προκειμένου να ενσωματωθεί μία σημαντική ρύθμιση κοινοτικής οδηγίας, η
οποία διευκολύνει την αποστολή και διατήρηση
αποθεμάτων ελληνικών επιχειρήσεων σε άλλο κράτος μέλος. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του νέου
άρθρου 7α, η μεταφορά από υποκείμενο στον φόρο
αγαθών της επιχείρησής του σε άλλο κράτος-μέλος,
δεν θεωρείται παράδοση αγαθών από επαχθή αιτία
στο πλαίσιο των ρυθμίσεων για τα αποθέματα στη
διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντος.
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 7α, οι
ρυθμίσεις για τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντος υφίστανται, όταν πληρούνται οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:


τα αγαθά αποστέλλονται ή μεταφέρονται σε
άλλο κράτος μέλος από υποκείμενο στον φόρο
ή από τρίτο που ενεργεί για λογαριασμό του,
ώστε τα εν λόγω αγαθά να παραδοθούν στο
κράτος αυτό σε μεταγενέστερο στάδιο και μετά
την άφιξή τους, σε άλλον υποκείμενο στον φόρο, ο οποίος δικαιούται να αποκτήσει την κυριότητα των εν λόγω αγαθών, βάσει ισχύουσας
συμφωνίας μεταξύ των δύο υποκειμένων στον
φόρο,



ο υποκείμενος στον φόρο που αποστέλλει ή
μεταφέρει τα αγαθά, δεν έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας ούτε μόνιμη εγκατάσταση στο κράτος μέλος, στο οποίο αποστέλλονται ή μεταφέρονται τα αγαθά,



ο υποκείμενος στον φόρο, στον οποίο πρόκειται να παραδοθούν τα αγαθά, διαθέτει
ΑΦΜ/ΦΠΑ στο κράτος-μέλος στο οποίο αποστέλλονται ή μεταφέρονται τα αγαθά και τα
στοιχεία του, συμπεριλαμβανομένου του
ΑΦΜ/ΦΠΑ, που του έχει αποδοθεί στο εν λόγω
κράτος-μέλος, είναι γνωστά στον υποκείμενο

www.solcrowe.gr
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στον φόρο που αποστέλλει ή μεταφέρει τα
αγαθά, κατά τον χρόνο της αναχώρησης της
αποστολής ή της μεταφοράς,


ο υποκείμενος στον φόρο, που αποστέλλει ή
μεταφέρει τα αγαθά, καταγράφει τη μεταφορά
τους σε ειδικό βιβλίο καταχώρισης και περιλαμβάνει στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα (Φ4)
τον ΑΦΜ/ΦΠΑ του υποκειμένου στον φόρο
που αποκτά τα αγαθά.

Βασική προϋπόθεση είναι ότι τα αποθέματα αποστέλλονται σε συγκεκριμένο παραλήπτη, μετά από
σχετική συμφωνία, ο οποίος διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο
κράτος μέλος άφιξης των αποθεμάτων και στον
οποίο τα αποθέματα θα πρέπει να πωληθούν σε
διάστημα μέχρι δώδεκα (12) μηνών από την άφιξή
τους στο άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.
Πρακτικά, ο παραλήπτης των αγαθών θα διατηρεί
απόθεμα που δεν θα του ανήκει, καθόσον η κυριότητα αυτού δεν μεταβιβάζεται κατά την αποστολή
των εμπορευμάτων, αλλά θα αποκτήσει την κυριότητα από τον αποστολέα των αγαθών, όταν θα παραδώσει μέρος ή και το σύνολο των αποθεμάτων
αυτών σε πελάτη του, στο κράτος μέλος της εγκατάστασής του.
Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, όταν ο υποκείμενος στον φόρο αποστέλλει ή μεταφέρει τα αγαθά του στον παραλήπτη των αγαθών που διαθέτει
ΑΦΜ/ΦΠΑ σε άλλο κράτος-μέλος, στο οποίο αποστέλλονται ή μεταφέρονται τα αγαθά, δεν συντελείται ενδοκοινοτική παράδοση διότι τα αγαθά παραμένουν ακόμα στην κυριότητα του αποστολέα. Όταν
ο παραλήπτης πωλήσει τα αγαθά σε τρίτο πρόσωπο (πελάτη του) εντός της χώρας του, τότε θεωρείται ότι πραγματοποιείται η ενδοκοινοτική παράδοση
από τον αποστολέα των αγαθών και κατ’ επέκταση
η ενδοκοινοτική απόκτηση από τον παραλήπτη των
αγαθών.
Με τις διατάξεις που ίσχυαν προ της εφαρμογής του
άρθρου 7α, αν μία επιχείρηση μετέφερε τα αγαθά
της σε άλλο κράτος μέλος προς αποθεματοποίηση
για συγκεκριμένο πελάτη της, υποχρεωτικά θεωρείτο ότι πραγματοποιεί ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών απαλλαγμένη από τον ΦΠΑ στο κράτος μέλος
αναχώρησης των αγαθών και ενδοκοινοτική απόκτηση στο κράτος μέλος άφιξης αυτών, με συνέπεια
την υποχρέωση αυτής να λάβει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο κράτος μέλος άφιξης των αγαθών και να έχει δηλωτικές
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υποχρεώσεις. Για τα αγαθά που πωλούσε από το
απόθεμα αυτό, πραγματοποιούσε μια δεύτερη παράδοση στον πελάτη της, επί της οποίας επιβαλλόταν ο ΦΠΑ του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται
το απόθεμα. Με τις νέες διατάξεις δεν απαιτείται να
λάβει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο άλλο κράτος μέλος και η ενδοκοινοτική παράδοση στον πελάτη της και η ενδοκοινοτική απόκτηση από αυτόν, θεωρείται ότι πραγματοποιείται κατά τον χρόνο που τα αγαθά θα μεταπωληθούν σε τρίτο πρόσωπο από τον πελάτη της.
Εάν, εντός του χρονικού διαστήματος των δώδεκα
(12) μηνών, παύσει να πληρούται οποιαδήποτε από
τις προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν, η μεταφορά από τον υποκείμενο στον φόρο (αποστολέας)
αγαθών της επιχείρησής του προς το άλλο κράτοςμέλος, θεωρείται ως παράδοση αγαθών, κατά την
έννοια της παρ. 3 του άρθρου 7, κατά τον χρόνο
παύσης της σχετικής προϋπόθεσης και συνεπώς
πρέπει να λάβει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο κράτος μέλος άφιξης των αγαθών και να έχει δηλωτικές υποχρεώσεις.
Με τις νέες διατάξεις, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων
για τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντα, απαιτείται από τον υποκείμενο στο φόρο
που αποστέλλει τα αγαθά σε άλλο κράτος μέλος, να
υποβάλει κατά τον χρόνο αποστολής των αγαθών,
ανακεφαλαιωτικό πίνακα με τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ του συγκεκριμένου αποκτώντα,
στον οποίο θα παραδοθούν τα αγαθά, σε μεταγενέστερο στάδιο της άφιξής τους, καθώς και ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων μεταγενέστερα, κατά τον χρόνο ανάληψης από τον αγοραστή των αγαθών από το απόθεμα. Ο εν λόγω
πίνακας, θα περιλαμβάνει και τις οποιεσδήποτε αλλαγές, όσον αφορά τις πληροφορίες που έχει υποβάλλει ήδη.
Επίσης, προστίθενται νέα εδάφια στην παρ. 5γ. του
άρθρου 36, με τις διατάξεις των οποίων, οι πληροφορίες, που παρέχονται κατά την αποστολή ή μεταφορά των αγαθών στο πλαίσιο της ρύθμισης για τα
αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντα,
καταχωρούνται στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες
της ημερολογιακής περιόδου κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η αποστολή ή η μεταφορά τους στο
άλλο κράτος μέλος ή η επιστροφή τους από το άλλο
κράτος μέλος. Τυχόν μεταβολές των πληροφοριών
τούτων, καταχωρούνται στους ανακεφαλαιωτικούς
πίνακες της ημερολογιακής περιόδου που έλαβαν
χώρα.
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Παράδειγμα 1
Η ελληνική επιχείρηση Α’ που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ
στην Ελλάδα και δεν έχει εγκατάσταση στην Ιταλία,
αποστέλλει τον Ιανουάριο 2021 αγαθά στην ιταλική
επιχείρηση Β’, η οποία διαθέτει ιταλικό ΑΦΜ/ΦΠΑ,
με σκοπό τη μεταγενέστερη διάθεσή τους από την
ιταλική επιχείρηση εντός της Ιταλίας. Κατά την αποστολή των αγαθών, συμφωνείται μεταξύ των δύο
επιχειρήσεων ότι τα αγαθά θα παραμείνουν στην
αποθήκη της ιταλικής επιχείρησης μέχρι την τελική
πώλησή τους. Η αποστολή των αγαθών από την
επιχείρηση Α’ στην επιχείρηση Β’, δεν αποτελεί ενδοκοινοτική παράδοση της επιχείρησης Α’ και συνεπώς ούτε ενδοκοινοτική απόκτηση για την επιχείρηση Β’.
Όσον αφορά τη συμπλήρωση του εντύπου Φ4 μηνός Ιανουαρίου, στο τμήμα Γ’ «Πίνακας για τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου πελάτη σε άλλο
κ-μ» του ανακεφαλαιωτικού πίνακα, αναγράφονται
για την ιταλική επιχείρηση, προς την οποία αποστέλλονται τα αγαθά, το κράτος μέλος (Ιταλία), το
πρόθεμα του κράτους μέλους (ΙΤ) και ο ΑΦΜ/ΦΠΑ
που έχει αποκτήσει στη χώρα της.
Πριν την ενσωμάτωση του άρθρου 7α στον Κώδικα
ΦΠΑ, η επιχείρηση Α’ θα έπρεπε να λάβει ιταλικό
ΑΦΜ/ΦΠΑ και να πραγματοποιήσει ενδοκοινοτική
παράδοση αγαθών απαλλαγμένη από τον ΦΠΑ
στην Ελλάδα και ενδοκοινοτική απόκτηση στην Ιταλία με τη χρήση του ιταλικού ΑΦΜ/ΦΠΑ.
Εάν η επιχείρηση Β’ πωλήσει, εντός δώδεκα (12)
μηνών από την άφιξή τους, μέρος των αγαθών αυτών στον πελάτη της Γ’ που είναι εγκατεστημένος
στην Ιταλία, για τα αγαθά αυτά συντελείται ενδοκοινοτική παράδοση από την επιχείρηση Α’ προς την
επιχείρηση Β’. Σε αυτή την περίπτωση η ελληνική
επιχείρηση Α’ υποβάλλει κανονικά τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων των
αγαθών στο μήνα της πώλησης. Αντίστοιχες υποχρεώσεις έχει και η ιταλική επιχείρηση Β’, η οποία
θα υποβάλλει κανονικά τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα
ενδοκοινοτικών αποκτήσεων των αγαθών.
Εάν η διάθεση των αγαθών δεν πραγματοποιηθεί
εντός του διαστήματος των δώδεκα (12) μηνών και
δεν συντρέχει περίπτωση αποστολής ή μεταφοράς
τους σε άλλο κράτος-μέλος, καταστροφής, απώλειας ή κλοπής τους, τότε από την επόμενη μέρα
θεωρείται ότι πραγματοποιείται παράδοση των αγα-

θών (της παρ. 3 άρθρου 7 του Κώδικα ΦΠΑ) από
την επιχείρηση που τα απέστειλε, αλλά και ενδοκοινοτική απόκτηση στο κράτος μέλος αυτό από την
ίδια (περ. γ άρθρου 12 του Κώδικα ΦΠΑ) και συνεπώς θα πρέπει να λάβει ΑΦΜ/ΦΠΑ, προκειμένου να
είναι σύννομη με τις κανονικές διατάξεις του ΦΠΑ
(χωρίς την εν λόγω απλούστευση), για το απόθεμα
που θα διατηρεί στην ιδιοκτησία της στο άλλο κράτος μέλος.
Παράδειγμα 2
Εάν στο προηγούμενο παράδειγμα 1, η ιταλική επιχείρηση Β’ δεν καταφέρει να διαθέσει τα αγαθά σε
πελάτες της στην Ιταλία και η ίδια δεν επιθυμεί να τα
αποκτήσει, η ελληνική επιχείρηση Α’, με τη συμπλήρωση των δώδεκα (12) μηνών, θα πρέπει να αποκτήσει ιταλικό ΑΦΜ/ΦΠΑ προκειμένου να πραγματοποιήσει ενδοκοινοτική απόκτηση στην Ιταλία για
την αξία των αγαθών που παραμένουν στην αποθήκη της ιταλικής επιχείρησης. Ταυτόχρονα θα πραγματοποιήσει ενδοκοινοτική παράδοση στην Ελλάδα,
υποβάλλοντας ανακεφαλαιωτικό πίνακα παράδοσης
αγαθών προς το ιταλικό της ΑΦΜ/ΦΠΑ.
Εάν η διάθεση των αγαθών δεν πραγματοποιηθεί
εντός του διαστήματος των δώδεκα (12) μηνών, αλλά τα αγαθά επιστραφούν στο κράτος μέλος από το
οποίο απεστάλησαν πριν τη λήξη της δωδεκάμηνης
περιόδου, η πράξη δεν θεωρείται παράδοση αγαθών αλλά ο αποστολέας και ο παραλήπτης των
αγαθών πρέπει να υποβάλλουν το έντυπο Φ4 στο
μήνα της επιστροφής.
Παράδειγμα 3
Εάν στο προηγούμενο παράδειγμα 2 η ιταλική επιχείρηση Β’ επιστρέψει τα αγαθά στην Ελλάδα, εντός
του διαστήματος των δώδεκα (12) μηνών, η ελληνική επιχείρηση Α’ δεν απαιτείται να αποκτήσει ιταλικό
ΑΦΜ/ΦΠΑ. Σε αυτή την περίπτωση, η ελληνική επιχείρηση Α’ συμπληρώνει το έντυπο Φ4 του μήνα της
επιστροφής στο τμήμα Γ’ «Πίνακας για τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου πελάτη σε άλλο κ-μ»
του ανακεφαλαιωτικού πίνακα, αναγράφοντας για
την ιταλική επιχείρηση το κράτος μέλος (Ιταλία), το
πρόθεμα του κράτους μέλους (ΙΤ), τον ΑΦΜ/ΦΠΑ
που διαθέτει στην Ιταλία και αναγράφεται επιπροσθέτως και η ένδειξη «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΓΑΘΩΝ» στη
στήλη 6.
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Προκειμένου όμως να διασφαλιστεί επαρκής παρακολούθηση από τις φορολογικές αρχές, για την
αποστολή των αγαθών μεταξύ των κρατών μελών,
απαιτείται από τον αποστολέα και τον παραλήπτη
των αγαθών να τηρούν το ειδικό βιβλίο καταχώρισης
των αγαθών που προβλέπεται στην περ. ζ της παρ.
4 του άρθρου 36 του Κώδικα ΦΠΑ, η οποία προστέθηκε προκειμένου να ενσωματωθούν οι διατάξεις
της παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2018/1910.
Με τη νέα διάταξη ο υποκείμενος στο φόρο ο οποίος, στο πλαίσιο των ρυθμίσεων για τα αποθέματα
στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντα, μεταφέρει
αγαθά εκτός του εσωτερικού της χώρας σε άλλο
κράτος μέλος ή στον οποίο παραδίδονται αγαθά στο
εσωτερικό της χώρας από άλλο κράτος μέλος, τηρεί
ειδικό βιβλίο καταχώρισης στο οποίο καταγράφεται
η αποστολή ή η απόκτηση των αγαθών. Ο τρόπος
τήρησης και το περιεχόμενο του εν λόγω ειδικού
βιβλίου θα οριστεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω και στις τρεις περιπτώσεις
των παραδειγμάτων που προηγήθηκαν, απαιτείται η
συμπλήρωση του ειδικού βιβλίου της περ. ζ της
παρ. 4 του άρθρου 36.
Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 7α, παρέχεται η δυνατότητα της αντικατάστασης του παραλήπτη των αγαθών από άλλον υποκείμενο στον
φόρο, χωρίς η πράξη αυτή να θεωρείται ως παράδοση αγαθών κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 7, εφόσον η αντικατάσταση πραγματοποιηθεί
μέσα στο διάστημα των δώδεκα (12) μηνών από την
άφιξη των αγαθών στο κράτος-μέλος στο οποίο
έχουν αποσταλεί. Προκειμένου να μην θεωρηθεί ως
πράξη παράδοσης η αντικατάσταση αυτή, θα πρέπει να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν και περιλαμβάνονται στην παρ. 2 του
άρθρου 7α και ο αποστολέας των αγαθών να ενημερώσει σχετικά το ειδικό βιβλίο καταχώρισης των
αγαθών, που προβλέπεται στην περ. ζ της παρ. 4
του άρθρου 36 του Κώδικα ΦΠΑ. Επίσης, στις υποχρεώσεις του αποστολέα, περιλαμβάνεται και η συμπλήρωση του Πίνακα Γ’ «Πίνακας για τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου πελάτη σε άλλο κ-μ»
του ανακεφαλαιωτικού πίνακα, όπου αναγράφεται
επιπροσθέτως και ο ΑΦΜ/ΦΠΑ, που έχει αποκτήσει
στο άλλο κράτος - μέλος ο νέος πελάτης, που αντικατέστησε τον προηγούμενο.
Παράδειγμα 4
Εάν στο προηγούμενο παράδειγμα 1, η ελληνική
επιχείρηση αποφασίσει μετά από τρεις (3) μήνες να
αντικαταστήσει την ιταλική επιχείρηση Β’ δίνοντάς
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της την εντολή να μεταφέρει τα αγαθά στην επιχείρηση Δ’ που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ιταλία, θα
πρέπει να ενημερώσει με την αλλαγή αυτή το ειδικό
βιβλίο καταχώρισης των αγαθών που προβλέπεται
στην περ. ζ της παρ. 4 του άρθρου 36 του Κώδικα
ΦΠΑ και να υποβάλλει το έντυπο Φ4 του μήνα της
αντικατάστασης, συμπληρώνοντας στον Πίνακα Γ’
«Πίνακας για τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου πελάτη σε άλλο κ-μ», πέραν του κράτους μέλους (Ιταλία) και του προθέματος του (IT), στη στήλη 5 τον ΑΦΜ/ΦΠΑ της ιταλικής επιχείρησης Δ’.
Η δωδεκάμηνη περίοδος δεν παρατείνεται με την
αντικατάσταση του παραλήπτη των αγαθών και συνεπώς η επιχείρηση Δ’ θα πρέπει να πωλήσει τα
αγαθά εντός εννέα (9) μηνών προκειμένου να μην
υποχρεωθεί η ελληνική επιχείρηση Α’ στη λήψη ιταλικού ΑΦΜ/ΦΠΑ, όπως προαναφέρθηκε ανωτέρω.
Τέλος, σε περίπτωση που ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας υποβάλλεται για την τροποποίηση των στοιχείων που έχουν ήδη υποβληθεί, εκτός από τα στοιχεία της αρχικής καταχώρισης, η οποία χρήζει διόρθωσης, συμπληρώνεται επιπροσθέτως και η σχετική
ένδειξη «ΔΙΟΡΘΩΣΗ» στη στήλη 7 του Πίνακα Γ’
«Πίνακας για τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου πελάτη σε άλλο κ-μ».
2.

Ενδοκοινοτικές παραδόσεις 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

Σύμφωνα με την περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 23
του Κώδικα ΦΠΑ, απαλλάσσεται από το φόρο η εισαγωγή αγαθών, που προέρχονται από τρίτη χώρα,
η οποία πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον τα αγαθά αυτά δεν προορίζονται να
παραμείνουν στην Ελλάδα, αλλά ο εισαγωγέας τα
προορίζει για άλλο κράτος μέλος.
Η απαλλαγή κατά την εισαγωγή στην περίπτωση
αυτή, ισχύει μόνον εάν, κατά τη στιγμή της εισαγωγής, ο εισαγωγέας έχει παράσχει στις αρμόδιες αρχές τις ακόλουθες τουλάχιστον πληροφορίες:
α) τον ΑΦΜ/ΦΠΑ που έχει χορηγηθεί στον εισαγωγέα στο εσωτερικό της χώρας, ή μέσω του φορολογικού αντιπροσώπου του, ως υπόχρεου, για την
καταβολή του ΦΠΑ,
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β) τον ΑΦΜ/ΦΠΑ του αποκτώντος, στον οποίο παραδίδονται τα αγαθά, που έχει χορηγηθεί σε άλλο
κράτος μέλος ή τον δικό του ΑΦΜ/ΦΠΑ, ο οποίος
έχει χορηγηθεί στο κράτος μέλος άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς των αγαθών όταν τα αγαθά
αποτελούν αντικείμενο μεταφοράς, κατ’ εφαρμογή
των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 28,
γ) την απόδειξη ότι τα εισαγόμενα αγαθά προορίζονται να μεταφερθούν ή να αποσταλούν από τη χώρα
μας σε άλλο κράτος μέλος.
Ο εισαγωγέας ή ο φορολογικός του αντιπρόσωπος,
καταθέτει παραστατικό εισαγωγής, προκειμένου να
τα θέσει σε ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Κοινότητας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από τα οποία
προκύπτει ότι, τα αγαθά αυτά θα μεταφερθούν σε
άλλο κράτος μέλος. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια τελωνειακή αρχή θα εισπράξει τους τυχόν οφειλόμενους κατά την εισαγωγή δασμούς ή άλλες επιβαρύνσεις, εκτός από το ΦΠΑ.
Η αποστολή των αγαθών αυτών από την Ελλάδα
προς το άλλο κράτος μέλος, θεωρείται ενδοκοινοτική παράδοση και θα πρέπει να περιληφθεί στον
ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων (Φ4), ούτως ώστε να διασφαλισθεί η καταβολή
του φόρου που αναλογεί στην ενδοκοινοτική απόκτηση στο άλλο κράτος μέλος.

κράτος - μέλος (καθεστώς 4200), η φορολογητέα
αξία αυτών αναγράφεται διακριτά στη νέα στήλη 8.
Παράδειγμα 5
Η ελληνική επιχείρηση Α’ που διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ
στην Ελλάδα και δεν έχει εγκατάσταση σε άλλο κράτος μέλος, παραδίδει τον Ιανουάριο 2021 έναντι
€ 20.000 αγαθά στην ισπανική επιχείρηση Ι’, η
οποία είναι εγκατεστημένη στη Βαρκελώνη και διαθέτει ισπανικό ΑΦΜ/ΦΠΑ. Τον ίδιο μήνα αποκτά
από την Κίνα εμπορεύματα αξίας € 15.000, τα οποία
αφού τα εκτελωνίσει, τα παραδίδει αμέσως στην
βουλγάρικη επιχείρηση Β’ έναντι € 18.000. Κατά την
εισαγωγή των εμπορευμάτων από την Κίνα, η ελληνική επιχείρηση έτυχε απαλλαγής του ΦΠΑ, κατ’
εφαρμογή των διατάξεων της περ. δ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 23 του Κώδικα ΦΠΑ.
Στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων που θα υποβάλλει η ελληνική επιχείρηση
Α’ για το μήνα Ιανουάριο, θα συμπεριλάβει, μεταξύ
άλλων, τις δύο ενδοκοινοτικές παραδόσεις προς
Ισπανία και Βουλγαρία αντίστοιχα. Η πώληση προς
την Ισπανία ποσού € 20.000 θα περιληφθεί στη
στήλη 5 «Φορολογητέα αξία ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών» και η πώληση προς τη Βουλγαρία
ποσού € 18.000 θα περιληφθεί στη στήλη 8 «Φορολογητέα αξία ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθώνκαθεστώς 4200».

Στο προηγούμενο έντυπο Φ4, οι ανωτέρω παραδόσεις, περιλαμβάνονταν μαζί με όλες τις άλλες ενδοκοινοτικές παραδόσεις, στη στήλη 5.
Πλέον, με το νέο έντυπο, στην περίπτωση ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών, τα οποία έχουν εισαχθεί και έχουν τύχει απαλλαγής του ΦΠΑ, κατ’
εφαρμογή των διατάξεων της περ. δ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 23 του Κώδικα ΦΠΑ, 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
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Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΟΜΩΝ - ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
1. Νόμος 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς,
την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους
Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.».
(ΦΕΚ Α' 256/23-12-2020)
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι κυριότερες διατάξεις φορολογικού ενδιαφέροντος του ανωτέρω νόμου, με τις οποίες τροποποιείται ή
συμπληρώνεται ο Ν. 4172/2013, είναι οι παρακάτω:
 Επεκτείνεται και στο φορολογικό έτος 2021, η προβλεπόμενη, για το έτος 2020, διάταξη της
περίπτωσης ιη) της παραγρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4172/2013, σύμφωνα με την οποία εξαιρείται από
τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις, η αξία των διατακτικών
εσωτερικού τουρισμού που παρέχονται από τους εργοδότες στους εργαζόμενους συνολικής αξίας έως
τριακοσίων (300) ευρώ ετησίως.
 Προστίθεται, με ισχύ από 23/12/2020, το άρθρο 22Δ «Διαφημιστικές δαπάνες», που έχει ως εξής: «Οι
δαπάνες των διαφημιζομένων που αφορούν σε πράξεις του άρθρου 12 του ν. 2328/1995
«εκπίπτουν μόνο εφόσον οι σχετικές πράξεις διενεργούνται κατά τις προβλέψεις του άρθρου 12 του
νόμου αυτού». (παράγρ. 2β άρθρου 189).
 Με την παράγρ. 1 του άρθρου 189 του ν. 4764/2020 τροποποιούνται, προστίθενται και καταργούνται
παράγραφοι του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 και σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση:
«Αναμορφώνεται το νομικό πλαίσιο της διαφήμισης στα Μ.Μ.Ε.. Αποσαφηνίζονται οι συναλλακτικές
σχέσεις μεταξύ διαφημιζόμενων και μέσων ενημέρωσης, καθώς και διαφημιστικών επιχειρήσεων, οι
οποίες συναλλάσσονται με τα μέσα για λογαριασμό των διαφημιζομένων, κατόπιν έγγραφης εντολής
των πελατών τους, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και η διαδικασία για λόγους
ασφάλειας δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό καταργείται ο περιορισμός της παροχής εκπτώσεων κύκλου
εργασιών (τζίρου) καθώς και κάθε άλλης μορφής εκπτώσεων βάσει στόχων, μόνο σύμφωνα με
προηγούμενη έγγραφη σύμβαση μεταξύ του μέσου και διαφημιζόμενου και, αν μεσολαβεί διαφημιστής,
και του διαφημιστή που θα έχει συναφθεί πριν από την έκδοση των σχετικών τιμολογίων. Για λόγους
ασφάλειας δικαίου, για το έτος 2020, οι εκπτώσεις κύκλου εργασιών παρέχονται ανεξάρτητα από τo αν
είχαν συναφθεί τέτοιες συμβάσεις. Προκειμένου η επιβράβευση των διαφημιστικών επιχειρήσεων να
ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, επαναφέρεται το ανώτατο όριο αυτής σε
ποσοστό 9,9% επί του συνόλου του ετήσιου τζίρου τον οποίο έχουν πραγματοποιήσει στα μέσα και
διευκρινίζεται ότι το επαυξημένο πλέον ποσοστό επιβράβευσης εφαρμόζεται για τη διαφημιστική δαπάνη
όλου του έτους 2020. Εξορθολογίζεται το πλαίσιο επιβολής κυρώσεων για τις παραβάσεις των
διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 (Α' 159), και με δεδομένο ότι αυτές αποτελούν φορολογικές
παραβάσεις καταργούνται οι παρωχημένες διοικητικές κυρώσεις. Τέλος, εισάγονται για πρώτη φορά στη
νομοθεσία ειδικές προβλέψεις για την ορθή λειτουργία του ανταγωνισμού και την αποτροπή
στρεβλώσεων στον συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας και τίθενται συγκεκριμένοι εύλογοι
περιορισμοί».
 Προστίθεται, με ισχύ από 23/12/2020, στο άρθρο 23 “Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες”,
η περίπτωση «ιστ) Χρηματικά ποσά ή άλλα ανταλλάγματα που τυχόν καταβλήθηκαν άμεσα ή έμμεσα για
μη εξουσιοδοτημένη πώληση διαφημιστικού τηλεοπτικού χρόνου». (παράγρ. 2α άρθρου 189).
Στην παράγρ. 8Α του άρθρου 12 «Κανόνες διαφάνειας στις σχέσεις μέσων ενημέρωσης - διαφημιστών –
διαφημιζομένων» του ν. 2328/1995, η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 189 Ν. 4764/2020,
γίνεται εκτεταμένη αναφορά στις μη εξουσιοδοτημένες πωλήσεις διαφημιστικού χρόνου που έχουν
ως ακολούθως:
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8A. Μη εξουσιοδοτημένες πωλήσεις διαφημιστικού χρόνου:
α. Μη εξουσιοδοτημένη πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου συνιστά: (αα) κάθε πώληση
διαφημιστικού χώρου ή χρόνου από διαφημιστή σε διαφημιζόμενη επιχείρηση, όταν ο διαφημιστής, κατά
τον χρόνο σύναψης της συμφωνίας πώλησης, δεν έχει προαγοράσει τον πωλούμενο διαφημιστικό χώρο
ή χρόνο, (αβ) κάθε σύμβαση με την οποία διαφημιστής δεσμεύεται έναντι διαφημιζόμενης επιχείρησης
σχετικά με την τιμή ή το κόστος ανά μονάδα διαφημιστικής φόρτισης (CPR) στην οποία θα της διαθέσει
διαφημιστικό χώρο ή χρόνο, ή εγγυάται την τιμή ή το κόστος ανά μονάδα διαφημιστικής φόρτισης (CPR)
στην οποία θα της διαθέσει διαφημιστικό χώρο ή χρόνο, όταν ο διαφημιστής κατά τον χρόνο σύναψης
της συμφωνίας αυτής δεν έχει ήδη συμφωνήσει τις αντίστοιχες τιμές ή κόστος ανά μονάδα διαφημιστικής
φόρτισης (CPR) με μέσα της παρ. 1, (αγ) οποιαδήποτε σύμβαση, συναλλαγή ή αλληλουχία
συναλλαγών, μεταξύ δύο ή περισσότερων συμβαλλόμενων, με ισοδύναμο οικονομικό αποτέλεσμα και
(αδ) οποιαδήποτε σύμβαση μεταξύ διαφημιστή και διαφημιζόμενης επιχείρησης, που παραπέμπει
άμεσα ή έμμεσα στους εκάστοτε τιμοκαταλόγους μέσων της παρ. 1, χωρίς συγκεκριμένη προηγούμενη
δέσμευση των μέσων ως προς την τιμή ή το κόστος ανά μονάδα διαφημιστικής φόρτισης για
συγκεκριμένο όγκο και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
β. Μια συμφωνία που πληροί τα κριτήρια της περ. α συνιστά μη εξουσιοδοτημένη πώληση ακόμα και αν:
(βα΄) το σχετικό τιμολόγιο του διαφημιστή για την καταβολή της αμοιβής του εκδίδεται σε χρόνο
μεταγενέστερο της σύναψης της συμφωνίας, (ββ) αναφέρεται σε τιμή πώλησης που είναι σταθερή ή
κυμαινόμενη, ή μέση τιμή, ή προσδιορίζεται από πριν με βάση κάποιο συντελεστή, όπως συντελεστή
αύξησης ή μείωσης του κύκλου εργασιών της διαφημιστικής αγοράς.
γ. Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη κάθε μη εξουσιοδοτημένη πώληση διαφημιστικού
τηλεοπτικού χρόνου και κάθε σύμβαση που περιλαμβάνει μη εξουσιοδοτημένη πώληση διαφημιστικού
χρόνου.
δ. Συμφωνίες των περ. α΄ και β΄ είναι έγκυρες μόνο εάν προϋπάρχουν συγκεκριμένες δεσμευτικές
συμφωνίες με τα μέσα της παρ. 1 για καθέναν διαφημιζόμενο ξεχωριστά. Οι συμφωνίες των περ. α΄ και
β΄ επισυνάπτονται ως παράρτημα της συμφωνίας διαφημιστή και διαφημιζόμενου και περιλαμβάνουν
συγκεκριμένες τιμές ή κόστος ανά μονάδα διαφημιστικής φόρτισης, συγκεκριμένους όγκους και
συγκεκριμένες περιόδους προβολής. Ο όγκος και οι περίοδοι προβολής πρέπει να είναι αντίστοιχες με
τις δεσμεύσεις του διαφημιστή προς τον διαφημιζόμενο.
 Προστίθεται, με ισχύ από 23/12/2020, η παράγρ. 6 στο άρθρο 68 «Υποβολή της δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και καταβολή του φόρου», που ορίζει ότι
«Συγχρόνως με την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης, το μέσο της παρ. 1 του άρθρου 12 του
ν. 2328/1995 κοινοποιεί στη Φορολογική Διοίκηση όλα τα παραστατικά, τα σχετικά με τον
υπολογισμό και την καταβολή της επιβράβευσης της παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995. Με
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της
παρούσας.».
Επίσης με τον ίδιο νόμο προστέθηκαν ή αντικαταστάθηκαν διατάξεις στο Ν. 4174/2013 «Φορολογικές
διαδικασίες και άλλες διατάξεις», ως ακολούθως:
 Με την παράγραφο 3 του άρθρου 189 του Ν. 4764/2020, προστέθηκε το νέο άρθρο 54Ζ, με ισχύ
από 23/12/2020:
«Άρθρο 54Ζ. Κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση με το άρθρο 12 του ν. 2328/1995 1. Επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις στους διαφημιστές ή διαφημιζομένους, φυσικά και νομικά
πρόσωπα ή νομικές οντότητες, που δεν συμμορφώνονται με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν.
2328/1995 (Α΄ 159), ως εξής:
α) Αν χορηγηθεί επιβράβευση μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη στην παρ. 8 του άρθρου 12 του ν.
2328/1995 στον διαφημιστή από το μέσο ή υπάρξει καταβολή της επιβράβευσης αυτής από τον
διαφημιστή στον διαφημιζόμενο, επιβάλλεται στον διαφημιστή ή και στον διαφημιζόμενο, εάν συντρέχει
περίπτωση λήψης απ’ αυτόν επιβράβευσης κατά τα ανωτέρω, πρόστιμο ίσο με το πενταπλάσιο του
ποσού αυτού.
β) Αν παραβιαστεί η απαγόρευση της περ. γ΄ της παρ. 8Α του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 επιβάλλεται
χρηματικό πρόστιμο ίσο με την οικονομική αξία της μη εξουσιοδοτημένης πώλησης.
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2. Η καταβολή μη επιτρεπόμενων επιβραβεύσεων κατά την περ. α΄ της παρ. 1 θεωρείται ως
αχρεωστήτως καταβληθείσα και επιστρέφεται σε αυτόν που τις κατέβαλε.
3. Για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος οι έλεγχοι της Φορολογικής Διοίκησης μπορούν να
επεκτείνονται στις επιχειρήσεις που μεσολαβούν για την πραγματοποίηση της διαφήμισης ή της
καταχώρισης, καθώς και στις επιχειρήσεις που αφορά άμεσα η διαφήμιση ή καταχώριση.
4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ δύναται να καθορίζονται η
διαδικασία, η επιβολή των προστίμων της παρ. 1 και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα τεχνικού ή
λεπτομερειακού χαρακτήρα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.».
 Με την παράγραφο 1 του άρθρου 163 του Ν. 4764/2020, αντικαταστάθηκε το άρθρο 55Α του Ν
4174/2013, με ισχύ από 23/12/2020, ως ακολούθως:
«Άρθρο 55Α. Παραπομπή εγκλημάτων φοροδιαφυγής σε ποινική δίκη
1. Εάν με βάση την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή την πράξη επιβολής
προστίμου συντρέχει περίπτωση τέλεσης ή απόπειρας τέλεσης εγκλήματος φοροδιαφυγής, όπως
ορίζεται στο άρθρο 66, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 68 του Κώδικα. Η ποινική δίωξη
ασκείται αυτεπαγγέλτως.
2. Η παραγραφή των εγκλημάτων του παρόντος νόμου αρχίζει από το πέρας του χρονικού διαστήματος
εντός του οποίου η Φορολογική Διοίκηση μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 36, να προβεί σε έκδοση
πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, εκτός κι αν έχει ήδη εκδοθεί
τέτοια πράξη, οπότε η παραγραφή των ως άνω εγκλημάτων αρχίζει από την έκδοση της πράξης
αυτής.».
 Με το άρθρο 78 «Καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών
(Μ.Υ.Φ.)» του Ν. 4764/2020, προστέθηκε, με ισχύ από 23/12/2020, νέα παράγραφος 56 στο τέλος
του άρθρου 72 «Μεταβατικές διατάξεις» του Ν. 4174/2013, που έχει ως ακολούθως:
«56. Καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών για το ημερολογιακό έτος
2014, που υπεβλήθησαν από 21.1.2016 έως και 25.1.2016, θεωρούνται ως εμπρόθεσμες. Πρόστιμα
που έχουν επιβληθεί, ακυρώνονται ή, εφόσον έχουν εισπραχθεί, συμψηφίζονται με οφειλές και, στην
περίπτωση που δεν υπάρχει οφειλή, επιστρέφονται.»

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι κυριότερες διατάξεις εργατικού - ασφαλιστικού ενδιαφέροντος του ανωτέρω νόμου, είναι οι παρακάτω:
 Ορίζεται ότι, ο εργαζόμενος, ο οποίος επιλέγεται για δωρεάν έλεγχο κατά του κορωνοϊού COVID-19,
κατόπιν δήλωσης συμμετοχής του στην ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί προς τον σκοπό αυτό, και
εφόσον η ώρα διενέργειας του ελέγχου ορίζεται εντός του νομίμου ωραρίου εργασίας του, δικαιούται να
απουσιάσει από την εργασία του για τρεις (3) ώρες με άδεια του εργοδότη του, χωρίς περικοπή των
αποδοχών του. Ο εργαζόμενος, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον εργοδότη του το μήνυμα (sms)
που του έχει αποσταλεί από την αρμόδια αρχή, στο οποίο προσδιορίζονται η ημερομηνία, ο τόπος
διεξαγωγής (διεύθυνση του κέντρου ελέγχου) και η ώρα του προγραμματισμένου ελέγχου, καθώς και
βεβαίωση πραγματοποίησής του. Το μήνυμα (sms) που έχει αποσταλεί στον εργαζόμενο από την
αρμόδια αρχή υπέχει και θέση δικαιολογητικού μετακίνησης κατά τη διάρκεια των ισχυόντων μέτρων
περιορισμού της κυκλοφορίας. (άρθρο 71).
 Τροποποιείται, με την προσθήκη νέας περίπτωσης και νέου εδαφίου, η παράγρ. 1 του άρθρου 7
«Εξαιρέσεις εκ της καθ' ημέραν Κυριακήν και ημέρας αργίας αναπαύσεως» του Β.Δ. υπ’ αριθμ.
748/1966 "Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των
διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών
αργίας", έτσι ώστε η παράγρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής (με bold οι νέες προσθήκες):
«Άρθρο 7 «Εξαιρέσεις εκ της καθ’ ημέραν Κυριακήν και ημέρας αργίας αναπαύσεως»
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1. Αι διατάξεις περί υποχρεωτικής αναπαύσεως καθ’ ημέραν Κυριακήν και ημέρας αργίας, δεν
εφαρμόζονται επί μισθωτών απασχολουμένων εις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, υπηρεσίας και εργασίας
εν γένει:
α) Μεταφοράς προσώπων ή πραγμάτων παντός είδους, ως και των μετ’ αυτών συνδεομένων εργασιών
αποστολής, πρακτορεύσεως, φορτώσεως και εκφορτώσεως.
β) Επισκευής και συντηρήσεως μεταφορικών μέσων ως και των αντιστοίχων τμημάτων βιομηχανικών
κατασκευής μεταφορικών μέσων ξηράς, θαλάσσης ή αέρος, συνεργείων συγκολλήσεως ελαστικών
(βουλκανιζατέρ), πρατηρίων διανομής πετρελαιοειδών και ελαίων δι’ αυτοκίνητα και χώρων
σταθμεύσεως αυτοκινήτων (γκαράζ), εξαιρέσει των εργασιών πλυσίματος και γρασαρίσματος.
γ) Παραγωγής μετασχηματισμού και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, ύδατος, φωταερίου, ατμού ή
ατομικής ενεργείας.
δ) Τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνίας, τηλεοράσεως και λήψεως κινηματογραφικών ταινιών.
ε) Δημοσίων και Ψυχαγωγικών θεαμάτων και κέντρων διασκεδάσεως, δημοσίων παιγνίων και των μετ’
αυτών συνδεομένων εργασιών, πρακτορείων λαχείων, πρακτορείων εφημερίδων, παντός είδους
εκθέσεων, μουσείων ως και επί συναυλιών, αθλητικών αγώνων, ιπποδρομιών, αθλητικών σωματείων,
γραφείων ταξιδίων και Λεσχών παντός είδους.
στ) Εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, μπαρ, καφενείων, γαλακτοπωλείων, κυλικείων και συναφών
καταστημάτων.
ζ) Ανθοπωλείων.
η) Λουτρών.
θ) Ξενοδοχείων.
ι) Ιατρείων, κλινικών, νοσοκομείων και υγειονομικών ιδρυμάτων εν γένει, ως και ιατρών και υγειονομικών
εν γένει υπαλλήλων.
ια) Γραφείων Κηδειών, νεκροταφείων και νεκροτομείων.
ιβ) Περιπτέρων και των τούτοις εξομοιουμένων καταστημάτων κατά τας διατάξεις του Α. Ν. 1424/49 και
ν. 2805/1954, πεταλωτηρίων, φωτογραφείων και στιλβωτηρίων.
ιγ) Αμιγών καταστημάτων λιανικής πωλήσεως ξηρών καρπών.
ιδ) Μη ημερησίων εφημερίδων και περιοδικών.
ιε) Κέντρων διανομής εμπορευμάτων προς καταστήματα λιανικής πωλήσεως.
ιστ) Φαρμακαποθηκών.
Για την εκτέλεση παράδοσης αγαθών στους καταναλωτές που έχουν παραγγελθεί εξ
αποστάσεως, τηλεφωνικά ή από ηλεκτρονικό κατάστημα υπεραγορών (super market) και κάθε
άλλου εμπορικού καταστήματος, ως κέντρο διανομής και παράδοσης θεωρούνται και το φυσικό
κατάστημα λιανικής πώλησης και οι αποθήκες του.» (άρθρο 96).
 Στο πλαίσιο αντιμετώπισης των έκτακτων και αναγκαίων μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της
πανδημίας COVID-19, αντικαταστάθηκε η παρ. 9 του άρθρου 103 του ν. 4172/2013 και ορίστηκε η
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του ίδιου νόμου για τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού
και του κατώτατου ημερομισθίου του ιδιωτικού τομέα κατά το έτος 2021. (αρθρο 110).
 Επεκτείνεται η χρονική διάρκεια ισχύος του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» έως τις 28.02.2021 για
όλες τις επιχειρήσεις-εργοδότες, που εντάσσονται σε αυτόν, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο
δραστηριοποιούνται και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020,
με τον οποίο κυρώθηκαν οι Π.Ν.Π. από 13.4.2020 και 1.5.2020. Η ρύθμιση αυτή, αφορά τους
εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις του Προγράμματος «ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ», και έχει ως στόχο τη
διατήρηση των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Κατ' αυτόν τον
τρόπο, διευκολύνεται η προσαρμογή των επιχειρήσεων στις οικονομικές συνθήκες, που προκλήθηκαν
λόγω των δυσμενών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και εξακολουθούν να
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επηρεάζουν αρνητικά την οικονομική δραστηριότητά τους και να περιορίζουν τη δυνατότητά τους να
απασχολήσουν πλήρως τους εργαζόμενους τους. Επίσης ορίζεται ότι, ο ονομαστικός μισθός, που
λαμβάνεται υπόψιν για τον υπολογισμό της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας δεν μπορεί
να υπερβαίνει το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών του άρθρου 38 του ασφαλιστικού νόμου
(ν. 4387/2016). (άρθρο 112).
 Θεσπίζονται κυρώσεις σε εργοδότες, που λαμβάνουν ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από
εργαζόμενο. Έτσι, ο εργοδότης, που αξιώνει και λαμβάνει από εργαζόμενο μέρος ή το σύνολο του
ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), της
οποίας ο εργαζόμενος είναι δικαιούχος, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, διώκεται κατ’ έγκληση και
τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή οριζόμενη σε
τριακόσιες εξήντα (360) ημερήσιες μονάδες, το ύψος εκάστης των οποίων (ημερήσιων μονάδων) δεν
μπορεί να είναι μικρότερο των δεκατεσσάρων (14) ευρώ. (άρθρο 117).
Οι ανωτέρω εργατικές διατάξεις ισχύουν από τη δημοσίευση του Νόμου στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, δηλαδή από 23/12/2020.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
-

Με την Ε. 2197/11-12-2020 εδόθησαν οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ.1, 2 και
3 του άρθρου 13 «Παροχές σε είδος» καθώς και των περ. β', ιγ' και ιστ' του άρθρου 14 «Απαλλαγές
εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις» του ν.4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος,
ΚΦΕ), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.4646/2019 (Α'201)
και του άρθρου 6 του ν.4710/2020, αντίστοιχα (Α'142).

-

Με την Ε.2204/24-12-2020 εδόθησαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 298 του ν.
4738/2020 (Α' 207) για την απαλλαγή των εισοδημάτων του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α' 167) από
την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021.

-

Με την Ε.2205/24-12-2020 εδόθησαν οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του
άρθρου 26 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 15 του
ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α' 201), για τη φορολογική μεταχείριση των επισφαλών απαιτήσεων.

-

Με την Ε.2206/24-12-2020 εδόθησαν οδηγίες σχετικά με τη διενέργεια αποσβέσεων με βάση τις
διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 (Α' 167), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα άρθρα
14 και 78 του ν. 4646/2019 (Α' 201) και του άρθρου 8 του ν. 4710/2020 (Α' 142).

-

Με την Ε.2207/24-12-2020 εδόθησαν οδηγίες για τη φορολογική μεταχείριση του έκτακτου εσόδου λόγω
έκπτωσης σε ποσοστό 25% επί του ΦΠΑ και των ρυθμισμένων οφειλών, με βάση τις διατάξεις των
άρθρων 1 και 2 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

-

Με την Ε.2208/24-12-2020 εδόθησαν οδηγίες για τη Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που
προκύπτει για εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή
δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών, καθώς και με τη μορφή μετοχών που του χορηγούνται
στο πλαίσιο προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών, στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη
συγκεκριμένων στόχων ή η επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος.

-

Με την Ε.2004/11-01-2021 εδόθησαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 του ν.
4172/2013, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4607/2019,
αναφορικά με τον κανόνα περιορισμού των τόκων.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ, ΓΕΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ e – ΕΦΚΑ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
 Το Γενικό Έγγραφο 338446/17.12.202 /e-ΕΦΚΑ
περιλαμβάνει Αναλυτικούς Πίνακες με τις
καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής Α.Π.Δ., Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών
Έργων και Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ, περιόδων απασχόλησης από Ιανουάριο έως Δεκέμβριο 2021, για
ενημέρωση των εργοδοτών/Φορέων του Δημοσίου και των υπαλλήλων των αρμόδιων Υπηρεσιών eΕ.Φ.Κ.Α..
 Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) Δ.15/Δ'/45742/1748/11.12.2020 (ΦΕΚ Β' 5515/16-122020) προσδιορίζεται η διαδικασία κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις –
εργοδότες, που εντάσσονται στο ανοιχτό πρόγραμμα εκατό χιλιάδων (100.000) νέων επιδοτούμενων
θέσεων εργασίας. Σημειώνουμε ότι, σε περίπτωση, που η επιχείρηση - εργοδότης δεν πληροί τις
προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα, καθώς και της διατήρησης κατά μέσο όρο του ίδιου αριθμού
εργαζομένων, για το διάστημα επιδότησης της νέας θέσης εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.
7β και 8 του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α' 181), το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών
(ασφαλισμένου και εργοδότη/ή ασφαλισμένου), που έχουν επιδοτηθεί μέσω του προγράμματος,
βαρύνουν και καταβάλλονται από την επιχείρηση - εργοδότη, και τα σχετικά ποσά επιβαρύνονται με
τόκους και προσαυξήσεις από την ημερομηνία που οι ασφαλιστικές εισφορές κατέστησαν απαιτητές.
 Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) οικ. 49876/14967/7/12/2020 - ΦΕΚ 5497/Β/14/12/2020
καθορίζεται η ηλεκτρονική διαδικασία για τη χορήγηση του επιδόματος ασθένειας ατυχήματος από τον
e-ΕΦΚΑ.
 Με το ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 334389/7.12.2020/e-ΕΦΚΑ και τα έγγραφα Δ15/Δ/44386/1710/3.12.2020
και
Δ.15/Δ'/οικ.49488/1934/2.12.2020/Υπουργείου
Εργασίας
και
Κοινων.
Υποθέσεων,
οριοθετήθηκαν διάφορες περιοχές της χώρας ως πληγείσες από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές
(π.χ. σεισμός, κατολισθήσεις, πλημμύρες, κλπ.) και προβλέπονται για τις επιχειρήσεις, εργοδότες ή
ασφαλισμένους που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στις περιοχές αυτές και
αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημίες, οι εξής διευκολύνσεις, σε ό,τι αφορά στην καταβολή των
ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-ΕΦΚΑ:
α) κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής
μήνα ασφαλιστικών εισφορών (μετά τον προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών
επιβαρύνσεων)
β) αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για 6 μήνες, αρχής γενομένης από την
1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό
προσθέτων τελών ή άλλων προσαυξήσεων)
γ) εξόφληση των ανωτέρω εισφορών σε 12 – 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την 1η
του επόμενου μήνα κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή.
 Με την απόφαση 49091/Δ1.14744/2020 (ΦΕΚ Β' 5474/11-12-2020) Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών
Υποθέσεων,
τροποποιείται
η
υπό
στοιχεία
40331/Δ1.13521/13-9-2019
«Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και εισάγεται στο
Ο.Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο Ε13:Δήλωση εργοδότη χρήσης από εργαζομένους του, κατά την
εκτέλεση της εργασίας τους, μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας, κατά την έννοια του άρθρου 2 του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α’ 57), για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και
αντικειμένων.
Όσο αφορά την προθεσμία υποβολής του εντύπου αυτού προβλέπεται:
«Ι. Ο υπόχρεος εργοδότης υποβάλλει για κάθε μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα, κατά την έννοια του
άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α’ 57), που θα χρησιμοποιείται από
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εργαζόμενό του, κατά την εκτέλεση της εργασίας του, για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και
αντικειμένων, το έντυπο Ε13, έως και την ημερομηνία χρήσης του/της για πρώτη φορά και σε κάθε
περίπτωση πριν από τη χρήση αυτή.
ΙΙ. Ο υπόχρεος εργοδότης υποβάλλει αντίστοιχα στο έντυπο Ε13, για κάθε μοτοποδήλατο ή
μοτοσυκλέτα, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α’ 57), που
έχει καταχωριστεί στο έντυπο αυτό, τη λήξη της χρήσης αυτής από εργαζομένους του, κατά την εκτέλεση
της εργασίας τους, για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων, εντός τριών (3) ημερών από
την ημερομηνία που θα διακοπεί η χρήση αυτή.».
Για την Εκπρόθεσμη υποβολή του Ε13 προβλέπεται ότι «σε περίπτωση παρέλευσης των
προβλεπόμενων προθεσμιών, ηλεκτρονική υποβολή δεν είναι δυνατή (με την εξαίρεση του εντύπου
Ε13), αλλά ακολουθείται η διαδικασία της κατάθεσης με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ
ή/και του ΟΑΕΔ, με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία
περί εκπρόθεσμης υποβολής των εντύπων του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης.».
Προβλέπεται επίσης ότι: “Το έντυπο Ε13 υποβάλλεται από τους υπόχρεους εργοδότες έως και 20-122020, για μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
(ν. 2696/1999, Α’ 57), που:
i) χρησιμοποιείται ήδη ή
ii) θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά, έως και την 20η-12-2020.
για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων από εργαζόμενό του.
ΙΙ. Η προθεσμία που αναφέρεται παραπάνω δεν ισχύει για τη μεταβατική περίοδο αλλά ισχύει από 2112-2020.».
Η απόφαση αυτή ισχύει από την έκδοσή της, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις της.

26 /// www.solcrowe.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΤΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΒΕΝΕΤΑΙ
ΟΛΟΣΧΕΡΩΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΡΟΩΡΗ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑ
-

Ανώνυμη Εταιρεία είχε συνάψει, σε προγενέστερη χρήση, ομολογιακό δάνειο σε Ελβετικά Φράγκα με την ημεδαπή Τράπεζα A, το υπόλοιπο
του οποίου την 31.12.2019 ήταν 9.000.000 ευρώ.

-

Από το δάνειο αυτό είχε προκύψει, σε προηγούμενες χρήσεις (πριν τη χρήση 2014),
Χρεωστική Συναλλαγματική διαφορά αποτίμησης, που είχε καταχωρηθεί στο λογαριασμό
«16.15 Συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις παγίων στοιχείων», το υπόλοιπο του οποίου την 31.12.2019
ήταν 1.200.000,00 ευρώ.

-

Η συναλλαγματική αυτή διαφορά αποσβένεται
σύμφωνα με τα έτη αποπληρωμής του ανωτέρω
ομολογιακού δανείου.

-

Στο φορολογικό έτος 2020 η εταιρεία αποπλήρωσε ολοσχερώς το ομολογιακό δάνειο (σε CHF)
προς την τράπεζα A και σύναψε νέο ισόποσο
ομολογιακό δάνειο σε ευρώ με την ημεδαπή
τράπεζα Β, με το ίδιο χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής.

Από την από 28/3/2020 σύμβαση ομολογιακού δανείου της εταιρείας με την τράπεζα Β, προκύπτει ότι,
η εταιρεία σύναψε νέο ισόποσο ομολογιακό δάνειο
σε ευρώ με την εν λόγω τράπεζα και αποπλήρωσε
ολοσχερώς το ομολογιακό δάνειο (σε CHF) προς
την τράπεζα Α. Με την εξόφληση δε, δεσμεύτηκε η
εταιρεία και η τράπεζα Α για άρση των υφιστάμενων
βαρών, που είχαν εγγραφεί υπέρ της..

Στο άρθρο 2 της παραπάνω σύμβασης ομολογιακού
δανείου της εταιρείας με την τράπεζα Β, προκύπτει
ρητά ότι με τη λήψη του δανείου από την τράπεζα Β
επέρχεται εξόφληση της οφειλής της εταιρείας προς
την τράπεζα Α.
Συγκεκριμένα στην εν λόγω παράγραφο αναφέρονται τα εξής:
«Λήψη δεσμευτικών επιστολών από τον Εκδότη και
την τράπεζα Α, για άρση των υφιστάμενων υπέρ της
τελευταίας βαρών επί ακινήτων του Εκδότη, που
καλύπτουν το δάνειο το οποίο θα εξοφληθεί δια του
παρόντος Ομολογιακού Δανείου».
Ποιος είναι ο φορολογικός χειρισμός στο έτος 2020 (
που εξοφλήθηκε ολοσχερώς το δάνειο σε Ελβετικά
φράγκα) του αναπόσβεστου υπολοίπου, κατά την
31.12.2019, του λογ. «16.15 Συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις παγίων
στοιχείων»;
ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με το
παραπάνω ερώτημα σας είναι η εξής:
Τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης, που προβλέπονταν από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Π.Δ.
1123/1980), δεν πληρούν τα κριτήρια καταχώρισης
ως τέτοια σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014), υπήρχε όμως η δυνατότητα,
σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ.5 του
άρθρου 37 του Ν. 4308/2014, να συνεχίσουν να εμφανίζονται στον ισολογισμό, μέχρι την ολοσχερή
απόσβεσή τους, βάσει των κείμενων φορολογικών
διατάξεων.
-

Στην ΠΟΛ.1073/31.3.2015 αναφέρονται τα εξής:

«5.γ. (…) Για φορολογικά έτη με έναρξη από την
01.01.2015, οπότε τίθενται σε ισχύ τα νέα Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π. - ν.4308/2014), ισχύουν
τα ακόλουθα:
Καταρχήν, στις διατάξεις των Ε.Λ.Π. δεν ορίζεται η
έννοια των εξόδων πολυετούς απόσβεσης για λογιστικούς σκοπούς. Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα
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τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης που εμφανίζονται
στις λογιστικές καταστάσεις μέχρι και την
31.12.2014 να συνεχίζουν να εμφανίζονται στις καταστάσεις αυτές μέχρι την ολοσχερή απόσβεσή τους
(παρ. 5 άρθρου 37 ν.4308/2014). Επομένως, τα
έξοδα πολυετούς απόσβεσης που πραγματοποιήθηκαν πριν την 01.01.2015 και δεν έχουν αποσβεσθεί πλήρως έως τις 31.12.2014, θα συνεχίσουν
να αποσβένονται με συντελεστή 10% και μετά το
2014, μέχρι την ολοσχερή απόσβεσή τους. Αντίθετα,
προκειμένου για έξοδα που ενέπιπταν στην έννοια
των εξόδων πολυετούς απόσβεσης δυνάμει του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και πραγματοποιούνται από 01.01.2015 και εφεξής, αυτά θα εκπίπτουν εφάπαξ κατά το έτος πραγματοποίησής
τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων
22 και 23 του ν.4172/2013, στο βαθμό που δεν
εντάσσονται σε μία από τις κατηγορίες παγίων (ενσώματων ή άϋλων) που προβλέπονται από τις διατάξεις των Ε.Λ.Π.».
-

Στο έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών Αριθ.
πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1118027 ΕΞ 2016/ 29.7.2016
Υπ. Οικ. με ΘΕΜΑ: «Πρόσθετες διευκρινίσεις
σχετικά με τη διενέργεια αποσβέσεων στα
άυλα στοιχεία και δικαιώματα με βάση τις
διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4172/2013»
αναφέρονται τα εξής:

«Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που
έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο
πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4172/2013,
όπως ισχύουν, καθορίζονται οι φορολογικές αποσβέσεις οι οποίες εκπίπτουν από το σύνολο των
εσόδων από επιχειρηματικές συναλλαγές προκειμένου για τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου
24 του νόμου αυτού ορίζεται ότι τα άυλα στοιχεία και
δικαιώματα αποσβένονται με συντελεστή 10%. Ο
συντελεστής αυτός ισχύει, εφόσον δεν προκύπτει συμβατικά από την αρχική συμφωνία οικονομική διάρκεια ζωής διαφορετική των δέκα (10)
ετών, οπότε και ο συντελεστής διαμορφώνεται
ως το πηλίκο «1 διά έτη διάρκειας ζωής δικαιώματος».
2…
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3…
4. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω συνάγεται, ότι σε περίπτωση μεταβολής της αρχικής διάρκειας της σύμβασης βάσει της οποίας
παραχωρούνται τα σχετικά άυλα ή δικαιώματα,
οι αποσβέσεις εξακολουθούν να διενεργούνται
με τον συντελεστή απόσβεσης όπως αυτός διαμορφώθηκε με βάση την αρχική διάρκεια, καθόσον, κατά ρητή διατύπωση του νόμου, λαμβάνεται υπόψη η διάρκεια της αρχικής συμφωνίας.».
-

Στο άρθρο 22 του Ν.4172/2013 «Εκπιπτόμενες
επιχειρηματικές δαπάνες», ορίζεται ότι:

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
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.1113/2.6.2015 αναφέρονται τα εξής:

«Άρθρο 22 Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες»
Eκπίπτουν οι δαπάνες που: α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά
τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της. Συγκεκριμένα, στις δαπάνες της περίπτωσης αυτής εμπίπτει κάθε δαπάνη, που κρίνεται απαραίτητη από τον
επιχειρηματία ή τη διοίκηση της επιχείρησης, ανεξάρτητα εάν αυτή πραγματοποιείται δυνάμει νόμιμης
ή συμβατικής υποχρέωσης, για την επίτευξη του
επιχειρηματικού σκοπού, την ανάπτυξη των εργασιών, τη βελτίωση της θέσης της στην αγορά, εφόσον αυτή ενεργείται στα πλαίσια της οικονομικής
αποστολής της ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της και μπορεί να συμβάλλει στη δημιουρ-
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γία εισοδήματος ή άλλως αποβλέπει στη διεύρυνση
των εργασιών της και στην αύξηση του εισοδήματος
της (ΣτΕ 2033/2012) ή στην υλοποίηση δράσεων
στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Δεν
επιτρέπεται, δε, στη φορολογική αρχή να ελέγχει τη
σκοπιμότητα και το προσήκον μέτρο των δαπανών
αυτών (ΣτΕ 2963/2013, ΣτΕ 1729/2013, ΣτΕ
1604/2011, κ.ά.), εκτός αν τούτο ορίζεται ρητά και
ειδικά στο νόμο (π.χ. ενδοομιλικές συναλλαγές). β)
αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή, η αξία
της οποίας δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της
αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η
Φορολογική Διοίκηση. Ως προς την έννοια της
πραγματικής συναλλαγής, διευκρινίζεται ότι οι δαπάνες δεν πρέπει να είναι εικονικές ή μερικώς εικονικές ή ανύπαρκτες, όπως ενδεικτικά είναι η δαπάνη
που δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλα έχει καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία ή αφορά σε συναλλαγές
που δεν είναι πραγματικές ως προς το είδος ή το
πρόσωπο ή την αξία αυτών (…) γ) εγγράφονται
στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) της επιχείρησης
την περίοδο που πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά(…)».
Οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές που είχαν
καταχωρηθεί μέχρι την 31/12/2013 στο λογαριασμό
των εξόδων εγκατάστασης (πολυετούς απόσβεσης)
16.15 «Συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις
και δάνεια για κτήσεις παγίων στοιχείων», όπως
προβλέπονταν από τις σχετικές διατάξεις της περιπτ. 23 της παρ. 2.2.110 του άρθρου 1 του Π.Δ.
1123/1980 και δεν είχαν αποσβεσθεί πλήρως έως
την 31/12/2014, αποσβένονται με τον συντελεστή
που όριζαν οι προϊσχύουσες διατάξεις (ανάλογα με
την υπόλοιπη κανονική χρονική διάρκεια του
δανείου), αφού, στη διάταξη του άρθρου 24 του Ν.
4172/2013 (στην οποία ορίζεται συντελεστής απόσβεσης 10%, για τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης),
δεν περιλαμβάνονται τα συγκεκριμένα «έξοδα εγκαταστάσεως».1

εξακολουθούν να διενεργούνται με τον συντελεστή
απόσβεσης, όπως αυτός διαμορφώθηκε με βάση
την αρχική διάρκεια της σύμβασης), οι χρεωστικές
συναλλαγματικές διαφορές, που είχαν καταχωρηθεί μέχρι την 31/12/2013 στο λογαριασμό των
εξόδων εγκατάστασης (πολυετούς απόσβεσης)
16.15 «Συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις
και δάνεια για κτήσεις παγίων στοιχείων», όπως
προβλέπονταν από τις σχετικές διατάξεις της περιπτ. 23 της παρ. 2.2.110 του άρθρου 1 του Π.Δ.
1123/1980 και δεν έχουν αποσβεσθεί πλήρως έως
την 31/12/2019, πρέπει να αποσβεστούν ολοσχερώς στο φορολογικό έτος 2020, αφού ο συντελεστής απόσβεσης που όριζαν οι προϊσχύουσες
φορολογικές διατάξεις, υπολογίζεται ανάλογα με την
υπόλοιπη συμβατική χρονική διάρκεια του δανείου,
που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υφίσταται
λόγω της πρόωρης εξόφλησης του δανείου. (Βλ. και
Θ. Γρηγοράκου Ανάλυση - Ερμηνεία του Ελλην. Γεν.
Λογιστικού Σχεδίου, έκδ. 16η, Αθήνα 2013, § 158
αριθ. 2 σελ. 746,747).
Το ποσό αυτό θα εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα
του φορολογικού έτους 2020, γιατί η πλήρης εξόφληση του δανείου (σε CHF) και η σύναψη νέου
δανείου σε ευρώ (με άλλη τράπεζα) αφορά σε
πραγματική συναλλαγή και σύμφωνα με την
ΠΟΛ.1113/2.6.2015 πληροί τις προϋποθέσεις του
άρθρου 22 παρ. α του Ν. 4172/2013.
Νομοθεσία - Νομολογία
- Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1118027
ΕΞ 2016/ 29.7.2016 Υπ. Οικ.
- Περίπτωση 23 της παρ. 2.2.110
του άρθρου 1 του Π.Δ. 1123/1980
- Άρθρο 22 του Ν.4172/2013
- ΠΟΛ.1113/2.6.2015

Επειδή, από τα δεδομένα του ερωτήματος προκύπτει ότι επήλθε εξόφληση της οφειλής προς την
τράπεζα Α και δεν αφορά σε μεταβολή της αρχικής
διάρκειας της σύμβασης (ώστε οι αποσβέσεις να
1

Σας παραπέμπουμε και στο άρθρο «Φορολογικός χειρισμός
σύμφωνα με το Ν. 4172/2013 και λογιστικός χειρισμός σύμφωνα
με τα Ε.Λ.Π. (Ν. 4308/2014), των συναλλαγματικών διαφορών
που προκύπτουν κατά την πληρωμή ή την αποτίμηση σε ευρώ
δανείων σε ξένο νόμισμα, που χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά
για την απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων», που έχει
δημοσιευθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου
2016 της ΣΟΛ Α.Ε. και αναδημοσιεύτηκε στο Taxheaven
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/23149 .
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ ΗΜΕΔΑΠΗ ΑΕ
ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ
ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ Σ.Α.Δ.Φ.
ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥΣ

ΕΡΩΤΗΜΑ
Ποια είναι η φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων που εισπράττει μια ημεδαπή εταιρεία ΑΕ από
αλλοδαπή θυγατρική της εγκατεστημένη στην Τουρκία (τρίτη χώρα -εκτός Ε.Ε.), όταν δεν πληρούνται οι
προϋποθέσεις του άρθρου 48 του Ν. 4172/2013 και
υπάρχει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας
μεταξύ των δυο χωρών (Ελλάδα – Τουρκία); Σε περίπτωση που αποφασισθεί η διανομή των εν λόγω
μερισμάτων στην ημεδαπή, αυτά υπόκεινται σε αναλογούντα φόρο μερισμάτων;
ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
-

Στην ΠΟΛ.1039/26.1.2015 με θέμα «Οδηγίες για
την εφαρμογή των άρθρων 48 και 63 του
ν.4172/2013, αναφορικά με την απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων και παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών» αναφέρονται τα
εξής:

« Άρθρο 48 Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων
1. (…) Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι με τις διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Eισοδήματος (ν. 4172/2013) επεκτείνεται η μέθοδος της
απαλλαγής, που ίσχυε για τα ενδοομιλικά μερίσματα από εταιρίες της E.E. και για τα εισπραττόμενα μερίσματα από ημεδαπά νομικά πρόσωπα, εφόσον βέβαια πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου αυτού (ελάχιστο ποσοστό
συμμετοχής, χρόνος διακράτησης αυτού, κλπ.).
Αντίθετα, για τα μερίσματα που εισπράττει ημεδαπή μητρική εταιρεία από ημεδαπή ή αλλοδαπή
θυγατρική της με έδρα σε άλλο κράτος-μέλος της
E.E. όταν δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 48, καθιερώνεται η μέθοδος της
πίστωσης του φόρου ως τρόπος φορολογικής
μεταχείρισης των εισπραττόμενων μερισμάτων.
Eιδικότερα, με τις διατάξεις της παραγράφου 3
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του άρθρου 68 προβλέπεται ότι από το ποσό του
φόρου εκπίπτει το ποσό του φόρου που
καταβλήθηκε ως φόρος εισοδήματος νομικών
προσώπων και νομικών οντοτήτων, καθώς και
το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε ως
φόρος επί του μερίσματος. Eπισημαίνεται ότι για
τα μερίσματα ή κέρδη που εισπράττει ημεδαπή
μητρική εταιρία από αλλοδαπή θυγατρική της, με
έδρα σε τρίτη χώρα (εκτός E.E.), από τον
αναλογούντα φόρο του νομικού προσώπου
εκπίπτει μόνο το ποσό του φόρου που
παρακρατήθηκε ως φόρος επί του μερίσματος.
Για την εφαρμογή των ανωτέρω, το ποσό των εισπραττόμενων μερισμάτων καταχωρείται μικτό στα
βιβλία του νομικού προσώπου προκειμένου στη
συνέχεια να συμψηφιστεί ο φόρος που καταβλήθηκε
στην αλλοδαπή είτε στο επίπεδο του νομικού προσώπου είτε ως παρακρατούμενος στη διανομή κερδών.
Διευκρινίζεται, ότι για την πίστωση του φόρου αλλοδαπής ισχύει ο περιορισμός της παραγράφου 2 του
άρθρου 9, δηλαδή ότι η μείωση του φόρου δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Eλλάδα.
Το ποσό των εισπραττόμενων μερισμάτων που
απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος με βάση
τις κοινοποιούμενες διατάξεις, προκειμένου για τα
νομικά πρόσωπα που τηρούν διπλογραφικά βιβλία,
εμφανίζεται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού, το
οποίο όμως δεν φέρει τον όρο «αφορολόγητο»
όπως άλλωστε έχει διευκρινιστεί με την
ΠΟΛ.1007/2.1.2014 εγκύκλιό μας για τα αφορολόγητα έσοδα που προβλέπονται από τις διατάξεις του
νέου Κ.ΦΈ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται
και τα εισπραττόμενα μερίσματα κατ' εφαρμογή του
άρθρου 48. (…)
Για παράδειγμα, ανώνυμη εταιρεία με φορολογικό
έτος 1.1.2014 - 31.12.2014, εμφανίζει κέρδη ισολογισμού 10.000.000 ευρώ. Μέσα στο έτος αυτό, εισέπραξε 2.000.000 ευρώ που αφορούν ενδοομιλικά
μερίσματα που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 48, 665.000 ευρώ (καθαρό ποσό) που αφορά
μερίσματα από θυγατρική με έδρα σε άλλο κράτοςμέλος της Ε.Ε. όπου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις
του άρθρου 48 και για τα οποία έχει καταβληθεί φόρος νομικού προσώπου 300.000 ευρώ και έχει παρακρατηθεί φόρος μερισμάτων 35.000 ευρώ, καθώς
και 576.000 ευρώ (καθαρό ποσό) από θυγατρική
τρίτης χώρας, επί των οποίων έχει καταβληθεί φόρος αλλοδαπού νομικού προσώπου 160.000 ευρώ
και έχει παρακρατηθεί φόρος 64.000 ευρώ.
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Με βάση όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, το ποσό των
2.000.000 ευρώ θα αντιμετωπισθεί φορολογικά ως
απαλλασσόμενο έσοδο και θα εμφανισθεί σε ειδικό
λογαριασμό αποθεματικού. Για το ποσό των
665.000 ευρώ θα εφαρμοστεί η μέθοδος της πίστωσης φόρου ως τρόπος φορολόγησης των μερισμάτων, μετά την αναγωγή του σε μικτό ποσό με την
προσθήκη του φόρου του αλλοδαπού νομικού προσώπου και του παρακρατηθέντος φόρου (665.000 +
35.000 + 300.000 = 1.000.000). Στη συνέχεια, από
τον αναλογούντα φόρο που θα προκύψει θα συμψηφισθεί ο φόρος που καταβλήθηκε ως φόρος αλλοδαπού νομικού προσώπου καθώς και ο παρακρατηθείς φόρος μερισμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν.4172/2013,
μέχρι του ποσού του φόρου που αναλογεί στο εισόδημα αυτό στην Ελλάδα, ήτοι 260.000 ευρώ. Τέλος,
για το ποσό των 576.000 ευρώ, θα εφαρμοσθεί επίσης η μέθοδος της πίστωσης του φόρου, μετά την
αναγωγή του σε μικτό ποσό με την προσθήκη μόνο
του παρακρατηθέντος φόρου μερισμάτων (640.000)
και θα συμψηφισθεί ο παρακρατηθείς αυτός φόρος.(…)
-

Στην ΠΟΛ 1232/2015 με θέμα «Φορολογική
μεταχείριση εισπραττόμενων μερισμάτων
ημεδαπής μητρικής εταιρείας από αλλοδαπή
θυγατρική της με έδρα σε τρίτη χώρα με την
οποία υφίσταται Σ.Α.Δ.Φ.» αναφέρεται:

«Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην
υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας
γνωρίζουμε τα ακόλουθα.

αλλοδαπή θυγατρική της, με έδρα σε τρίτη χώρα
(εκτός Ε.Ε.), διευκρινίσθηκε, ότι από τον αναλογούντα φόρο του νομικού προσώπου εκπίπτει
μόνο το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε
ως φόρος επί του μερίσματος και όχι το ποσό
του φόρου που καταβλήθηκε ως φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.
3. Κατόπιν των ανωτέρω, στις περιπτώσεις που τα
εισπραττόμενα μερίσματα αποκτώνται από αλλοδαπή θυγατρική εταιρεία με έδρα σε τρίτη χώρα με την οποία υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής
Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.), τα αναφερόμενα
στην ΠΟΛ.1039/26.1.2015 εγκύκλιό μας αναφορικά με τη μη έκπτωση του φόρου που καταβλήθηκε ως φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, τελούν υπό την
επιφύλαξη των αναφερομένων στη σχετική
Σ.Α.Δ.Φ, οι οποίες υπερισχύουν.
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που με βάση τη
σχετική Σ.Α.Δ.Φ επιτρέπεται η έκπτωση του ποσού
του φόρου που καταβλήθηκε ως φόρος εισοδήματος
νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, θα
συμπληρώνεται από το ημεδαπό νομικό πρόσωπο
ή νομική οντότητα, ο αντίστοιχος πίνακας 3Α1β του
εντύπου Ν «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων».
-

Στην ΣΑΔΦ Ελλάδας-Τουρκίας Ν. 3228/2004
ορίζεται:

(….)
1. Με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 68 του
ν.4172/2013 ορίζεται μεταξύ άλλων, ότι ειδικά για
τα μερίσματα που εισπράττει ημεδαπή μητρική
εταιρεία από ημεδαπή ή αλλοδαπή θυγατρική
της με έδρα σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 48, από το ποσό του φόρου
εκπίπτει το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε
ως φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και
νομικών οντοτήτων, καθώς και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε ως φόρος επί του μερίσματος.
2. Περαιτέρω με την ΠΟΛ.1039/26.1.2015 εγκύκλιό
μας διευκρινίσθηκε, ότι για τα μερίσματα που εισπράττει ημεδαπή μητρική εταιρεία από ημεδαπή ή αλλοδαπή θυγατρική της με έδρα σε άλλο
κράτος-μέλος της Ε.Ε. όταν δεν εφαρμόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 48, καθιερώνεται η μέθοδος της πίστωσης του φόρου ως τρόπος φορολογικής μεταχείρισης των εισπραττόμενων μερισμάτων. Ειδικότερα, για τα μερίσματα ή κέρδη
που εισπράττει ημεδαπή μητρική εταιρεία από

Άρθρο 7. Κέρδη επιχειρήσεων
1. Τα κέρδη επιχείρησης ενός Συμβαλλόμενου Κράτους φορολογούνται μόνο σε αυτό το Κράτος,
εκτός αν η επιχείρηση διεξάγει εργασίες στο άλλο
Συμβαλλόμενο Κράτος μέσω μιας μόνιμης εγκατάστασης που βρίσκεται σε αυτό. Αν η επιχείρηση διεξάγει εργασίες όπως προαναφέρθηκε, τότε
τα κέρδη της επιχείρησης μπορούν να φορολογούνται στο άλλο Κράτος, αλλά μόνο ως προς το
τμήμα αυτών που αποδίδονται σε αυτή τη μόνιμη
εγκατάσταση.
(….)
6. Σε περίπτωση που στα κέρδη περιλαμβάνονται
στοιχεία εισοδήματος για τα οποία γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε άλλα άρθρα αυτής της Συμφωνίας, τότε οι διατάξεις αυτών των άρθρων δεν
επηρεάζονται από τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου.
(….)
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Άρθρο 10. Μερίσματα
1. Μερίσματα που καταβάλλονται από εταιρία που
είναι κάτοικος ενός εκ των Συμβαλλομένων Κρατών σε κάτοικο του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους μπορούν να φορολογηθούν σε αυτό το άλλο
Κράτος.

Όσον αφορά στα ομόλογα του άρθρου 37 παράγραφος 5, σε παρακράτηση φόρου υποχρεούνται
από τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου μόνον οι φορείς πληρωμής που προβαίνουν σε καταβολές τόκων και δεν υποχρεούται σε παρακράτηση
ο εκδότης των ομολόγων.
-

2. Εντούτοις τέτοια μερίσματα, μπορούν επίσης να
φορολογούνται στο Συμβαλλόμενο Κράτος, του
οποίου η εταιρία που καταβάλλει τα μερίσματα
είναι κάτοικος και σύμφωνα με τους νόμους αυτού του Κράτους, αλλά αν ο δικαιούχος των μερισμάτων είναι κάτοικος του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, ο φόρος που επιβάλλεται
κατ' αυτόν τον τρόπο δεν θα υπερβαίνει το 15%
του ακαθάριστου ποσού των μερισμάτων. Οι αρμόδιες φορολογικές αρχές των Συμβαλλόμενων
Κρατών θα καθορίζουν με αμοιβαίο διακανονισμό τον τρόπο εφαρμογής αυτών των περιορισμών. Η παράγραφος αυτή δεν επηρεάζει
τη φορολογία της εταιρίας αναφορικά μετά κέρδη
έκτων οποίων καταβάλλονται τα μερίσματα.
(….)

Στο άρθρο 62 Ν.4172/2013 «Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση» ορίζεται:

«1. Οι ακόλουθες πληρωμές υπόκειται σε παρακράτηση φόρου:
α) μερίσματα,
β) τόκοι,
γ) δικαιώματα (royalties),
(….)
-

Στο άρθρο 64 Ν.4172/2013 «Συντελεστές παρακράτησης φόρου» ορίζεται:

«1. Οι συντελεστές παρακράτησης φόρου είναι οι
εξής:

Άρθρο 22. Εξάλειψη της διπλής φορολογίας
α) για μερίσματα πέντε τοις εκατό (5%).
1. Όταν κάτοικος ενός Συμβαλλόμενου Κράτους
αποκτά εισόδημα το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, μπορεί να φορολογηθεί στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος το
πρώτο μνημονευόμενο Κράτος θα αναγνωρίζει
ως πίστωση από το φόρο εισοδήματος αυτού
του κατοίκου ένα ποσό ίσο με τον φόρο εισοδήματος που καταβλήθηκε στο άλλο Κράτος. Μια
τέτοια πίστωση όμως δεν θα υπερβαίνει εκείνο
το ύψος του φόρου εισοδήματος, το οποίο υπολογίστηκε πριν δοθεί η πίστωση, ο οποίος αποδίδεται στο εισόδημα το οποίο μπορεί να φορολογηθεί στο άλλο αυτό Κράτος.
(…..)
-

Στο άρθρο 61 Ν.4172/2013
παρακράτηση» ορίζεται:

γ) για δικαιώματα (royalties) και λοιπές πληρωμές
είκοσι τοις εκατό (20%),
(….)
4. Σε περίπτωση που η παρακράτηση φόρου δεν
εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση ο παρακρατηθείς φόρος πιστώνεται έναντι του φόρου
εισοδήματος που πρέπει να βεβαιωθεί από επιχειρηματική δραστηριότητα ή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών
οντοτήτων, κατά περίπτωση.
(….)

«Υπόχρεοι σε

«Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό
πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα
και έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, οι
φορείς γενικής κυβέρνησης ή κάθε φορολογούμενος
που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, αλλά δραστηριοποιείται μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα, και προβαίνει σε πληρωμές
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 62, καθώς
και οι συμβολαιογράφοι για τις συναλλαγές της περίπτωσης στ' του άρθρου 62 υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου όπως ορίζεται στο άρθρο 64.
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β) για τόκους δεκαπέντε τοις εκατό (15%),

-

Στο άρθρο 9 Ν.4172/2013 «Πίστωση φόρου
αλλοδαπής» ορίζεται:

«1. Εάν κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους
ένας φορολογούμενος που έχει φορολογική κατοικία
στην Ελλάδα αποκτά εισόδημα στην αλλοδαπή, ο
καταβλητέος φόρος εισοδήματος του εν λόγω φορολογούμενου, όσον αφορά στο εν λόγω εισόδημα,
μειώνεται κατά το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για αυτό το εισόδημα. Η καταβολή του ποσού του φόρου στην αλλοδαπή αποδεικνύεται με τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας.
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2. Η μείωση του φόρου εισοδήματος που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό του φόρου που
αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα.
(….)
Στις οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων
των άρθρων 9 και 68 Ν 4172/2013 που δόθηκαν
με την Πολ 1060/19.3.2015 αναφέρονται τα εξής:
………………
4. Όσον αφορά στην πίστωση του φόρου αλλοδαπής, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 9 του ν.4172/2013 προβλέπεται, ότι εάν
κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους ένας
φορολογούμενος (νομικό πρόσωπο ή νομική
οντότητα) που έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου
4, αποκτά εισόδημα στην αλλοδαπή, ο καταβλητέος φόρος εισοδήματος του εν λόγω φορολογούμενου, όσον αφορά στο εν λόγω εισόδημα,
μειώνεται κατά το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για αυτό το εισόδημα. Η
καταβολή του ποσού του φόρου στην αλλοδαπή
αποδεικνύεται με τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας (άρθρο 16 του
ν.4174/2013) και όπως αυτά καθορίζονται στην
ΠΟΛ.1026/22.1.2014 Απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 170Β').
Στην περίπτωση που ο φόρος αλλοδαπής έχει
καταβληθεί σε άλλο νόμισμα πέραν του ευρώ
(π.χ. σε δολάρια Η.Π.Α.), για τις ανάγκες της πίστωσης του φόρου αλλοδαπής λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία ευρώ και ξένου νομίσματος, όπως
αυτή προκύπτει κατά την ημερομηνία καταβολής
του φόρου στην αλλοδαπή που αναγράφεται στη
σχετική βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής ή Ορκωτού Ελεγκτή.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου ως
άνω άρθρου και νόμου ορίζεται, ότι η μείωση αυτή
του φόρου εισοδήματος, κατά το ποσό του φόρου
που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή, δεν δύναται να
υπερβαίνει το ποσό του φόρου που αναλογεί για το
εισόδημα αυτό στην Ελλάδα. Επισημαίνεται, ότι σε
περίπτωση πιστωτικού υπολοίπου, το ποσό
αυτό δεν επιστρέφεται, καθόσον σε αντίθετη περίπτωση (επιστροφής) δεν θα είχαμε επιστροφή
φόρου, αφού αυτός δεν θα είχε αποδοθεί προηγουμένως στο Ελληνικό Δημόσιο (όπως συμβαίνει με τους παρακρατούμενους ή την προκαταβολή), αλλά απλώς μία καταβολή ποσού από
το Δημόσιο προς το νομικό πρόσωπο μη προβλεπόμενη από το νόμο.

-

Λαμβάνοντας υπόψη συνδυαστικά όλα τα
ανωτέρω προκύπτει ότι:

Στο άρθρο 22 της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας για
την αποφυγή της διπλής φορολογίας, δεν προβλέπεται η πίστωση του εταιρικού φόρου που αναλογεί
στο διανεμόμενο μέρισμα της χώρας προέλευσης
αλλά μόνο η πίστωση του φόρου εισοδήματος που
καταβλήθηκε στην αλλοδαπή ως παρακρατούμενος
φόρος μερισμάτων.
Τούτο προκύπτει-εξ αντιδιαστολής-και από τον κατάλογο των ΣΑΔΦ που περιλαμβάνουν την πίστωση
και του εταιρικού φόρου, όπως παρατίθεται στην
Ε.2018/2019, στον οποίο δεν περιλαμβάνεται η
ΣΑΔΦ με την Τουρκία.
Επομένως, για το μέρισμα που εισπράττει η ημεδαπή Α.Ε. από την αλλοδαπή θυγατρική της εγκατεστημένη στην Τουρκία, εφαρμόζεται η μέθοδος της
πίστωσης του φόρου και πρέπει να συμψηφιστεί ο
φόρος εισοδήματος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή ως παρακρατούμενος στη διανομή κερδών,
με τον περιορισμό που αναφέρεται στην παρ. 2 του
άρθρου 9 του Ν.4172/2013, ότι δηλαδή η μείωση
του φόρου δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό του
φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα. Σε περίπτωση πιστωτικού υπολοίπου κατά
την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, το ποσό του φόρου αλλοδαπής δεν επιστρέφεται (ΠΟΛ. 1060/2015).
Για την εφαρμογή των ανωτέρω, το ποσό των εισπραττόμενων μερισμάτων καταχωρείται μικτό στα
βιβλία του νομικού προσώπου, με την προσθήκη
μόνο του παρακρατηθέντος φόρου μερισμάτων,
προκειμένου στη συνέχεια να συμψηφιστεί ο φόρος
που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή.
Σε περίπτωση που αποφασισθεί η διανομή των εν
λόγω μερισμάτων από την ημεδαπή Α.Ε. αυτά υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου μερισμάτων με τον
συντελεστή που ισχύει κατά τον χρόνο της διανομής
τους.
Νομοθεσία-Νομολογία
Ν 4172/2013 άρθρα 9, 61,62,64
ΠΟΛ 1039/2015
ΠΟΛ 1232/2015
ΠΟΛ 1060/2015
Ε. 2018/2019
ΣΑΔΦ Ελλάδας-Τουρκίας Ν. 3228/2004
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Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ι.

ΚΦΕ (Ν. 4172/2013)

Α.1267/2020
Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς με βάση τις
διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 65 του ν. 4172/ 2013 για το φορολογικό έτος 2019.
7 Δεκεμβρίου 2020
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).
β) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
(Π.Δ.63/2005, Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).
γ) Τις διατάξεις του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
δ) Την υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση
θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού» (Β΄ 2901).
ε) Την υπ’ αρ. 339/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).
στ) Τις διατάξεις του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει.
ζ) Τις διατάξεις του κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄
94) και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 7, του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν.
η) Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄4738), όπως
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
θ) Το υπ’ αρ. 46676/18.09.2017 εμπιστευτικό έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών κατά το οποίο η
συμπερίληψη γίνεται αποκλειστικά για σκοπούς εφαρμογής του ν. 4172/2013 και δεν θίγει την επίσημη
θέση της Ελληνικής Δημοκρατίας για το νομικό καθεστώς του Κοσσόβου.
ι) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε ως κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.
β’ της παρ. 6 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, τα κράτη εκείνα στα οποία το νομικό πρόσωπο ή νομική
οντότητα υπόκειται σε φόρο επί των κερδών ή των εισοδημάτων ή του κεφαλαίου του οποίου ο
συντελεστής είναι ίσος ή κατώτερος από το εξήντα τοις εκατό (60%) του συντελεστή φορολογίας νομικών
προσώπων και νομικών οντοτήτων που θα οφειλόταν σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής φορολογικής
νομοθεσίας, εάν ήταν φορολογικός κάτοικος ή διατηρούσε μόνιμη εγκατάσταση κατά την έννοια του άρθρου
6 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος στην Ελλάδα.
Με βάση το πιο πάνω κριτήριο τα κράτη αυτά, για το φορολογικό έτος 2019, είναι τα ακόλουθα:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Άγιος Ευστάθιος
Αλβανία
Ανγκουίλα
Ανδόρα
Βανουάτου
Βερμούδες
Βόρεια Μακεδονία
Βοσνία -Ερζεγοβίνη
Βουλγαρία
Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι
Γιβραλτάρ
Γκέρνσεϋ
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Ιορδανία
Ιρλανδία
Κατάρ
Κόσσοβο
Κύπρος
Λίχτενσταϊν
Μακάο
Μαλδίβες
Μαυροβούνιο
Μολδαβία
Μονακό
Μονσεράτ
Μπαχάμες
Μπαχρέϊν
Μπελίζ
Μποναίρ
Ναουρού
Νήσοι Κέϋμαν
Νήσοι Μάρσαλ
Νήσοι Τέρκς και Κάϊκος
Νήσος του Μάν
Ουγγαρία
Ουζμπεκιστάν
Παραγουάη
Σαουδική Αραβία
Σρι-Λάνκα
Τζέρσεϋ

St Eustatius
Albania
Anguilla
Andorra
Vanuatu
Bermuda
North Macedonia
Bosnia- Herzegovina
Bulgaria
British Virgin Islands
Gibraltar
Guernsey
United Arab Emirates
Hashemite Kingdom of Jordan
Ireland
Qatar
Kosovo
Cyprus
Liechtenstein
Macau
Republic of Maldives
Montenegro
Republic of Moldova
Monaco
Montserrat
The Bahamas
Bahrain
Belize
Bonaire
Nauru
Cayman Islands
Marshall Islands
Turks and Caicos
Isle of Man
Hungary
Uzbekistan
Paraguay
Saudi Arabia
Sri Lanka
Jersey

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Α.1278/2020
Παράταση προθεσμίας
Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 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 παρ.
9 αυτού, όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α' 170), όπως ισχύουν.
3. 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.
4. Τις διατάξεις της υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε του άρθρου πρώτου 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 και την υπ' αρ. 5294 ΕΞ 17-012020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της Θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων» (ΥΟΔΔ 27).
5. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β' 4738), όπως ισχύει.
6. Την υπό στοιχεία Α. 1206/2020 (Β' 4173) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, περί ειδικού φόρου επί των
ακινήτων.
7. Την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας υποβολής αίτησης για τη χορήγηση απαλλαγής από τον ειδικό
φόρο επί των ακινήτων, λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα και του περιορισμού της
κυκλοφορίας, εξαιτίας της πανδημίας του Covid 19.
8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Η ημερομηνία υποβολής της αίτησης, που ορίζεται στο τρίτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 4 της υπό
στοιχεία 1206/2020 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., παρατείνεται έως και την 31-01-2021.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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Α.1288/2020
Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2021.
24 Δεκεμβρίου 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του άρθρου 26 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως ισχύει,
1.2. Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Α’ του ν. 4389/2016
(Α’ 94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 7, 13, 14, 17, 37 και 41, όπως ισχύουν,
1.3. Της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 (Β’ 4738) απόφασης του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει,
1.4. Της υπ’ αρ. 1/20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως
ισχύουν, της υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφασης του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε.
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» καθώς και της υπ’ αρ.
5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»,
1.5. Της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31.7.2017 (Β’ 2743) απόφασης του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με
εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως ισχύει.
2. Την υπ’ αρ. 54/23.12.2020 βεβαίωση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. περί έγκρισης του πλήθους
των ποσοτικών στόχων ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.
3. 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. Το έτος 2021 θα διενεργηθούν είκοσι τρεις χιλιάδες (23.000) πλήρεις και μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από
τις ελεγκτικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.).
2. Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το εβδομήντα τοις εκατό (70%) θα
αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας. Ποσοστό
τουλάχιστον εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ελέγχων του προηγούμενου εδαφίου, θα αφορούν
καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος.
3. Πέραν του αριθμού των φορολογικών ελέγχων που ορίζονται στην παρ. 1 της παρούσας, το έτος 2021
θα διενεργηθούν από τις ως άνω ελεγκτικές υπηρεσίες δύο χιλιάδες πεντακόσιοι (2.500) έλεγχοι για τη
διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2020
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

www.solcrowe.gr

/// 37

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Α.1302/2020
Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών
προσώπων.
31 Δεκεμβρίου 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 6, των παρ. 3 και 4 του άρθρου 7, του άρθρου 15,του άρθρου 18, του άρθρου 30, του
άρθρου 31 και του άρθρου 32 του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύουν,
β) των άρθρων 3, 44, 45, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67 και 69 του ν. 4172/2013 (Α' 167), όπως ισχύουν,
γ) 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,
δ) της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020 (Β'4738) 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. 1/20.1.2016 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 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 17.1.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
4. Την υπό στοιχεία Α.1070/2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Β'
1267).
5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (Α' 34).
6. Την ανάγκη εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των φορολογουμένων που λόγω των μέτρων για την
αντιμετώπιση του COVID-19 και την απορρύθμιση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, αντιμετωπίζουν
πρόβλημα στην έγκαιρη εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων.
7. 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
Παρατείνεται έως την 26η Φεβρουαρίου 2021 η προθεσμία υποβολής των κάτωθι δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματος φυσικών προσώπων των οποίων η καταληκτική προθεσμία υποβολής είναι η 31η Δεκεμβρίου
2020:
1) Τροποποιητικές δηλώσεις, για ποσά αγροτικών επιδοτήσεων, που ανάγονται σε προηγούμενα έτη,
εφόσον η βεβαίωση για τα εν λόγω ποσά εκδόθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εντός του 2020.
2) Δηλώσεις φορολογικού έτους 2019 σε περίπτωση θανάτου του φορολογούμενου για τις οποίες υπόχρεοι
σε υποβολή είναι οι κληρονόμοι του.
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3) Δηλώσεις φορολογούμενων των οποίων έγινε δεκτό το αίτημα μεταφοράς της φορολογικής τους
κατοικίας στην αλλοδαπή εντός του 2020 ή δεν έγινε δεκτό το αίτημά τους λόγω του γεγονότος ότι τα
δικαιολογητικά που προσκόμισαν εμπρόθεσμα δεν κρίθηκαν επαρκή και ακριβή (σχετ. ΠΟΛ.1201/2017
άρθρο 5).
4) Τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους
με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας, αμοιβών
ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ, κ.λ.π. εφόσον οι βεβαιώσεις αποδοχών
ή συντάξεων εκδόθηκαν εντός του 2020.
5) Τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, όχι λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου των
εισοδημάτων, αλλά εξαιτίας εκπρόθεσμης αποστολής αρχικού ή τροποποιητικού ηλεκτρονικού αρχείου
στην Α.Α.Δ.Ε., μηνιαίου ή ετήσιου, από τον εργοδότη/αρμόδιο φορέα που έχει την υποχρέωση, και οι
οποίες θεωρούνται εμπρόθεσμες, εφόσον η βεβαίωση από τον φορέα εκδόθηκε ή τροποποιήθηκε εντός
του 2020.
Άρθρο 2
Για όλες τις ανωτέρω από 1 έως 5 περιπτώσεις, οι δηλώσεις υποβάλλονται στον προϊστάμενο της αρμόδιας
Δ.Ο.Υ. με ψηφιακή απεικόνιση (scan) μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με φυσικό φάκελο
ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς).
Άρθρο 3
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2020
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αριθμ. 147269 ΕΞ 2020
Επιλέξιμες κατηγορίες επενδύσεων, χρόνος διατήρησής τους στην Ελλάδα, διαδικασία
απόδειξης της επένδυσης και παρακολούθηση της διατήρησης της, επένδυσης για την
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, περί εναλλακτικής
φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που
μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα
23 Δεκεμβρίου 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 2 του ν. 4646/2019 (Α΄ 201) και ειδικότερα την παρ. 9 αυτού.
2. Την υπό στοιχεία Α.1036/2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του
άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, περί εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή
φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα» (Β΄ 624).
3. 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).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
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5. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
6. Την υπ’αρ. 339/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεσης
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (B΄ 3051).
7. Την υπό στοιχέια Υ45/05-08-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νικόλαο Παπαθανάση» (Β΄ 3328).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει.
9. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192),
όπως ισχύει.
10. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).
11. 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).
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 (Α΄
167), το οποίο προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4646/2019 (Α΄ 201).
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των θεμάτων που αφορούν την απαίτηση
υλοποίησης επένδυσης, προκειμένου φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην
Ελλάδα, να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 για την εναλλακτική φορολόγηση
εισοδήματός τους που προκύπτει στην αλλοδαπή. Ειδικότερα, καθορίζονται οι επιλέξιμες κατηγορίες
επενδύσεων, ο απαιτούμενος χρόνος διατήρησής τους στην Ελλάδα, η διαδικασία απόδειξης της
επένδυσης, η παρακολούθηση της διατήρησής της και λοιπές λεπτομέρειες για την εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013.
Άρθρο 2
Επιλέξιμες κατηγορίες επενδύσεων
1. Προϋπόθεση για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, φορολογούμενου που
μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα είναι να αποδεικνύει ότι, o ίδιος ή συγγενικό του
πρόσωπο, κατά την έννοια της περ. στ΄ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 όπως ισχύει, ή μέσω νομικού
προσώπου ή νομικής οντότητας στο οποίο ή στην οποία, αντίστοιχα, έχει την πλειοψηφία των μετοχών ή
μεριδίων, πραγματοποιεί τρεις (3) κατ’ανώτατο όριο διακριτές επενδύσεις, συνολικού ποσού που δεν
μπορεί να είναι μικρότερο των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, στις παρακάτω κατηγορίες:
α. Απόκτηση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα Επιλέξιμη επένδυση για τους σκοπούς υπαγωγής στις
διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 είναι η αγορά ακίνητης περιουσίας (κτίσματα, οικόπεδα, γήπεδα)
στην Ελλάδα, με την επιφύλαξη της παρ. 2 ή/και η ανέγερση ακινήτου στην Ελλάδα.
α.1 Στην επένδυση αγοράς ακινήτου, ως αποδεκτό ποσό της επένδυσης, για τους σκοπούς του
άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, καθορίζεται το μικρότερο ποσό μεταξύ της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου
κατά τον χρόνο αγοράς, προσαυξημένης κατά 10%, και της αξίας αγοράς βάσει του οικείου συμβολαίου. Σε
περίπτωση που για το ακίνητο δεν προσδιορίζεται αντικειμενική αξία ή ο φορολογούμενος επιθυμεί να
τεκμηριώσει ποσό επένδυσης μεγαλύτερο του προσδιοριζόμενου βάσει της αντικειμενικής αξίας
προσαυξημένης κατά 10% και μέχρι της αξίας αγοράς βάσει του οικείου συμβολαίου, για τον καθορισμό του
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αποδεκτού ύψους της επένδυσης υποβάλλεται από τον αιτούντα έκθεση αποτίμησης κατ’ αναλογική
εφαρμογή του άρθρου 17 του ν. 4548/2018 (A΄ 104) για την αποτίμηση των εισφορών σε είδος. Η έκθεση
πρέπει να είναι πρόσφατη και πάντως όχι προγενέστερη του εξαμήνου από την ημερομηνία της πράξης
αγοράς του ακινήτου ή της ημερομηνίας της αίτησης υπαγωγής, σε περίπτωση που κατά τον χρόνο αυτό η
αγορά δεν έχει πραγματοποιηθεί και η υποδεικνυόμενη σε αυτή τελική αξία να είναι τουλάχιστον ίση με το
προς τεκμηρίωση ποσό επένδυσης.
α.2 Στην επένδυση ανέγερσης ακινήτου, για τον καθορισμό του ποσού της επένδυσης, ο
φορολογούμενος προσκομίζει έκθεση αποτίμησης κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 17 του ν.
4548/2018 για την αποτίμηση των εισφορών σε είδος, η οποία περιλαμβάνει περιγραφή της επένδυσης,
πιστοποίηση της ολοκλήρωσής της και το ύψος των σχετικών δαπανών βάσει παραστατικών καθώς και
εγγραφών στο βιβλία εάν ο φορέας υλοποίησης είναι επιχείρηση, και στην οποία εκφέρεται άποψη για το
εύλογο αυτών.
β. Αγορά υφιστάμενων ή δημιουργία νέων πάγιων εγκαταστάσεων στην Ελλάδα για άσκηση
επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω ατομικής επιχείρησης
Επιλέξιμη επένδυση για τους σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 είναι η
αγορά υφιστάμενων πάγιων εγκαταστάσεων στην Ελλάδα που περιλαμβάνουν ακίνητα (κτίσματα,
οικόπεδα, γήπεδα) ή/και εξοπλισμό, με την επιφύλαξη της παρ. 2, καθώς και η δημιουργία νέων πάγιων
εγκαταστάσεων σε ακίνητα ή/και εξοπλισμό προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για άσκηση επιχειρηματικής
δραστηριότητας μέσω ατομικής επιχείρησης.
β.1 Στην επένδυση αγοράς υφιστάμενων παγίων ως αποδεκτό ύψος επένδυσης, για τους σκοπούς
του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, όσον αφορά τα ακίνητα καθορίζεται, το μικρότερο ποσό μεταξύ της
αντικειμενικής αξίας του ακινήτου κατά το χρόνο αγοράς, προσαυξημένης κατά 10%, και της αξίας αγοράς
βάσει του οικείου συμβολαίου. Σε περίπτωση που στην επένδυση περιλαμβάνεται υφιστάμενος εξοπλισμός
ή/και ακίνητο για το οποίο δεν προσδιορίζεται αντικειμενική αξία ή ο φορολογούμενος επιθυμεί να
τεκμηριώσει για το ακίνητο ποσό επένδυσης μεγαλύτερο του προσδιοριζόμενου βάσει της αντικειμενικής
αξίας προσαυξημένης κατά 10% και μέχρι της αξίας αγοράς βάσει του οικείου συμβολαίου, για τον
καθορισμό του αποδεκτού ύψους της υποβάλλεται από τον αιτούντα κατά περίπτωση έκθεση αποτίμησης
κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 17 του ν. 4548/2018 για την αποτίμηση των εισφορών σε είδος. Η
έκθεση πρέπει να είναι πρόσφατη και πάντως όχι προγενέστερη του εξαμήνου από την ημερομηνία της
πράξης αγοράς των εγκαταστάσεων ή της ημερομηνίας της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου
5Α του ν. 4172/2013, σε περίπτωση που κατά τον χρόνο αυτό η αγορά δεν έχει πραγματοποιηθεί, και η
υποδεικνυόμενη σε αυτή τελική αξία να είναι τουλάχιστον ίση με το προς τεκμηρίωση ποσό επένδυσης.
β.2 Στην επένδυση δημιουργίας νέων εγκαταστάσεων σε ακίνητα ή/και εξοπλισμό, για τον καθορισμό
του ποσού της επένδυσης ο φορολογούμενος προσκομίζει έκθεση αποτίμησης κατ’ αναλογική εφαρμογή
του άρθρου 17 του ν. 4548/2018 για την αποτίμηση των εισφορών σε είδος, η οποία περιλαμβάνει
περιγραφή της επένδυσης, πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης λειτουργίας, το ύψος των σχετικών
δαπανών βάσει παραστατικών και εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης, και στην οποία εκφέρεται άποψη
για το εύλογο αυτών.
γ. Απόκτηση τίτλων συμμετοχής σε εταιρεία, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά
Επιλέξιμη επένδυση για τους σκοπούς υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 είναι η
αγορά τίτλων συμμετοχής, σε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, και ειδικότερα η αγορά μετοχών
εδρεύουσας στην Ελλάδα Ανώνυμης Εταιρείας, μη εισηγμένης σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή μεριδίων σε
εδρεύουσα στην Ελλάδα Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία ή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία. Η επένδυση δύναται να αφορά είτε απόκτηση νέων τίτλων με
συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας (αύξηση μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου) είτε την αγορά
υφιστάμενων τίτλων (μετοχών ή μεριδίων) από μετόχους ή εταίρους, ανάλογα με την περίπτωση, με την
επιφύλαξη της παρ. 2. Η εταιρεία στην οποία αποκτώνται οι τίτλοι πρέπει να αναπτύσσει επιχειρηματική
δραστηριότητα στην Ελλάδα που θα τεκμηριώνεται βάσει των οικονομικών στοιχείων και του
απασχολούμενου προσωπικού.
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γ.1 Στην επένδυση απόκτησης νέων τίτλων, το ποσό της επένδυσης ισούται με το συνολικό εισφερόμενο
ποσό για τη συμμετοχή στην αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας (ονομαστική αξία τίτλων και τυχόν
διαφορά
υπέρ το άρτιο).
γ.2 Στην επένδυση αγοράς υφιστάμενων τίτλων, το αποδεκτό ύψος επένδυσης καθορίζεται ως το μικρότερο
ποσό μεταξύ της καθαρής θέσης της εταιρείας που αναλογεί στους μεταβιβαζόμενους τίτλους, όπως
πιστοποιείται από έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή, και του τιμήματος που αναγράφεται στη
συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης. Σε περίπτωση που η καθαρή θέση της εταιρείας δεν
προσδιορίζεται από τα τηρούμενα βιβλία ή ο φορολογούμενος επιθυμεί να τεκμηριώσει ποσό επένδυσης
μεγαλύτερο αυτού που προκύπτει βάσει της καθαρής θέσης και μέχρι του τιμήματος αγοράς βάσει της
οικείας συμβολαιογραφικής πράξης, υποβάλλεται από τον αιτούντα έκθεση αποτίμησης της αξίας των
μετοχών ή μεριδίων της εταιρείας κατ’αναλογική εφαρμογή του άρθρου 17 του ν. 4548/2018 για την
αποτίμηση εισφορών σε είδος. Η έκθεση πρέπει να είναι πρόσφατη και πάντως όχι προγενέστερη του
εξαμήνου από την ημερομηνία της πράξης αγοράς των τίτλων ή της ημερομηνίας της αίτησης υπαγωγής
στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, σε περίπτωση που κατά τον χρόνο αυτό η αγορά δεν έχει
πραγματοποιηθεί και η υποδεικνυόμενη σε αυτή τελική αξία να είναι τουλάχιστον ίση με το προς
τεκμηρίωση ποσό επένδυσης.
δ. Αγορά Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου Επιλέξιμη επένδυση για του σκοπούς υπαγωγής στις
διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 είναι η αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με
υπολειπόμενη διάρκεια κατά τον χρόνο αγοράς τουλάχιστον τρία (3) έτη, μέσω πιστωτικού ιδρύματος
εγκατεστημένου στην Ελλάδα το οποίο αποτελεί και τον θεματοφύλακα αυτών. Το ποσό της επένδυσης
ισούται με το καταβληθέν για την αγορά των ομολόγων τίμημα, όπως προκύπτει από το πιστοποιητικό του
πιστωτικού ιδρύματος.
ε. Εισφορά κεφαλαίου για συμμετοχή σε Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων
Επιλέξιμη επένδυση για τους σκοπούς υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 είναι η
εισφορά κεφαλαίου για συμμετοχή σε Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων, ο οποίος είναι
εγκατεστημένος στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΑΕΕAΠ, ΑΚΕΣ, ΕΚΕΣ) ή
του οποίου ο Διαχειριστής είναι εγγεγραμμένος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Εάν ο Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων έχει εισαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σε
ρυθμιζόμενη αγορά, που λειτουργεί στην Ελλάδα, η επένδυση πρέπει να πραγματοποιηθεί με
διαμεσολαβητή επιχείρηση επενδύσεων του άρθρου 4 του ν. 4514/2018 (Α΄ 14), η οποία παρέχει την
επενδυτική υπηρεσία της περ. 4 (διαχείριση χαρτοφυλακίου) του Τμήματος Α του Παραρτήματος I του ιδίου
νόμου, ή πιστωτικό ίδρυμα, με έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα, με τη δημιουργία προσωπικής μερίδας
του επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣAT) της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.».
Το ποσό της επένδυσης για τον σκοπό υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 ισούται
με το ποσό που εισφέρει ο φορολογούμενος για την απόκτηση μετοχών ή μεριδίων στον Οργανισμό
Εναλλακτικών Επενδύσεων, όπως πιστοποιείται κατά περίπτωση από τις βεβαιώσεις του Διαχειριστή του
Οργανισμού, του διαμεσολαβητή για την αγορά των τίτλων σε ρυθμιζόμενη αγορά και των πιστωτικών
ιδρυμάτων στα οποία τηρούνται οι προβλεπόμενοι στο παρόν άρθρο λογαριασμοί.
Σε περίπτωση τμηματικής καταβολής της συμμετοχής, σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας του
Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων, ο επενδυτής υποχρεούται να τοποθετήσει το υπολειπόμενο ποσό
της συμμετοχής του σε δεσμευμένο λογαριασμό (escrow account) στο πιστωτικό ίδρυμα που αποτελεί τον
θεματοφύλακα του Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων.
Σε περίπτωση που σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας του Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων,
προβλέπεται η σταδιακή επιστροφή κεφαλαίων, ο φορολογούμενος υποχρεούται να δημιουργήσει σε
πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα, μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό με αποκλειστική χρήση την
κατάθεση των κεφαλαίων που επιστρέφονται σε αυτόν. Ο επενδυτής οφείλει το αργότερο εντός ενός (1)
έτους να επενδύσει τα κεφάλαια που επιστρέφονται κατά τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρούσας
παραγράφου και να ενημερώσει σχετικά την αρμόδια Υπηρεσία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4. Ο
επενδυτής δύναται να προβαίνει σε άλλες πράξεις εκταμίευσης από τον λογαριασμό, με την προϋπόθεση
ότι το άθροισμα του παραμένοντος υπολοίπου σε αυτόν, της ονομαστικής αξίας της παραμένουσας
επένδυσης στον Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων και του παραμένοντος υπολοίπου στον
δεσμευμένο λογαριασμό (escrow account) για την περίπτωση τμηματικής καταβολής της συμμετοχής,
ισούται τουλάχιστον με το ποσό της αρχικής επένδυσης βάσει της οποίας έχει υπαχθεί στις διατάξεις του
άρθρου 5Α του ν. 4172/2013.
στ. Αγορά τίτλων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές
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Επιλέξιμη επένδυση για του σκοπούς υπαγωγής του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 είναι η αγορά μετοχών ή
και ομολόγων εταιρειών με έδρα στην Ελλάδα, μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ETFS) ή/και ομολόγων του
Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης
σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα.
Η επένδυση πρέπει να πραγματοποιηθεί με διαμεσολαβητή επιχείρηση επενδύσεων του άρθρου 4 του ν.
4514/2018, η οποία παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της περ. 4 (διαχείριση χαρτοφυλακίου) του Τμήματος
Α του Παραρτήματος I του ιδίου νόμου, ή πιστωτικό ίδρυμα, με έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα, με τη
δημιουργία προσωπικής μερίδας του επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣAT) της «Ελληνικό Κεντρικό
Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.». και κωδικού πελάτη για την πραγματοποίηση επένδυσης με σκοπό την υπαγωγή
στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013.
Ο επενδυτής υποχρεούται να τηρεί σε πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα μοναδικό και
αποκλειστικής χρήσης λογαριασμό για τις πράξεις πραγματοποίησης της επένδυσης και των μετέπειτα
συναλλαγών διαχείρισης του χαρτοφυλακίου του και να μην εκταμιεύει οποιοδήποτε ποσό από
ρευστοποίηση των κινητών αξίων, παρά μόνο για την επανεπένδυσή του σε κινητές αξίες επιλέξιμες για την
κατηγορία αυτή, ώστε το μέσο ετήσιο υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού να μην υπερβαίνει το είκοσι τοις
εκατό (20%) του ποσού της αρχικής επένδυσης.
Το ποσό της επένδυσης ισούται με το αρχικά επενδυθέν κεφάλαιο όπως προκύπτει από βεβαιώσεις του
διαμεσολαβητή και του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο τηρείται ο αποκλειστικής χρήσης λογαριασμός του
προηγούμενου εδαφίου.
2. Για τις επενδύσεις των περ. α1 της κατηγορίας α, β1 της κατηγορίας β και γ2 της κατηγορίας γ, της παρ.
1, ο πωλητής δεν μπορεί να είναι συγγενικό πρόσωπο του επενδυτή κατά την έννοια της περ. στ΄ του
άρθρου 2 του ν. 4172/2013. Σε περίπτωση που ο πωλητής είναι νομικό πρόσωπο, το ποσό επένδυσης που
αναλογεί σε φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι συγγενικά κατά την ανωτέρω έννοια, με βάση τη συμμετοχή
τους στο νομικό πρόσωπο άμεσα ή έμμεσα μέσω διαδοχικών συμμετοχών άλλων νομικών προσώπων, δεν
λαμβάνεται υπόψη.
3. Για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, οι επενδύσεις πρέπει να
πραγματοποιούνται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων αυτών, ήτοι από τις 12 Δεκεμβρίου
2019 και εφεξής.
4. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου που έχει αποκτήσει και διατηρεί άδεια διαμονής για επενδυτική
δραστηριότητα στην Ελλάδα ως επενδυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4251/2014 (Α΄
80), όπως ισχύει, προκειμένου να υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 δεν απαιτείται να
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης της παρ. 1 του ιδίου άρθρου.
Άρθρο 3
Διαδικασία απόδειξης της επένδυσης
1. Αρμόδια υπηρεσία για τη διαπίστωση υλοποίησης επένδυσης του άρθρου 2, κατά την υπαγωγή του
φορολογούμενου στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 και μέχρι την ολοκλήρωση αυτής, είναι η
Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού, Τμήμα Εταιρειών Ενδοομιλικών Υπηρεσιών και Αμέσων Επενδύσεων,
της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η υπηρεσία
του προηγούμενου εδαφίου είναι επίσης αρμόδια για την παρακολούθηση της διατήρησης της επένδυσης
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.
2. Για την απόδειξη υλοποίησης της επένδυσης κατά την υπαγωγή του φορολογούμενου στις διατάξεις του
άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, όπως ισχύει, το σχετικό αίτημα συνοδεύεται από Παράρτημα Τεκμηρίωσης
της Επένδυσης, το οποίο περιλαμβάνει παρουσίαση αυτής και του σταδίου υλοποίησης της σε φυσικό και
οικονομικό αντικείμενο, τα προϋπολογιζόμενα ποσά για την ολοκλήρωσή της και τις πηγές
χρηματοδότησης, χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης καθώς και τα κατά περίπτωση στοιχεία και
δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της παρ. 1 του άρθρου 5.
3. Η επένδυση θεωρείται ως ολοκληρωθείσα εφόσον έχει υλοποιηθεί το σύνολο του φυσικού αντικειμένου
και έχει καταβληθεί ή εξοφληθεί, κατά περίπτωση, το σύνολο των δαπανών της. Η απόδειξη ολοκλήρωσης
της επένδυσης μπορεί να γίνει είτε κατά την υπαγωγή του φορολογούμενου στις διατάξεις του άρθρου 5Α
του ν. 4172/2013, όπως ισχύει, εφόσον κατά τον χρόνο αυτό έχει υλοποιηθεί στο σύνολό της, είτε μετέπειτα
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κατόπιν σχετικού αιτήματος του φορολογούμενου. Για την απόδειξη ολοκλήρωσης της επένδυσης, το
αίτημα εφόσον υποβάλλεται μετά την υπαγωγή του φορολογούμενου στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν.
4172/2013, συνοδεύεται επίσης από Παράρτημα Τεκμηρίωσης της Επένδυσης, το οποίο περιλαμβάνει
παρουσίαση της επένδυσης ως φυσικού αντικειμένου και ανάλυση των αντίστοιχων ποσών καθώς και τα
κατά περίπτωση δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της παρ. 2 του άρθρου 5.
4. Σε περίπτωση που η επένδυση πραγματοποιείται από συγγενικό πρόσωπο του φορολογούμενου, κατά
την έννοια της περ. στ΄ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013, ή μέσω νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας
στο οποίο ή στην οποία ο φορολογούμενος έχει την πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων, στο Παράρτημα
Τεκμηρίωσης της Επένδυσης προστίθεται Ενότητα με τα στοιχεία του ως άνω συγγενικού προσώπου ή
νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, της σχέσης του με τον φορολογούμενο και επισυνάπτονται τα
δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της παρ. 4 του άρθρου 5.
5. Η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής, στην
οποία υποβάλλονται τα αιτήματα υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, όπως ισχύει,
και τα αιτήματα ολοκλήρωσης της επένδυσης, αφού επιβεβαιώσει και συμπληρώσει τα στοιχεία του
Παραρτήματος Τεκμηρίωσης της Επένδυσης με τυχόν σχετικά στοιχεία που είναι διαθέσιμα στη φορολογική
αρχή, διαβιβάζει αυτά με Πληροφοριακό Σημείωμα, στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων για διατύπωση γνώμης όσον αφορά την απόδειξη της επένδυσης σε σχέση με τις
προϋποθέσεις του άρθρου 2 και της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, όπως ισχύει.
Άρθρο 4
Χρόνος διατήρησης της επένδυσης στην Ελλάδα και παρακολούθηση αυτής
1. Ο φορολογούμενος υποχρεούται να διατηρεί την επένδυση του άρθρου 2 στην Ελλάδα για όλη την
περίοδο υπαγωγής του στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, η οποία δύναται να διαρκέσει μέχρι
δεκαπέντε (15) φορολογικά έτη, με πρώτο το φορολογικό έτος εντός του οποίου υποβάλλεται η αίτηση
υπαγωγής στις διατάξεις αυτές. Σε περίπτωση που η επένδυση υλοποιείται από συγγενικό πρόσωπο του
φορολογούμενου κατά την έννοια της περ. στ΄ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 ή από νομικό πρόσωπο ή
νομική οντότητα όπου ο φορολογούμενος έχει την πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων, ο επενδυτής
οφείλει κατά τη χρονική περίοδο που ορίζεται στο παραπάνω εδάφιο να διατηρεί την επένδυση στην
Ελλάδα και για την ίδια χρονική περίοδο να διατηρείται η σχέση του φορολογούμενου με τον επενδυτή.
2. Ο φορολογούμενος καθώς και ο επενδυτής, εφόσον δεν είναι το ίδιο πρόσωπο, οφείλουν να δηλώνουν
στην αρμόδια υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 3 οποιαδήποτε μεταβολή στην επένδυση ή στη μεταξύ τους
σχέση, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία που αυτή επιτελείται. Η αρμόδια Υπηρεσία
της παρ. 1 του άρθρου 3 ενημερώνει τη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης
Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής για τις γνωστοποιούμενες μεταβολές καθώς και για τυχόν
διαπιστούμενες παραλείψεις εμπρόθεσμης γνωστοποίησης αυτών και διατυπώνει γνώμη όσον αφορά την
πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 1.
3. Για την παρακολούθηση της διατήρησης της επένδυσης στην Ελλάδα, μετά την ολοκλήρωση αυτής, ο
φορολογούμενος οφείλει μέχρι την 31η Μαΐου κάθε έτους και οποτεδήποτε άλλοτε ζητηθεί, να υποβάλλει
στην αρμόδια υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 3 Ετήσια Αναφορά με τα δικαιολογητικά της παρ. 3 του
άρθρου 5. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής της Ετήσιας Αναφοράς ή διαπίστωσης μη διατήρησης
της επένδυσης, η αρμόδια Υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 3 ενημερώνει σχετικά τη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων
Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής.
4. Η Ετήσια Αναφορά υποβάλλεται εντός της προθεσμίας της παρ. 3 και κατά το χρονικό διάστημα από την
υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 μέχρι την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της
επένδυσης με επισυναπτόμενα όσα δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 5 αφορούν στο στάδιο
υλοποίησης στο οποίο βρίσκεται η επένδυση.
5. Σε περίπτωση που η επένδυση πραγματοποιείται από συγγενικό πρόσωπο του φορολογούμενου, κατά
την έννοια της περ. στ΄ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013, ή από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στο
οποίο ή στην οποία ο φορολογούμενος έχει την πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων, στην Ετήσια
Αναφορά επισυνάπτονται επί πλέον τα δικαιολογητικά της περ. β της παρ. 4 του άρθρου 5.
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Άρθρο 5
Δικαιολογητικά
1. Για την απόδειξη υλοποίησης της επένδυσης κατά την υποβολή αίτησης υπαγωγής του φορολογούμενου
στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, εφόσον αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό της, τα
δικαιολογητικά που συνοδεύουν το Παράρτημα Τεκμηρίωσης της Επένδυσης έχουν ως εξής:
α. Απόκτηση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα
i.1 Στην περίπτωση που στην αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 αναφέρεται
συγκεκριμένο προς αγορά ακίνητο, ιδιωτικό συμφωνητικό του επενδυτή με τον ιδιοκτήτη αυτού και τα
παραστατικά τυχόν προκαταβολής ή δήλωση του ιδιοκτήτη για την πρόθεση πώλησης, Υπεύθυνη Δήλωση
του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 από τον πωλητή και τον φορολογούμενο στην οποία δηλώνουν ότι δεν
υπάρχει μεταξύ τους σχέση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2, καθώς και τεκμηρίωση
του ποσού της επένδυσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερ. α1 της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου
2.
i.2 Στην περίπτωση που η επένδυση αφορά ανέγερση ακινήτου, περιγραφή αυτού στο βαθμό που είναι
δυνατό βάσει του σταδίου υλοποίησης, παραστατικά τυχόν πραγματοποιηθεισών δαπανών/πληρωμών και
προϋπολογισμός μηχανικού για τις υπολειπόμενες εργασίες.
ii. Τεκμηρίωση των πηγών χρηματοδότησης της επένδυσης βάσει βεβαιώσεων τριμηνιαίας κίνησης
τραπεζικών καταθέσεων ή/και κινητών αξίων για φυσικά πρόσωπα και ισολογισμών και λοιπών λογιστικών
καταστάσεων για νομικά πρόσωπα.
β. Αγορά υφιστάμενων ή δημιουργία νέων πάγιων εγκαταστάσεων στην Ελλάδα για άσκηση
επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω ατομικής επιχείρησης
i. Για την αγορά υφιστάμενων εγκαταστάσεων, ιδιωτικό συμφωνητικό του επενδυτή με τον ιδιοκτήτη αυτών
και τα παραστατικά τυχόν προκαταβολής ή δήλωση του ιδιοκτήτη για την πρόθεση πώλησής τους,
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 από τον πωλητή και τον φορολογούμενο στην οποία
δηλώνουν ότι δεν υπάρχει μεταξύ τους σχέση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2, καθώς
και τεκμηρίωση του ποσού της επένδυσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β1 της παρ. 1 του άρθρου
2.
ii. Για τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων, τα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη για τον προσδιορισμό του
προτεινόμενου κόστους, όπως παραστατικά πραγματοποιηθεισών δαπανών/πληρωμών, συμβάσεις,
παραγγελίες, προσφορές και συγκριτικά στοιχεία αντίστοιχων επενδύσεων.
iii. Τεκμηρίωση των πηγών χρηματοδότησης της επένδυσης βάσει βεβαιώσεων τριμηνιαίας κίνησης
τραπεζικών καταθέσεων ή/και κινητών αξίων.
γ. Απόκτηση τίτλων συμμετοχής σε εταιρεία, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά
i. Για απόκτηση τίτλων με τη συμμετοχή σε αύξηση του κεφαλαίου εταιρείας, τη σχετική απόφαση του
αρμοδίου οργάνου αυτής.
ii. Για αγορά υφιστάμενων τίτλων, ιδιωτικό συμφωνητικό του επενδυτή με τον κάτοχο των τίτλων και
παραστατικά τυχόν προκαταβολής ή δήλωση του κατόχου των τίτλων για την πρόθεση πώλησης αυτών,
βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας σχετικά με τη μη ύπαρξη, βάσει καταστατικού,
περιορισμών στη μεταβίβαση των τίτλων, καθώς και τεκμηρίωση του ποσού της επένδυσης σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην περ. γ1 της παρ. 1 του άρθρου 2.
iii. Τεκμηρίωση των πηγών χρηματοδότησης της επένδυσης βάσει βεβαιώσεων τριμηνιαίας κίνησης
τραπεζικών καταθέσεων ή/και κινητών αξίων για φυσικά πρόσωπα και ισολογισμών και λοιπών λογιστικών
καταστάσεων για νομικά πρόσωπα.
δ. Αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου
i. Πιστοποιητικό του πιστωτικού ιδρύματος για τυχόν πραγματοποιθείσες αγορές ομολόγων του Ελληνικού
Δημοσίου με υπολειπόμενη διάρκεια, κατά τον χρόνο αγοράς, τρία (3) τουλάχιστον έτη και προσφορά
πιστωτικού ιδρύματος για το υπολειπόμενο ποσό επένδυσης.
ii. Τεκμηρίωση των πηγών χρηματοδότησης της επένδυσης βάσει βεβαιώσεων τριμηνιαίας κίνησης
τραπεζικών καταθέσεων ή/και κινητών αξίων για φυσικά πρόσωπά και ισολογισμών και λοιπών λογιστικών
καταστάσεων για νομικά πρόσωπα.
ε. Εισφορά κεφαλαίου για συμμετοχή σε Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.)
i. Βεβαίωση του αρμόδιου κατά περίπτωση φορέα για την εγγραφή του επενδυτή ή/και εισφορά από αυτόν
ποσού προκειμένου να συμμετέχει σε Ο.Ε.Ε.
ii. Σε περίπτωση που ο Ο.Ε.Ε έχει εισαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σε ρυθμιζόμενη αγορά που
λειτουργεί στην Ελλάδα, βεβαίωση του διαμεσολαβητή για τη δημιουργία από τον επενδυτή προσωπικής
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μερίδας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣAT) της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 2.
iii. Σε περίπτωση που λόγω των όρων λειτουργίας του Ο.Ε.Ε., απαιτείται ειδικός λογαριασμός του επενδυτή
σε πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τέταρτο και πέμπτο εδάφιο
της περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 2, βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος για τη δημιουργία και κίνηση
αυτού.
iv. Τεκμηρίωση των πηγών χρηματοδότησης της επένδυσης βάσει βεβαιώσεων τριμηνιαίας κίνησης
τραπεζικών καταθέσεων ή/και κινητών αξίων για φυσικά πρόσωπα και ισολογισμών και λοιπών λογιστικών
καταστάσεων για νομικά πρόσωπα.
στ. Αγορά τίτλων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές
i. Βεβαίωση του διαμεσολαβητή για τη δημιουργία προσωπικής μερίδας του επενδυτή στο Σύστημα Άυλων
Τίτλων (ΣAT) της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» και κωδικού πελάτη σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου.
ii. Βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος για τη δημιουργία του λογαριασμού αποκλειστικής χρήσης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τρίτο εδάφιο της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2.
iii. Βεβαίωση του διαμεσολαβητή για το τυχόν ποσό επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της
υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013.
iv. Τεκμηρίωση των πηγών χρηματοδότησης της υπολειπόμενης επένδυσης βάσει βεβαιώσεων τριμηνιαίας
κίνησης τραπεζικών καταθέσεων ή/και κινητών αξίων για φυσικά πρόσωπα και ισολογισμών και λοιπών
λογιστικών καταστάσεων για νομικά πρόσωπα.
2. Για την απόδειξη ολοκλήρωσης της επένδυσης, το Παράρτημα Τεκμηρίωσης της Επένδυσης
συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που ορίζονται παρακάτω για κάθε κατηγορία επένδυσης.
α. Απόκτηση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα α.1 Στην περίπτωση αγοράς ακινήτου:
i. Συμβολαιογραφική Πράξη μεταβίβασης του ακινήτου και Πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακείου για τη
μεταγραφή αυτού ή Πιστοποιητικό του Κτηματολογικού Γραφείου για καταχώρησης εγγραπτέας πράξης.
Εφόσον έχει παρέλθει δίμηνο από τη μεταγραφή/καταχώρηση πρόσφατο (όχι προγενέστερο του διμήνου)
Πιστοποιητικό Ιδιοκτησίας, από το Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Φύλλο από το Κτηματολογικό
Γραφείο.
ii. Σε περίπτωση που η μεταβίβαση τελεί υπό την αίρεση της καταβολής πιστούμενου τιμήματος, τις
αντίστοιχες νόμιμα μεταγραμμένες συμβολαιογραφικές πράξεις εξόφλησης και άρσης της διαλυτικής
αίρεσης.
iii. Σε περίπτωση που για ακίνητο δεν προσδιορίζεται αντικειμενική αξία ή το προτεινόμενο ποσό
υπερβαίνει το 10% της αντικειμενικής αξίας, έκθεση αποτίμησης κατά τα οριζόμενα στο δύο τελευταία
εδάφια της υποπερ. α1 της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2.
iv. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 από τον πωλητή και τον φορολογούμενο στην οποία
δηλώνουν ότι δεν υπάρχει μεταξύ τους σχέση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2.
α.2 Στην περίπτωση της ανέγερσης ακινήτου: Έκθεση αποτίμησης κατά τα οριζόμενα στην υποπερ. α2 της
περ. α της παρ. 1 του άρθρου 2.
β. Αγορά υφιστάμενων ή δημιουργία νέων πάγιων εγκαταστάσεων στην Ελλάδα για άσκηση
επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω ατομικής επιχείρησης
β1. Στην περίπτωση αγοράς υφιστάμενων εγκαταστάσεων:
i. Συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης αυτών και, εφόσον περιλαμβάνονται ακίνητα, Πιστοποιητικό του
Υποθηκοφυλακείου για τη μεταγραφή αυτού ή Πιστοποιητικό του Κτηματολογικού Γραφείου για
καταχώρησης εγγραπτέας πράξης.
ii. Σε περίπτωση που η μεταβίβαση τελεί υπό την αίρεση της καταβολής πιστούμενου τιμήματος, τις
αντίστοιχες νόμιμα μεταγραμμένες συμβολαιογραφικές πράξεις εξόφλησης και άρσης της διαλυτικής
αίρεσης.
iii. Σε περίπτωση που στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στην επένδυση υπάρχει
υφιστάμενος εξοπλισμός ή/και ακίνητα για τα οποία δεν προσδιορίζεται αντικειμενική αξία ή το
προτεινόμενο ποσό υπερβαίνει το 10% της αντικειμενικής αξίας, έκθεση αποτίμησης κατά τα οριζόμενα στο
δύο τελευταία εδάφια της υποπερ. β1 της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 2.
iv. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 από τον πωλητή και τον φορολογούμενο, στην οποία
δηλώνουν ότι δεν υπάρχει μεταξύ τους σχέση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2.
β2. Στην περίπτωση δημιουργίας νέων εγκαταστάσεων: Έκθεση αποτίμησης κατά τα οριζόμενα στην
υποπερ. β2 της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 2.
γ. Απόκτηση τίτλων συμμετοχής σε εταιρεία, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά
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γ.1 Στην περίπτωση απόκτησης νέων τίτλων σε αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας:
Πρόσφατη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας της επένδυσης σχετικά με την διενεργηθείσα
αύξηση, το ποσό και τον χρόνο εισφοράς αυτού από τον επενδυτή, τον αριθμό των τίτλων που απέκτησε
και διακρατεί, την ονομαστική αξία αυτών και το τυχόν αντίστοιχο ποσό σχηματισθέντος αποθεματικού υπέρ
το άρτιο.
γ.2 Στην περίπτωση αγοράς υφιστάμενων τίτλων:
i. Συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης των τίτλων.
ii. Έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή για την καθαρή θέση της εταιρείας ή έκθεση αποτίμησης της αξίας των
μετοχών ή μεριδίων της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στην υποπερ. γ2 της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 2.
iii. Πρόσφατη βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου, όχι προγενέστερη του διμήνου για τη συμμετοχή του
επενδυτή στην εταιρεία.
δ. Αγορά Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου Βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος για την αγορά
ομολόγων με υπολειπόμενη διάρκεια, κατά το χρόνο αγοράς, τρία (3) τουλάχιστον έτη, τον αριθμό, την αξία
κτήσης αυτών, καθώς και τη διακράτησή τους μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης.
ε. Εισφορά κεφαλαίου για συμμετοχή σε Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.)
ε.1 Για εισφορά κεφαλαίου σε Ο.Ε.Ε. μη εισηγμένο σε ρυθμιζόμενη αγορά
Βεβαίωση από τον διαχειριστή του Ο.Ε.Ε. για τη συμμετοχή του επενδυτή σε αυτόν, τον αριθμό των
μετοχών ή μεριδίων, την αξία και ημερομηνία κτήσης αυτών και τη διακράτηση από την απόκτησή τους
μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης.
ε.2 Για εισφορά κεφαλαίου σε Ο.Ε.Ε. εισηγμένο σε ρυθμιζόμενη αγορά
Βεβαίωση του διαμεσολαβητή για τη δημιουργία προσωπικής μερίδας του επενδυτή στο Σύστημα Άυλων
Τίτλων (Σ.Α.Τ.), τον Ο.Ε.Ε. στον οποίο επένδυσε και τα στοιχεία της διενεργηθείσας αύξησης του μετοχικού
κεφαλαίου αυτού στην οποία ο επενδυτής συμμετείχε, τον αριθμό μετοχών που απέκτησε και την αξία
κτήσης αυτών, καθώς και τη διακράτηση των συγκεκριμένων τίτλων (μετοχών) μέχρι την ημερομηνία
έκδοσης.
στ. Αγορά τίτλων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές
i. Βεβαίωση του διαμεσολαβητή στην οποία βεβαιώνεται η δημιουργία προσωπικής μερίδας του επενδυτή
στο σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» και κωδικού πελάτη
για την κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2, καθώς και ότι οι
πραγματοποιηθείσες συναλλαγές από την έναρξη της επένδυσης μέχρι την έκδοση της βεβαίωσης
(περίοδος αναφοράς) αφορούν αποκλειστικά τους προβλεπόμενους τίτλους. Στη βεβαίωση θα παρατίθενται
επίσης τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που χρησιμοποιείται για τις συναλλαγές, το συνολικό ύψος
των συναλλαγών σε αγορά και πώληση τίτλων κατά την περίοδο αναφοράς, το τρέχον υπόλοιπο του
επενδυτικού λογαριασμού πελάτη και το μέσο υπόλοιπο αυτού για την περίοδο αναφοράς.
ii. Βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος για τη δημιουργία του λογαριασμού αποκλειστικής χρήσης και την
κίνηση αυτού από την έναρξη της επένδυσης μέχρι την έκδοση της βεβαίωσης διαμεσολαβητή (περίοδος
αναφοράς), στην οποία θα αναφέρεται το υπόλοιπο κατά την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης του
διαμεσολαβητή, καθώς και το μέσο υπόλοιπο αυτού για την περίοδο αναφοράς.
3. Για την παρακολούθηση της διατήρησης της επένδυσης στην Ελλάδα, ο φορολογούμενος, οφείλει μέχρι
την 31η Μαΐου και οποτεδήποτε άλλοτε ζητηθεί, να υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία της παρ. 1 του
άρθρου 3, Ετήσια Αναφορά με τα παρακάτω, κατά περίπτωση, στοιχεία:
α. Απόκτηση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα Πρόσφατο (όχι προγενέστερο του διμήνου) Πιστοποιητικό
Ιδιοκτησίας, από το Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Φύλλο από το Κτηματολογικό Γραφείο.
β. Αγορά υφιστάμενων ή δημιουργία νέων πάγιων εγκαταστάσεων στην Ελλάδα για άσκηση
επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω ατομικής επιχείρησης
Οικονομικές καταστάσεις, πίνακες προσωπικού που υποβλήθηκαν στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ
και λοιπά στοιχεία τεκμηρίωσης της διατήρησης των εγκαταστάσεων και άσκηση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας.
γ. Αγορά τίτλων συμμετοχής σε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά
i. Βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας για τη συνεχή διακράτηση από τον επενδυτή των
τίτλων που αφορούν την επένδυση.
ii. Οικονομικές καταστάσεις, πίνακες προσωπικού που υποβλήθηκαν στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ
και λοιπά στοιχεία τεκμηρίωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας και της απασχόλησης
προσωπικού.
δ. Αγορά Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου Βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος για τη συνεχή
διακράτηση τίτλων που αφορούν την επένδυση.
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ε. Εισφορά κεφαλαίου για συμμετοχή σε Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.)
Βεβαίωση από τον διαχειριστή του Ο.Ε.Ε. ή του διαμεσολαβητή, σε περίπτωση που ο Ο.Ε.Ε. είναι
εισηγμένος σε ρυθμιζόμενη αγορά, για τη συνεχή διακράτηση των τίτλων που αφορούν την επένδυση.
στ. Αγορά τίτλων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές
i. Βεβαίωση του διαμεσολαβητή ότι οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές από την έναρξη της επένδυσης
μέχρι την έκδοση της βεβαίωσης (περίοδος αναφοράς) αφορούν αποκλειστικά τους προβλεπόμενους
τίτλους, το συνολικό ύψος των συναλλαγών σε αγορά και πώληση τίτλων κατά την περίοδο αναφοράς, το
τρέχον υπόλοιπο του επενδυτικού λογαριασμού πελάτη και το μέσο υπόλοιπο αυτού για την περίοδο
αναφοράς.
ii. Βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός αποκλειστικής χρήσης, για κίνηση
αυτού από την έναρξη της επένδυσης μέχρι την έκδοση της βεβαίωσης του διαμεσολαβητή (περίοδος
αναφοράς), στην οποία θα αναφέρεται το υπόλοιπο κατά την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης του
διαμεσολαβητή, καθώς και το μέσο υπόλοιπο αυτού για την περίοδο αναφοράς.
4. Σε περίπτωση που η επένδυση πραγματοποιείται από συγγενικό πρόσωπο του φορολογούμενου, κατά
την έννοια της περ. στ΄ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013, ή από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στο
οποίο ή στην οποία ο φορολογούμενος έχει την πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων, το Παράρτημα
Τεκμηρίωσης της Επένδυσης και η Ετήσια Αναφορά συνοδεύονται με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Παράρτημα Τεκμηρίωσης της Επένδυσης
α.1. Πραγματοποίηση της επένδυσης από συγγενικό πρόσωπο του φορολογούμενου:
i. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ή οποιοδήποτε έγγραφο από δημόσια αρχή ημεδαπής ή αλλοδαπής από το
οποίο προκύπτει η συγγένεια.
ii. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 από τον επενδυτή (ήτοι από το συγγενικό πρόσωπο),
στην οποία δηλώνει το αντικείμενο και το ποσό της επένδυσης που υλοποιεί ή έχει ολοκληρώσει καθώς και
ότι έχει λάβει γνώση της αίτησης του φορολογούμενου για υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν.
4172/2013, τις υποχρεώσεις του για τον τρόπο υλοποίησης, για τη διατήρηση της επένδυσης και παροχής
πληροφόρησης καθώς και στοιχείων και δικαιολογητικών που αφορούν αυτήν, καθώς και ότι δεσμεύεται να
ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 3 για κάθε μεταβολή στην επένδυση ή/και τη
σχέση συγγένειάς του με τον φορολογούμενο (εφόσον αυτή επιδέχεται αλλαγής) καθ’ όλο το χρονικό
διάστημα της υπαγωγής του στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 και μέχρι τη λήξη του χρόνου
διατήρησης της επένδυσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 ή την ενημέρωση για την ανάκληση της
υπαγωγής του φορολογούμενου στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013.
α.2. Πραγματοποίηση της επένδυσης από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στο οποίο ή στην οποία ο
φορολογούμενος έχει την πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων:
i. Βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου για το ποσοστό συμμετοχής του φορολογούμενου στο κεφάλαιο του
νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας σύμφωνα με τον αριθμό μετοχών ή μεριδίων που κατέχει.
ii. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, νομίμως κατά
περίπτωση καταχωρημένη, στην οποία αναφέρεται το αντικείμενο και ποσό της επένδυσης, η σύνδεσή
της με την υπαγωγή του φορολογούμενου στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 και η δέσμευση
για την τήρηση των εξ αυτού υποχρεώσεων όσον αφορά τον τρόπο υλοποίησης, τη διατήρησή της, την
παροχή πληροφόρησης, στοιχείων και δικαιολογητικών, καθώς και τη γνωστοποίηση στην αρμόδια
υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 3α κάθε μεταβολής στην επένδυση και μείωσης του ποσοστού
συμμετοχής του φορολογούμενου μέχρι τη λήξη του χρόνου διατήρησης της επένδυσης κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 4 ή την ενημέρωση για την ανάκληση της υπαγωγής του φορολογούμενου στις διατάξεις του
άρθρου 5Α του ν. 4172/2013.
iii. Οικονομικές καταστάσεις του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας για τα δύο (2) τελευταία
φορολογικά έτη.
β. Ετήσια Αναφορά
β.1. Πραγματοποίηση της επένδυσης από συγγενικό πρόσωπο του φορολογούμενου:
Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, από τον φορολογούμενο και τον επενδυτή (ήτοι από το
συγγενικό πρόσωπο) στην οποία δηλώνουν ότι η σχέση τους παραμένει σε ισχύ, εφόσον αυτή επιδέχεται
αλλαγής.
β.2 Πραγματοποίηση της επένδυσης από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στο οποίο ή στην οποία ο
φορολογούμενος έχει την πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων:
i. Βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου για τον αριθμό μετοχών ή μεριδίων που κατέχει ο φορολογούμενος
και το ποσοστό συμμετοχής του βάσει αυτών στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου ή της νομικής
οντότητας.
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ii. Οικονομικές καταστάσεις του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας για το τελευταίο φορολογικό
έτος.
5. Οι εκθέσεις αποτίμησης που υποβάλλονται για την τεκμηρίωση του κόστους της επένδυσης κατά τα
οριζόμενα στην παρούσα, πρέπει να έχουν καταρτισθεί κατά περίπτωση από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή
ελεγκτικές εταιρείες εγγεγραμμένες στο Δημόσιο Μητρώο του ν. 4449/2017 (ΚΕΦ. Γ΄) (Α΄ 7) ή από
πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο μητρώο του ν. 4152/2013 (ΠΑΡ. Γ) (Α΄ 107).
6. Τo Παράρτημα Τεκμηρίωσης της Επένδυσης και η Ετήσια Αναφορά με τα προβλεπόμενα
δικαιολογητικά, που υποβάλλονται κατά περίπτωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 3 και 4,
συνοδεύονται από σχετική έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή εγγεγραμμένου στο Δημόσιο Μητρώο του ν.
4449/2017 (ΚΕΦ. Γ΄), στην οποία διαπιστώνεται η πληρότητά τους και πιστοποιείται με αιτιολόγηση βάσει
αυτών και διενεργηθέντος ελέγχου η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της περ. β της παρ. 1 του
άρθρου 5A του ν. 4172/2013, όπως ισχύει και της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 6
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Ε.2004/2021
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν μετά την
τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4607/2019, αναφορικά με τον
κανόνα περιορισμού των τόκων
Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2021
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της Ε.2071/2019 εγκυκλίου μας, με την οποία
κοινοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4607/2019, σας παρέχουμε τις
περαιτέρω διευκρινίσεις:
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με
τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4607/2019, εισήχθηκε ο κανόνας περιορισμού των τόκων (ενσωμάτωση
του άρθρου 4 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). Η
εφαρμογή του άρθρου αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4607/2019, άρχεται για τα
εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν
από την 1.1.2019 και μετά.
2. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού, το υπερβαίνον κόστος δανεισμού
εκπίπτει κατά το φορολογικό έτος στο οποίο προκύπτει και μόνο έως ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%)
των κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του φορολογουμένου.
Με τον νέο κανόνα περιορισμού των τόκων εισάγεται ο νέος όρος «υπερβαίνον κόστος δανεισμού», ο
οποίος αντικαθιστά πλέον τον προηγούμενο όρο «πλεονάζουσες δαπάνες τόκων», που ίσχυε πριν τον ν.
4607/2019.
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Για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 49 του ΚΦΕ, με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου δίδεται ο ορισμός
των εννοιών «υπερβαίνον κόστος δανεισμού» και «κόστος δανεισμού», ενώ με την παρ. 3 δίδεται ο
ορισμός του EBITDA.
Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται σε επίπεδο μεμονωμένων νομικών
προσώπων/οντοτήτων, είτε αυτά ανήκουν σε όμιλο είτε όχι, και ως εκ τούτου, κατά τον υπολογισμό τόσο
του υπερβαίνοντος κόστους δανεισμού όσο και του EBITDA λαμβάνονται υπόψη και οι συναλλαγές του
νομικού προσώπου/ οντότητας με άλλα πρόσωπα του ίδιου ομίλου.
3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 49 του ΚΦΕ ορίζεται ότι ο όρος
«υπερβαίνον κόστος δανεισμού» σημαίνει το ποσό, κατά το οποίο το εκπεστέο κόστος δανεισμού ενός
φορολογουμένου υπερβαίνει τα φορολογητέα έσοδα από τόκους (κατά το άρθρο 37 του ΚΦΕ) και άλλα
οικονομικώς ισοδύναμα φορολογητέα έσοδα (κατά το β' εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 49 του ΚΦΕ,
αντιστοίχως), τα οποία λαμβάνει ο φορολογούμενος, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.
Με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου ορίζεται ότι ο όρος «κόστος δανεισμού» περιλαμβάνει δαπάνες για
τόκους κάθε μορφής χρέους, άλλες δαπάνες οικονομικά ισοδύναμες με τόκους και έξοδα που προκύπτουν
από την άντληση χρηματοδότησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ελληνικό δίκαιο, και αναφέρονται
ενδεικτικά μορφές πληρωμών και είδη τόκων που εμπίπτουν στον εν λόγω ορισμό. Από τα ανωτέρω
προκύπτει ότι με τις νέες διατάξεις του άρθρου 49 διευρύνεται ο ορισμός του κόστους δανεισμού, καθώς
περισσότερες περιπτώσεις δαπανών τόκων εμπίπτουν πλέον στο πεδίο εφαρμογής αυτού,
συμπεριλαμβανομένων των τυχόν τόκων που κεφαλαιοποιούνται, αλλά και των εξόδων δανείων, που
σύμφωνα με το προϊσχύσαν νομοθετικό πλαίσιο και τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1037/2015 εγκύκλιό μας
δεν ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 49.
4. Από τις νέες διατάξεις προκύπτει σαφώς ότι για τον καθορισμό του «υπερβαίνοντος κόστους δανεισμού»
λαμβάνεται υπόψη ο προσδιορισμός των εσόδων και δαπανών που διενεργείται με βάση τις διατάξεις της
φορολογικής νομοθεσίας (χρησιμοποιούνται, δηλαδή, τα φορολογικά ποσά εσόδων και δαπανών τόκων).
Επομένως, κατά τον υπολογισμό του ποσού του υπερβαίνοντος κόστους δανεισμού, για τον προσδιορισμό
των εκπεστέων δαπανών τόκων προηγείται η εφαρμογή των διατάξεων της περ. α' του άρθρου 23 ή του
άρθρου 50 του ΚΦΕ, κατά περίπτωση (σχετ. η ΠΟΛ.1113/2015 εγκύκλιος). Επισημαίνεται, επίσης, ότι
στους εκπεστέους τόκους δεν περιλαμβάνονται οι τόκοι που επιβάλλονται βάσει των διατάξεων του ΚΕΔΕ
και του ΚΦΔ, για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας (σχετ. η ΠΟΛ.1113/2015 εγκύκλιος).
Επιπλέον, όσον αφορά στο ποσό των φορολογητέων εσόδων από τόκους και άλλα οικονομικώς ισοδύναμα
φορολογητέα έσοδα σε αυτά θα συνυπολογίζονται (και άρα για τον προσδιορισμό του υπερβαίνοντος
κόστους δανεισμού θα αφαιρούνται από το ποσό των εκπεστέων δαπανών τόκων) τα φορολογητέα έσοδα
από τόκους, όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του ΚΦΕ (σχετ. η ΠΟΛ.1042/2015
εγκύκλιος), καθώς και άλλα οικονομικώς ισοδύναμα φορολογητέα έσοδα τα οποία λαμβάνει ο
φορολογούμενος (κατά το β' εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 49 του ΚΦΕ, όπως π.χ. έσοδα τόκων από
χρηματοδοτική μίσθωση, κλπ), ενώ δεν θα λαμβάνονται υπόψη τυχόν απαλλασσόμενα έσοδα από τόκους
(π.χ. τόκοι της παρ. 3 του άρθρου 37 του Κ.Φ.Ε.).
5. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 49 του ΚΦΕ ορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των
κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA). Ειδικότερα, τα κέρδη αυτά υπολογίζονται με την
προσθήκη στο φορολογητέο εισόδημα των ποσών που αντιστοιχούν στο υπερβαίνον κόστος δανεισμού και
τις φορολογικές αποσβέσεις, όπως αυτά προκύπτουν μετά τις φορολογικές αναπροσαρμογές που
προβλέπονται στον ΚΦΕ, ενώ δεν συνυπολογίζεται σε αυτά το απαλλασσόμενο από φόρους εισόδημα του
φορολογουμένου.
Ως εκ τούτου, για τον υπολογισμό του EBITDA, για σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 49, λαμβάνονται
υπόψη τα φορολογητέα κέρδη που αναγράφονται στον κωδικό 048 του εντύπου Ν, αφού συναθροιστούν οι
δαπάνες τόκων και αποσβέσεων και αφαιρεθούν τα έσοδα από τόκους, όπως προκύπτουν με βάση τις
διατάξεις του ΚΦΕ.

50 /// www.solcrowe.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

6. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 49 ορίζεται ότι κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1,
αναγνωρίζεται στο φορολογούμενο το δικαίωμα έκπτωσης του υπερβαίνοντος κόστους δανεισμού μέχρι
του ποσού των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ.
Επομένως, με τις νέες διατάξεις προβλέπεται πλέον η πλήρης έκπτωση του πραγματοποιηθέντος
υπερβαίνοντος κόστους δανεισμού μέχρι του ορίου του ποσού των 3.000.000 ευρώ, το οποίο, όπως
προαναφέρθηκε, εφαρμόζεται σε επίπεδο μεμονωμένης οντότητας, λαμβανομένων, δηλαδή, υπόψη και των
συναλλαγών με άλλα πρόσωπα του ίδιου ομίλου. Ειδικότερα, όπως προκύπτει και από την αιτιολογική
έκθεση του ν. 4607/2019, όταν το υπερβαίνον κόστος δανεισμού αντιστοιχεί σε ποσό μεγαλύτερο του
προαναφερόμενου ορίου, εκπίπτει το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ του ορίου των τριών εκατομμυρίων
(3.000.000) ευρώ και του 30% του EBITDA, ενώ στις περιπτώσεις που το υπερβαίνον κόστος δανεισμού
είναι μέχρι 3.000.000 ευρώ, αυτό εκπίπτει στο σύνολό του. Επισημαίνεται ότι με τις προγενέστερες
διατάξεις η δυνατότητα πλήρους έκπτωσης τόκων υφίστατο μόνο εφόσον το ποσό των εγγεγραμμένων στα
βιβλία καθαρών δαπανών τόκων δεν υπερέβαινε το εν λόγω όριο (3.000.000). Πλέον, ο περιορισμός αυτός
καταργήθηκε.
Για την καλύτερη κατανόηση των υφιστάμενων διατάξεων, παραθέτουμε τα ακόλουθα παραδείγματα:
Παρ. 1: Επιχείρηση η οποία εμφανίζει υπερβαίνον κόστος δανεισμού ύψους 3.500.000 ευρώ ενώ,
ταυτόχρονα, το EBITDA της ανέρχεται στο ποσό των 8.000.000 ευρώ πρέπει να συγκρίνει το 30% του
EBITDA (8.000.000 Χ 30% = 2.400.000 ευρώ) με το κατώφλι των 3.000.000 ευρώ και να εκπέσει το
μεγαλύτερο εκ των δύο ποσό, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση το ποσό των 3.000.000 ευρώ,
διατηρώντας δικαίωμα προς μεταφορά σε επόμενο έτος ποσού τόκων ύψους 500.000 ευρώ (3.500.000 3.000.000).
Παρ. 2: Αν το ποσό του EBITDA ανερχόταν στο ύψος των 11.000.000 ευρώ, η εταιρεία πρέπει να συγκρίνει
το 30% του EBITDA (11.000.000 Χ 30%=3.300.000 ευρώ) με το κατώφλι των 3.000.000 ευρώ και να
εκπέσει, αντίστοιχα, το μεγαλύτερο ποσό, δηλαδή το ποσό των 3.300.000 ευρώ, διατηρώντας, παράλληλα,
δικαίωμα προς μεταφορά ποσού τόκων ύψους 200.000 ευρώ (3.500.000-3.300.000).
7. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 49 ορίζεται ότι το υπερβαίνον κόστος
δανεισμού που δεν μπορεί να εκπέσει κατά το τρέχον φορολογικό έτος, με βάση τις παραγράφους 1 έως 5
μεταφέρεται στα επόμενα φορολογικά έτη, χωρίς χρονικό περιορισμό.
Όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση, το προς μεταφορά ποσό εκπίπτει στο πρώτο φορολογικό
έτος στο οποίο το υπερβαίνον κόστος δανεισμού του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας υπολείπεται
του οριζόμενου ποσοστού επί του EBITDA και (εκπίπτει) μέχρι του ποσού αυτού (του 30% του EBITDA),
ενώ τυχόν υπόλοιπα συνεχίζουν να μεταφέρονται σε επόμενα έτη με τον ίδιο τρόπο μέχρι την πλήρη
απόσβεσή τους.
Συνεπώς και στην περίπτωση εφαρμογής της παρ. 6 του άρθρου 49 του ΚΦΕ, το νομικό πρόσωπο/νομική
οντότητα έχει τη δυνατότητα μεταφοράς ποσού από τα προηγούμενα έτη έως τη συμπλήρωση του
ελάχιστου ορίου των 3.000.000 ευρώ, που εκπίπτει πάντα σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 49 του ΚΦΕ
ή μέχρι τη συμπλήρωση του τυχόν μεγαλύτερου ποσού που αντιστοιχεί στο 30% του EBITDA.
Περαιτέρω, για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, παραθέτουμε τα ακόλουθα παραδείγματα:
Παρ. 3: Επιχείρηση με υπερβαίνον κόστος δανεισμού ύψους 3.500.000 ευρώ και 30% του EBITDA ποσού
4.000.000 ευρώ θα εκπέσει ολόκληρο το ποσό του υπερβαίνοντος κόστους δανεισμού και περαιτέρω, έχει
δικαίωμα να μεταφέρει στην ίδια χρήση τυχόν μη εκπιπτόμενες δαπάνες τόκων προηγούμενων ετών μέχρι
του ποσού των 500.000 ευρώ.
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Παρ. 4: Επιχείρηση εμφανίζει το φορολογικό έτος 2019 υπερβαίνον κόστος δανεισμού ύψους 1.000.000
ευρώ, ενώ ταυτόχρονα το 30% του EBITDA ανέρχεται σε 1.800.000 ευρώ. Επομένως, σ' αυτό το
φορολογικό έτος το υπερβαίνον κόστος δανεισμού εκπίπτει κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.4 του
άρθρου 49 και ως εκ τούτου, δεν προκύπτει ποσό προς αναμόρφωση. Ωστόσο, η υπόψη εταιρεία από το
τυχόν υπόλοιπο μη εκπιπτόμενων δαπανών τόκων προηγουμένων ετών δικαιούται να εκπέσει στο ίδιο
φορολογικό έτος (2019) μέχρι το ποσό των 2.000.000 ευρώ (3.000.000 - 1.000.000) και όχι μέχρι του
ποσού των 800.000 ευρώ (1.800.000 -1.000.000).
8. Πέραν των ανωτέρω, στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του
άρθρου 49 του ΚΦΕ σε περίπτωση μετατροπής επιχειρήσεων (με την οποία δεν επέρχεται κατάλυση του
νομικού προσώπου της εταιρείας αλλά μόνο αλλαγή του νομικού τύπου αυτού), καθώς και συγχώνευσης ή
διάσπασης ν.π./ν.ο. (πράξεις που εξομοιώνονται με καθολική διαδοχή), είτε με τις γενικές διατάξεις του
εταιρικού δικαίου είτε με τις διατάξεις των ν.δ. 1297/1972, ν. 2166/1993, ν. 2578/1998 ή ΚΦΕ, το τυχόν
υπόλοιπο μη εκπιπτόμενου υπερβαίνοντος κόστους δανεισμού προηγουμένων ετών των
μετασχηματιζόμενων εταιρειών θα μεταφερθεί προς έκπτωση (χωρίς χρονικό περιορισμό) στην
προερχόμενη από τον μετασχηματισμό εταιρεία, κατ' ανάλογη εφαρμογή της ΠΟΛ.1185/2018 εγκυκλίου.
Ειδικά σε περίπτωση διάσπασης επιχειρήσεων, το μη εκπιπτόμενο υπερβαίνον κόστος δανεισμού θα
μεταφερθεί στη λήπτρια εταιρεία με βάση τα οριζόμενα στο σχέδιο σύμβασης διάσπασης.
9. Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 49 του ΚΦΕ ορίζονται συγκεκριμένες δαπάνες οι οποίες
εξαιρούνται από τον κανόνα περιορισμού των τόκων. Ειδικότερα, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του
άρθρου 49 το υπερβαίνον κόστος δανεισμού που προκύπτει από δάνεια τρίτων τα οποία
χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων δημόσιων έργων υποδομής, όταν ο φορέας
εκμετάλλευσης του έργου, το κόστος δανεισμού, τα περιουσιακά στοιχεία και τα εισοδήματα βρίσκονται όλα
στην Ένωση. Ως μακροπρόθεσμο δημόσιο έργο υποδομής νοείται το έργο που παρέχει, αναβαθμίζει,
εκμεταλλεύεται και/ή συντηρεί περιουσιακό στοιχείο μεγάλης κλίμακας και το οποίο αποτελεί αντικείμενο
σύμβασης κατά την έννοια των διατάξεων των νόμων 4412/2016 (Α' 147) και 4413/2016 (Α' 148) ή αποτελεί
αντικείμενο σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
3389/2005. Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι με την ως άνω διάταξη εξαιρούνται οι δαπάνες που
πραγματοποιούνται από 1.1.2019 και μετά, ανεξάρτητα από την ημερομηνία σύναψης της σχετικής
σύμβασης.
10. Περαιτέρω, με την παρ. 7 του ίδιου άρθρου ορίζονται τα πρόσωπα τα οποία εξαιρούνται από τον
περιορισμό έκπτωσης των τόκων. Στα εξαιρούμενα πρόσωπα περιλαμβάνονται οι χρηματοπιστωτικές
επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 1164/2016/ΕΕ και αναφέρονται ρητά στις
περιπτώσεις α' έως και θ' της παραγράφου αυτής του άρθρου 49. Αντίθετα, δεν εξαιρούνται πλέον από την
εφαρμογή του άρθρου 49 οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης και οι εταιρείες πρακτορείας
επιχειρηματικών απαιτήσεων, όπως ίσχυε με τις προγενέστερες διατάξεις.
11. Τέλος, επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις των δαπανών, που σύμφωνα με τις παρ. 5 και 7 του άρθρου
49 του ΚΦΕ εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του κανόνα περιορισμού των τόκων της παρ. 1 του ίδιου
άρθρου, οι οποίες, ωστόσο, ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 49, όπως ίσχυαν
πριν την τροποποίηση τους με τον ν.4607/2019 (υποκεφαλαιοδότηση), το τυχόν υπολειπόμενο ποσό
δαπανών τόκων που δεν είχε αποσβεστεί μέχρι 31.12.2018 μεταφέρεται προς έκπτωση στα αποτελέσματα
του φορολογικού έτους 2019. Για τα νομικά πρόσωπα/οντότητες που έχουν ήδη υποβάλει δήλωση
φορολογίας εισοδήματος για το εν λόγω έτος υφίσταται η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης
μέσω TAXISnet χωρίς την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 έως 26.02.2021.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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Ε.2194/2020
Παροχή Οδηγιών για τη δυνατότητα ιδίας χρήσης των αντισηπτικών στους χώρους
εργασίας των βιομηχανιών παραγωγής τους
Αθήνα, 4/12 /2020
Σε συνέχεια ερωτημάτων βιομηχανιών/βιοτεχνιών που παράγουν, απολυμαντικά - αντισηπτικά προϊόντα,
για την φορολογική μεταχείριση της ιδιοκατανάλωσης των προϊόντων αυτών στους χώρους εργασίας, στο
πλαίσιο της εφαρμογής αυστηρών πρωτοκόλλων υγιεινής λόγω και των ιδιαίτερων συνθηκών που
επικρατούν εξαιτίας της διασποράς της νόσου COVID 19, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Απαλλάσσεται από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης η αιθυλική αλκοόλη, βάσει των διατάξεων της παρ. 1β)
του άρθρου 83 του ν.2960/2001 (265 Α'), η οποία έχει υποστεί μετουσίωση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές
της Ελληνικής Νομοθεσίας ή της νομοθεσίας άλλου Κράτους Μέλους και χρησιμοποιείται για την
παρασκευή οποιοδήποτε προϊόντος που δεν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση (παραγωγή ποτών).
Για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της νόμιμης χρήσης της κατά τα ανωτέρω απαλλασσόμενης
αιθυλικής αλκοόλης, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της αριθ. Φ.1554/811/17-12-2008 (Β'2694) Α.Υ.Ο.Ο., οι
βιομηχανίες/βιοτεχνίες οι οποίες χρησιμοποιούν την εν λόγω αιθυλική αλκοόλη ως πρώτη ή βοηθητική ύλη
για την παρασκευή οποιοδήποτε προϊόντος που δεν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, μεταξύ των
οποίων και συγκαταλέγονται και κάθε είδους αντισηπτικά προϊόντα, οφείλουν:
α) να τηρούν ειδικό βιβλίο θεωρημένο από το τελωνείο στο οποίο καταχωρούνται καθημερινά οι
παραλαμβανόμενες ποσότητες μετουσιωμένης αλκοόλης, οι χρησιμοποιούμενες ποσότητες για την
παραγωγή των προϊόντων τους με βάση τα οικεία Δελτία Παραγωγής καθώς και οι διατιθέμενες ποσότητες
αυτών με βάση τα σχετικά παραστατικά που προβλέπονται στις διατάξεις του ν.4308/2014 «περί
Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων» [άρθρο 4, παρ.1 της ως άνω Απόφασης]
β) να υποβάλλουν στο τελωνείο ελέγχου και στη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, εντός ενός μηνός από την λήξη
κάθε οικονομικού έτους κατάσταση - δήλωση στην οποία καταγράφονται, μεταξύ άλλων, τα τυχόν
υπόλοιπα της μετουσιωμένης αλκοόλης καθώς και των ετοίμων και ημιέτοιμων προϊόντων κατ' είδος τα
οποία μεταφέρονται στο επόμενο έτος [άρθρο 4 παρ.2 της ως άνω Απόφασης].
Για τη διαπίστωση της νόμιμης χρησιμοποίησης της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, απαιτείται η
απόδειξη αφενός της παραγωγής του τελικού προϊόντος και αφετέρου της διάθεσης αυτού και για το λόγο
αυτό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 της ως άνω Απόφασης, πραγματοποιείται έλεγχος ο οποίος
έγκειται στην επαλήθευση των στοιχείων της ως άνω κατάστασης - δήλωσης σε σύγκριση αφενός με τις
εγγραφές των βιβλίων που τηρεί η βιομηχανία/ βιοτεχνία και αφετέρου με τα αποτελέσματα των φυσικών
ελέγχων που πραγματοποιούνται από την Τελωνειακή και Χημική Υπηρεσία ελέγχου.
Κατόπιν των ανωτέρω, για τη διαπίστωση της νόμιμης χρησιμοποίησης της μετουσιωμένης αιθυλικής
αλκοόλης στην περίπτωση διάθεσης μέρους του τελικού παραγόμενου προϊόντος, το οποίο μπορεί να
τοποθετείται σε συσκευασίες μεγαλύτερες από αυτές που χρησιμοποιούνται για τη διάθεσή του στην αγορά,
για ιδιοκατανάλωση από τις ίδιες τις βιομηχανίες / βιοτεχνίες που το παράγουν, θα πρέπει να τηρούνται οι
διαδικασίες που προβλέπονται στην ανωτέρω Απόφαση καθώς και στη σχετική, για την έκδοση του
προβλεπόμενου για την αυτοπαράδοση των εν λόγω προϊόντων λογιστικού στοιχείου (παραστατικού),
φορολογική νομοθεσία.
Ο Διοικητής Α.Α.Δ.Ε.
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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Ε.2197/2020
Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ.1, 2 και 3 του άρθρου
13 «Παροχές σε είδος» καθώς και των περ.β', ιγ' και ιστ' του άρθρου 14 «Απαλλαγές
εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις» του ν.4172/2013 (A'167) (Κώδικας
Φορολογίας Εισοδήματος, ΚΦΕ), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις
διατάξεις του άρθρου 4 του ν.4646/2019 (Α'201) και του άρθρου 6 του ν.4710/2020,
αντίστοιχα (Α'142).
Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2020
Με αφορμή:
α) την αντικατάσταση των διατάξεων των παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 13 του ν.4172/2013 με το άρθρο 4 του
ν.4646/2019,
β) την αντικατάσταση της περ. β' της παρ.1 του άρθρου 14 του ν.4172/2013 με το άρθρο 6 του
ν.4710/2020,
γ) την προσθήκη της περ. ιγ' στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013 με το άρθρο 5 του ν.4646/2019
και την αντικατάσταση της περίπτωσης αυτής με το άρθρο 6 του ν. 4710/2020 καθώς και
δ) τη νέα περ. ιστ' της παρ.1 του άρθρου 14 του ν.4172/2013, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 6 του
ν.4710/2020,
παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:
Ι. Άρθρο 13 παρ.1 ΚΦΕ
1. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 4 του ν.4646/2019 αντικαθίσταται η παρ.1 του άρθρου 13 του
ΚΦΕ και ορίζεται ότι με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του άρθρου αυτού και
των διατάξεων του άρθρου 14, οποιεσδήποτε παροχές σε είδος λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή
μέτοχος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού κατά την έννοια της περίπτωσης στ' του άρθρου 2 του ΚΦΕ,
συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των
παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά φορολογικό έτος και μόνο για το
υπερβάλλον ποσό.
2. Στις επιφυλάξεις που διατυπώνονται ως προς την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, σύμφωνα με την
αιτιολογική έκθεση του άρθρου 4 του ν.4646/2019, περιλαμβάνονται πλέον, για λόγους συστηματικής
ερμηνείας, και οι διατάξεις του άρθρου 14 του ΚΦΕ, κατά το μέρος που συνδέονται και επηρεάζουν το
ζήτημα των παροχών σε είδος.
3. Περαιτέρω, με τις νέες διατάξεις, κατονομάζονται ρητά τα πρόσωπα που λαμβάνουν παροχές σε είδος
στα οποία περιλαμβάνονται, πέραν των εργαζομένων ή των συγγενικών τους προσώπων και οι εταίροι, οι
μέτοχοι ή τα συγγενικά πρόσωπα αυτών. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η έννοια του «συγγενικού
προσώπου» είναι αυτή που ορίζεται στην περ.στ' του άρθρου 2 του ΚΦΕ (σύζυγος, ανιόντες ή κατιόντες σε
ευθεία γραμμή). Στην έννοια του «συγγενικού προσώπου» περιλαμβάνεται και το μέρος συμφώνου
συμβίωσης, όπως προκύπτει από τη ρητή διατύπωση της αιτιολογικής έκθεσης επί του άρθρου 4 του
ν.4646/2019.
4. Επιπλέον, με τις ως άνω διατάξεις, το όριο των τριακοσίων (300) ευρώ για τις παροχές σε είδος
λειτουργεί πλέον ως αφορολόγητο όριο.
Ειδικότερα, καθίσταται σαφές ότι, εφόσον η αξία της παροχής προς εργαζομένους, εταίρους, μετόχους ή
συγγενικά πρόσωπα αυτών υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ ανά φορολογικό έτος, στο συνυπολογισμό
του φορολογητέου εισοδήματος από μισθωτή εργασία του υπόχρεου φυσικού προσώπου θα ληφθεί υπόψη
μόνο το υπερβάλλον, πέραν των τριακοσίων (300) ευρώ, ποσό της αξίας της παροχής και όχι το σύνολο
αυτής.
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5. Υπενθυμίζεται ότι οι παροχές σε είδος οι οποίες δίνονται στο προσωπικό μίας επιχείρησης σύμφωνα με
επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία για τους
δικαιούχους, δεδομένου ότι αυτές δίνονται προκειμένου να καλύψουν τις εργασιακές ανάγκες των
εργαζομένων της επιχείρησης και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ.1 του άρθρου 13 του ΚΦΕ
(σχετ. η ΠΟΛ.1083/2015 εγκύκλιος).
ΙΙ. Άρθρο 13 παρ.2 ΚΦΕ - Παραχώρηση οχήματος
6. Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 4 του ν.4646/2019 αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρθρου 13 του
ΚΦΕ, αναφορικά με τον υπολογισμό της αξίας παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή
μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός
του φορολογικού έτους, με σκοπό, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική αιτιολογική έκθεση, τον
εξορθολογισμό του τρόπου υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος που προκύπτει από την εν λόγω
παροχή σε είδος.
7. Ο υπολογισμός της παροχής σε είδος με τη μορφή της παραχώρησης οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο
ή μέτοχο, γίνεται πλέον με την εφαρμογή προοδευτικής κλίμακας και όχι ως ποσοστό στο σύνολο της
ΛΤΠΦ του οχήματος.
8. Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, παρατίθεται ακολούθως παράδειγμα υπολογισμού με βάση
την Προοδευτική κλίμακα:
Κλιμάκιο ΛΤΠΦ (ευρώ)

Συντελεστής για υπολογισμό παροχής σε είδος

Ποσό κλιμακίου

0-14.000

4%

Έως 14.000

14.001 - 17.000

20%

3.000

17.001 - 20.000

33%

3.000

20.001 - 25.000

35%

5.000

25.001 - 30.000

37%

5.000

30.001 +

20%

Υπερβάλλον

Συνολική ΛΤΠΦ (ευρώ)

Ποσό παροχής σε είδος ανά κλιμάκιο σε
ευρώ

Σύνολο παροχής σε είδος
σε ευρώ

14.000

560

560

17.000

600

1.160

20.000

990

2.150

25.000

1.750

3.900

30.000

1.850

5.750

Άνω των 30.000 ευρώ

++

++

Για αυτοκίνητο 27.000 ευρώ ΛΤΠΦ η αξία παραχώρησης (παροχή σε είδος) υπολογίζεται ως εξής:
- 3.900 για το τμήμα της ΛΤΠΦ ως 25.000 ευρώ και
- για τις υπολειπόμενες 2.000 ευρώ της ΛΤΠΦ επιπλέον ποσό 2.000 Χ 37% = 740 ευρώ.
Σύνολο: 3.900 + 740 = 4.640 ευρώ.
Αν το όχημα έχει παλαιότητα 5 έτη, τότε η αξία παραχώρησης (4.640 ευρώ) λαμβάνεται μειωμένη κατά 10%
(ήτοι: κατά 464 ευρώ) και διαμορφώνεται σε 4.176 ευρώ.
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9. Ως ΛΤΠΦ του οχήματος, κατά μάρκα, μοντέλο, τύπο, παραλλαγή και έκδοση αυτού, νοείται η τιμή που
προκύπτει από τους υποβαλλόμενους τιμοκαταλόγους στην Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή από τους
επίσημους αντιπροσώπους/διανομείς των οχημάτων ή/και από άλλα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά
ορίζονται στην Α.1203/2019 (Β' 1933) Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ (κατασκευαστές για τα εγχωρίως
παραγόμενα οχήματα, πρόσωπα που διαθέτουν στην ελληνική αγορά οχήματα προερχόμενα από
διασκευή), συμπεριλαμβανομένης και της αξίας του πρόσθετου/προαιρετικού (EXTRA) εξοπλισμού, προ
Φ.Π.Α. και τέλους ταξινόμησης. Συγκεκριμένα, ως ΛΤΠΦ λαμβάνεται η τιμή που αναγράφεται στη
«Βεβαίωση Ανώτατης προτεινόμενης Λιανικής Τιμής προ Φόρων», η οποία χορηγείται από τα ανωτέρω
πρόσωπα. Σε περίπτωση που δε δύναται να χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση, η ΛΤΠΦ λαμβάνεται
εναλλακτικά από την αναγραφόμενη στα οικεία παραστατικά πώλησης αξία, προ Φ.Π.Α. και τέλους
ταξινόμησης, μη συνυπολογιζομένων τυχόν εκπτώσεων που έχουν χορηγηθεί.
10. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, από την παρ. 2 του άρθρου 13 του ΚΦΕ εξαιρούνται, ήτοι
δεν θεωρούνται παροχή σε είδος, τα οχήματα που παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς
σκοπούς και έχουν ΛΤΠΦ έως δέκα επτά χιλιάδες (17.000) ευρώ, αντί δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, η
οποία ίσχυε προ της τροποποίησης της εν λόγω παραγράφου. Αν τα οχήματα αυτά έχουν ΛΤΠΦ άνω των
17.000 ευρώ, τότε για αυτά υπολογίζεται παροχή σε είδος με βάση τη συνολική ΛΤΠΦ.
11. Στην εν λόγω εξαίρεση εμπίπτουν τα οχήματα τα οποία παραχωρούνται από τις επιχειρήσεις σε
συγκεκριμένους πωλητές, τεχνικούς και λοιπούς εργαζομένους, των οποίων η εργασία απαιτεί συχνή
μετακίνηση εκτός των εγκαταστάσεων του εργοδότη (tool cars) και χρησιμοποιούνται για την επιχειρηματική
δραστηριότητα του εργοδότη, ανεξάρτητα αν τα οχήματα αυτά μπορεί να χρησιμοποιούνται από τον
δικαιούχο και εκτός του ωραρίου εργασίας τους.
12. Αντιθέτως, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, εξαιρούνται τα κοινόχρηστα οχήματα (toolcars),
ανεξαρτήτως της ΛΤΠΦ αυτών (ακόμα, δηλαδή, και αν υπερβαίνουν τις 17.000 ευρώ), τα οποία δεν έχουν
παραχωρηθεί σε συγκεκριμένο υπάλληλο ή ομάδες υπαλλήλων, αλλά διατίθενται από την επιχείρηση με
σκοπό να χρησιμοποιούνται εκ περιτροπής από το προσωπικό της, ως αναγκαίο μέσο για τη διεκπεραίωση
της εργασίας που του έχει ανατεθεί (σχετ. το ΔΕΑΦ 1017521 ΕΞ 2018/01-02-2018 έγγραφο).
13. Κατά πάγια θέση της Διοίκησης, αποτελεί παροχή σε είδος (ανεξαρτήτως ΛΤΠΦ) η κατά τα ανωτέρω
προσδιοριζόμενη αξία παραχώρησης των οχημάτων που παρέχονται στους εργαζόμενους λόγω της θέσης
τους π.χ. σε διευθυντές και επιθεωρητές πωλήσεων, τεχνικούς διευθυντές και λοιπά στελέχη (statuscars)
(σχετ. ΠΟΛ.1045/2017 εγκύκλιος).
14. Διευκρινίζεται επίσης ότι οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ΚΦΕ δεν καταλαμβάνουν οχήματα
(ανεξαρτήτως ΛΤΠΦ) από τη χρήση των οποίων δεν προκύπτει όφελος για τον χρήστη. Ενδεικτικά, ως
τέτοια οχήματα, νοούνται τα ακόλουθα:
α) Τα οχήματα δοκιμών (test-drive), που διαθέτουν οι επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων,
β) Τα οχήματα μεταφοράς προσωπικού (π.χ. mini-bus),
γ) Τα οχήματα που χρησιμοποιούν επιχειρήσεις (π.χ. ξενοδοχειακές επιχειρήσεις) για μεταφορά
καλεσμένων ή πελατών τους,
δ) Τα οχήματα τα οποία διαθέτουν οι επιχειρήσεις επισκευής και συντήρησης (service) οχημάτων
προσωρινά σε αντικατάσταση των επισκευαζόμενων,
ε) Τα οχήματα ιδιωτικής χρήσης που χρησιμοποιούνται από τις αεροπορικές εταιρείες και τις επιχειρήσεις
διαχείρισης αεροδρομίων για την εξυπηρέτηση των αεροσκαφών και των επιβατών τους (αυτοκίνητα
πίστας) καθώς και για την μεταφορά VIPS ή προσωπικού
15. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι σε όσες περιπτώσεις ο εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος συμμετέχει στο
κόστος μισθώματος του οχήματος, η αξία της παραχώρησης αυτού δεν είναι δυνατό να μειωθεί καθόσον,
βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, η αξία της παραχώρησης ενός εταιρικού οχήματος
προσδιορίζεται με τρόπο τεκμαρτό, ως ποσοστό της ΛΤΠΦ του εκάστοτε οχήματος, μειούμενη βάσει
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παλαιότητας, χωρίς να προβλέπεται συνάρτηση της αξίας παραχώρησης αυτού με τις πραγματικές
δαπάνες της παραχωρούσας επιχείρησης για το συγκεκριμένο όχημα (σχετ. το ΔΕΑΦ 1017521 ΕΞ
2018/1.2.2018 έγγραφο).
16. Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα έχουν ήδη γίνει δεκτά με την ΠΟΛ.1045/2017 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας.
ΙΙΙ. Άρθρο 14 παρ. 1 περ. β' ΚΦΕ - Δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος για φόρτιση οχήματος μηδενικών ή
χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ
17. Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.4710/2020 αντικαταστάθηκε η περ.β' της παρ.1 του άρθρου 14 του
ΚΦΕ, ώστε στην εξαίρεση από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία να
συμπεριλαμβάνεται και 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. Για την παραπάνω αποζημίωση που
καταβάλλεται σε χρήμα και όχι σε είδος, δεν τίθεται θέμα εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 13 του
ΚΦΕ.
IV. Άρθρο 14 παρ. 1 περ. ιγ' ΚΦΕ - Παραχώρηση οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g
CO2/Km
18. Με τις διατάξεις της περ.ιγ' της παρ.1 του άρθρου 14 του ΚΦΕ, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 5
του ν.4646/2019 και ισχύει μετά την τροποποίησή της με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.4710/2020,
ορίζεται ότι εξαιρείται από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία η αγοραία αξία της
παραχώρησης ενός οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/Km και με Λιανική Τιμή Προ
Φόρων (ΛΤΠΦ) 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 με βάση την κλίμακα των
περιπτώσεων α) έως στ) της παρ. 2 του άρθρου 13. Ως αγοραία αξία για την εφαρμογή της παραγράφου
αυτής λαμβάνεται η ΛΤΠΦ, όπως ορίζεται ανωτέρω, για την εφαρμογή του άρθρου 13 ΚΦΕ.
19. Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ένα όχημα είναι μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g
CO2/Km, λαμβάνεται υπόψη η σχετική ένδειξη στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
20. Επομένως, αν η ΛΤΠΦ του οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες
(40.000) ευρώ, μόνο το υπερβάλλον (το ποσό άνω των 40.000 ευρώ) της ΛΤΠΦ λαμβάνεται υπόψη για να
υπολογισθεί η αξία της παραχώρησης με βάση την κλίμακα των περ.α' έως στ' της παρ. 2 του άρθρου 13
του ΚΦΕ.
Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω τίθεται το ακόλουθο παράδειγμα:
Έστω ότι παραχωρείται σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο όχημα μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g
CO2/Km, με Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. Στην περίπτωση αυτή
εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ΚΦΕ μόνο για την υπερβαίνουσα τις 40.000 ευρώ
αξία της ΛΤΠΦ, ήτοι τις 10.000 ευρώ και όχι για το συνολικό ποσό της ΛΤΠΦ (50.000). Ως αξία
παραχώρησης λαμβάνεται το ποσό των 400 ευρώ (10.000 ΛΤΠΦ με συντελεστή 4%, σύμφωνα με την περ.
α' της παρ. 2 του άρθρου 13 ΚΦΕ).
V. Άρθρο 14 περ.ιστ' ΚΦΕ- Άνευ χρηματικού ανταλλάγματος κόστος φόρτισης επιβατικού
αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/Km στις εγκαταστάσεις του εργοδότη
21. Με τι διατάξεις της περ. ιστ' της παρ.1 του άρθρου 14 του ΚΦΕ, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 6
του ν.4710/2020, ορίζεται ότι εξαιρείται από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία το άνευ
χρηματικού ανταλλάγματος κόστος φόρτισης επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50
g CO2/Km στις εγκαταστάσεις του εργοδότη. Συνεπώς για την εφαρμογή της εξαίρεσης της περίπτωσης
αυτής δεν απαιτείται να εξετάζονται οι προϋποθέσεις της περ.β' του αρθ. 14 του ΚΦΕ για τα έξοδα κίνησης,
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καθώς η αξία αυτής εξαιρείται σε κάθε περίπτωση και περαιτέρω βάσει της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης,
δε θεωρείται παροχή σε είδος του άρθρου 13 του ΚΦΕ.
VI. Άρθρο 13 παρ. 3 ΚΦΕ - Παροχή σε είδος με τη μορφή δανείου
22. Με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 4 του ν.4646/2019 αντικαταστάθηκε η παρ.3 του άρθρου 13 του
ΚΦΕ, αναφορικά με τις παροχές σε είδος με τη μορφή δανείου προς εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα
φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα. Ειδικότερα, με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι σε περίπτωση
παροχής σε είδος με τη μορφή δανείου, ανεξαρτήτως εάν η σύμβαση έχει συναφθεί εγγράφως ή όχι, το
ύψος της παροχής συνίσταται στη διαφορά που προκύπτει μεταξύ των τόκων που θα κατέβαλε ο
εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος στη διάρκεια του ημερολογιακού μήνα κατά τον οποίο έλαβε την παροχή,
εάν το επιτόκιο υπολογισμού των τόκων ήταν το μέσο επιτόκιο αγοράς κατά τον ίδιο μήνα και των τόκων
που τυχόν κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του εν λόγω ημερολογιακού μήνα.
Για τον προσδιορισμό του μέσου επιτοκίου αγοράς ισχύουν τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1034/2014 Απόφαση
Υφυπουργού Οικονομικών.
23. Με τις ως άνω διατάξεις προβλέπεται ρητά ότι, πλέον, ακόμη και στις περιπτώσεις στις οποίες το δάνειο
δεν έχει περιβληθεί τη μορφή έγγραφης συμφωνίας, ως παροχή σε είδος, λαμβάνεται η διαφορά των τόκων
που προκύπτει κατά τα ανωτέρω και όχι το σύνολο του αρχικού κεφαλαίου του δανείου, όπως ίσχυε με τις
προγενέστερες διατάξεις.
24. Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου για την εφαρμογή της διάταξης αυτής εναπόκειται στα μέρη να
αποδείξουν τόσο την ύπαρξη δανείου όσο και τους όρους της δανειακής σύμβασης. Ειδικότερα, για τον
προσδιορισμό της ως άνω διαφοράς τόκων, επί μη ύπαρξης έγγραφης συμφωνίας δανείου, εναπόκειται
στα αντισυμβαλλόμενα μέρη να αποδείξουν τη διάρκεια του δανείου, επιτόκιο, δόσεις, σκοπό κλπ, με
οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (πχ σχετικές εγγραφές στα βιβλία της εργοδότριας επιχείρησης και καταβολή
και επιστροφή του δανείου με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, κλπ).
25. Σε όσες περιπτώσεις δεν υφίσταται έγγραφη σύμβαση δανείου και δεν είναι δυνατό να αποδειχθούν οι
όροι της δανειακής σύμβασης, θεωρείται ότι το δάνειο έχει ληφθεί με μηδενικό επιτόκιο (άτοκο) και ως μέσο
επιτόκιο αγοράς λαμβάνεται το επιτόκιο που ορίζει η Τράπεζα της Ελλάδας για τις υπεραναλήψεις από
τρεχούμενους λογαριασμούς για το μήνα κατά τον οποίο ελήφθη η παροχή (ΠΟΛ.1034/2014 Απόφαση
Υφυπουργού Οικονομικών).
26. Αναφορικά με τις προκαταβολές μισθών, με την ΠΟΛ.1219/2014 εγκύκλιο είχε διευκρινιστεί ότι ποσά
που υπερβαίνουν τους τρεις (3) μισθούς, θεωρούνται δάνειο. Δεδομένου ότι με τις νέες διατάξεις
απαλείφεται η φράση «η προκαταβολή μισθού άνω των τριών (3) μηνών θεωρείται δάνειο», διευκρινίζεται
ότι στο πλαίσιο των νέων διατάξεων προκαταβολές μισθών, ανεξαρτήτως του ύψους τους, δεν θεωρούνται
δάνειο όταν εξοφλούνται στο σύνολό τους, έναντι των αντίστοιχων μελλοντικών μισθών, ήτοι για τους
επόμενους μήνες δεν θα καταβληθούν στον εργαζόμενο οι αποδοχές του, έως ότου αποσβεστεί ολοσχερώς
το ποσό της προκαταβολής. Αντίθετα, σε περίπτωση που οι προκαταβολές μισθών εξοφλούνται δια
μηνιαίων κρατήσεων από τις αποδοχές του εργαζομένου, θεωρούνται δάνειο και ως εκ τούτου συνιστούν
παροχή σε είδος για την οποία εφαρμόζονται τα ως άνω οριζόμενα.
27. Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγμα: Έστω ότι
εργαζόμενος με μηνιαίες αποδοχές 1.000 ευρώ λαμβάνει από τον εργοδότη του τον Μάρτιο ποσό 2.500
ευρώ (2,5 μισθούς) ως προκαταβολή μισθού και συμφωνείται ότι δεν θα του καταβληθούν καθόλου
αποδοχές για τους επόμενους μήνες μέχρι να αποπληρωθεί το εν λόγω ποσό. Πιο συγκεκριμένα, δεν θα
του καταβληθούν αποδοχές για τον Απρίλιο και τον Μάιο ενώ τον Ιούνιο θα λάβει μειωμένες αποδοχές (500
ευρώ).
Στη προκειμένη περίπτωση, το συνολικό ποσό των 2.500 ευρώ δεν θεωρείται δάνειο και ως εκ τούτου δε
συνιστά παροχή σε είδος, καθόσον δεν πραγματοποιείται εξόφληση δια μηνιαίων κρατήσεων, λόγω του ότι
ο εργαζόμενος λαμβάνει αποδοχές, κατά τον τελευταίο μήνα (Ιούνιο) αφότου έχει αποσβεστεί ολοσχερώς το
οφειλόμενο ποσό.
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Για τις προκαταβολές μισθών που συνιστούν δάνειο, κατά τα ανωτέρω, ως μέσο επιτόκιο αγοράς για τον
προσδιορισμό της διαφοράς των τόκων λαμβάνεται το χαμηλότερο από τα επιτόκια κάθε κατηγορίας
δανείου, όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, κατά το μήνα χορήγησης της
προκαταβολής.(ΠΟΛ.1034/2014 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών)
VII. Έναρξη Ισχύος
28. Οι διατάξεις του άρθρου 13 ΚΦΕ, όπως αντικαθίστανται με το άρθρο 4 του ν.4646/2019, εφαρμόζονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν.4646/2019, για τις παροχές σε είδος που
λαμβάνονται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά.Οι διατάξεις των περ. β', ιγ' και ιστ'
της παρ.1 του άρθρου 14, όπως ισχύουν μετά την ψήφιση του άρθρου 6 του ν.4710/2020 εφαρμόζονται,
σύμφωνα με την παρ.44 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 ως αυτή συμπληρώθηκε με τις τις διατάξεις του
αρθ.11 Ν ν.4710/2020, για εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020
και μετά.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ε.2204/2020
Κοινοποίηση και οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 298 του ν. 4738/2020
(Α' 207) για την απαλλαγή των εισοδημάτων του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α' 167)
από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2020
1. Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 298 του ν. 4738/2020 με τις οποίες προστέθηκαν
παράγραφοι 49 και 50 στο άρθρο 72 του ν.4172/2013 (ΚΦΕ). Με τις διατάξεις αυτές, ειδικά για το
φορολογικό έτος 2020 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ΚΦΕ τα
εισοδήματα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, με εξαίρεση τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και
συντάξεις. Για το φορολογικό έτος 2021 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου
43Α ΚΦΕ μόνο τα εισοδήματα που αποκτώνται από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα. Αν το εισόδημα
προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 34 ΚΦΕ, η απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα
φορολογικά έτη 2020 και 2021 παρέχεται εφόσον για τα δύο (2) προηγούμενα, κατά περίπτωση,
φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας
σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34 ΚΦΕ.
Α. Απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020 (παρ. 49
άρθρου 72 του ΚΦΕ)
2. Ειδικότερα, κατά το φορολογικό έτος 2020 δεν επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α
ΚΦΕ στο εισόδημα από τις ακόλουθες κατηγορίες :
α) από «επιχειρηματική δραστηριότητα»,
β) από «κεφάλαιο» (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα και ακίνητη περιουσία) καθώς και γ) από
«υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου».
3. Στα εισοδήματα των ως άνω κατηγοριών περιλαμβάνονται αυτά για τα οποία ο φορολογούμενος
απέκτησε το δικαίωμα είσπραξης στο φορολογικό έτος 2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του
άρθρου 8 του ΚΦΕ και την ΠΟΛ.1223/2015 εγκύκλιο, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την ορθή και
ομοιόμορφη εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων.
4. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ΠΟΛ 1223/2015 εγκύκλιο, στο εισόδημα από μερίσματα, (στην έννοια
των οποίων εμπίπτουν και τα προμερίσματα, καθώς και οι προσωρινές απολήψεις κερδών), δεν
επιβάλλεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ΚΦΕ όταν η λήψη της απόφασης για την
έγκριση της διανομής τους από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας έλαβε
χώρα το φορολογικό έτος 2020. Όσον αφορά την διανομή εκτάκτων αποθεματικών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. καθώς
και τη διανομή κερδών προσωπικών εταιρειών κλπ. που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, ως προς τον χρόνο
απόκτησης και φορολόγησης των εισοδημάτων αυτών έχουν εφαρμογή ομοίως τα οριζόμενα στην ως άνω
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εγκύκλιο. Ακόμα, επισημαίνεται ότι χρόνος απόκτησης του δικαιώματος είσπραξης των διανεμόμενων
κερδών (μερισμάτων) νομικών προσώπων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο θεωρείται η
ημερομηνία κατά την οποία έκλεισε η διαχείριση. Σε κάθε περίπτωση δηλαδή, κρίσιμος για την απαλλαγή
από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το φορολογικό έτος 2020, είναι ο χρόνος απόκτησης του
δικαιώματος είσπραξης των μερισμάτων, και όχι ο χρόνος που προέκυψαν τα κέρδη για το νομικό
πρόσωπο ή τη νομική οντότητα, ή ο χρόνος καταβολής αυτών.
5. Για το φορολογικό έτος 2020 επιβαρύνονται με ειδική εισφορά αλληλεγγύης τα κάθε είδους εισοδήματα
από «μισθωτή εργασία και συντάξεις» κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 12 του ΚΦΕ,
ανεξαρτήτως του τρόπου φορολογίας αυτών (με την κλίμακα του άρθρου 15 ή αυτοτελώς). Επομένως, για
το φορολογικό έτος 2020 επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στις αμοιβές μελών Δ.Σ. της περ. δ' της
παραγράφου 2 του άρθρου 12 ΚΦΕ, καθώς και στο εισόδημα της περ. στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου
12 ΚΦΕ.
6. Από τις ως άνω κοινοποιούμενες διατάξεις προκύπτει ότι αν το εισόδημα φορολογικού έτους 2020
προσδιορίζεται σύμφωνα με τις περ. β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 34 ΚΦΕ, η απαλλαγή της ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης παρέχεται εφόσον για τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε
εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας, σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31,
32, 33 και 34 ΚΦΕ. Κατόπιν τούτων, αν στο φορολογικό έτος 2020 προκύψει προστιθέμενη διαφορά
τεκμηρίων που φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, προκειμένου να μην
επιβληθεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, πρέπει για τα δύο προηγούμενα φορολογικά έτη (2018 και 2019),
είτε να μην υπάρχει προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων είτε αυτή να έχει καλυφθεί έστω και με εκπρόθεσμη
τροποποιητική δήλωση.
Β. Απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 (παρ. 50
άρθρου 72 ΚΦΕ)
7. Αναφορικά με το φορολογικό έτος 2021, η απαλλαγή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα έχει
εφαρμογή αποκλειστικά και μόνο στον ιδιωτικό τομέα για τα εισοδήματα που αποκτώνται από μισθωτή
εργασία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 12 ΚΦΕ.
Ομοίως δε θα επιβληθεί ειδική εισφορά αλληλεγγύης στις αμοιβές μελών Δ.Σ. της περ. δ' της
παραγράφου 2 του άρθρου 12, καθώς και στο εισόδημα της περ. στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του
ΚΦΕ. Συνεπώς, για τα εισοδήματα αυτά από τον Ιανουάριο του 2021 δεν θα πρέπει να διενεργείται
παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης με βάση την παρ. 6 του άρθρου 43Α του ΚΦΕ.
8. Αντιθέτως, παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης διενεργείται στις κάθε είδους συντάξεις από
όποιον φορέα και αν καταβάλλονται. Διευκρινίζεται, περαιτέρω, ότι το ασφάλισμα που καταβάλλεται στο
πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων (περ. ζ' παρ. 3 άρθρου 12 ΚΦΕ ), είτε
καταβάλλεται εφάπαξ είτε με τη μορφή περιοδικής παροχής, αποτελεί εισόδημα από σύνταξη και όχι από
μισθωτή εργασία και ως εκ τούτου δεν απαλλάσσεται της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης ούτε για το
φορολογικό έτος 2020 ούτε για το φορολογικό έτος 2021.
9. Επίσης, κατ' ανάλογη εφαρμογή με τα οριζόμενα για το φορολογικό έτος 2020, αν στο φορολογικό έτος
2021 προκύψει προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων που φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία
(άρθρο 34 παρ. 1 περ. α ) για δικαιούχους απαλλαγής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, προκειμένου να μην
επιβληθεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, πρέπει τα δύο προηγούμενα φορολογικά έτη (2019 και 2020), είτε
να μην υπάρχει προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων είτε αυτή να έχει καλυφθεί έστω και με εκπρόθεσμη
τροποποιητική δήλωση. Στην περίπτωση αυτή, η απαλλαγή στην προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων
χορηγείται μόνο εφόσον ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία από τον ιδιωτικό
τομέα.
10. Διευκρινίζεται, τέλος, ότι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα είναι μόνο όσοι εργάζονται σε φορείς εκτός
δημοσίων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΟΤΑ α' και β' βαθμού και νομικών προσώπων αυτών,
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής
Κυβέρνησης (βλ. και άρθρο 31 παρ. 1 ν. 4756/2020 (Α' 235).
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

60 /// www.solcrowe.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Ε.2205/2020
Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 26 του ν.
4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 15 του
ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α' 201), για τη φορολογική μεταχείριση των επισφαλών απαιτήσεων
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2020
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4646/2019 αντικαταστάθηκε η παράγραφος 4 του άρθρου 26 του
ν.4172/2013 (ΚΦΕ). Οι προϊσχύουσες διατάξεις της παρ. 4 αποτελούν πλέον την περίπτωση α' της
ισχύουσας παρ. 4 του άρθρου 26, ενώ προστέθηκαν και νέες περιπτώσεις β' και γ'. Με τη νέα περίπτωση β'
ρυθμίζεται η διαγραφή απαιτήσεων μικρής αξίας, ενώ με την περίπτωση γ' ρυθμίζεται η διαγραφή
απαιτήσεων στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού συμβιβασμού.
2. Ως προς την έναρξη ισχύος των νέων διατάξεων, σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 66 του ν.
4646/2019, ορίζεται ότι οι διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του ΚΦΕ ισχύουν
για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά, ανεξάρτητα από τον χρόνο κατά τον οποίο
δημιουργήθηκε η απαίτηση, ενώ εφαρμόζονται και στην περίπτωση που έχει ήδη σχηματισθεί πρόβλεψη
μέχρι την έναρξη ισχύος της περ. β'. Οι διατάξεις της περ. γ' της παρ. 4 ισχύουν από την ημερομηνία
δημοσίευσης του ν. 4646/2019, ήτοι από τις 12.12.2019.
Ειδικότερα:
Α. Οριστική διαγραφή απαιτήσεων μικρής αξίας (άρθρο 26 παρ. 4 περ. β')
α. Απαιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγουμένως σχηματισθεί πρόβλεψη επισφαλών
απαιτήσεων
3. Με τη νέα περίπτωση β' ορίζεται ότι απαιτήσεις, το συνολικό ύψος των οποίων, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά αντισυμβαλλόμενο, δύνανται να διαγραφούν
στο φορολογικό έτος εντός του οποίου συμπληρώνονται δώδεκα (12) μήνες από τον χρόνο κατά τον οποίο
κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, χωρίς να έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του
δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των
υποπεριπτώσεων (i) και (ii) της περίπτωσης α' της παρ. 4 του άρθρου 26 του ΚΦΕ και οι οφειλέτες έχουν
λάβει αποδεδειγμένα γνώση της διαγραφής της οφειλής τους, όπου αυτό είναι δυνατόν.
Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων που διαγράφονται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν δύναται να
υπερβαίνει, ανά φορολογικό έτος, ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των απαιτήσεων στο
τέλος της χρήσης.
4. Οι ως άνω διατάξεις εφαρμόζονται για διαγραφές που πραγματοποιούνται εντός του φορολογικού έτους
2020 και επόμενων, ανεξάρτητα από το εάν το δωδεκάμηνο διάστημα συμπληρώνεται εντός του
φορολογικού έτους που πραγματοποιείται η διαγραφή ή έχει συμπληρωθεί σε προγενέστερο φορολογικό
έτος.
5. Με τις νέες διατάξεις δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προβαίνουν σε άμεση διαγραφή
απαιτήσεων κατά οφειλετών τους μικρής αξίας, χωρίς να απαιτείται να έχει σχηματιστεί προηγουμένως
πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων και συνεπώς ανεξάρτητα αν έχουν αναληφθεί ή μη οι κατάλληλες
ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξής τους, αρκεί προηγουμένως να έχει εγγραφεί ποσό
που αντιστοιχεί στην οφειλή ως έσοδο, να έχει διαγραφεί από τα βιβλία του φορολογούμενου και οι
οφειλέτες να έχουν λάβει αποδεδειγμένα γνώση της διαγραφής της οφειλής τους, όπου αυτό είναι δυνατόν.
Το βάρος της απόδειξης για την ενημέρωση του οφειλέτη, όπου αυτό είναι δυνατόν, περί της διαγραφής το
φέρει ο φορολογούμενος, ο οποίος οφείλει να διατηρεί τα σχετικά στοιχεία. Για την απόδειξη ο
φορολογούμενος μπορεί να επικαλεστεί κάθε πρόσφορο μέσο, όπως ενδεικτικά:
(i) το αποδεικτικό αποστολής συστημένης επιστολής στην τελευταία διαθέσιμη διεύθυνση του οφειλέτη,
(ii) το αποδεικτικό επίδοσης εξώδικης επιστολής,
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(iii) το αποδεικτικό επιτυχημένης αποστολής και ανάγνωσης μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κ.λπ.
6. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος επιχείρησε να γνωστοποιήσει στον οφειλέτη τη
διαγραφή, όμως δεν είναι δυνατή η απόδειξη ότι ο οφειλέτης πράγματι έλαβε γνώση της διαγραφής, όπως
π.χ. όταν η επιχείρηση δεν έχει στη διάθεσή της επικαιροποιημένα στοιχεία του υπόψη πελάτη, το ποσό της
διαγραφείσας απαίτησης αναγνωρίζεται για φορολογικούς σκοπούς.
7. Επομένως, σε περίπτωση απαιτήσεων κατά οφειλετών αξίας μέχρι €300 για τις οποίες δεν είχε
σχηματισθεί πρόβλεψη επισφαλούς απαίτησης, οι επιχειρήσεις μπορούν να διαγράψουν οριστικά την
απαίτηση αυτή, υπό τις πιο πάνω προϋποθέσεις και να εκπέσουν το σχετικό ποσό από τα ακαθάριστα
έσοδα του φορολογικού έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή.
8. Το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ το οποίο δύναται να διαγραφεί οριστικά με βάση τις υπόψη
διατάξεις, αφορά το σύνολο της απαίτησης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την οποία η επιχείρηση
δύναται να σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 26, ήτοι με
εξαίρεση τις απαιτήσεις για τις οποίες δεν επιτρέπεται ο σχηματισμός πρόβλεψης, όπως οι περιπτώσεις της
παρ. 2 του άρθρου 26 του ΚΦΕ.
9. Επίσης, το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ εξετάζεται ανά αντισυμβαλλόμενο και όχι ανά απαίτηση,
δηλαδή πρέπει το σύνολο των απαιτήσεων από τον ίδιο οφειλέτη να μην υπερβαίνει το ποσό των €300,
ανεξάρτητα από το πλήθος των συναλλαγών. Για παράδειγμα σε περίπτωση που υφίσταται καταδικαστική
απόφαση κατά οφειλέτη ποσού 3.000 ευρώ και στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης εισπράχθηκε το
ποσό των 2.800 ευρώ, δύναται να διαγραφεί το ανείσπρακτο υπόλοιπο ποσού 200 ευρώ.
10. Το μέρος της διαγραφείσας απαίτησης που αφορά στο ποσό του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, εκπίπτει
από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4172/2013, με την
προϋπόθεση να υπάρχει υποχρέωση απόδοσής του στο Δημόσιο και να έχει ήδη συμπεριληφθεί στη
δήλωση Φ. Π. Α. (αρχική ή τροποποιητική) της οικείας περιόδου (σχετ. η ΠΟΛ.1113/2015 εγκύκλιός μας).
11. Επισημαίνεται ότι το συνολικό ύψος των απαιτήσεων που διαγράφονται κατ' εφαρμογή της περίπτωσης
β' της παρ. 4 του άρθρου 26 του ΚΦΕ, σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό 5% επί
του συνόλου των απαιτήσεων στο τέλος του φορολογικού έτους, όπως αυτές αποτυπώνονται στα βιβλία
(λογιστικά αρχεία) της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων και των προς διαγραφή κατά τα ανωτέρω
απαιτήσεων μικρής αξίας (έως 300 ευρώ). Για την καλύτερη κατανόηση, παρατίθεται το ακόλουθο
παράδειγμα:
Ανώνυμη εταιρεία εμφανίζει σύνολο απαιτήσεων στο τέλος του φορολογικού έτους 100.000 ευρώ. Το
σύνολο των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων αξίας με ΦΠΑ μέχρι 300 ευρώ ανά αντισυμβαλλόμενο ανέρχεται
σε 10.000 ευρώ. Από το ποσό των απαιτήσεων ύψους 10.000 ευρώ η εν λόγω εταιρεία δύναται να
διαγράψει, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περίπτ. Β' της παραγράφου 4 του άρθρου 26, συνολικό ποσό
απαιτήσεων ύψους 5.000 ευρώ (100.000 ευρώ Χ 5%=5.000 ευρώ) καθόσον το συνολικό ποσό των
απαιτήσεων μικρής αξίας που διαγράφονται, δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά φορολογικό έτος ποσοστό 5%
του συνόλου των απαιτήσεων στο τέλος του έτους, συμπεριλαμβανομένων και των προς διαγραφή
απαιτήσεων.
12. Περαιτέρω, και δεδομένου ότι οι υπόψη διατάξεις εφαρμόζονται και στις επιχειρήσεις που τηρούν
απλογραφικά βιβλία, είτε πρόκειται για φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε
για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, θα πρέπει, για την εφαρμογή της υπόψη διάταξης, οι εν λόγω
επιχειρήσεις να παρακολουθούν τις απαιτήσεις τους εξωλογιστικά, τηρώντας καταστάσεις ανά πελάτη ή
χρεώστη στις οποίες να καταχωρούν τις συναλλαγές τους (πωλήσεις, εισπράξεις), έτσι ώστε να είναι
ευχερής η διαπίστωση τόσο του υπολοίπου του κάθε πελάτη ή χρεώστη όσο και του συνόλου των
απαιτήσεων επί του οποίου θα εφαρμοστεί το πιο πάνω όριο (ποσοστό 5%).
β. Απαιτήσεις για τις οποίες έχει προηγουμένως σχηματισθεί πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
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13. Οι διατάξεις της περίπτωσης β' της παρ. 4 του άρθρου 26 του ΚΦΕ, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της
παραγράφου 13 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019 εφαρμόζονται και στην περίπτωση που έχει ήδη
σχηματισθεί πρόβλεψη μέχρι την έναρξη ισχύος του άρθρου 15 του ν.4646/2019.
Επομένως, στην περίπτωση αυτή το ποσό της ήδη σχηματισθείσας πρόβλεψης δύναται να διαγραφεί,
εφόσον έχει προηγουμένως εγγραφεί ποσό που αντιστοιχεί στην οφειλή ως έσοδο και εφόσον οι οφειλέτες
έχουν λάβει αποδεδειγμένα γνώση της διαγραφής της οφειλής τους, όπου αυτό είναι δυνατόν, οπότε και
πληρούνται οι προϋποθέσεις για την διαγραφή της απαίτησης για φορολογικούς σκοπούς, σύμφωνα με την
περ. β' της παρ. 4 του άρθρου 26 του ΚΦΕ, χωρίς να απαιτείται επιπλέον και η ανάληψη όλων των κατά
νόμο ενεργειών για την είσπραξή τους.
14. Περαιτέρω, σε περίπτωση που έχει ήδη σχηματισθεί πρόβλεψη για μέρος μόνο της υπόψη απαίτησης,
το επιπλέον ποσό πέραν της σχηματισθείσας πρόβλεψης δύναται να διαγραφεί.
Β. Οριστική διαγραφή απαιτήσεων στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού συμβιβασμού
(άρθρο 26 παρ. 4 περ. γ')
15. Με τη νέα περίπτωση γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του ΚΦΕ ορίζεται ότι απαιτήσεις που
διαγράφονται στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού συμβιβασμού, ανεξαρτήτως του αν έχει
σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη, δύνανται να διαγραφούν για φορολογικούς σκοπούς, μη εφαρμοζομένων
των διατάξεων της υποπερίπτωσης (iii) της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 26, περί
ανάληψης όλων των κατά νόμο ενεργειών προκειμένου για τη διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων.
Στην περίπτωση και κατά το μέρος που δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη, το σχετικό ποσό της διαγραφής
της απαίτησης εκπίπτει με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22.
Επισημαίνεται ότι η αναφορά στις διατάξεις του άρθρου 22 ΚΦΕ έχει το νόημα ότι η συγκεκριμένη διαγραφή
είναι δυνατή (διενεργείται, δηλαδή, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 ΚΦΕ), ακόμα και αν δεν έχει
σχηματισθεί πρόβλεψη ή κατά το μέρος που δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη, διότι θεωρείται ότι εντάσσεται
στις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές τις επιχείρησης. Η αναφορά στο άρθρο 22 ΚΦΕ δεν συνεπάγεται την
εκ νέου εξέταση των προϋποθέσεων που τίθενται υπό στοιχεία α', β' και γ' του εν λόγω άρθρου, για αυτό
και στην περίπτωση γ' της παρ. 4 του άρθρου 26 ΚΦΕ αναφέρεται ότι η έκπτωση διενεργείται «με βάση»
και όχι «υπό τις προϋποθέσεις» του άρθρου 22 ΚΦΕ.
16. Στις διατάξεις αυτές εμπίπτουν οι απαιτήσεις για τις οποίες η επιχείρηση δύναται να σχηματίσει
πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 26, ήτοι εξαιρουμένων των
απαιτήσεων για τις οποίες δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 26, όπως είναι οι περιπτώσεις της παρ.
2 του άρθρου 26 του ΚΦΕ.
17. Οι διατάξεις της περ. γ' εφαρμόζονται από τη δημοσίευση του νόμου 4646/2019, ήτοι για διαγραφές
απαιτήσεων που πραγματοποιούνται από τις 12.12.2019 και μετά.
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ε.2206/2020
Παροχή οδηγιών σχετικά με τη διενέργεια αποσβέσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου
24 του ν. 4172/2013 (Α' 167), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα άρθρα 14 και 78
του ν. 4646/2019 (Α' 201) και του άρθρου 8 του ν. 4710/2020 (Α' 142)
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2020
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Α. Χρηματοδοτική Μίσθωση
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4646/2019, με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι
διατάξεις της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ), κατά τον προσδιορισμό των
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κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα, οι φορολογικές αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού
εκπίπτουν από τον μισθωτή, σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά την έννοια των Διεθνών
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. δυνάμει του
Κανονισμού 1606/2002 (Δ.Π.Χ.Α. - υποχρεωτική εφαρμογή Δ.Π.Χ.Α.) ή κατά την έννοια των Ελληνικών
Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) του ν. 4308/2014.
Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, με τις υπόψη διατάξεις διευρύνεται η έννοια της χρηματοδοτικής
μίσθωσης για τον υπολογισμό των φορολογικών αποσβέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του
ΚΦΕ. Με τις προϊσχύουσες διατάξεις του άρθρου 24 ΚΦΕ η έννοια της χρηματοδοτικής μίσθωσης
εναρμονιζόταν μόνο με αυτήν των Ε.Λ.Π. Με τις νέες διατάξεις, η έννοια της χρηματοδοτικής μίσθωσης
εναρμονίζεται τόσο με τα ΕΛΠ όσο και με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ, αναλόγως του λογιστικού πλαισίου που ακολουθεί
το κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα.
2. Κρίσιμο στοιχείο για τον χαρακτηρισμό μιας σύμβασης μίσθωσης ως χρηματοδοτικής είναι το εάν
πληρούνται οι σχετικοί όροι που δίνονται με βάση είτε τα ΕΛΠ είτε τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ, ανάλογα με το λογιστικό
πλαίσιο που ακολουθεί το κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα.
Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι η παραπομπή τόσο στα ΕΛΠ όσο και στα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ αφορά μόνο
στην έννοια της χρηματοδοτικής μίσθωσης, ως προς τους συντελεστές αποσβέσεων λαμβάνονται υπόψη οι
συντελεστές της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 (σχετ. η Ε.2080/2019 εγκύκλιος).
Ειδικά για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν ΔΛΠ/ΔΠΧΑ, με δεδομένο ότι με βάση το ΔΠΧΑ 16 (Μισθώσεις
σε ισχύ από 1.1.2019) για τον μισθωτή δεν υφίσταται διάκριση μεταξύ λειτουργικών και χρηματοδοτικών
μισθώσεων και ο ορισμός της χρηματοδοτικής μίσθωσης αφορά μόνο τον εκμισθωτή, επισημαίνεται ότι για
την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων χρησιμοποιείται η έννοια της χρηματοδοτικής μίσθωσης όπως
αυτή ορίζεται από τις διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ για τον εκμισθωτή, προκειμένου για τον χαρακτηρισμό της
εκάστοτε σύμβασης ως χρηματοδοτικής, χωρίς να εξετάζονται οι ειδικότερες ρυθμίσεις των υπόψη
διατάξεων (πρόσωπο, συντελεστής απόσβεσης κλπ).
3. Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, στην περίπτωση που η μίσθωση χαρακτηρίζεται ως χρηματοδοτική με
βάση τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που ορίζονται στις διατάξεις των ΕΛΠ ή των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ, οι
αποσβέσεις διενεργούνται από τον μισθωτή, παρά το γεγονός ότι δεν είναι ο κύριος του παγίου, και όχι από
τον εκμισθωτή. Για τον σκοπό αυτό, ο μισθωτής αναγνωρίζει το μίσθιο ως περιουσιακό του στοιχείο,
πιστώνοντας αντίστοιχα ισόποση υποχρέωση προς τον εκμισθωτή και το πάγιο αντιμετωπίζεται ως πάγιο
κυριότητάς του (ιδιόκτητο). Όσον αφορά στον εκμισθωτή, αυτός θα εμφανίζει ως απαίτησή του έναντι του
μισθωτή την αγοραία αξία του παγίου.
4. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α' της παραγράφου 12 του άρθρου
66 του ν. 4646/2019, για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτονται από την 1.1.2020 και
μετά. Επισημαίνεται ότι για τροποποιήσεις συμβάσεων που λαμβάνουν χώρα μετά την 1.1.2020 και
αφορούν συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν την 1.1.2020, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του
ΚΦΕ, όπως αυτές ίσχυαν κατά τον χρόνο σύναψης της αρχικής μίσθωσης.
5. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όσα έχουν διευκρινισθεί με την Ε.2080/2019 εγκύκλιό μας, με
την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 24 του
ΚΦΕ, αναφορικά με τη διενέργεια αποσβέσεων σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης.
Β. Συντελεστές απόσβεσης για ενίσχυση ηλεκτροκίνησης
6. Με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4710/2020 εισάγεται στον πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 24
ΚΦΕ, νέα κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης «Κατασκευές και εγκαταστάσεις για τη φόρτιση οχημάτων
μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. 2/χλμ» με συντελεστή φορολογικής απόσβεσης 100%. Στην
κατηγορία αυτή εμπίπτουν όλες οι δαπάνες που αφορούν στην αγορά, κατασκευή, εγκατάσταση και
λειτουργία δημόσια ή μη προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50
γρ. CO2/χλμ..
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7. Με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4646/2019 στη στήλη «Κατηγορία
ενεργητικού επιχείρησης» του πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 24 ΚΦΕ, η κατηγορία «Μέσα
μεταφοράς ατόμων», για την οποία οριζόταν συντελεστής απόσβεσης 16%, αντικαθίσταται με τις λέξεις
«Μέσα μεταφοράς ατόμων εκτός από τα μέσα μεταφοράς μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ.
CO2/χλμ.».
Περαιτέρω, με τις διατάξεις των περ. β' και γ' του ίδιου άρθρου και νόμου προστίθενται νέες κατηγορίες
ενεργητικού στον πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του ΚΦΕ, ενώ με τις διατάξεις του άρθρου 8
του ν. 4710/2020 ορίζονται για τις κατηγορίες αυτές αυξημένοι ετήσιοι συντελεστές φορολογικής απόσβεσης
ως εξής:

Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης

Συντελεστής φορολογικής
απόσβεσης
(% ανά φορολογικό έτος)

Μέσα μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων

50%

Μέσα μεταφοράς ατόμων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ

25%

Επομένως, με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 24 όπως ισχύουν μετά τη τροποποίησή τους με
τις διατάξεις των ν. 4646/2019 και ν. 4710/2020, εξακολουθούν να αποσβένονται με συντελεστή 16% τα
μέσα μεταφοράς ατόμων, με εξαίρεση τα μέσα μεταφοράς μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ.
CO2/χλμ., για τα οποία εφαρμόζονται αυξημένοι συντελεστές απόσβεσης, 50% και 25%, αντίστοιχα.
8. Με τις διατάξεις της περ. δ' της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4646/2019 στη στήλη «Κατηγορία
ενεργητικού επιχείρησης» του πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 24 ΚΦΕ, η κατηγορία «Μέσα
Μεταφοράς Εμπορευμάτων», για την οποία οριζόταν συντελεστής απόσβεσης 12%, αντικαθίσταται με τις
λέξεις «Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων εκτός από μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων μηδενικών ή χαμηλών
ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ.».
Περαιτέρω, με τις διατάξεις των περ. ε' και στ' του ίδιου άρθρου και νόμου προστίθενται νέες κατηγορίες
ενεργητικού στον πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του ΚΦΕ, ενώ με τις διατάξεις του άρθρου 8
του ν. 4710/2020 για τις κατηγορίες αυτές ορίζονται αυξημένοι ετήσιοι συντελεστές φορολογικής απόσβεσης
ως εξής:

Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης

Συντελεστής φορολογικής
απόσβεσης
(% ανά φορολογικό έτος)

Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων μηδενικών ρύπων

50%

Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ

25%

Επομένως, με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 24 όπως ισχύουν μετά τη τροποποίησή τους με
τις διατάξεις του ν. 4646/2019 και ν. 4710/2020, εξακολουθούν να αποσβένονται με συντελεστή 12% τα
μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων, με εξαίρεση τα μέσα μεταφοράς μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ.
CO2/χλμ., για τα οποία εφαρμόζονται αυξημένοι συντελεστές απόσβεσης, 50% και 25%, αντίστοιχα.
9. Επίσης, με τις διατάξεις των περ. ζ' και η' της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4646/2019 προστίθενται νέες
κατηγορίες ενεργητικού στον πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του ΚΦΕ, ενώ με τις διατάξεις του
άρθρου 8 του ν. 4710/2020 ορίζονται αυξημένοι ετήσιοι συντελεστές φορολογικής απόσβεσης ως εξής:

Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης

Συντελεστής φορολογικής
απόσβεσης
(% ανά φορολογικό έτος)

Μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων

50%

Μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ

25%
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Επιπλέον, με τις διατάξεις της περ. θ' της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4646/2019 στη στήλη «Κατηγορία
ενεργητικού επιχείρησης» του πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 24 ΚΦΕ, η κατηγορία «αεροσκάφη,
σιδηροδρομικοί συρμοί, πλοία και σκάφη», για την οποία οριζόταν συντελεστής απόσβεσης 5%,
αντικαθίσταται με τις λέξεις «αεροσκάφη, σιδηροδρομικοί συρμοί, πλοία και σκάφη εκτός από μέσα μαζικής
μεταφοράς ατόμων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ.».
Επομένως, με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 24 όπως ισχύουν μετά τη τροποποίησή τους με
τις διατάξεις του ν. 4646/2019 και ν. 4710/2020, εξακολουθούν να αποσβένονται με συντελεστή 5% τα
αεροσκάφη, οι σιδηροδρομικοί συρμοί, τα πλοία και τα σκάφη, με εξαίρεση μέσα μαζικής μεταφοράς
ατόμων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ., για τα οποία εφαρμόζονται αυξημένοι
συντελεστές απόσβεσης, 50% και 25%, αντίστοιχα.
10. Επισημαίνεται ότι προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα οχήματα είναι μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως
50 γρ. CO2/χλμ., λαμβάνονται υπόψη τα αναγραφόμενα στην άδεια κυκλοφορίας αυτών.
11. Με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4710/2020 προστίθεται νέο εδάφιο στην παρ. 4 του άρθρου 24 του
ΚΦΕ, με το οποίο ορίζεται ότι στις περιπτώσεις του πίνακα της παρ. 4 που προβλέπεται συντελεστής
φορολογικής απόσβεσης πενήντα τοις εκατό (50%) ή εκατό τοις εκατό (100%), ήτοι για τις κατηγορίες
ενεργητικού «Κατασκευές και εγκαταστάσεις για τη φόρτιση οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως
50 γρ. CO2/χλμ.», «Μέσα μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων», «Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων
μηδενικών ρύπων» και «Μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων», η επιχείρηση δικαιούται να
χρησιμοποιήσει χαμηλότερο σταθερό συντελεστή για όλα τα έτη απόσβεσης.
Γ. Προσαυξημένη απόσβεση για εταιρικά επιβατικά αυτοκίνητα μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως
50 γρ. CO2/χλμ.
12. Με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4646/2019, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8
του ν. 4710/2020 προστέθηκε νέο εδάφιο στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ΚΦΕ, με το οποίο ορίζεται
ότι για τη δαπάνη απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων, με μέγιστη Λιανική Τιμή
Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως τις 40.000 ευρώ, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα
ακαθάριστα έσοδά της, προσαυξημένης κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και για το υπερβάλλον
ποσό, ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%). Τα αντίστοιχα ποσοστά για αυτοκίνητα χαμηλών ρύπων έως
50 γρ. CO2/χλμ. είναι τριάντα τοις εκατό (30%) και δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
13. Με την υπόψη διάταξη χορηγείται έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων,
προσαυξημένη κατά 50% για τις περιπτώσεις δαπανών απόσβεσης που αφορούν στην αγορά εταιρικών
οχημάτων μηδενικών ρύπων και 25% για τις περιπτώσεις δαπανών απόσβεσης που αφορούν στην αγορά
εταιρικών οχημάτων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ., για τη δαπάνη απόσβεσης που αναλογεί στο
ποσό της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως τις 40.000 ευρώ. Για το ποσό της δαπάνης απόσβεσης
που αναλογεί στο υπερβάλλον των € 40.000 ποσό της ΛΤΠΦ, οι δαπάνες απόσβεσης προσαυξάνονται
κατά 25% και 15%, αντίστοιχα.
Επισημαίνεται ότι την πιο πάνω έκπτωση δικαιούνται όλα τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα
από επιχειρηματική δραστηριότητα, με την προϋπόθεση ότι το αυτοκίνητο θεωρείται πάγιο στοιχείο της
επιχείρησης, καθώς και τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, που διενεργούν δαπάνες απόσβεσης
εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ., ανεξάρτητα από τον
τρόπο τήρησης των βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά).
Διευκρινίζεται ότι η επιπλέον έκπτωση σε ποσοστό 50% και 25%, (ή 30% και 15%, κατά περίπτωση) επί
των υπόψη δαπανών διενεργείται εξωλογιστικά με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στα
έτη απόσβεσης των υπόψη εταιρικών οχημάτων.
14. Παράδειγμα: Ανώνυμη εταιρεία στο φορολογικό έτος 2020 προβαίνει στην αγορά εταιρικού οχήματος
(μέσο μεταφοράς ατόμων) μηδενικών ρύπων αξίας 70.000 ευρώ το οποίο έχει Λ.Τ.Π.Φ. 50.000 ευρώ. Ο
συντελεστής απόσβεσης για το όχημα αυτό ανέρχεται σε 50%, σύμφωνα με τον πίνακα της παρ. 4 του
άρθρου 24 ΚΦΕ. Άρα η απόσβεση διενεργείται σε δυο έτη (στο παράδειγμά μας: στα έτη 2020 και 2021). Η
εταιρεία θα διενεργήσει φορολογική απόσβεση ύψους €35.000 (70.000 Χ 50%) σε καθένα από τα έτη 2020
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και 2021. Επιπλέον δικαιούται να εκπέσει φορολογικά, με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος, επιπλέον απόσβεση συνολικού ύψους € 15.750 σε κάθε ένα από τα έτη αυτά, το οποίο
προκύπτει ως εξής:
50% επί του ποσού της ετήσιας απόσβεσης που αναλογεί στην ΛΤΠΦ έως 40.000 ευρώ
((35.000*40.000/50.000)*50%=14.000), και
25% επί του ποσού της ετήσιας απόσβεσης που αναλογεί στην ΛΤΠΦ που υπερβαίνει το όριο των 40.000
ευρώ, ήτοι στις €10.000 ((35.000*10.000/50.000)*25%=1.750)
Επομένως, η επιχείρηση σε κάθε ένα από τα φορολογικά έτη 2020 και 2021 θα εκπέσει από τα ακαθάριστα
έσοδά της ως απόσβεση το ποσό των 50.750 ευρώ (35.000 ευρώ βάσει συντελεστή του πίνακα της παρ. 4
άρθρου 24 ΚΦΕ, προσαυξημένο κατά 15.750 ευρώ, ήτοι κατά το ποσό που προκύπτει βάσει της κλίμακας
του τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της ίδιας παραγράφου και άρθρου).
Στην περίπτωση κατά την οποία μετά την αφαίρεση των ανωτέρω προσαυξημένων αποσβέσεων που
διενεργούνται εξωλογιστικά προκύψουν ζημίες, αυτές μεταφέρονται για συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη
με βάση τις διατάξεις του άρθρου 27 ΚΦΕ.
15. Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα εταιρικά αυτοκίνητα είναι μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ.
CO2/χλμ., λαμβάνονται υπόψη τα αναγραφόμενα στην άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων, ενώ η ΛΤΠΦ
οχήματος κατά μάρκα, μοντέλο, τύπο, παραλλαγή και έκδοση αυτού, είναι η τιμή που προκύπτει από τους
υποβαλλόμενους τιμοκαταλόγους στην Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή από τους επίσημους
αντιπροσώπους/διανομείς αυτοκινήτων ή άλλα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στην
Α.1203/2019 (Β' 1933) Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, συμπεριλαμβανομένης και της αξίας του
πρόσθετου/προαιρετικού (EXTRA) εξοπλισμού, προ Φ.Π.Α. και τέλους ταξινόμησης και αναγράφεται στη
«Βεβαίωση Ανώτατης προτεινόμενης Λιανικής Τιμής προ Φόρων» που χορηγείται σχετικά από τους
τελευταίους. Σε
περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά δεν δύνανται να χορηγήσουν τη σχετική βεβαίωση, η ΛΤΠΦ λαμβάνεται
εναλλακτικά από την αναγραφόμενη στα οικεία παραστατικά πώλησης αξία, προ Φ.Π.Α. και τέλους
ταξινόμησης, μη συνυπολογιζόμενων τυχόν εκπτώσεων που έχουν χορηγηθεί.
16. Οι πιο πάνω διατάξεις με τις οποίες επήλθαν τροποποιήσεις στην παρ. 4 του άρθρου 24 ΚΦΕ
(Κεφάλαια Β και Γ της παρούσας) εφαρμόζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 46 του άρθρου 72 ΚΦΕ
που προστέθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4710/2020, για δαπάνες απόσβεσης που πραγματοποιούνται στα
φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά. Επομένως, για πάγια που χαρακτηρίζονται ως
μηδενικών ή χαμηλών ρύπων, θα εφαρμοστούν από 1.1.2020 και μετά οι νέοι αυξημένοι συντελεστές
απόσβεσης, ανεξαρτήτως του χρόνου απόκτησης των εν λόγω παγίων.
Δ. Προσαυξημένη απόσβεση για εταιρικά επιβατικά αυτοκίνητα μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως
50 γρ. CO2/χλμ. επιχειρήσεων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε νησιωτικούς δήμους
17. Με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4710/2020 προστέθηκαν εδάφια στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου
24 του ν. 4172/2013 με τα οποία ορίζεται ότι 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 απόσβεσης για αυτοκίνητα χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ.. είναι
τριάντα πέντε (35%) και είκοσι τοις εκατό (20%).
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 θα καθοριστούν με κοινή απόφαση
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των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και των κατά περίπτωση αρμόδιων
Υπουργών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Με βάση τις διατάξεις της παρ. 46 του άρθρου 72 του ΚΦΕ που προστέθηκε με το άρθρο 11 του ν.
4710/2020, οι πιο πάνω διατάξεις έχουν περιορισμένη ισχύ και εφαρμόζονται μόνο για τα πάγια που
αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2020 και 2021. Για τα έτη από το 2022 και μετά ως προς τη διενέργεια
αποσβέσεων εταιρικών οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. θα έχουν ισχύ και για
αυτές τις επιχειρήσεις τα όσα αναφέρονται στα κεφάλαια Β και Γ της παρούσας.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ε.2207/2020
Φορολογική μεταχείριση έκτακτου εσόδου λόγω έκπτωσης σε ποσοστό 25% επί του ΦΠΑ
και των ρυθμισμένων οφειλών, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της από
11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2020
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 1 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 και οι οποίες τροποποιήθηκαν με το άρθρο τρίτο της από
13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 ορίζεται ότι
σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,
όπως προσδιορίζονται με τις αποφάσεις της παρ. 2 του άρθρου 1 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου, εφόσον εξοφλήσουν ολοσχερώς μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020 το συνολικό ποσό της
οφειλής που αντιστοιχεί στην απόδοση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που προκύπτει από τις
δηλώσεις α' τριμήνου του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων και του τρίτου μήνα
του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, παρέχεται το ευεργέτημα του
συμψηφισμού ποσού ίσου με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί της καταβληθείσας οφειλής, με άλλες
οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες
έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά και την 1 η Μαΐου 2020.
2. Στην αιτιολογική έκθεση του ν. 4690/2020 αναφέρεται ότι με τις ως άνω διατάξεις επιδιώκεται η
αντιμετώπιση των αρνητικών οικονομικών συνεπειών που συνεπάγεται η εμφάνιση και διάδοση του
κορωνοϊού COVID-19, με την παροχή διευκόλυνσης στις πληγείσες επιχειρήσεις και κινήτρου για την ταχεία
αποπληρωμή των οφειλών Φ.Π.Α. από τις δηλώσεις α' τριμήνου του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση
απλογραφικών βιβλίων και του τρίτου τριμήνου του 2020 για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών
βιβλίων. Ειδικότερα, παρέχεται στις ανωτέρω επιχειρήσεις το ευεργέτημα του συμψηφισμού ποσού ίσου με
το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί της καταβληθείσας οφειλής, με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή
διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες
καταβολής μετά και την 1η Μαΐου 2020, εφόσον εξοφλήσουν ολοσχερώς μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020 το
συνολικό ποσό της οφειλής που αντιστοιχεί στην απόδοση του Φ.Π.Α.. Παράλληλα, επιδιώκεται η αύξηση
των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού για τον μήνα Απρίλιο 2020 λόγω της καταβολής των οφειλών
από δηλώσεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.
3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 και οι οποίες τροποποιήθηκαν με την παρ.1
του άρθρου 3 του ν.4690/2020 και το άρθρο 36 του ν.4701/2020, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι σε
επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,
καθώς και σε μισθωτούς των επιχειρήσεων αυτών, καθώς και σε φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν
ακίνητα σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19, εκπίπτει ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των δόσεων των βεβαιωμένων στη Φορολογική
Διοίκηση οφειλών τους με ημερομηνία καταβολής από τις 30 Μαρτίου 2020 έως και τις 30 Απριλίου 2020,
εφόσον αυτές καταβάλλονται εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/
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διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, εκπίπτει ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ποσού της δόσης
της ρύθμισης. Από το ευεργέτημα του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι οφειλές από Φ. Π. Α. και
παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής
καταβολής, καθώς και οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και χρέη υπέρ
αλλοδαπού Δημοσίου. Η έκπτωση ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επεκτείνεται και σε
εμπροθέσμως καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων οφειλών και δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων
τμηματικής καταβολής με ημερομηνία καταβολής εντός των μηνών Μαΐου και Ιουνίου 2020 για επιχειρήσεις
και φυσικά πρόσωπα, για τα οποία η προθεσμία καταβολής των εν λόγω οφειλών τους παρατείνεται με τις
αποφάσεις της παρ. 2 του άρθρου 2 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, με την
επιφύλαξη των εξαιρέσεων του προηγουμένου εδαφίου.
Η έκπτωση ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του τέταρτου εδαφίου ισχύει και για οφειλές που
καταβλήθηκαν από τις 11 Μαρτίου 2020 έως και τις 29 Μαρτίου 2020 και διενεργείται μέσω συμψηφισμού
ποσού ίσου με το ποσό της έκπτωσης με άλλες βεβαιωμένες οφειλές, ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων
τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής
μετά από την 1η Ιουνίου 2020.
4. Στην αιτιολογική έκθεση του ν.4690/2020 αναφέρεται ότι με τις ως άνω διατάξεις επιχειρείται η περαιτέρω
στήριξη τόσο των επιχειρήσεων όσο και των φυσικών προσώπων που πλήττονται από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19. Ειδικότερα επεκτείνεται το ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού είκοσι πέντε τοις
εκατό (25%) και σε εμπροθέσμως καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων οφειλών και δόσεις ρυθμίσεων ή
διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής με ημερομηνία καταβολής εντός του μηνός Μαΐου 2020 για
επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, για τα οποία οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στη
Φορολογική Διοίκηση οφειλών που λήγουν ή έληξαν από 1η Μαΐου 2020 έως και 31 Μαΐου 2020
παρατείνονται με τις αποφάσεις της παρ.2 του άρθρου 2 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου. Από το ευεργέτημα, εξαιρούνται οι οφειλές από Φ.Π.Α. και παρακρατούμενους φόρους που
δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης/ διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, καθώς και οφειλές που
προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και χρέη υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου.
5. Με τις διατάξεις της 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. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.1 του
άρθρου 47 του ίδιου ως άνω νόμου ορίζεται ότι σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής κερδών για τα
οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, το ποσό που
διανέμεται ή κεφαλαιοποιείται φορολογείται σε κάθε περίπτωση ως κέρδος από επιχειρηματική
δραστηριότητα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη φορολογικών ζημιών.
6. Το Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης με την αριθ.πρωτ. 834 ΕΞ 23.06.2020 γνωμοδότησή του,
αναφορικά με τον λογιστικό χειρισμό της έκπτωσης σε ποσοστό 25% των ρυθμισμένων οφειλών, στο
πλαίσιο των φορολογικών ελαφρύνσεων λόγω COVID-19, γνωμοδότησε ότι η εν λόγω έκπτωση θα πρέπει
να καταχωρίζεται ως κρατική ενίσχυση (ευεργέτημα). Το έσοδο αυτό θα μπορούσε να καταχωρισθεί ως
έκτακτο έσοδο στον λογαριασμό 81.01 για τις επιχειρήσεις που ακολουθούν το σχέδιο λογαριασμών του
Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου ή στον λογαριασμό 79 «Ασυνήθη έσοδα και κέρδη» του Σχεδίου
Λογαριασμών του ν. 4308/2014.
7. Από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι η ως άνω έκπτωση (έκτακτο έσοδο) με βάση τα
αναφερόμενα στις σχετικές αιτιολογικές εκθέσεις χορηγήθηκε με τη μορφή ευεργετήματος στο πλαίσιο
αντιμετώπισης των αρνητικών οικονομικών συνεπειών που συνεπάγεται η εμφάνιση και διάδοση του
κορωνοϊού COVID-19, δεν έχει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, συνάγεται ότι δεν
αποτελεί φορολογητέο εισόδημα για τις επιχειρήσεις (νομικά πρόσωπα / νομικές οντότητες ή
φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα) που επλήγησαν οικονομικά λόγω
της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Περαιτέρω, με την παρούσα διευκρινίζεται ότι
για το υπόψη έκτακτο έσοδο, σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής του, δεν έχουν εφαρμογή οι
διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013, δεδομένου ότι δεν εμπίπτει στην έννοια του
εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα.
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Ως προς τα φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, οποιοδήποτε όφελος
αποκομίζουν από τη μείωση φορολογικής τους υποχρέωσης προς τη Φορολογική Διοίκηση, δεν
συγκεντρώνει τα εννοιολογικά στοιχεία του εισοδήματος από καμία κατηγορία και συνεπώς δεν
αναγράφεται στη φορολογική τους δήλωση. Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι ειδικά για το φορολογικό έτος 2019
για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες των οποίων το φορολογικό έτος 2019 δεν ταυτίζεται με το
αντίστοιχο ημερολογιακό, ήτοι λήγει σε ημερομηνία μετά την 31/12/2019, το ποσό αυτό καταχωρείται, κατ'
εξαίρεση, στον κωδικό 458 «Υπεραξία από αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου». Επισημαίνεται ότι για τα
παραπάνω νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες τα οποία έχουν ήδη υποβάλει τη δήλωση
φορολογίας εισοδήματος έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση μέσω TAXISnet
χωρίς την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 έως 26.02.2021.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ε.2208/2020
Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που προκύπτει για εργαζόμενο ή εταίρο ή
μέτοχο από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης
απόκτησης μετοχών, καθώς και με τη μορφή μετοχών που του χορηγούνται στο πλαίσιο
προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών, στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη
συγκεκριμένων στόχων ή η επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2020
Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα κατωτέρω:
Α: Δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4646/2019 (Α' 201) αντικαταστάθηκε το άρθρο 13 του ν. 4172/2013
(ΚΦΕ) και τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του εν λόγω άρθρου σχετικά με τις παροχές σε
είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη
μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών.
2. Η βασική τροποποίηση που επέρχεται σε σχέση με τα προϊσχύοντα είναι ότι για να φορολογηθεί ως
εισόδημα από μισθωτή εργασία η αγοραία αξία των παροχών σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή
εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης
απόκτησης μετοχών, θα πρέπει οι μετοχές που αποκτώνται κατά την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης
να μεταβιβαστούν πριν από τη συμπλήρωση κατ' αντιστοιχία του χρονικού διαστήματος που ορίζεται, κατά
περίπτωση, στο άρθρο 42Α του ΚΦΕ (το οποίο προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του ν.
4646/2019). Ειδικότερα, για να φορολογηθεί ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, οι μετοχές θα πρέπει να
μεταβιβαστούν πριν από τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την απόκτηση των
δικαιωμάτων προαίρεσης (άρθρο 42 Α, παρ. 1 ) ή πριν από τη συμπλήρωση τριάντα έξι (36) μηνών από
την απόκτηση των δικαιωμάτων προαίρεσης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις της παρ. 2
του άρθρου 42Α.
Ως χρόνος απόκτησης των δικαιωμάτων προαίρεσης νοείται το χρονικό σημείο που χορηγούνται τα
δικαιώματα από την εταιρεία με βάση το εκάστοτε πρόγραμμα διάθεσης, χρονικό σημείο διεθνώς γνωστό
με τον όρο «grant». Ως μικρή ή πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η οντότητα που πληροί τα κριτήρια των
παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 2 του ν.4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Συναφώς,
διευκρινίζεται ότι οι νεοφυείς επιχειρήσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των υπόψη διατάξεων (της παρ.
2 του άρθρου 42Α) εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται από τις διατάξεις αυτές, ανεξαρτήτως
της εγγραφής τους ή μη στο εθνικό μητρώο νεοφυών επιχειρήσεων (startup) ElevateGreece του
Υπουργείου Ανάπτυξης.
3. Η αγοραία αξία της παροχής προσδιορίζεται κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης,
χρονικό σημείο γνωστό ως exercise, ανεξάρτητα από το εάν υφίσταται ή όχι η εργασιακή σχέση του
δικαιούχου της ωφέλειας κατά το χρόνο αυτό. Η αγοραία αξία άσκησης του δικαιώματος για τις μετοχές των
εισηγμένων εταιρειών είναι η τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο μειωμένη κατά την τιμή
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διάθεσης του δικαιώματος και το εισόδημα προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ της τιμής κλεισίματος της
μετοχής στο χρηματιστήριο την ημέρα της άσκησης του δικαιώματος και της τιμής διάθεσης του
δικαιώματος (προνομιακή τιμή απόκτησης μετοχών). Εάν πρόκειται για μετοχές εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο Αθηνών, χρόνος άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης είναι εκείνος κατά τον οποίο
μεταβιβάζονται οι μετοχές με μεταφορά αυτών στις μερίδες των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων
(Σ.Α.Τ.), καθόσον κατά το χρόνο αυτό μπορεί να αποτιμηθεί η τυχόν ωφέλεια, ως η τιμή κλεισίματος
μειωμένη με την τιμή διάθεσης του δικαιώματος (προνομιακή τιμή) (σχετικό το αριθμ. πρωτ. ΔΕΑΦ 1055728
ΕΞ 2015/23.4.2015 έγγραφο). Για τις μη εισηγμένες μετοχές το εισόδημα προσδιορίζεται ως η διαφορά
μεταξύ της τιμής της μετοχής με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας κατά τον χρόνο άσκησης
του δικαιώματος (εσωτερική αξία της μετοχής) και της τιμής διάθεσης του δικαιώματος (προνομιακή τιμή
απόκτησης μετοχών). Εσωτερική αξία της μετοχής είναι η τρέχουσα αξία του συνόλου των περιουσιακών
στοιχείων της εταιρείας μειωμένη κατά τις υποχρεώσεις της δια τον αριθμό των μετοχών της, όπως αυτά
εμφανίζονται στα βιβλία που τηρεί κατά την ημερομηνία της άσκησης των δικαιωμάτων.
Συνεπώς, είτε πρόκειται για μετοχές εισηγμένες είτε πρόκειται για μετοχές μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο,
το εισόδημα προσδιορίζεται ως η ωφέλεια του εργαζόμενου/ εταίρου/ μετόχου λόγω της απόκτησης
μετοχών της εταιρείας σε προνομιακή τιμή, χαμηλότερη από την αξία της μετοχής την στιγμή της άσκησης
του δικαιώματος.
4. Χρόνος απόκτησης του εισοδήματος αυτού, ως εισόδημα από μισθωτή εργασία (παροχή σε είδος) είναι ο
χρόνος μεταβίβασης των μετοχών που αποκτήθηκαν με την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης, εφόσον
αυτές μεταβιβαστούν πριν από τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) ή τριάντα έξι (36) μηνών από την
απόκτηση των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά περίπτωση, σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω. Ως
μεταβίβαση, για τις ανάγκες εφαρμογής των διατάξεων αυτών, νοείται τόσο η εξ επαχθούς όσο και η από
χαριστική αιτία, συνεπώς όχι μόνο η πώληση, αλλά και η δωρεά, γονική παροχή ή κληρονομιά. Κι αυτό
διότι η τυχόν μεταγενέστερη μεταβίβαση των μετοχών άνευ ανταλλάγματος, δεν αίρει την ωφέλεια που
προέκυψε από την απόκτηση τους σε προνομιακή τιμή. Στην περίπτωση της κληρονομιάς, το εισόδημα
φορολογείται στο όνομα του θανόντος (διότι αποκτήθηκε κατά την άσκηση του δικαιώματος όταν ήταν εν
ζωή) με την υποβολή δήλωσης που θα υποβάλουν οι κληρονόμοι για λογαριασμό του.
5. Περαιτέρω, με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του ν. 4646/2019 προστέθηκε στον ΚΦΕ νέο άρθρο
42Α, στο οποίο ορίζεται (παράγραφος 1) ότι στην περίπτωση που οι μετοχές που αποκτήθηκαν από έναν
εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή δικαιωμάτων
προαίρεσης απόκτησης μετοχών, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος
προαίρεσης και ανεξαρτήτως εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση, μεταβιβαστούν μετά από τη
συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την απόκτηση των δικαιωμάτων προαίρεσης, κατά το
χρόνο πώλησης των μετοχών προκύπτει εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, το οποίο
φορολογείται με συντελεστή 15% (πρώτο εδάφιο άρθρου 43 ν.4172/2013), πλέον εισφοράς αλληλεγγύης.
Επιπλέον, στη παράγραφο 2 του άρθρου 42Α ορίζεται ότι ειδικά το εισόδημα της παρ. 1 του άρθρου αυτού,
που προκύπτει από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο
νεοσύστατη μικρή επιχείρηση ή και πολύ μικρή επιχείρηση υπόκειται στον συντελεστή του δεύτερου
εδαφίου του άρθρου 43, ήτοι 5%, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθοι όροι:
(α) τα ως άνω δικαιώματα αποκτώνται εντός πέντε (5) ετών μετά από τη σύσταση της εταιρείας και
(β) η εταιρεία δεν έχει συσταθεί μέσω συγχώνευσης, και (γ) οι μετοχές μεταβιβαστούν μετά από τη
συμπλήρωση τριάντα έξι (36) μηνών από την απόκτηση των δικαιωμάτων προαίρεσης.
Διευκρινίζεται ότι οι ως άνω προϋποθέσεις α' και β' πρέπει να συντρέχουν κατά τον χρόνο χορήγησης των
δικαιωμάτων προαίρεσης.
Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 42 Α, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 αυτού, ως
υπεραξία ορίζεται η διαφορά μεταξύ της τιμής κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο κατά την ημέρα
άσκησης του δικαιώματος και της τιμής διάθεσης του δικαιώματος για τις μετοχές των εισηγμένων
εταιρειών. Για τις μη εισηγμένες εταιρείες, ως υπεραξία ορίζεται η διαφορά μεταξύ της τιμής της μετοχής με
βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (εσωτερική αξία της μετοχής) κατά τον χρόνο άσκησης
του δικαιώματος και της τιμής διάθεσης του δικαιώματος (προνομιακή τιμή απόκτησης μετοχών).
6. Επιπροσθέτως, με το άρθρο 5 του ν. 4646/2019 προστέθηκε στον ΚΦΕ νέα περίπτωση ιδ' στην παρ. 1
του άρθρου 14, με την οποία ορίζεται ότι από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή υπηρεσία και
συντάξεις εξαιρείται, μεταξύ άλλων, η παροχή σε είδος με τη μορφή μετοχών που λαμβάνει ένας
εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ανεξαρτήτως, εάν συνεχίζει να
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ισχύει η εργασιακή σχέση, εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης και οι μετοχές που αποκτώνται,
μεταβιβαστούν μετά από τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος που, κατά περίπτωση, προβλέπεται
στο άρθρο 42Α, ήτοι είκοσι τεσσάρων (24) ή τριάντα έξι (36) μηνών από την απόκτησή τους.
7. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 42Α, όπως αυτή διαμορφώθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 3 του ν. 4714/2020 (Α' 148), κατά την εφαρμογή του άρθρου αυτού εφαρμόζεται το άρθρο 42
του ΚΦΕ μόνο όπου υπάρχει παραπομπή στις διατάξεις του. Συνεπώς, κατά τον προσδιορισμό του
εισοδήματος που προκύπτει κατά την άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις
του άρθρου 42 του ΚΦΕ, οι οποίες ωστόσο εφαρμόζονται κατά τον προσδιορισμό του κέρδους που
πιθανόν να προκύψει όταν πωληθούν οι μετοχές.
Κι αυτό γιατί στη περίπτωση αυτή, εκτός από την ωφέλεια της απόκτησης μετοχών σε προνομιακή τιμή
(εισόδημα του άρθρου 13 ή 42Α του ΚΦΕ, κατά περίπτωση), αποκτάται κι επιπλέον εισόδημα λόγω της
πώλησης των μετοχών σε ακόμη υψηλότερη αξία από αυτή που είχαν όταν και αποκτήθηκαν οι μετοχές,
ασκώντας τα δικαιώματα (εισόδημα του άρθρου 42 του ΚΦΕ)
Κατά το στάδιο αυτό, όταν δηλαδή πωληθούν οι μετοχές, προσδιορίζεται το τυχόν επιπλέον εισόδημα του
άρθρου 42Α, ως η διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης των μετοχών και της αξίας που είχαν κατά τον χρόνο
κτήσης τους, δηλαδή τον χρόνο που ασκήθηκε το δικαίωμα. Ως τιμή πώλησης λαμβάνεται, αν πρόκειται για
εισηγμένες μετοχές, αυτή που προκύπτει από τα δικαιολογητικά έγγραφα συναλλαγών που εκδίδει η
χρηματιστηριακή εταιρεία ή το πιστωτικό ίδρυμα, ενώ αν πρόκειται για μη εισηγμένες μετοχές, αυτή που
προκύπτει με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας που εκδίδει τους μεταβιβαζόμενους τίτλους
κατά το χρόνο της μεταβίβασης ή το τίμημα ή την αγοραία αξία που αναγράφεται στη σύμβαση
μεταβίβασης, εφόσον αυτό είναι υψηλότερο. Ως αξία κτήσης των πωλούμενων μετοχών, νοείται για τις μεν
μετοχές που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, η τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο την
ημέρα της άσκησης του δικαιώματος, για τις δε μετοχές που δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η τιμή
της μετοχής με βάση τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας (εσωτερική αξία της μετοχής) κατά τον χρόνο άσκησης
του δικαιώματος κι όχι αυτή που πραγματικά κατέβαλλε ο εργαζόμενος κατά την άσκηση των δικαιωμάτων
και την απόκτηση των μετοχών. Κι αυτό διότι η διαφορά μεταξύ της καταβληθείσας αξίας (τιμής διάθεσης
του δικαιώματος) και της αξίας της μετοχής κατά την ημέρα της άσκησης του δικαιώματος έχει ήδη
προσμετρηθεί κατά τον υπολογισμό του εισοδήματος από την άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης
απόκτησης μετοχών (άρθρο 13 § 4 ή άρθρο 42Α ΚΦΕ, κατά περίπτωση).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42, αν πρόκειται για εισηγμένες μετοχές σε χρηματιστήριο και εφόσον
ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό μικρότερο του 0,5%, το πιο
πάνω προσδιοριζόμενο κέρδος από την πώληση των μετοχών είναι αφορολόγητο, και υποχρεωτικά
αναγράφεται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, στον κωδικό 659 - 660 του
Πίνακα 6. Αν πρόκειται για μη εισηγμένες μετοχές σε χρηματιστήριο ή για εισηγμένες, στο μετοχικό
κεφάλαιο των οποίων ο μεταβιβάζων συμμετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 0,5%, το πιο πάνω
προσδιοριζόμενο κέρδος από την πώληση των μετοχών, φορολογείται με συντελεστή δέκα πέντε τοις εκατό
(15%) όπως ορίζει το άρθρο 43 του ΚΦΕ και αναγράφεται στους κωδικούς 829-830 ή 865-866, κατά
περίπτωση, του Υποπίνακα 4.Ε του εντύπου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων
(Ε1).
Σε περίπτωση που κατά την πώληση των μετοχών ο προσδιορισμός της υπεραξίας σύμφωνα με το άρθρο
42 ΚΦΕ καταλήξει σε αρνητικό ποσό, η εν λόγω ζημία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 5 του
εν λόγω άρθρου μεταφέρεται για τα επόμενα πέντε (5) έτη και συμψηφίζεται μόνο με μελλοντικά κέρδη
υπεραξίας, εάν η εταιρεία είναι μη εισηγμένη σε χρηματιστήριο ή αν είναι εισηγμένη και ο μεταβιβάζων
συμμετέχει στο μετοχικό της κεφάλαιο με ποσοστό μεγαλύτερο του μισού τοις εκατό (0,5%). Αν πρόκειται
για εταιρεία εισηγμένη σε χρηματιστήριο και ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό της κεφάλαιο με
ποσοστό μικρότερο του μισού τοις εκατό (0,5%), τότε η ζημιά δεν αναγράφεται στην δήλωση και δεν
μεταφέρεται για συμψηφισμό (ΠΟΛ.1082/2018).
8. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019, οι νέες
διατάξεις εφαρμόζονται για τις παροχές σε είδος που λαμβάνονται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από
01-01-2020 και μετά. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την παράγραφο 53 του άρθρου 72 ΚΦΕ, όπως
προστέθηκε με το άρθρο 14 του ν. 4714/2020, οι παράγραφοι 1, 4 και 5 του άρθρο 42Α εφαρμόζονται για
εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01-01-2020 και μετά,
Ομοίως η παράγραφος 2 του άρθρου 42Α, για τις μη εισηγμένες νεοσύστατες μικρές επιχειρήσεις, ισχύει
για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01-01-2020 και μετά, σύμφωνα με την παράγραφο 15 του άρθρου
66 του ν. 4646/2019.
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9. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, δηλαδή την παράγραφο 4 του άρθρου 13 πριν από
την τροποποίηση του με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4646/2019, τα δικαιώματα προαίρεσης
φορολογούνταν κατά τον χρόνο της άσκησής τους, (ΠΟΛ.1219/2014 εγκύκλιος). Δεδομένου ότι τα
δικαιώματα που ασκήθηκαν μέχρι την 31.12.2019 έχουν ήδη φορολογηθεί κατά την άσκησή τους, συνάγεται
ότι οι νέες διατάξεις καταλαμβάνουν τα δικαιώματα προαίρεσης που ασκούνται μετά την 1.1.2020,
ανεξαρτήτως από το πότε χορηγήθηκαν.
10. Για την πληρέστερη κατανόηση του θέματος, τίθενται ενδεικτικά, τα εξής παραδείγματα:
Α. Η εταιρεία «ΑΛΦΑ Α.Ε.» είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο και χορηγεί στους εργαζόμενους της το
δικαίωμα προαίρεσης απόκτησης μετοχών της αντί 10 ευρώ/μετοχή. Ο εργαζόμενος «ΒΗΤΑ» αποφασίζει
να ασκήσει το δικαίωμά του τον επόμενο χρόνο από τη απόκτησή του, όταν η χρηματιστηριακή αξία της
μετοχής ανέρχεται σε 50 ευρώ κι έτσι αποκτά 100 μετοχές της εταιρείας «ΑΛΦΑ Α.Ε.», καταβάλλοντας
όμως αντί του ποσού 50X100= 5.000 ευρώ που είναι η χρηματιστηριακή αξία των μετοχών εκείνη τη
στιγμή, το ποσό των 10X100= 1.000 ευρώ. Την στιγμή εκείνη προσδιορίζεται η αγοραία αξία της παροχής
από την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης 50-10= 40 ευρώ/μετοχή, δηλαδή 40X100= 4.000 ευρώ, η
οποία στην ουσία αποτελεί την ωφέλειά του εργαζόμενου από την απόκτηση μετοχών αξίας 5.000 ευρώ
στην προνομιακή τιμή των 1.000 ευρώ.
Είκοσι (20) μήνες μετά από την απόκτηση του δικαιώματος προαίρεσης, η χρηματιστηριακή τιμή της
μετοχής ανέρχεται σε 70 ευρώ/μετοχή και ο εργαζόμενος αποφασίζει να πουλήσει τις μετοχές του. Μέχρι
εκείνη τη στιγμή, δεν έχει αποκτηθεί εισόδημα από καμία κατηγορία. Κατά το φορολογικό έτος της
μεταβίβασης των μετοχών αποκτάται εισόδημα από τις εξής κατηγορίες:
• Εισόδημα του άρθρου 13 παρ. 4 του ΚΦΕ (Παροχή σε είδος, δηλαδή εισόδημα από μισθωτή εργασία),
ποσού 4.000 ευρώ που προσδιορίστηκε όπως αναλύθηκε πιο πάνω, πλέον ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
• Εισόδημα του άρθρου 42 του ΚΦΕ (Υπεραξία από μεταβίβαση τίτλων), ποσού (70-50) 20 ευρώ/μετοχή,
σύνολο 20X100 μετοχές = 2.000 ευρώ, το οποίο στο συγκεκριμένο παράδειγμα απαλλάσσεται του φόρου
επειδή ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό μικρότερο του 0,5% αλλά
υπόκειται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
Στο ίδιο παράδειγμα, αν η εταιρεία ήταν μη εισηγμένη σε χρηματιστήριο και η εσωτερική αξία της μετοχής
σύμφωνα με τα ίδια κεφάλαια είναι 50 ευρώ κατά την άσκηση του δικαιώματος και 70 ευρώ κατά την
πώληση των μετοχών, θα προέκυπταν τα ίδια ποσά εισοδημάτων των άρθρων 13 παρ. 4 και 42, αλλά το
εισόδημα του άρθρου 42, θα φορολογείτο με συντελεστή 15%, σύμφωνα με την διάταξη του πρώτου
εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 43 του ΚΦΕ, πλέον εισφοράς αλληλεγγύης.
Β. Η εταιρεία «ΔΕΛΤΑ Α.Ε.» είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο και χορηγεί στους εργαζόμενους της το
δικαίωμα προαίρεσης απόκτησης μετοχών της αντί 20 ευρώ/μετοχή. Ο εργαζόμενος «ΖΗΤΑ» αποφασίζει
να ασκήσει το δικαίωμά του δώδεκα (12) μήνες μετά από την απόκτησή του, έχοντας αποχωρήσει πλέον
από την εταιρεία. Την ημέρα εκείνη η χρηματιστηριακή αξία της μετοχής έχει ανέλθει σε 100 ευρώ κι έτσι
αποκτά 100 μετοχές της εταιρείας «ΔΕΛΤΑ Α.Ε.», καταβάλλοντας όμως αντί του ποσού των 100Χ100=
10.000 ευρώ που είναι η χρηματιστηριακή αξία των μετοχών εκείνη τη στιγμή, το ποσό των 20Χ100= 2.000
ευρώ. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ο εργαζόμενος έχει αποχωρήσει από την εταιρεία, την στιγμή εκείνη
προσδιορίζεται για αυτόν η αγοραία αξία της παροχής από την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης 10020= 80 ευρώ/μετοχή, δηλαδή 80Χ100= 8.000 ευρώ, που στην ουσία αποτελεί την ωφέλειά του από την
απόκτηση μετοχών αξίας 10.000 ευρώ στην προνομιακή τιμή των 2.000 ευρώ.
Τριάντα (30) μήνες μετά από την απόκτηση των δικαιωμάτων, η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής
ανέρχεται σε 500 ευρώ/μετοχή και ο εργαζόμενος αποφασίζει να πουλήσει τις μετοχές του. Μέχρι εκείνη τη
στιγμή, δεν έχει αποκτηθεί εισόδημα από καμία κατηγορία. Κατά το φορολογικό έτος της μεταβίβασης των
μετοχών αποκτάται εισόδημα από τις εξής κατηγορίες:
• Εισόδημα του άρθρου 42Α του ΚΦΕ (Δικαιώματα προαίρεσης), ποσού 8.000 ευρώ που προσδιορίστηκε
με τον τρόπο που αναλύθηκε πιο πάνω. Το εισόδημα αυτό φορολογείται με τον συντελεστή που
προβλέπεται στο άρθρο 43 του ΚΦΕ για την περίπτωση αυτή (15%), καθώς έχει παρέλθει το χρονικό
διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την απόκτηση του δικαιώματος και υπόκειται σε εισφορά
αλληλεγγύης.
• Εισόδημα του άρθρου 42 του ΚΦΕ (Υπεραξία από μεταβίβαση τίτλων), ποσού (500-100) 400
ευρώ/μετοχή, σύνολο 400Χ100 μετοχές = 40.000 ευρώ, το οποίο στο συγκεκριμένο παράδειγμα
απαλλάσσεται του φόρου επειδή ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό
μικρότερο του 0,5%.
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Στο ίδιο παράδειγμα, αν η εταιρεία ήταν μη εισηγμένη σε χρηματιστήριο και η εσωτερική αξία της μετοχής
σύμφωνα με τα ίδια κεφάλαια είναι 100 ευρώ κατά την άσκηση του δικαιώματος και 500 ευρώ κατά την
πώληση των μετοχών, θα προέκυπταν τα ίδια ποσά εισοδημάτων των άρθρων 42Α και 42, αλλά θα άλλαζε
η φορολόγηση του εισοδήματος του άρθρου 42, το οποίο δεν θα ήταν απαλλασσόμενο του φόρου αλλά θα
φορολογείτο με συντελεστή 15%, πλέον εισφοράς αλληλεγγύης.
Γ. Αν η μη εισηγμένη εταιρεία του παραπάνω παραδείγματος ήταν νεοσύστατη μικρή ή πολύ μικρή
επιχείρηση (αν δηλαδή πληρούνταν οι προϋποθέσεις α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 42Α), τότε δεδομένου
ότι δεν θα είχε παρέλθει το χρονικό διάστημα των τριάντα έξι (36) μηνών που προβλέπεται από τις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 42Α του ΚΦΕ, θα προέκυπτε εισόδημα της παρ. 4 του άρθρου 13 του
ΚΦΕ (παροχή σε είδος, δηλαδή εισόδημα από μισθωτή εργασία) ποσού 8.000 ευρώ και εισόδημα του
άρθρου 42 του ΚΦΕ (εισόδημα από υπεραξία κεφαλαίου) ποσού 40.000 ευρώ, το οποίο φορολογείται με
συντελεστή 15% πλέον εισφοράς αλληλεγγύης.
Τέλος αν στο ίδιο παράδειγμα οι μετοχές μεταβιβαστούν σαράντα (40) μήνες από την άσκηση του
δικαιώματος (δηλαδή πληρείται και η προϋπόθεση γ', συνεπώς όλες οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του
άρθρου 42Α) θα προέκυπτε εισόδημα της παρ. 2 του άρθρου 42Α ποσού 8.000 ευρώ, στο οποίο θα
επιβαλλόταν φόρος με βάση το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 43 με συντελεστή 5% κι όχι 15%, πλέον
εισφοράς αλληλεγγύης και επιπλέον εισόδημα του άρθρου 42 του ΚΦΕ (εισόδημα από υπεραξία
κεφαλαίου) ποσού 40.000 ευρώ το οποίο φορολογείται με συντελεστή 15% πλέον εισφοράς αλληλεγγύης.
11. Επιπλέον, για τις ανάγκες της ηλεκτρονικής διασταύρωσης και της παρακολούθησης των εισοδημάτων
αυτών μέχρι την κατά περίπτωση φορολόγησή τους, προκειμένου να διασφαλίσει η Φορολογική Διοίκηση
την ορθή εφαρμογή των διατάξεων, απαιτείται οι εταιρείες που χορηγούν τα δικαιώματα, είτε είναι εκδότριες
των τίτλων είτε όχι (στην περίπτωση που τα δικαιώματα αφορούν τίτλους άλλης συνδεδεμένης Ελληνικής ή
αλλοδαπής εταιρείας), κατά το φορολογικό έτος άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης να χορηγούν στους
εργαζόμενους/εταίρους/μετόχους διακριτή βεβαίωση αποδοχών, σε έντυπη μορφή, με το ποσό που
προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ΚΦΕ, στην οποία θα
αναγράφεται ευκρινώς και η ημερομηνία χορήγησης των δικαιωμάτων. Παράλληλα, οφείλουν να
περιλαμβάνουν το ποσό αυτό στην μηνιαία ηλεκτρονική δήλωση απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου
και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (Α.1099/2019 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ) δίχως να προβαίνουν στην
παρακράτηση και απόδοση των προαναφερθέντων φόρων. Το ποσό αυτό θα προσυμπληρώνεται στην
δήλωση φορολογίας εισοδήματος των δικαιούχων φυσικών προσώπων στο οικείο φορολογικό έτος, για
πληροφοριακούς σκοπούς, καθώς τελεί υπό αίρεση το πότε και το πώς θα φορολογηθεί το εισόδημα αυτό.
12. Τέλος, αποσαφηνίζεται και ότι στις περιπτώσεις του άρθρου 13, παρ. 4, και του άρθρου 42 Α ΚΦΕ
εμπίπτει μόνο η άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών Α.Ε. και όχι η άσκηση των
δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης εταιρικών μεριδίων Ι.Κ.Ε., η οποία φορολογείται σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του ΚΦΕ.
Β: Δωρεάν μετοχές που διατίθενται στο πλαίσιο προγραμμάτων στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση
η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος
13. Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4714/2020 (Α' 148) προστέθηκε νέο εδάφιο ιζ', στην παράγραφο 1
του άρθρου 14 του ΚΦΕ, σύμφωνα με το οποίο από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή
εργασία και συντάξεις εξαιρείται η παροχή σε είδος με τη μορφή δωρεάν μετοχών που λαμβάνει ένας
εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στο πλαίσιο προγραμμάτων στα
οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή η επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος,
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διάθεση των μετοχών. Περαιτέρω, με το άρθρο 14 του ν. 4714/2020
προστέθηκε παράγραφος 52 στο άρθρο 72 του ΚΦΕ, η οποία ορίζει ότι η περ. ιζ' της παρ. 1 του άρθρου
14, εφαρμόζεται για τις παροχές σε είδος που λαμβάνονται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01-012020 και μετά. Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 53 του άρθρου 72 του ΚΦΕ, όπως προστέθηκε με το
άρθρο 14 του ν. 4714/2020, η παράγραφος 3 του άρθρου 42Α εφαρμόζεται για εισοδήματα που
αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01-01-2020 και μετά.
14. Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 42Α ΚΦΕ, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν
με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.4714/2020, το εισόδημα που προκύπτει για έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή
μέτοχο με τη μορφή μετοχών που του χορηγούνται από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στο πλαίσιο
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προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών (ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι συναφή προγράμματα
κινήτρων προς τους εργαζόμενους: restricted Stock Units (RSUs), performance shares ή performance
units, restricted shares plan, matching shares ή employee stock purchase plan, deferred stock κ.α.), στα
οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή η επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος,
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διάθεση των μετοχών, αποτελεί εισόδημα από υπεραξία εφόσον οι
μετοχές μεταβιβαστούν οποτεδήποτε μετά την απόκτησή τους, από τον δικαιούχο του προγράμματος.
Στις περιπτώσεις της δωρεάν διάθεσης μετοχών της παρ. 3 του άρθρου 42Α του ΚΦΕ, η υπεραξία ισούται:
α) για τις μετοχές των εισηγμένων εταιρειών με την τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο κατά
την ημέρα όπου πραγματοποιήθηκε η δωρεάν διάθεση των μετοχών, εφόσον η τιμή πώλησης των μετοχών
είναι ίση ή μικρότερη αυτής. Σε περίπτωση που η τιμή πώλησης είναι μεγαλύτερη από την τιμή κλεισίματος
της μετοχής στο χρηματιστήριο κατά την ημέρα την οποία πραγματοποιήθηκε η δωρεάν διάθεση των
μετοχών, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β' της παρ. 1 του άρθρου
42 του ΚΦΕ,
β) για τις μετοχές των μη εισηγμένων εταιρειών, με την τιμή πώλησης, εφόσον αυτή υπερβαίνει την αξία της
μετοχής, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά τον χρόνο της δωρεάν διάθεσής της, ενώ σε περίπτωση που η
τιμή πώλησης είναι μικρότερη, με την αξία της μετοχής κατά τον χρόνο της δωρεάν διάθεσης.
Περαιτέρω, προστέθηκε με το άρθρο 14 του ν. 4714/2020 παράγραφος 53 στο άρθρο 72 του ΚΦΕ, η οποία
ορίζει ότι οι παρ. 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 42Α του ΚΦΕ εφαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτώνται στα
φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01-01-2020 και μετά.
15. Συνεπώς, με βάση τις νέες διατάξεις, από 01-01-2020 και εξής επιβάλλεται κατά την πώληση
εισηγμένων σε χρηματιστήριο μετοχών που χορηγήθηκαν δωρεάν σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο, φόρος
με τον συντελεστή που ορίζει το άρθρο 43 του ΚΦΕ, δέκα πέντε τοις εκατό (15%), επί της τιμής κλεισίματος
της μετοχής στο χρηματιστήριο κατά την ημέρα όπου πραγματοποιήθηκε η δωρεάν διάθεση των μετοχών.
Στην περίπτωση που η τιμή πώλησης των μετοχών, όπως αυτή καθορίζεται από τα δικαιολογητικά
έγγραφα συναλλαγών που εκδίδει η χρηματιστηριακή εταιρεία ή το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή
οποιοσδήποτε φορέας που διενεργεί συναλλαγές, είναι μεγαλύτερη από την τιμή κλεισίματος της μετοχής
στο χρηματιστήριο κατά την ημέρα την οποία πραγματοποιήθηκε η δωρεάν διάθεση των μετοχών και ο
εργαζόμενος - μεταβιβάζων συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό μικρότερο του 0,5%, το
υπερβάλλον ποσό δηλώνεται ως απαλλασσόμενο του φόρου εισόδημα, στους κωδικούς 659-660 του
Πίνακα 6 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) και του επιβάλλεται ειδική
εισφορά αλληλεγγύης.
Αν ο εργαζόμενος/εταίρος/μέτοχος - μεταβιβάζων συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό
μεγαλύτερο του 0,5%, το υπερβάλλον ποσό δηλώνεται στους κωδικούς 829-830 ή 865-866, κατά
περίπτωση, του Υποπίνακα 4.Ε του εντύπου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων
(Ε1), ως εισόδημα του άρθρου 42 του ΚΦΕ. Το εισόδημα αυτό φορολογείται με τον συντελεστή δεκαπέντε
τοις εκατό (15%) του πρώτου εδαφίου του άρθρου 43 του ΚΦΕ και επιβάλλεται σε αυτό και ειδική εισφορά
αλληλεγγύης.
16. Περαιτέρω, κατά την πώληση μη εισηγμένων σε χρηματιστήριο μετοχών που χορηγήθηκαν δωρεάν σε
εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο, από 01-01-2020 και εξής επιβάλλεται, φόρος με τον συντελεστή που ορίζει
το άρθρο 43 του ΚΦΕ, δέκα πέντε τοις εκατό (15%) επί:
• της τιμής πώλησης των μετοχών, η οποία είναι αυτή που αναγράφεται στη σύμβαση μεταβίβασής τους, αν
αυτή υπερβαίνει την αξία των μετοχών που προσδιορίστηκε κατά τον χρόνο της δωρεάν διάθεσής τους ή
• της αξίας των μετοχών κατά τον χρόνο της δωρεάν διάθεσής τους, η οποία προσδιορίζεται με βάση την
αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (εσωτερική αξία της μετοχής), αν η τιμή πώλησής τους είναι
μικρότερη από την αξία που προσδιορίστηκε κατά τον χρόνο της δωρεάν διάθεσής τους.
17. Για την πληρέστερη κατανόηση του θέματος, τίθενται τα εξής παραδείγματα:
Α. Στο πλαίσιο προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών ο εργαζόμενος «Ε» έλαβε το 2020 από την
εταιρεία που εργάζεται «ΘΗΤΑ Α.Ε.» 100 δωρεάν μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο, λόγω επίτευξής
των στόχων που του είχαν τεθεί, αξίας 30 ευρώ η μία. Στο σημείο αυτό δεν αποκτάται εισόδημα από τον
εργαζόμενο. Ο εργαζόμενος αποφασίζει να πουλήσει τις μετοχές αυτές εντός του 2022, όταν η αξία της
μετοχής ανέρχεται σε 50 ευρώ. Αποκτά λοιπόν εισόδημα του άρθρου 42Α του ΚΦΕ (Εισόδημα από
υπεραξία) το οποίο φορολογείται εντός του 2022 και προσδιορίζεται ως εξής: 100 μετοχές Χ 30 ευρώ =
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3.000 ευρώ αξία των μετοχών στο χρηματιστήριο κατά την ημέρα όπου πραγματοποιήθηκε η δωρεάν
διάθεση των μετοχών, η οποία φορολογείται με συντελεστή 15%, πλέον εισφοράς αλληλεγγύης.
Επιπλέον, ο εργαζόμενος αυτός αποκτά και εισόδημα του άρθρου 42 του ΚΦΕ (50-30) Χ 100 μετοχές =
2.000 ευρώ, επειδή η τιμή πώλησης είναι μεγαλύτερη από την τιμή κλεισίματος της μετοχής στο
χρηματιστήριο κατά την ημέρα την οποία πραγματοποιήθηκε η δωρεάν διάθεση των μετοχών.
Επειδή το υπερβάλλον αυτό ποσό των 2.000 ευρώ φορολογείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β'
της παρ. 1 του άρθρου 42 του ΚΦΕ, εξετάζεται το ποσοστό συμμετοχής του εργαζόμενου στην εταιρεία και
κατά περίπτωση είτε φορολογείται με συντελεστή 15% είτε απαλλάσσεται του φόρου (όχι όμως και της
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης).
Β. Στο πλαίσιο προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών ο εργαζόμενος «Μ» έλαβε το 2020 από την
εταιρεία που εργάζεται «ΣΙΓΜΑ Α.Ε.» 100 δωρεάν μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο, λόγω επίτευξής
των στόχων που του είχαν τεθεί, αξίας 50 ευρώ η μία. Στο σημείο αυτό δεν αποκτάται εισόδημα από τον
εργαζόμενο. Ο εργαζόμενος αποφασίζει να πουλήσει τις μετοχές αυτές εντός του ίδιου φορολογικού έτους,
αλλά η αξία της μετοχής είχε πέσει σε 30 ευρώ. Αποκτά λοιπόν εισόδημα του άρθρου 42Α του ΚΦΕ
(Εισόδημα από υπεραξία) το οποίο φορολογείται εντός του 2020 και προσδιορίζεται ως εξής: 100 μετοχές Χ
50 ευρώ = 5.000 αξία των μετοχών στο χρηματιστήριο κατά την ημέρα όπου πραγματοποιήθηκε η δωρεάν
διάθεση των μετοχών, το οποίο φορολογείται με συντελεστή 15%, πλέον εισφοράς αλληλεγγύης.
Ο εργαζόμενος αυτός δεν αποκτά επιπλέον εισόδημα του άρθρου 42 του ΚΦΕ, λόγω του γεγονότος ότι η
τιμή πώλησης είναι χαμηλότερη από την τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο κατά την ημέρα
την οποία πραγματοποιήθηκε η δωρεάν διάθεση των μετοχών.
Γ. Στο πλαίσιο προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών ο εργαζόμενος «Ζ» έλαβε το 2020 από την
εταιρεία που εργάζεται «ΚΑΠΠΑ Α.Ε.» 100 δωρεάν μετοχές μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο, λόγω
επίτευξής των στόχων που του είχαν τεθεί, αξίας 30 ευρώ η μία. Στο σημείο αυτό δεν αποκτάται εισόδημα
από τον εργαζόμενο. Ο εργαζόμενος αποφασίζει να πουλήσει τις μετοχές αυτές την επόμενη ημέρα, σε τιμή
50 ευρώ/ μετοχή, η οποία είναι υψηλότερη από την αξία που είχαν οι μετοχές όταν τις απέκτησε.
Προσδιορίζεται, λοιπόν, μόνο εισόδημα του άρθρου 42Α του ΚΦΕ (Εισόδημα από υπεραξία), το οποίο
φορολογείται εντός του 2020, ως εξής: 100 μετοχές Χ 50 ευρώ = 5.000 ευρώ αξία πώλησης, το οποίο
φορολογείται με συντελεστή 15%.
Εισόδημα της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 42 του ΚΦΕ δεν αποκτάται, καθώς αυτό δεν προβλέπεται από
την περ. β' της παρ. 4 του άρθρου 42Α ΚΦΕ.
Δ. Στο πλαίσιο προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών ο εργαζόμενος «Χ» έλαβε το 2020 από την
εταιρεία που εργάζεται «ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε.» 100 δωρεάν μετοχές μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο, λόγω
επίτευξής των στόχων που του είχαν τεθεί, αξίας 30 ευρώ η μία. Στο σημείο αυτό δεν αποκτάται εισόδημα
από τον εργαζόμενο. Ο εργαζόμενος αποφασίζει να πουλήσει τις μετοχές αυτές εντός του 2021, ωστόσο τις
πούλησε σε τιμή χαμηλότερη από την αξία των μετοχών κατά την ημέρα που τις απέκτησε, σε τιμή 20 ευρώ
/ μετοχή. Προσδιορίζεται, λοιπόν, μόνο εισόδημα του άρθρου 42Α του ΚΦΕ (Εισόδημα από υπεραξία) το
οποίο φορολογείται εντός του ίδιου φορολογικού έτους και προσδιορίζεται ως εξής: 100 μετοχές Χ 30 ευρώ
= 3.000 ευρώ αξία των μετοχών κατά την ημέρα όπου πραγματοποιήθηκε η δωρεάν διάθεση των μετοχών,
το οποίο φορολογείται με συντελεστή 15%.
18. Για τις ανάγκες της ηλεκτρονικής διασταύρωσης και της παρακολούθησης των εισοδημάτων αυτών
μέχρι την κατά περίπτωση φορολόγησή τους, προκειμένου να διασφαλίσει η Φορολογική Διοίκηση την
ορθή εφαρμογή των διατάξεων, απαιτείται οι εταιρείες είτε είναι εκδότριες των τίτλων είτε όχι (στην
περίπτωση που τα δικαιώματα αφορούν τίτλους άλλης συνδεδεμένης Ελληνικής ή αλλοδαπής εταιρείας),
κατά το φορολογικό έτος που διατίθενται οι δωρεάν μετοχές, να χορηγούν στους
εργαζόμενους/εταίρους/μετόχους διακριτή βεβαίωση αποδοχών, σε έντυπη μορφή, με τον αριθμό των
μετοχών που χορήγησαν και την αξία των μετοχών κατά τον χρόνο της δωρεάν διάθεσής τους.
Παράλληλα, οφείλουν να περιλαμβάνουν το ποσό αυτό στην μηνιαία ηλεκτρονική δήλωση απόδοσης του
παρακρατούμενου φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (Α.1099/2019 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ,
όπως ισχύει) δίχως να προβαίνουν σε παρακράτηση και απόδοση φόρου. Το ποσό αυτό θα
προσυμπληρώνεται στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος των δικαιούχων φυσικών προσώπων στο
οικείο φορολογικό έτος για πληροφοριακούς λόγους, καθώς τελεί υπό αίρεση το πότε και το πώς θα
φορολογηθεί το εισόδημα αυτό.
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Γ. Χορήγηση δικαιωμάτων προαίρεσης και δωρεάν μετοχών σε εργαζόμενους θυγατρικών
εταιρειών
19. Ως εισόδημα κατά περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 13 ή του άρθρου 42Α του ΚΦΕ θεωρείται
και αυτό που προέρχεται από προγράμματα διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών
συνδεδεμένων (ημεδαπών και αλλοδαπών) εταιρειών κατ' αναλογία των όσων ορίζονται στο άρθρο 32 του
ν. 4308/2014 (σχετ. ΔΕΑΦ Α 1061179 ΕΞ 2015/5.5.2015). Ομοίως, ως εισόδημα του άρθρου 42Α θεωρείται
και
αυτό
που
προέρχεται
από
προγράμματα
διάθεσης
δωρεάν
μετοχών
σε
εργαζόμενους/εταίρους/μετόχους συνδεδεμένων (ημεδαπών και αλλοδαπών) εταιρειών κατ' αναλογία των
όσων ορίζονται στο άρθρο 32 του ν. 4308/2014.
20. Επισημαίνεται για όλα τα ανωτέρω οριζόμενα (παρ. 1-19 της παρούσας) ότι με τις διατάξεις του άρθρου
298 του ν. 4738/2020 (Α' 207), ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά
αλληλεγγύης τα εισοδήματα από κεφάλαιο και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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ΙΙ. ΚΦΔ (Ν. 4174/2013)
Α.1264/2020
Παράταση της προθεσμίας υποβολής της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων
Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και της δήλωσης λύσης της μίσθωσης του άρθρου 9,
καθώς και της προθεσμίας της παρ. 8 του άρθρου 11 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 (Β'
3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4 Δεκεμβρίου 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4174/2013 (Α' 170) περί παροχής πληροφοριών από τρίτους, όπως
ισχύουν, β) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου 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) της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β'4738),
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 παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, 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 2020/17.1.2020 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 τις υπό στοιχεία Α. 1139/2020 (Β'
2269), Α 1243/2020 (Β' 4914) και Α 1253/2020 (Β' 5180) αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και ισχύει.
4. Την υπό στοιχεία Α.1209/2020 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., 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» (Β' 4099).
5. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων για υποβολή της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων
Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» ή της δήλωσης λύσης, καθώς και των υπόχρεων που λαμβάνουν
ειδοποίηση για διορθωτική υποβολή της «Δήλωσης Covid» ή της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων
Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας».
6. 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
Παρατείνεται μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2021 η προθεσμία για την υποβολή των «Δηλώσεων
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», αρχικών ή τροποποιητικών, λόγω σιωπηρής
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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 31η Ιανουαρίου 2021 την ημερομηνία
της λύσης, διαφορετικά η συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι είναι σε ισχύ.
Άρθρο 2
Η προθεσμία της παρ. 8 του άρθρου 11 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 απόφασης του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.
Άρθρο 3
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2020
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Α.1265/2020
Τροποποίηση-Συμπλήρωση των υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013
(Β' 3398) αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί Αποδεικτικού
Ενημερότητας και Βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως
ισχύουν.
3 Δεκεμβρίου 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α' 170),
όπως ισχύουν.
2. Τις αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274/27.12.2013, περί
αποδεικτικού ενημερότητας και ΠΟΛ.1275/27.12.2013, περί βεβαίωσης οφειλής (Β' 3398), όπως ισχύουν.
3. Την υπό στοιχεία Α.1173/21.07.2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση και
συμπλήρωση της αριθ. 1027320/678/0006Β/24-2-1998 (Β' 196) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών
"Τύπος και περιεχόμενο των χρησιμοποιουμένων από τη Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου εντύπων στα υποσυστήματα
"Έσοδα-Έξοδα'' και "Δικαστικών Ενεργειών'' του ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας
(Ο.Π.Σ.Φ. ή TAXIS), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει”» (Β' 3207).
4. 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).
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5. 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.
6. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.01.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β' 130 και Β'372), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της
παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.
7. 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 της θητείας του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ' αρ. 5294/2020 απόφαση
Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
8. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859ΕΞ 2020 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β'4738), όπως ισχύει.
9. Την ανάγκη τροποποίησης των αποφάσεων περί αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής,
ώστε οι φορείς στους οποίους προσκομίζεται το αποδεικτικό ενημερότητας/βεβαίωση οφειλής, να ελέγχουν
την εγκυρότητα των εντύπων, στα πλαίσια διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου και αποφυγής του
κινδύνου παραποίησης αυτών.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ, αποφασίζουμε:
1. Στο άρθρο 2 της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274/2013 απόφασης προστίθεται παράγραφος η' ως εξής:
η) «Δεν απαιτείται προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας εάν πρόκειται για διανομή ή ανταλλαγή κοινών
ακινήτων, σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας ή τροποποίηση αυτών, εφόσον τουλάχιστον ένας από
τους συμβαλλόμενους στις ως άνω πράξεις είναι το Ελληνικό Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α., υπό την
προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης- θα αποκτήσει εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου αξίας τουλάχιστον ίσης και
όχι μεγαλύτερης κατά ποσοστό 10% της αξίας του εμπράγματου δικαιώματος που είχε, όπως αυτή
προσδιορίζεται για την επιβολή του φόρου μεταβίβασης ακινήτων».
2. α) Στην παρ. 2 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274/2013 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων προστίθεται περίπτωση δ, ως εξής:
«δ. η επισήμανση “Η εγκυρότητα ελέγχεται στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ στη διεύθυνση https://www.
aade.gr/polites/egkyrotita/egkyrotita- apodeiktikoy-enimerotitas".».
β) Η παρ. 4 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274/2013 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Τα έντυπα του αποδεικτικού ενημερότητας φέρουν ενιαία και συνεχή αρίθμηση.».
γ) Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274/2013 απόφασης Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Το αποδεικτικό ενημερότητας δύναται να χορηγείται στο φορολογούμενο ψηφιακά μέσω της εφαρμογής
«Ψηφιακή Κοινοποίηση» της προσωποποιημένης πληροφόρησης του TAXISnet στην οποία ο
φορολογούμενος έχει πρόσβαση με τους προσωπικούς του κωδικούς. Το αποδεικτικό, όπως αυτό
αναρτάται στην ως άνω εφαρμογή, επέχει θέση πρωτοτύπου.».
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δ) Στο άρθρο 9 της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274/2013 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:
«Οι φορείς στους οποίους προσκομίζεται το αποδεικτικό ενημερότητας υποχρεούνται να ελέγξουν την
εγκυρότητα
αυτού
μέσω
του
διαδικτυακού
τόπου
της
ΑΑΔΕ
στη
διεύθυνση
https://www.aade.gr/polites/egkyrotita/ egkyrotita- apodeiktikoy-enimerotitas.».
ε) Στην υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, μετά το άρθρο
3 προστίθεται άρθρο 3A' ως εξής:
«Άρθρο 3A'»
Χορήγηση αποδεικτικού για ενημερότητα σε παρελθόντα χρόνο
«Ειδικά, εφόσον το αποδεικτικό χορηγείται μόνο για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης εκτέλεσης
δημοσίων έργων ή προμηθειών από το Δημόσιο Τομέα, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου, η
φορολογική διοίκηση δύναται να εκδίδει αποδεικτικό που βεβαιώνει ότι σε ορισμένο χρονικό σημείο στο
παρελθόν και όχι πέραν των τριών (3) μηνών από τον χρόνο της έκδοσής του, πληρούνταν οι όροι των
παραγράφων 1,2,3 και 4 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α' 170) και της παρούσας απόφασης. Η
ημερομηνία έναρξης ισχύος και η ημερομηνία λήξης ισχύος αυτού θα είναι ταυτόσημη με την ημερομηνία
έκδοσής του. Το αποδεικτικό εκδίδεται εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι ενήμερος κατά τον χρόνο έκδοσης
του αποδεικτικού».
Το αποδεικτικό της περίπτωσης αυτής έχει ως συνημμένο υπόδειγμα.
3. α) Στην παρ. 4 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1275/2013 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων προστίθεται νέα περίπτωση ε. και αναριθμείται η υπάρχουσα σε στ. ως εξής:
«ε. Η επισήμανση "Η εγκυρότητα ελέγχεται στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ στη διεύθυνση
https://www.aade. gr/polites/egkyrotita/egkyrotita- bebaiosis-ofeilis"».
β) Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1275/2013 απόφασης Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Η βεβαίωση οφειλής δύναται να χορηγείται στο φορολογούμενο ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Ψηφιακή
Κοινοποίηση» της προσωποποιημένης πληροφόρησης του TAXISnet στην οποία ο φορολογούμενος έχει
πρόσβαση με τους προσωπικούς του κωδικούς. Η βεβαίωση οφειλής, όπως αυτή αναρτάται στην ως άνω
εφαρμογή, επέχει θέση πρωτοτύπου.».
γ) Στο άρθρο 3 της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1275/2013 απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
προστίθεται παράγραφος 11, ως εξής:
«11. Οι φορείς στους οποίους προσκομίζεται η βεβαίωση οφειλής υποχρεούνται να ελέγξουν την
εγκυρότητα
αυτού
μέσω
του
διαδικτυακού
τόπου
της
ΑΑΔΕ
στη
διεύθυνση
https://www.aade.gr/polites/egkyrotita/ egkyrotita- bebaiosis-ofeilis.»
4. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξαιρουμένης της
περ. ε της παρ. 2 της παρούσας, η οποία ισχύει από 11/1/2021.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2020
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Α.1266/2020
Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2021 και
για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία
Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. 1 της υποπαρ. Ε7 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), όπως ισχύουν.
2. Το άρθρο 22 του ν.2367/1953 (Α'82 ), καθώς και το άρθρο 40 του ν. 2214/1994 (Α' 75), όπως ισχύουν.
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3. Την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (Α'242) και τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 35
του ν. 3986/2011 (Α'152), όπως τέθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4346/2015
(Α'152) και τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4410/2016 (Α'141).
4. Το π.δ. 142/2017 (Α' 181) «περί του Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
5. Την υπό στοιχεία Δ5Α 1123655 ΕΞ/6-8-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β' 1964), «Ανάθεση
είσπραξης Δημοσίων Εσόδων σε φορείς είσπραξης μέσω των Υπηρεσιών της εταιρείας Διατραπεζικά
Συστήματα Α. Ε.(ΔΙΑΣ Α.Ε)».
6. Την υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ 339 ΕΞ 2019/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β'3051).
7. Τον ν 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διορθωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α'94) και ιδίως το άρθρο 41 αυτού.
8. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους
2021, καθώς και για τη θέση σε ακινησία των οχημάτων.
9. Τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρούσας προκαλείται μικρή μετάθεση του χρόνου είσπραξης
τελών κυκλοφορίας έτους 2021 και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2021, που λήγει την 31-122020, καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία, παρατείνεται έως και την τελευταία
εργάσιμη μέρα του μηνός Φεβρουαρίου 2021.
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Α.1300/2020
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού
Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του
χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β' 2470), όπως ισχύει.
29 Δεκεμβρίου 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του ν. 4646/2019 (Α' 201)
και ισχύει.
β) Του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α' 251),
όπως ισχύει.
γ) Του Κεφ. 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).
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δ) Του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 (Α' 285), όπως ισχύει.
2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β'4738), όπως
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), όπως ισχύει.
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 υπό στοιχεία 339/2019 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, τις αποφάσεις υπό στοιχεία 39/3/30.11.2017 του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ.
689) και υπό στοιχεία 5294ΕΞ2020/17.01.2020 του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
8. Την υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης
δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β' 2470), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
9. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη διευκόλυνση των φορολογούμενων ως προς την
εκπλήρωση της υποχρέωσης ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων, δεδομένων των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19.
10. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής
διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου
θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β' 2470), όπως
ισχύει, ως ακολούθως:
1. Στην παρ. 6 του άρθρου 4 προστίθεται η περ. ε' ως εξής:
«ε) της Εφαρμογής Έκδοσης και Διαβίβασης Παραστατικών που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού
τόπου της Α.Α.Δ.Ε., αποκλειστικά για τις οντότητες που εκδίδουν παραστατικά και διενεργούν συναλλαγές
χονδρικής (έσοδα τιμολόγησης και έξοδα αυτοτιμολόγησης) και για τις οντότητες που διενεργούν
συναλλαγές λιανικής και δεν έχουν υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ.».
2. Η περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Σε πραγματικό χρόνο, εφόσον τα οριζόμενα δεδομένα διαβιβάζονται σύμφωνα με τις περιπτώσεις α' και
ε' της παρ. 6 του άρθρου 4.».
3. Η περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
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«γ) για τις οντότητες που διαβιβάζουν τα οριζόμενα δεδομένα με τον τρόπο που καθορίζεται στην
περίπτωση γ' της παρ. 6 του άρθρου 4, μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα εντός του
οποίου εκδόθηκαν».
4. Οι υποπερ. γα' και γβ' της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 5 διαγράφονται.
5. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Εξαιρετικά, για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021, οι οντότητες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού
αερίου (Δ.Ε.Η. και λοιποί πάροχοι), η Ε.Υ.Δ.Α.Π., οι λοιπές οντότητες πώλησης ύδατος μη ιαματικού, οι
οντότητες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης, οι οντότητες
εκμεταλλευτές διοδίων, τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και η Τράπεζα της Ελλάδος διαβιβάζουν τα
συγκεκριμένα δεδομένα, συγκεντρωτικά, στον ίδιο, ως άνω, οριζόμενο χρόνο, ανά περίπτωση.».
6. Η παρ. 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα δεδομένα των λογιστικών στοιχείων, που αφορούν σε έσοδα από λιανικές συναλλαγές,
διαβιβάζονται στο χρόνο που ορίζεται, ανά περίπτωση, στην παρ. του παρόντος άρθρου.
Για τις οντότητες που έχουν υποχρέωση απευθείας διασύνδεσης των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε., τα υπόψη
δεδομένα διαβιβάζονται στον χρόνο που ορίζει η κείμενη νομοθεσία.
Οι οντότητες που δεν έχουν υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ. και εκδίδουν στοιχεία λιανικής μέσω
προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό/λογιστικό, ERP) τα οποία είναι συμβατά με την
ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, διαβιβάζουν τα υπόψη δεδομένα εντός πέντε (5) ημερών από την έκδοση
αυτών.
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ισχύει και για τα έσοδα από λιανικές συναλλαγές.».
7. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«ΑΡΘΡΟ 7
ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ
ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ
α) Από την 20/07/2020 διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA τα δεδομένα της
σύνοψης εσόδων καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, των
λογιστικών στοιχείων που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά μέσω Παρόχων Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων. Από την ίδια ημερομηνία διαβιβάζεται προαιρετικά ο αντίστοιχος
χαρακτηρισμός εσόδων καθώς και ο αντίστοιχος χαρακτηρισμός εξόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης,
των δεδομένων που εκδίδονται από 20/07/2020 και μετά μέσω Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής
Έκδοσης Στοιχείων.
β) Από την 01/10/2020 έως και την 31/12/2020 δύνα-νται να διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα
myData τα δεδομένα της σύνοψης και ο χαρακτηρισμός εσόδων και εξόδων των λογιστικών στοιχείων που
εκδίδονται το παραπάνω χρονικό διάστημα, με τους λοιπούς τρόπους διαβίβασης πέραν των Παρόχων
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων στο χρόνο που ορίζεται στις επόμενες περιπτώσεις γ) έως ε).
γ) Έως και την 28/02/2021 δύνανται να διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της σύνοψης και οι
χαρακτηρισμοί εσόδων, καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων σε περίπτωση
αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 01/10/2020 έως και την
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31/12/2020, εκτός από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα σύμφωνα με τις
περιπτώσεις α' και β' ανωτέρω. Ειδικά στην περίπτωση μη διαβίβασης δεδομένων από τον Εκδότη των
παραπάνω περιπτώσεων που διενεργείται για στοιχεία που έχουν εκδοθεί έως και την 31/12/2020, αυτά
δύνανται να διαβιβάζονται από το Λήπτη από 01/03/2021 έως και 31/03/2021. Ο Εκδότης δύναται να
αποδεχθεί και να χαρακτηρίσει τις εν λόγω συναλλαγές έως 30/04/2021.
δ) Έως την 28/02/2021 δύνανται να διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της σύνοψης και οι
χαρακτηρισμοί εξόδων, καθώς και οι χαρακτηρισμοί εσόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν
σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 01/10/2020 έως και την 31/12/2020, εκτός από τα
δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα σύμφωνα με τις περιπτώσεις α' και β' ανωτέρω.
ε) Ειδικά για τις εγγραφές μισθοδοσίας η διαβίβαση των δεδομένων για το χρονικό διάστημα από
01/10/2020 έως 31/12/2020, δύναται να διενεργείται έως και την 28/02/2021.
στ) Για την εφαρμογή των κινήτρων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 71ΣΤ του ν. 4172/2013 για το φορολογικό
έτος 2020, το σύνολο των απαιτούμενων, σύμφωνα με την παρούσα, δεδομένων για στοιχεία που έχουν
εκδοθεί ή θα εκδοθούν από 01/01/2020 έως και 31/12/2020 διαβιβάζεται στην Α.Α.Δ.Ε. μέχρι και την
28/02/2021.
ζ) Από την 01/04/2021 τα δεδομένα των λογιστικών στοιχείων της παρούσας που εκδίδονται από την
ημερομηνία αυτή και εφεξής, διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή πλατφόρμα myData και με τους
λοιπούς τρόπους διαβίβασης πέραν των Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων.
η) Έως την 31/10/2021 διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί
εσόδων, καθώς και τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων σε περίπτωση
αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 01/01/2021 έως και την
31/03/2021, εκτός από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα σύμφωνα με την
περίπτωση α' ανωτέρω. Ειδικά στην περίπτωση μη διαβίβασης δεδομένων από τον Εκδότη των παραπάνω
περιπτώσεων που διενεργείται για στοιχεία που έχουν εκδοθεί έως και την 31/03/2021, αυτά δύνα-νται να
διαβιβάζονται από το λήπτη από 01/11/2021 έως και 30/11/2021. Ο Εκδότης δύναται να αποδεχθεί και να
χαρακτηρίσει τις εν λόγω συναλλαγές έως 31/12/2021. Τα δεδομένα της περίπτωσης αυτής που αφορούν
σε συναλλαγές χονδρικής διαβιβάζονται διακριτά ανά παραστατικό και τα δεδομένα των συναλλαγών
λιανικής διαβιβάζονται συγκεντρωτικά ανά μήνα.
θ) Έως την 30/11/2021 διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί
εξόδων, καθώς και οι χαρακτηρισμοί εσόδων σε περίπτωση αυτοτιμολόγησης, που αφορούν σε λογιστικά
στοιχεία που έχουν εκδοθεί από την 01/01/2021 έως και την 31/03/2021, εκτός από τα δεδομένα που οι
οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα σύμφωνα με την περίπτωση α' ανωτέρω. Τα δεδομένα της
περίπτωσης αυτής που αφορούν σε συναλλαγές χονδρικής διαβιβάζονται δια-κριτά ανά παραστατικό και τα
δεδομένα των συναλλαγών λιανικής διαβιβάζονται συγκεντρωτικά ανά μήνα.
ι) Ειδικά για τις εγγραφές μισθοδοσίας η διαβίβαση των δεδομένων για το χρονικό διάστημα από
01/01/2021 έως και την 31/03/2021 διενεργείται έως την 31/12/2021.
8. Στο παράρτημα «Τύποι και Δεδομένα Παραστατικών Πίνακας 2. Στήλες Παραστατικών» της παρούσας
προστίθενται- αντικαθίστανται - τροποποιούνται οι παρακάτω τιμές ανά περίπτωση:
«Στήλη 25_Κατηγορίες % Φ.Π.Α. στην υποκατηγορία Άνευ ΦΠΑ
- Χωρίς ΦΠΑ -άρθρο 2 και 3 του κώδικα ΦΠΑ (τροποποίηση)
- Χωρίς ΦΠΑ - ΠΟΛ.1029/1995 (προσθήκη)
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- Χωρίς ΦΠΑ - ΠΟΛ.1167/2015(προσθήκη)
- Λοιπές Εξαιρέσεις ΦΠΑ(προσθήκη)
Στήλη 27_Κατηγορίες % Παρ. Φόρου
στην υποκατηγορία Λοιπές περιπτώσεις παρακρατήσεων φόρου(προσθήκη)
- Παρακρατήσεις συναλλαγών αλλοδαπής βάσει συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.)_ με
αναγραφή ποσού ανά περίπτωση(προσθήκη)
- Λοιπές Παρακρατήσεις Φόρου _με αναγραφή ποσού ανά περίπτωση(προσθήκη)
Στήλη 29_Κατηγορίες % Λοιπών φόρων
στην υποκατηγορία 1. Φόρος Ασφαλίστρων
- α) ασφάλιστρα κλάδου πυρός 20%_ποσοστό 20% (προσθήκη)
- α1) ασφάλιστρα κλάδου πυρός 20%_ποσοστό 15% -(αντικατάσταση και συγχώνευση α1 και α2 στο α)
- α2) ασφάλιστρα κλάδου πυρός 20%_ποσοστό 5% -(αντικατάσταση και συγχώνευση α1 και α2 στο α)
στην υποκατηγορία 5. Λοιπές Περιπτώσεις Λοιπών Φόρων (προσθήκη)
- Τελωνειακοί Δασμοί-Φόροι_με αναγραφή ποσού ανά περίπτωση (προσθήκη)
- Λοιποί Φόροι_ με αναγραφή ποσού ανά περίπτωση (προσθήκη)
- Επιβαρύνσεις Λοιπών Φορέων με αναγραφή ποσού ανά περίπτωση (προσθήκη)
Στήλη 31_Κατηγορίες % Χαρτοσήμου
- Λοιπές περιπτώσεις Χαρτοσήμου_ με αναγραφή ποσού ανά περίπτωση (προσθήκη)
Στήλη 33_Κατηγορίες % Τελών
στην υποκατηγορία 6. Λοιπές Περιπτώσεις Τελών (προσθήκη)
- Λοιπά τέλη_ με αναγραφή ποσού ανά περίπτωση (προσθήκη)»
- Τέλη Λοιπών Φορέων_ με αναγραφή ποσού ανά περίπτωση (προσθήκη)»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2020
Ο Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Διοικητής της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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Ε.2196/2020
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1-265 και 308 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση
οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 207/27-10-2020)
Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2020
Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 265 και 308 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση
οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 207/27-10-2020), μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνονται οι νέες διατάξεις που ρυθμίζουν:
- τον «Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών» (άρθρα 5-30 και σχετικές εξουσιοδοτικές διατάξεις του
άρθρου 71 του νόμου),
- την «Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης» (άρθρα 31 - 63, 74 και σχετικές εξουσιοδοτικές διατάξεις του
άρθρου 72 του νόμου) και
- την «Πτώχευση» (άρθρα 75 - 203, 210, 211 και σχετικές εξουσιοδοτικές διατάξεις των άρθρων 204-209
του νόμου).
Α. Έναρξη ισχύος - Πεδίο εφαρμογής των νέων διατάξεων
1. Σύμφωνα με το άρθρο 308 («Έναρξη ισχύος») του ν. 4738/2020, τα άρθρα 1 έως και 264 αυτού, που
ρυθμίζουν -μεταξύ άλλων- τις ανωτέρω διαδικασίες, τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021.
Συγκεκριμένα, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 263 του νόμου («Μεταβατικό Δίκαιο»), οι διατάξεις
του ν. 4738/2020 εφαρμόζονται στις διαδικασίες που εκκινούν (δηλαδή υποβάλλεται η οικεία αίτηση για
υπαγωγή στη διαδικασία) μετά την ανωτέρω ημερομηνία (1/1/2021).
Παρατηρείται ότι στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 263 και της παρ. 1 του άρθρου 265 του ν. 4738/2020
γίνεται - προφανώς εκ παραδρομής- παραπομπή, ως προς την έναρξη ισχύος, στο πρώτο εδάφιο του
άρθρου 270 του ίδιου νόμου, αντί του ορθού άρθρου 308.
2. Εξαιρέσεις από τον ανωτέρω κανόνα της παρ. 1 του άρθρου 263 του ν. 4738/2020 εισάγουν οι
παράγραφοι 2, 5 και 6 του ίδιου άρθρου, που προβλέπουν εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του νέου ν.
4738/2020 που ρυθμίζουν τη διαδικασία πτώχευσης και σε πτωχευτικές διαδικασίες που έχουν ήδη
εκκινήσει πριν από την 1/1/2021 και κατά την ημερομηνία αυτή είναι εκκρεμείς.
Ειδικότερα:
α) Οι νέες διατάξεις των άρθρων 162 έως και 166 του ν. 4738/2020, που ρυθμίζουν την εκποίηση κατ' ιδίαν
στοιχείων της πτωχευτικής περιουσίας και, μεταξύ άλλων, προβλέπουν πλειστηριασμό αυτών με
ηλεκτρονικά μέσα (βλ. άρθρο 163 «Διαδικασία πλειστηριασμού») εφαρμόζονται αναλόγως σε πτωχευτικές
διαδικασίες που έχουν ήδη αρχίσει και είναι εκκρεμείς κατά την 1η/1/2021, εφόσον δεν έχει αρχίσει, κατά
την ημερομηνία αυτή, η ρευστοποίηση της περιουσίας του οφειλέτη σύμφωνα με τις προγενέστερες
διατάξεις ή όταν κηρύσσεται άγονος προκηρυχθείς πλειστηριασμός.
β) Οφειλέτες που έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση πριν από την 1η/1/2021 αλλά μετά την 1η/1/2019
υπάγονται στις νέες διατάξεις των άρθρων 192 έως και 194 του ν. 4738/2020 περί απαλλαγής του οφειλέτη.
Σε περίπτωση που η προθεσμία της παρ. 1 ή της παρ. 2, κατά περίπτωση, του άρθρου 192 του ν.
4738/2020 λήγει πριν από τις 31/12/2021, η απαλλαγή επέρχεται την 1η/1/2022, εκτός αν εντός της
ανωτέρω προθεσμίας κατατεθεί προσφυγή κατά της απαλλαγής του οφειλέτη. Για την πλήρωση των
προϋποθέσεων της παρ. 3 του άρθρου 92 του ν. 4738/2020 (προκειμένου να τύχει εφαρμογής η παρ. 2 του
άρθρου 192 του νόμου) απαιτείται αίτηση προς το πτωχευτικό δικαστήριο και σχετική απόφαση αυτού.
γ) Το άρθρο 195 του ν. 4738/2020 («Απαλλαγή εκπροσώπων νομικού προσώπου») εφαρμόζεται και για
την απαλλαγή των εκπροσώπων νομικού προσώπου για οφειλές νομικού προσώπου, το οποίο κηρύχθηκε
σε πτώχευση ή για το οποίο υποβλήθηκε αίτηση πτώχευσης πριν από την 1η/1/2021. Σε περίπτωση που η
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προθεσμία για την απαλλαγή εκπροσώπων νομικού προσώπου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 195,
λήξει οποτεδήποτε πριν από τις 31/12/2021, τότε η απαλλαγή επέρχεται την 1η/1/2022, ενώ τυχόν
προσφυγή κατά της απαλλαγής μπορεί να ασκηθεί μέχρι τις 31/12/2021.
Τέλος, ο ν. 4738/2020 (βλ. δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 263 και τέταρτο εδάφιο της περ. α' της
παρ. 1 του άρθρου 265) προβλέπει τη δυνατότητα να τραπεί εκκρεμής πτωχευτική διαδικασία σε
πτωχευτική διαδικασία του νέου νόμου στο στάδιο εξέλιξης στο οποίο βρίσκεται η εκκρεμής διαδικασία, με
απόφαση της πλειοψηφίας της συνέλευσης των πτωχευτικών πιστωτών. Στην περίπτωση αυτή, ανεξάρτητα
από τις διατάξεις που διέπουν τη συνέχιση της διαδικασίας, για την κατάταξη των πιστωτών εφαρμόζονται
οι διαχρονικού δικαίου διατάξεις των νόμων που έχουν ισχύσει έως την υπαγωγή στη νέα διαδικασία (βλ.
τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 263 και πέμπτο εδάφιο της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 265).
Β. Καταργούμενες διατάξεις - Μεταβατικό δίκαιο
1. Από την 1/1/2021, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 265 του ν. 4738/2020 («Καταργούμενες
διατάξεις»):
α) Καταργείται ο ν. 3588/2007 (Α' 153, «Πτωχευτικός Κώδικας»), που ρυθμίζει σήμερα την πτώχευση και
την προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης.
Δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, οι νέες διατάξεις του ν. 4738/2020 περί πτώχευσης και εξυγίανσης
εφαρμόζονται στις διαδικασίες που εκκινούν (δηλαδή υποβάλλεται η οικεία αίτηση πτώχευσης ή
επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης) μετά την έναρξη ισχύος αυτού (1/1/2021), στην περ. α' της παρ. 1 του
άρθρου 265 προβλέπεται ότι στις εκκρεμείς διαδικασίες πτώχευσης και εξυγίανσης του ν. 3588/2007
εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του ν. 3588/2007, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
στο ν. 4738/2020, όπως στις παρ. 2, 5 και 6 του άρθρου 263 αυτού (βλ. ανωτέρω υπό στοιχεία Α.2. της
παρούσας) ή, όσον αφορά διαδικασίες πτώχευσης που ήταν ήδη εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του ν.
3588/2007, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες αυτού διατάξεις, σύμφωνα με το άρθρο 182
του ν. 3588/2007 (σχετική η εγκύκλιος ΠΟΛ 1050/2010). Σημειώνεται ότι στην ανωτέρω διάταξη
μεταβατικού δικαίου (περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 265 του ν. 4738/2020) γίνεται αναφορά μόνο στις
«εκκρεμείς κατά τον χρόνο δημοσίευσης (σημ: δηλαδή κατά την 27η/10/2020, ημερομηνία δημοσίευσης του
ΦΕΚ Α' 207) διαδικασίες», αντί να γίνεται αναφορά σε όλες τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του ν.
4738/2020 (1/1/2021) διαδικασίες, δηλαδή σε όλες τις διαδικασίες που έχουν/θα έχουν εκκινήσει πριν από
την ημερομηνία αυτή. Δεδομένου όμως, ότι αν ληφθεί υπ' όψιν η γραμματική διατύπωση της διάταξης, θα
παρέμεναν αρρύθμιστες οι διαδικασίες πτώχευσης και εξυγίανσης που έχουν αρχίσει ή θα αρχίσουν κατά
το χρονικό διάστημα από 28/10/2020 έως και 31/12/2020, προκύπτει ότι η ανωτέρω διατύπωση
περιλήφθηκε στο νόμο εκ παραδρομής και ότι κατά τη βούληση του νομοθέτη η διάταξη αναφέρεται σε όλες
τις διαδικασίες πτώχευσης και εξυγίανσης που είναι εκκρεμείς κατά την 1η/1/2021.
β) Παύει η δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3869/2010 (Α' 130,
«Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις»). Στις εκκρεμείς
διαδικασίες του ν. 3869/2010 εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου αυτού.
Σημειώνεται ότι και στην περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 265 του ν. 4738/2020 (όπως και στην περ. α' της
ίδιας παραγράφου, κατά τα αμέσως προαναφερθέντα) γίνεται αναφορά σε «εκκρεμείς κατά τον χρόνο
δημοσίευσης (σημ: δηλαδή κατά την 27η/10/2020) διαδικασίες». Δεδομένου όμως, ότι αν ληφθεί υπ' όψιν η
γραμματική διατύπωση της διάταξης, θα παρέμεναν αρρύθμιστες οι διαδικασίες του ν. 3869/2010 που
έχουν αρχίσει ή θα αρχίσουν κατά το χρονικό διάστημα από 28/10/2020 έως και 31/12/2020, προκύπτει ότι
η ανωτέρω διατύπωση περιλήφθηκε στο νόμο εκ παραδρομής και ότι κατά τη βούληση του νομοθέτη η
διάταξη αναφέρεται σε όλες τις διαδικασίες του ν. 3869/2010 που είναι εκκρεμείς κατά την 1η/1/2021.
γ) Παύει η δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 έως και 77
(«Έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης») του ν. 4307/2014 (Α' 246).
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Οι ανωτέρω διατάξεις του ν. 4307/2014 εξακολουθούν να ισχύουν στις εκκρεμείς κατά την 1η/1/2021
διαδικασίες ειδικής διαχείρισης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο ν. 4738/2020. Κατ' εξαίρεση, με απόφαση
της συνέλευσης των πιστωτών ειδικής διαχείρισης, που συγκαλείται με πρόσκληση του ειδικού διαχειριστή,
επιτρέπεται η συνέχιση της διαδικασίας στο στάδιο στο οποίο βρίσκεται με αναλογική εφαρμογή των
διατάξεων του ν. 4738/2020. Στην περίπτωση αυτή ο ειδικός διαχειριστής ασκεί τα καθήκοντα και τις
αρμοδιότητες που επιφυλάσσονται κατά το ν. 4738/2020 στο σύνδικο.
2. Σύμφωνα με τις περ. α' και γ', αντίστοιχα, της παρ. 1 του άρθρου 265 του ν. 4738/2020: α) όπου σε νόμο
γίνεται αναφορά στον Πτωχευτικό Κώδικα, ν. 3588/2007, νοείται ο ν. 4738/2020 και β) όπου σε νόμο γίνεται
αναφορά στην ειδική διαχείριση των άρθρων 68-77 του ν. 4307/2014 νοείται η «διαδικασία του Μέρους ΙΙ
του Κεφαλαίου Α' του Πέμπτου Μέρους του Δευτέρου Βιβλίου» (δεδομένου ότι η ενότητα αυτή δεν
υφίσταται στο ν. 4738/2020, γίνεται δεκτό, στο πλαίσιο της παρούσας εγκυκλίου, ότι η παραπομπή αφορά
συνολικά τη διαδικασία του Πέμπτου Μέρους του Δεύτερου Βιβλίου του ν. 4738/2020 υπό τον τίτλο «Η
εκκαθάριση της περιουσίας του οφειλέτη και η διανομή προς πιστωτές», δηλαδή τα άρθρα 157 επ. του ν.
4738/2020).
3. Αναφορικά με τη διαδικασία των άρθρων 1-17 του ν. 4469/2017 (Α'62, «Εξωδικαστικός μηχανισμός
ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων»), υπενθυμίζεται, ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.
4469/2017, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο της από 24.12.2019 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α'212), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4664/2020 (Α'32), η προθεσμία υποβολής
αιτήσεων υπαγωγής στη διαδικασία αυτή έπαυσε στις 30/4/2020 (σχετική η Ε. 2042/2020). Οι διατάξεις του
ν. 4469/2017 εξακολουθούν να ισχύουν για τις υποθέσεις βάσει αιτήσεων που έχουν υποβληθεί κατ'
εφαρμογή του νόμου αυτού.
4. Επιπροσθέτως, επισημαίνονται τα εξής:
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 265 του ν. 4738/2020, από τη θέση σε πλήρη εφαρμογή του
«Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας» (μέσω του οποίου, σύμφωνα με τα άρθρα 213 και 84 του ν.
4738/2020, πρόκειται να δημοσιοποιούνται πλέον πράξεις/αποφάσεις καθώς και να υποβάλλονται αιτήσεις,
αναγγελίες κ.λπ. στο πλαίσιο των διαδικασιών του νόμου αυτού), η οποία θα διαπιστωθεί με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, καταργείται η διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 67
του ν. 3842/2010 (Α' 58).
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ως άνω καταργούμενη διάταξη, στους πίνακες διανομής που
συντάσσουν οι σύνδικοι πτώχευσης κατά τις διατάξεις του ν. 3588/2007 εφαρμόζεται αναλογικά (τόσο υπέρ
του Δημοσίου όσο και υπέρ όλων των Ν.Π.Δ.Δ. οι απαιτήσεις των οποίων εισπράττονται κατά Κ.Ε.Δ.Ε.) η
παρ. 4 του άρθρου 58 του Κ.Ε.Δ.Ε., που προβλέπει τριακονθήμερη προθεσμία για την άσκηση από το
Δημόσιο ανακοπής κατά του πίνακα κατάταξης με αφετηρία αυτής την επίδοση σε αυτό σχετικής έγγραφης
πρόσκλησης ή, στην πράξη, από την επίδοση του πίνακα διανομής και της πράξης του εισηγητή, με την
οποία κηρύσσεται εκτελεστός (σχετική η εγκύκλιος ΠΟΛ 1050/2010, κεφ. IX).
Όπως όμως ρητά ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 265 του ν. 4738/2020, η ως άνω
διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 67 του ν. 3842/2010 εξακολουθεί να ισχύει σε πτωχεύσεις που διέπονται
από το ν. 3588/2007.
Από τα ανωτέρω συνάγεται το συμπέρασμα ότι η ειδική τριακονθήμερη προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου
58 του Κ.Ε.Δ.Ε. για άσκηση ανακοπής από το Δημόσιο κατά πίνακα κατάταξης σε διαδικασία πτώχευσης
με αφετηρία την επίδοση σε αυτό του πίνακα κατάταξης ή της έγγραφης πρόσκλησης για λήψη γνώσης
αυτού, στην οποία παραπέμπει η παρ. 7 του άρθρου 67 του ν. 3842/2010, εξακολουθεί να ισχύει:
- σε πτωχεύσεις στις οποίες εφαρμόζεται το προϊσχύον πτωχευτικό δίκαιο.
- σε πτωχεύσεις στις οποίες εφαρμόζεται ο ν. 4738/2020, έως την έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών και Δικαιοσύνης με την οποία θα διαπιστώνεται η θέση σε πλήρη εφαρμογή του
«Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας».
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Γ. Ανατροπή εκκρεμούς διαδικασίας ειδικής διαχείρισης του ν. 4307/2014
Με την παρ. 3 του άρθρου 264 του ν. 4738/2020, η οποία -κατ' εξαίρεση- ισχύει από την 27η/10/2020
(ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως), προστέθηκε στο ν.
4307/2014 (Α' 246) άρθρο 72Α με τίτλο «Ανατροπή της διαδικασίας της ειδικής διαχείρισης», που
προβλέπει τη δυνατότητα άσκησης ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου, οποτεδήποτε πριν από τη λήξη
της διαδικασίας ειδικής διαχείρισης κατ' άρθρο 76 του ν. 4307/2014, αίτησης από τον οφειλέτη ή πιστωτές
αυτού για την ανατροπή της διαδικασίας της ειδικής διαχείρισης, εφόσον καταθέσουν ταυτόχρονα με την
αίτηση αυτή αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα στο νέο άρθρο 72Α του ν. 4307/2014. Σε περίπτωση επικύρωσης της συμφωνίας
εξυγίανσης, γίνεται δεκτή από το δικαστήριο η αίτηση ανατροπής, που συνεκδικάζεται με αυτήν, παύει η
διαδικασία της ειδικής διαχείρισης και ανατρέπονται για το μέλλον τα αποτελέσματα από την υπαγωγή σε
αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4307/2014. Εκποιήσεις του ενεργητικού για τις οποίες συντελέστηκε
η διατύπωση της παρ. 2 του άρθρου 75 του ν. 4307/2014 (σύνταξη πράξης εξόφλησης που προσαρτάται
στη σύμβαση μεταβίβασης και, σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτων, μεταγραφή αυτής) δεν θίγονται. Ο
Ειδικός Διαχειριστής απαλλάσσεται από κάθε αστική και ποινική ευθύνη για τα αποτελέσματα της μέχρι τότε
διαδικασίας.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 5 του νέου άρθρου 72Α του ν. 4307/2014, η αίτηση της περί
ανατροπής της διαδικασίας ειδικής διαχείρισης δύναται να υποβάλλεται εντός εννέα (9) μηνών από τη θέση
σε ισχύ των διατάξεων του άρθρου αυτού (δηλαδή έως 28/7/2021).
Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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ΙΙΙ. ΦΠΑ (Ν. 2859/2000)
Α.1269/2020
Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, του τρόπου αποστολής ή
διαβίβασής τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογούμενους ή τρίτους, των
εξαιρούμενων ΚΑΔ καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή
διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή της παρ. 3α του άρθρου 35 του ν. 4753/2020
«Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση
της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες
επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή
Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και
λοιπές διατάξεις» (Α' 227).
10 Δεκέμβριος 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 35 και ιδίως την περ. α' της παρ. 3 του ν. 4753/18-11-2020 «Λήψη
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και
της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L186),
ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της
αγοράς και λοιπές διατάξεις» (Α' 227).
2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (170 Α' - Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 3259/2004 (Α' 149),όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (90 Α'- Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν.
5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), όπως ισχύει.
6. 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).
7. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α' 98), όπως ισχύει σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).
8. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β' 4738), όπως
ισχύει.
9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α' 121).
10. Την υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901).
11. 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).
Β. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη». (Β' 4805).
12. 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.
13. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.18159/14.3.2020 κοι-νη 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).
14. 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
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μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας εποχικών τουριστικών καταλυμάτων από 15-3-2020 έως
και 30-4-2020» (Β' 857).
15. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.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).
16. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π 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).
17. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 16837/10-03-2020 κοινή απόφαση των υπουργών Προστασίας του
Πολίτη - Υγείας -Πολιτισμού και Αθλητισμού - 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).
18. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 17733/12-03-2020 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).
19. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.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 διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 915).
20. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6-11-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για
το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β' 4899).
21. 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. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) καθώς και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020
απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).
22. Την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 4753/2020
«Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και
της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L186),
ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της
αγοράς και λοιπές διατάξεις» (Α' 227).
23. Τις εισηγήσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Γενικού Γραμματέα
Δημοσιονομικής Πολιτικής αναφορικά με τους εξαιρούμενους Κωδικούς Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ)
των επιχειρήσεων που αναφέρονται στη παρ. 3α του άρθρου 35 του ν. 4753/18-11-2020 (Α' 227) και που
παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία
του κορωνοϊού COVID-19.
24. Την εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για τα άρθρα 1,2,4 και 5, της παρούσας απόφασης.
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25. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1 Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση:
- Παρατείνονται μέχρι και την 30-4-2021 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις
Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) οι
οποίες οφειλές λήγουν ή έληξαν από 1-11-2020 έως 30-11-2020, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής
Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στις Δ.Ο.Υ/Ελεγκτικά Κέντρα βάσει εμπρόθεσμης υποβολής
δηλώσεων Φ.Π.Α. με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30-11-2020 και την 31-12-2020.
- Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής των δόσεων Νοεμβρίου 2020 και Δεκεμβρίου 2020 ρυθμίσεων
και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα των
ανωτέρω προσώπων. Η παραταθείσα κατά τα ανωτέρω δόση Νοεμβρίου καταβάλλεται την τελευταία
εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης τμηματικής
καταβολής και η παραταθείσα δόση Δεκεμβρίου καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του
επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης παραταθείσας.
- Καθορίζονται οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου
συναλλαγών στην διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το
συνημμένο πίνακα.
Άρθρο 2
Δικαιούχοι - Προϋποθέσεις Υπαγωγής
Επιχειρήσεις - Κομιστές αξιόγραφων των οποίων οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής
έχουν ανασταλεί κατά 75 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία αξιόγραφου και από τη δημοσίευση
του ν. 4753/2020 δεν δραστηριοποιούνται σε Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των
επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην υπό στοιχεία Α.1259/2020 απόφαση και εφόσον το σύνολο της
αξίας των αξιογρά-φων που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου
μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους.
Η προϋπόθεση του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους
2019 υπολογίζεται ως ακολούθως:
α) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ, με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί
σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α., όπως αυτές έχουν
αναγραφεί στον κωδικό 312 της δήλωσης Φ.Π.Α. των οικείων φορολογικών περιόδων.
β) Για επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται εκ του νόμου σε υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α., λαμβάνονται υπόψη:
βα) τα ακαθάριστα έσοδά τους κατά το φορολογικό έτος 2019 όπως έχουν δηλωθεί στις οικείες
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, για όσες έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους
ββ) με βάση τα τηρούμενα από αυτές λογιστικά αρχεία (στοιχεία) με αναγωγή σε μηνιαία βάση για όσες δεν
έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Τα
ανωτέρω στοιχεία που δηλώνονται από την επιχείρηση, επαληθεύονται από τη δήλωση φορολογίας
εισοδήματος, όταν αυτή υποβληθεί.
βγ) Σε περίπτωση που μία επιχείρηση υπέβαλε δήλωση έναρξης εργασιών εντός του 2019 ο μέσος
μηνιαίος κύκλος συναλλαγών υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των ημερών που λειτούργησε η
επιχείρηση εντός του έτους με επιμερισμό των ακαθαρίστων εσόδων της.
Το σύνολο των αξιογράφων που επικαλείται έναντι της φορολογικής διοίκησης ο κομιστής έχει
γνωστοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής διαβίβασης στα πιστωτικά ιδρύματα της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου
35 του ν. 4753/2020 (Α' 227) σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές.
Άρθρο 3
Εξαιρέσεις
Από την εφαρμογή της παρούσας εξαιρούνται:
Κομιστές αξιογράφων που δραστηριοποιούνται σε (ΚΑΔ), που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. α'
της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4753/2020 (Α' 227), και που,
- είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ' εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης,
με δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ του Παραρτήματος 1 της υπό στοιχεία Α.1259/2020 (Β' 5250),
- είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, με δραστηριότητα που εμπίπτει
στους ΚΑΔ του Παραρτήματος 2 της υπό στοιχεία Α.1259/2020 (Β' 5250) και εμφανίζουν μειωμένο
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κύκλο εργασιών μεγαλύτερο του 50% για την περίοδο Απριλίου έως Σεπτεμβρίου 2020, σε σχέση με την
αντίστοιχη περίοδο έτους 2019.
Κομιστές που ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου των
συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 4
Διαδικασία υποβολής αίτησης, συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά -ευεργετήματα
1. Η αίτηση για την υπαγωγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή ηλεκτρονική
πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) από τους
δικαιούχους ή τους νομίμους εκπροσώπους αυτών έως τις 18-12-2020.
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 και ιδίως τα στοιχεία των
αξιογράφων δυνάμει των οποίων γίνεται η αίτηση υπαγωγής στα ευεργετήματα της περ α' της παρ. 3 του
άρθρου 35 του ν. 4753/2020 (Α' 227) και ειδικότερα τον Α.Φ.Μ. του εκδότη κάθε αξιογράφου, τον αριθμό
και την ημερομηνία έκδοσης αυτού, το ποσό, και το πιστωτικό ίδρυμα της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 35
του ν. 4753/2020 (Α' 227), καθώς και το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων για το φορολογικό έτος 2019,
όπως προκύπτει από τα λογιστικά αρχεία (στοιχεία) της επιχείρησης και μεταφέρεται στην οικεία δήλωση
φορολογίας εισοδήματος για τις δικαιούχους επιχειρήσεις της περ. β' του άρθρου 2.
3. Σε περίπτωση που έχουν δηλωθεί ψευδή ή ανακριβή στοιχεία πέραν των συνεπειών της ψευδούς
δήλωσης επέρχεται απώλεια των ευεργετημάτων και οι σχετικές οφειλές είναι απαιτητές κατά τα στοιχεία
της αρχικής βεβαίωσης.
Άρθρο 5
Τρόπος αποστολής ή διαβίβασης πληροφοριών από τα Πιστωτικά Ιδρύματα στην Α.Α.Δ.Ε. για τον
έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 2
1. Τα πιστωτικά ιδρύματα της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4753/2020 (Α' 227) για τον έλεγχο
της πλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 2 διαβιβάζουν στην Α.Α.Δ.Ε. κατόπιν αιτήματος της
στοιχεία και πληροφορίες για τα αξιόγραφα που έχουν γνωστοποιηθεί σε αυτά δυνάμει των ως άνω
διατάξεων και ιδίως το ΑΦΜ του εκδότη, τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης, το ποσό και τον αριθμό
λογαριασμού σε μορφή IBAN του εκδότη.
2. Η διαβίβαση των στοιχείων της παρ. 1 γίνεται απευθείας στην Α.Α.Δ.Ε. μέσω ασφαλούς
συστήματος μεταφοράς αρχείου. Ειδικά για χρηματοδοτικά ιδρύματα γίνεται μέσω της «Διατραπεζικά
Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ).
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που
παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου συναλλαγών τους στην διάρκεια της
κρίσης από την επιδημία του κορωνoϊού COVID -19
ΚΑΔ

ΚΛΑΔΟΣ

12.00

Παραγωγή προϊόντων καπνού

19.20

Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου

21.10

Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων

21.20

Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων

35.11

Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος

35.12

Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος

46.18.11.03 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση βασικών φαρμακευτικών προϊόντων
46.18.11.04

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση εργαστηριακών ειδών,
ιατροφαρμακευτικών ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών

46.18.11.05 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών αναλώσιμων υλικών
46.18.11.07

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση σαπουνιών και απορρυπαντικών,
προϊόντων καθαρισμού και στιλβωτικών
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ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που
παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου συναλλαγών τους στην διάρκεια της
κρίσης από την επιδημία του κορωνoϊού COVID -19
ΚΑΔ

ΚΛΑΔΟΣ

46.18.11.08 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φαρμακευτικών σκευασμάτων
46.35

Χονδρικό εμπόριο προϊόντων καπνού

46.46

Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων, εκτός από Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών,
ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών (46.46.12)

46.71

Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων

47.11

Λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή
καπνό

49.50

Μεταφορές μέσω αγωγών

53.10

Ταχυδρομικές δραστηριότητες με υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας

61.10

Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

61.20

Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

61.30

Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

64.11

Δραστηριότητες κεντρικών τραπεζών

64.19

Άλλοι οργανισμοί χρηματικής διαμεσολάβησης (τράπεζες άλλες από την κεντρική)

64.92

Άλλες πιστωτικές δραστηριότητες

64.99

Άλλες δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφάλειες και τα
συνταξι-οδοτικά ταμεία π.δ.κ.α.

65.30

Συνταξιοδοτικά ταμεία (εκτός υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης)

66.11

Διαχείριση χρηματαγορών

92.00.14

Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση

92.00.21

Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση

94.20

Δραστηριότητες συνδικαλιστικών οργανώσεων

94.92

Δραστηριότητες πολιτικών οργανώσεων

96.03

Δραστηριότητες γραφείων κηδειών και συναφείς δραστηριότητες

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2020
O Αναπληρωτής Υπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Ε.2001/2021
Στατιστικά κατώφλια έτους 2021 για την υποβολή δήλωσης Intrastat
Αθήνα, 28.12.2020
Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αριθ. Πρωτ.8371/Β3-347/18.12.2020
έγγραφο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής προς την Υπηρεσία μας, τα στατιστικά κατώφλια που ισχύουν
από 1.1.2021 έως 31.12.2021, πάνω από τα οποία οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση
Intrastat, διαμορφώνονται ως εξής:
α) Εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000 €) για τις αφίξεις και
β) Ενενήντα χιλιάδες ευρώ (90.000 €) για τις αποστολές.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης Intrastat
για ενδοκοινοτικές συναλλαγές αγαθών που πραγματοποιούνται το έτος 2021 εφόσον, κατά το έτος 2020 οι
συνολικές συναλλαγές ενδοκοινοτικών αφίξεων και αποστολών αγαθών υπερέβησαν τα ανωτέρω
στατιστικά κατώφλια του έτους 2021, ή στην περίπτωση κατά την οποία οι συνολικές συναλλαγές
ενδοκοινοτικών αφίξεων και αποστολών αγαθών που πραγματοποιούνται κατά το έτος 2021 υπερβούν τα
κατώφλια αυτά.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ε.2002/2021
Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 73 του ν. 4764/2020 (Α΄256) αναφορικά με την
εφαρμογή μηδενικού συντελεστή Φ.Π.Α. στα εμβόλια και στα invitro διαγνωστικά
ιατροτεχνολογικά προϊόντα για τη νόσο COVID-19 καθώς και στις υπηρεσίες που
συνδέονται στενά με τα εν λόγω αγαθά –Ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2020 του
Συμβουλίου
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2020
Με την παρούσα, κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή το άρθρο 73 του ν.4764/2020 (Α’ 256) , με τις
διατάξεις του οποίου προστίθεται παράγραφος 1Α στο άρθρο 21 του Κώδικα Φ.Π.Α. (κυρ. με ν.2859/2000
(Α΄ 248), με την οποία προβλέπεται εφαρμογή μηδενικού συντελεστή Φ.Π.Α. στα εμβόλια και στα invitro
διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα για τη νόσο COVID-19.
Οι ως άνω διατάξεις αποτελούν ενσωμάτωση του άρθρου 129α της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2020 του
Συμβουλίου και αποσκοπούν στην καταπολέμηση της πανδημίας και την ανακοπή της διασποράς του ιού
με τη μείωση του κόστους αγοράς των εν λόγω αγαθών, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την πρόσβαση
σε αυτά των φορέων υγείας και του γενικότερου πληθυσμού της χώρας.
Ειδικότερα διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4764/2020, με τις οποίες προστίθεται μετά την
παράγραφο 1 του άρθρου 21 του ν.2859/2000 παράγραφος 1Α, προβλέπεται ότι ο συντελεστής του Φ.Π.Α.
ορίζεται σε μηδέν τοις εκατό (0%) α) για τα εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 που έχουν εγκριθεί από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. και για τα invitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά
προϊόντα της νόσου COVID-19 που συμμορφώνονται με τις ισχύουσες απαιτήσεις της Οδηγίας 98/79/ΕΚ
(L331) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή του Κανονισμού (ΕΕ)2017/746( L 117) του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και με τη λοιπή ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία καθώς και β)
για τις υπηρεσίες που συνδέονται στενά με τα εν λόγω αγαθά.
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2. Σε ό,τι αφορά τις δασμολογικές κλάσεις των αγαθών που υπάγονται στο μηδενικό συντελεστή Φ.Π.Α.
παρατίθεται συνημμένα «Παράρτημα» με ενδεικτικό κατάλογο προϊόντων συνοδευόμενα από την
αντίστοιχη δασμολογική κλάση.
Επισημαίνεται ότι η δασμολογική κατάταξη των αγαθών πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση τα
προβλεπόμενα στο Κοινό Δασμολόγιο της Ευρ. Ένωσης [Κανονισμός (ΕΟΚ) 2658/87, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, τους Γενικούς Κανόνες ερμηνείας αυτού καθώς και με τις Επεξηγηματικές
Σημειώσεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Σ.Ο.) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων (Π.Ο.Τ.).
3. Η εφαρμογή μηδενικού συντελεστή για τα εμβόλια κατά της νόσου COVID- 19, που έχουν εγκριθεί από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από τα κράτη - μέλη της Ε.Ε., για τα invitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά
προϊόντα της νόσου COVID-19, και τις υπηρεσίες που συνδέονται στενά με τα αγαθά αυτά δεν στερεί το
δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. που καταβλήθηκε κατά το προηγούμενο στάδιο για τα αγαθά και τις
υπηρεσίες αυτές.
4. Οι ως άνω διατάξεις εφαρμόζονται από τις 23/12/2020 και, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2
του άρθρου 73 του ίδιου νόμου, μέχρι και τις 31/12/2022.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Ως προς τη δασμολογική κατάταξη
Ειδικότερα, η δασμολογική κατάταξη και ενδεικτικά παραδείγματα των υπό εξέταση ειδών (εμβόλια και
invitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα κατά της νόσου COVID-19) έχουν ως ακολούθως:
1) Εμβόλια κατά των σχετιζόμενων με το SARS κορονοϊών (είδος SARS-CoV) (Κωδικός Σ.Ο. 3002 20 00, ο
οποίος από 1/1/2021 εξειδικεύεται σε 3002 20 10).
2) Μεμονωμένοι στυλεοί δειγματοληψίας (κλάση 3005)
3) Σωληνάρια υποδοχής στυλεού με υλικό μεταφοράς (κλάση 3821)
4) Σετ δειγματοληψίας (συσκευασία που συνδυάζει τα 2 και 3 παραπάνω) (κλάση 3821)
5) Μεμονωμένα σωληνάρια δειγματοληψίας για έλεγχο COVID-19 (κλάσεις 3923, 3926 και 7010, ανάλογα
με την ύλη τους).
6) Αντιδραστήρια PCR για COVID-19 (κλάση 3822)
7) Αντιδραστήρια Extraction (απομόνωσης) RNA για PCR προσδιορισμό COVID-19 (κλάση 3822)
8) Αντιδραστήρια για ταχύ προσδιορισμό αντισωμάτων ("rapid αντισώματα") (κλάση 3822)
9) Αντιδραστήρια για ταχύ προσδιορισμό αντιγόνων ("rapid αντιγόνα") (κλάση 3822)
10) Αντιδραστήρια για εργαστηριακό προσδιορισμό αντισωμάτων σε αναλυτές (ELISA ή χημειοφωταύγεια)
(κλάση 3822)
11) Αντιδραστήρια για εργαστηριακό προσδιορισμό αντιγόνων σε αναλυτές (ELISA ή χημειοφωταύγεια)
(κλάση 3822)
12) Πιστοποιημένα υλικά αναφοράς (controls, calibrators), που χρησιμοποιούνται για τη βαθμονόμηση μιας
συσκευής, την αξιολόγηση μιας μεθόδου μέτρησης ή την εκχώρηση τιμών σε ένα υλικό (κλάση 3822).
13) Αναλυτές (μηχανήματα) που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων COVID-19
και την εξαγωγή αποτελεσμάτων, όπως Extractors (αναλυτές απομόνωσης DNA/RNA), κυκλοποιητές PCR,
κλειστές συσκευές PCR (POC PCR), αυτόματοι ανοσολογικοί αναλυτές που εκτελούν εξετάσεις COVID-19,
αυτόματοι αναλυτές ELISA, ρομποτικά συστήματα αυτοματοποίησης PCR για COVID-19 (κλάση 9027).
14) Όργανα και συσκευές ιατρικής που δύναται να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια invitro διάγνωσης κατά
της νόσου COVID-19 (κλάση 9018)
15) Λογισμικό που δύναται να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια invitro διάγνωσης σε αναλυτές, όργανα και
συσκευές ιατρικής κατά της νόσου COVID-19 (κλάση 8523).
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IV. ΕΛΠ (Ν. 4308/2014)
Α.1282/2020
Παράταση έως 31/03/2021 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
Μοσχάτο, 21-12-2020
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 υπό στοιχεία ΑΑΔΕ Α.1024/2020 απόφασης Διοικητή «Συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές
πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό
σύστημα των ΦΗΜ» (Β' 317), όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1102/2020 (Β'
1812), Α.1175/2020 (Β' 3293) και Α.1239/2020 (Β' 4755),
γ) της υπό στοιχεία ΑΑΔΕ ΠΟΛ 1166/2018 απόφασης Διοικητή «Τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου
επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ»
(Β' 3603),
δ) της υπό στοιχεία 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 υπό στοιχεία Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1221/2012 (Β' 3513) «Αναβάθμιση λογισμικών υποστήριξης των
Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. -Καθορισμός αποστελλομένων αρχείων δεδομένων των φορολογικών στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ.
κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α' 58)»,
στ) της υπό στοιχεία Γ.Γ.Δ.Ε ΠΟΛ.1068/2015 απόφασης (Β' 497) «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.»,
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 υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β'4738), όπως
ισχύει.
2. 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 του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016,
όπως ισχύουν, τις υπ' αρ. 39/3/30.11.2017 αποφάσεις (ΥΟΔΔ 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ
και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
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.
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4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Α.1024/2020 (Β' 317) «Συμπληρωματικές τεχνικές
προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο
πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ», 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 31/03/2021».
Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Γεώργιος Πιτσιλής

Α.1287/2020
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1011/16-1-2020 απόφασης του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Απόσυρση από την χρήση μοντέλων
Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με
βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/9-10-2002 (Β' 1362) και ΠΟΛ.1135/26-10-2005 (Β' 1592), εκτός
των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων» (Β' 85), όπως ισχύει
Μοσχάτο, 23-12-2020
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 υπό στοιχεία 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
Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/9-10-2002 (Β' 1362) και ΠΟΛ.1135/26-10-2005 (Β' 1592), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και
των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων» (Β' 85), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Α.1100/2020 (Β' 1751),
Α.1176/2020 (Β' 3293) και Α.1238/2020 (Β' 4755) αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.,
γ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1220/2012 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Κωδικοποίηση Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και συστημάτων.
Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων στην ΓΓΠΣ» (Β' 3517),
δ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1234/9-10-2002 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Τεχνικές
προδιαγραφές φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων» (Β' 1362),
ε) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1135/26-10-2005 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
«Κωδικοποίηση και συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και
συστημάτων - διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. (αρ. πρ. 1100772/1474/0015)» (Β' 1592),
στ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1063/26-3-2008 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
«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),
ζ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1285/31-12-2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
«Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο./ΠΟΛ.1015/10-1-2012 (Β' 257) “Χρονικά όρια δυνατότητας διάθεσης ΦΗΜ και
φορολογικών μνημών”» (Β' 54/2014),
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η) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1062/2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση
της απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ΠΟΛ.1285/31-12-2013 (Β' 54/2014) “Χρονικά
όρια δυνατότητας διάθεσης Φ.Η.Μ. και φορολογικών μνημών”» (Β' 592),
θ) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1068/1-4-2015 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων
«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., κατόχωνχρηστών Φ.Η.Μ.» (Β' 497),
ι) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α' 94) και
ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 2, του άρθρου 7, των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14 και του άρθρου 41
αυτού,
ια) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β' 4738),
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 υποπαρ. α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
3. 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 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. (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. 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 υπό στοιχεία ΠΟΛ.1234/9-10-2002 (Β' 1362) και
ΠΟΛ.1135/26-10-2005 (Β' 1592) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 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 υπό στοιχεία Α.1011/16-1-2020 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.1234/9-10-2002 (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, ως ακολούθως:
1. Η παρ. Β' αντικαθίσταται ως εξής: «Η απόσυρση από τη χρήση των ανωτέρω τύπων Φ.Η.Μ.,
ολοκληρώνεται υποχρεωτικά μέχρι την 31-3-2021».
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. Δ' αντικαθίσταται ως εξής: «Οι κάτοχοι των ανωτέρω τύπων Φ.Η.Μ.,
υποχρεούνται να δηλώσουν μέχρι την 31-3-2021, την παύση αυτών».
3. Η παρ. Ε' αντικαθίσταται ως εξής: «Από την 1-4-2021 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.
Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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Ε. ΔΕΔ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΔΕΔ 1581/2020
Εκπρόθεσμη υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού
έτους 2018 λόγω παράλειψης υποβολής της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα
ακινήτων (έντυπο Ε2)
Θεσσαλονίκη 05-10-2020
Έχοντας υπ' όψη:
1. Τις διατάξεις :
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του άρθρου 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.)»
γ. Της ΠΟΛ 1064/12.04.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β' 1440/27-04-2017).
2. Την ΠΟΛ 1069/04-03-2014 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 08/05/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής ............. ενδικοφανή προσφυγή
του ................................... του ............... με ΑΦΜ: ........................ κατοίκου ................
επί της οδού ....................Τ.Κ..................., κατά της με αρ................../14-02-2020 Πράξης
Επιβολής Προστίμου του άρθρου 54 του Ν.4174/2013 φορολογικού έτους 2018, του προϊσταμένου της
Δ.Ο.Υ........................και τα προσκομιζόμενα με αυτή σχετικά έγγραφα.
5. Την ως άνω Πράξη Επιβολής Προστίμου του άρθρου 54 του Ν.4174/2013 φορολογικού έτους
2017, του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ................, της οποίας ζητείται η ακύρωση.
6. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.
7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α7-Επανεξέτασης της Διεύθυνσης Επίλυσης
Διαφορών, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.
Επί της από ................... και με αριθμό πρωτοκόλλου ηλεκτρονικής υποβολής ................. 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:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του 1ου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 6 της από: 30.03.2020 Π.Ν.Π.
(ΦΕΚ75Α) «οι προθεσμίες για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής, κατά το
άρθρο 63 του ν. 4174/2013 που έχουν λήξει ή λήγουν από την 11η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου
2020 αναστέλλονται για εξήντα (60) ημέρες».
Με την με αριθμό .............../14-02-2020 (αριθμ.πρωτ...............-02-2020) πράξη επιβολής προστίμου
(άρθρου 54 του ν. 4174/2013) επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα πρόστιμο ύψους 100,00€ πλέον
χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 54 του
Ν 4174/2013, λόγω εκπρόθεσμης υποβολής 1ης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
φορολογικού έτους 2018 (αριθμό καταχώρησης...................-2019).
Ειδικότερα η ως άνω πράξη εκδόθηκε κατόπιν της ηλεκτρονικής υποβολής της με α/α ............../12-09-2019
1ης Τροποποιητικής Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Φορολογικού έτους 201 8, από τον προσφεύγοντα,
βάσει της οποίας υποβλήθηκε αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων ( έντυπο Ε2).
Λόγω της εκπροθέσμου υποβολής εκδόθηκε και κοινοποιήθηκε στον προσφεύγοντα η προσβαλλόμενη
πράξη επιβολής προστίμου του άρθρου 54 παρ.1 και παρ.2 του ν. 4174/2013, ύψους 100,00 ευρώ.
Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση της ως άνω πράξης επιβολής
προστίμου (άρθρου 54 Ν 4174/2013), ισχυριζόμενος ότι στις 12/09/2019 υποβλήθηκε η με α/α ................1η
Τροποποιητική Δήλωση φορολογίας εισοδήματος
Φορολογικού έτους 2018, επειδή κατά την υποβολή της αρχικής δήλωσης παρέλειψε δηλώσει στην
αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων ( έντυπο Ε2) την οικία του στα ..............,
εμβαδού 108,75 τ.μ., την οποία παραχώρησε δωρεάν στη μητέρα του ...................... με
Α.Φ.Μ....................για διάστημα 01/01/2018 έως 31/12/2018.
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Η υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης δεν μετέβαλε το ποσό φόρου της αρχικής δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος Φορολογικού έτους 2018 . Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1252/2015 τα παραπάνω εμπίπτουν στην
έννοια της διόρθωσης πληροφοριακών στοιχείων ελλιπούς δήλωσης 2
και συνεπώς κατά την υποβολή τέτοιων τροποιητικών δηλώσεων δεν επιβάλλεται το πρόστιμο της παρ. 2
του άρθρου 54 του ΚΦΔ ακόμη και αν αυτές υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα.
Επειδή, με το άρθρο 19 του ν. 4174/2013, ως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 397 παρ.2 του ν.
4512/2018 (ΦΕΚ Λ' 5/17-01-2018) και ισχύει, ορίζεται ότι «1. Αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει, ότι η
φορολογική δήλωση που υπέβαλε στη Φορολογική Διοίκηση περιέχει λάθος ή παράλειψη, υποχρεούται να
υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση.
2. Αν ο φορολογούμενος υποβάλει τροποποιητική φορολογική δήλωση εντός της προθεσμίας υποβολής
της αρχικής φορολογικής δήλωσης, τότε και η τροποποιητική φορολογική δήλωση επέχει θέση αρχικής
δήλωσης και θεωρείται ότι και οι δύο, αρχική και τροποποιητική έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα.
3. α. Τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την κοινοποίηση
του προσωρινού προσδιορισμού του φόρου από τη Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή
του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης.».
Επειδή, στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 ορίζεται "1. Ο φορολογούμενος που
έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του υποχρεούται να δηλώνει όλα τα εισοδήματά του, τα
φορολογούμενα με οποιοδήποτε τρόπο ή απαλλασσόμενα, στη Φορολογική Διοίκηση ηλεκτρονικά. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, η δήλωση αυτή μπορεί να υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση σε έγχαρτη
μορφή...............3. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την 30ή
Ιουνίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αποβιώσει ή
μεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό, η δήλωση υποβάλλεται από τους κατά περίπτωση υπόχρεους,
καθ' όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους και συνοδεύεται από δικαιολογητικά και στοιχεία που
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Εξαιρετικά, τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν
σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, μπορούν να υποβάλουν
δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.
Επειδή, σύμφωνα με την με αριθμό Α.1211/2019 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών παρατάθηκε η
προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των φυσικών
προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013 μέχρι την 29η Ιουλίου 2019.
Επειδή, με την με αριθμό Α.1302/2019 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών παρατάθηκε η προθεσμία
υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 φυσικών προσώπων του
άρθρου 3 του ν. 4172/2013 μέχρι την 30η Ιουλίου 2019.
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54§1 περ.α ,2 περ.α του ν.4174/2013 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:
α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα δήλωση ή υποβάλει ελλιπή πληροφοριακού χαρακτήρα ή
φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου, (παρ. 1
περ. α')
β) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση,.......................................
2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής: α)εκατό
(100) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής σχετικά με την περίπτωση α' της
παραγράφου 1 και, στις φορολογίες κεφαλαίου, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων α', β', γ', δ' στ' και ιγ'
της παραγράφου 1, β) εκατό (100) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β', γ' και δ' της
παραγράφου
1,
που
ο
φορολογούμενος
δεν
είναι
υπόχρεος τήρησης
λογιστικών
βιβλίων,........................................",
Επειδή, με την ΠΟΛ 1215/2018 δόθηκαν οι ακόλουθες διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 54 του ν.4174/2013: 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν.
4174/2013 (ΚΦΔ), επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει
αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής
του, όταν δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλει ελλιπή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα
ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου. 2.
Περαιτέρω, όπως διευκρινίσθηκε στην περ. α' της παρ. 2 του Κεφαλαίου ΙΙ της ΠΟΛ.1252/2015 εγκυκλίου
(ερμηνεία των άρθρων 53-62 του ΚΦΔ), για κάθε παράβαση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής
δήλωσης, από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου (πιστωτικές και μηδενικές
δηλώσεις), καθώς και φορολογικής δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα, η οποία αφορά φορολογικά έτη,
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υποθέσεις και περιόδους από 1.1.2014 και μετά, επιβάλλεται πρόστιμο εκατό (100) ευρώ (περ. α’ της παρ.
1 σε συνδυασμό με την περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν.4174/2013).
Ελλιπής δήλωση είναι, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην ως άνω εγκύκλιο, η δήλωση η οποία δεν
είναι πλήρης ως προς τη συμπλήρωση όλων των τυπικών στοιχείων της, ή, στην περίπτωση που έχουν
αναγραφεί όλα τα τυπικά στοιχεία, αυτά δεν είναι πλήρη ή δεν έχουν αναγραφεί κατά τρόπο ώστε να
απεικονίζουν την πραγματική κατάσταση. Δεν θεωρείται ελλιπής η δήλωση που δεν περιλαμβάνει στοιχεία
στα οποία η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να έχει πρόσβαση από άλλες υπηρεσίες του Ελληνικού
Δημοσίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση αυτεπάγγελτης αναζήτησης, πλην των περιπτώσεων στις
οποίες η προσκόμιση συγκεκριμένων δικαιολογητικών προκύπτει από το ισχύον νομοθετικό ή κανονιστικό
πλαίσιο (π.χ. υπουργικές αποφάσεις καθορισμού δικαιολογητικών για τη χορήγηση απαλλαγών).
Επισημαίνεται ότι πρόστιμο υποβολής ελλιπούς δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα κατά το άρθρο 54,
παρ. 2, περ. α’ ΚΦΔ, προβλέπεται, με βάση την ΠΟΛ.1252/2015 εγκύκλιο, μόνο στις φορολογίες
Κεφαλαίου.
3. Κατόπιν των ανωτέρω, τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται για τη
συμπλήρωση ή μεταβολή αμιγώς πληροφοριακών στοιχείων, δηλαδή στοιχείων που δεν επηρεάζουν το
αποτέλεσμα της φορολογικής δήλωσης, σκοπό έχουν τη διόρθωση υποβληθεισών ελλιπών δηλώσεων.
Ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι η εισαγωγή ή η διόρθωση του αριθμού παροχής της
ΔΕΗ, του ΑΜΚΑ του υπόχρεου ή κάποιου εξαρτώμενου μέλους του, του ΑΦΜ του αντισυμβαλλόμενου στις
περιπτώσεις που ζητείται από την ηλεκτρονική εφαρμογή, η τροποποίηση του αριθμού του τραπεζικού
λογαριασμού OBAN), η εισαγωγή κενού ή ημιτελούς ακινήτου ή των στοιχείων των συνιδιοκτητών ακινήτων
στο Ε2, η μεταβολή κάποιου πληροφοριακού στοιχείου του Πίνακα Β' της πρώτης σελίδας του Ε3, η
τροποποίηση στοιχείων του υπόχρεου νομικού προσώπου/οντότητας ή του εκπροσώπου αυτού, κλπ.
Αντίθετα, δεν αποτελεί διόρθωση ελλιπούς δήλωσης η προσθήκη εξαρτώμενων μελών, η συμπλήρωση
του κωδικού που αφορά στη φορολόγηση σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ' της παρ. 2 του άρθρου 12
του ΚΦΕ, στην αναπηρία, στην ηλικία προκειμένου να υπολογιστούν μειώσεις ή απαλλαγές που
προβλέπονται (τεκμήρια, τέλος επιτηδεύματος), στον χαρακτηρισμό του κατ' επάγγελμα αγρότη, καθώς και
στην υπαγωγή στην παρ. 2 του άρθρου 58 του ΚΦΕ για νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο
Μητρώο του άρθρου 19 του ν.4384/2016 κ.λπ., καθόσον τα στοιχεία αυτά επηρεάζουν τον προσδιορισμό
της φορολογικής υποχρέωσης. 4. Από όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω και δεδομένου ότι στη φορολογία
εισοδήματος δεν επιβάλλεται πρόστιμο στην περίπτωση υποβολής ελλιπούς δήλωσης, συνάγεται ότι η
διόρθωση πληροφοριακών στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών
προσώπων και νομικών οντοτήτων (έντυπα Ε1 και Ν) ή των συνυποβαλλόμενων με αυτές εντύπων (Ε2,
Ε3, κλπ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, εμπίπτει στην έννοια
της διόρθωσης ελλιπούς δήλωσης και συνεπώς, κατά την υποβολή τέτοιων τροποποιητικών δηλώσεων δεν
επιβάλλεται το πρόστιμο της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ΚΦΔ, ακόμη κι αν αυτές υποβληθούν
εκπρόθεσμα.
Επειδή, στο 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, στο άρθρο 62 παρ. 3 του ν.4174/2013 ορίζεται ότι: «3. Η πράξη επιβολής προστίμων πρέπει να
περιλαμβάνει αυτοτελή αιτιολογία».
Επειδή, o προσφεύγων, ισχυρίζεται με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ότι υποβλήθηκε η με α/α
.................../12-09-2019 1η Τροποποιητική Δήλωση φορολογίας εισοδήματος
Φορολογικού έτους 2018, επειδή κατά την υποβολή της αρχικής δήλωσης παρέλειψε να δηλώσει στην
αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων ( έντυπο Ε2) την οικία του στα Τ............, εμβαδού 108,75
τ.μ., την οποία παραχώρησε δωρεάν στη μητέρα του .................. με Α.Φ.Μ................... για διάστημα
01/01/2018 έως 31/12/2018, η οποία δεν μετέβαλε το ποσό φόρου της αρχικής δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος
Επειδή, ο προσφεύγων είχε υποβάλει εμπροθέσμως, μέσω διαδικτύου, κατά την 27/06/2019, την με αριθμό
καταχώρησης .............. αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματός του για το φορολογικό έτος 2018, από την
εκκαθάριση της οποίας είχε προκύψει μηδενικό ποσό 0,00€ για καταβολή (πράξη διοικητικού
προσδιορισμού φόρου με βάση την αρχική δήλωση, με αριθμό ειδοποίησης............... και ημερομηνία
έκδοσης 27/06/2019).
Επειδή, από τα διαλαμβανόμενα του φακέλου προκύπτει ότι ο προσφεύγων, υπέβαλε εκπροθέσμως, μέσω
διαδικτύου, κατά την 12/09/2019 την με αριθμό Καταχώρισης ...................πρώτη τροποποιητική δήλωση
φορολογίας εισοδήματος Φορολογικού έτους 2018, λόγω παράλειψης υποβολής της αναλυτικής
κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων ( έντυπο Ε2), (χωρίς ποσά μίσθωσης), κατά την υποβολή της
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αρχικής δήλωσης, από την εκκαθάριση της οποίας προέκυψε μηδενικό (0) ποσό φόρου. Ως εκ τούτου, η
συγκεκριμένη προσθήκη-τροποποίηση συνιστά συμπλήρωση αρχικής δήλωσης πληροφοριακού στοιχείου
και εμπίπτει στην έννοια της διόρθωσης ελλιπούς δήλωσης και εκ του λόγου τούτου (της παροχής
πληροφοριακού στοιχείου),δεν επηρεάστηκε θετικά ή αρνητικά ο προσδιορισμός της φορολογικής του
υποχρέωσης για το φορολογικό έτος 2018, όπως αυτό αποδεικνύεται με την υπ' αριθμ.
Ειδοποίησης ..................../12/09/2019 πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου για το φορολογικό
έτος 2018.
Αποφασίζουμε
Την
αποδοχή
της
με
ημερομηνία
κατάθεσης
........../2020
και
με
αριθμό
πρωτοκόλλου................ενδικοφανούς προσφυγής του ..................του ............... με ΑΦΜ:.................... και
την ακύρωση της με αριθμό ............../14-02-2020 πράξη επιβολής προστίμου (άρθρου 54 του ν.
4174/2013) του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ................
Οριστική φορολογική υποχρέωση του προσφεύγοντα με βάση την παρούσα απόφαση:
φορολογικού έτους 2016.
Ποσό προστίμου

ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
100,00€

00,00€

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον
υπόχρεο.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
Ακριβές Αντίγραφο
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Η υπάλληλος του Αυτοτελούς Γ ραφείου Διοικητικής Υποστήριξη
ΚΑΤΣΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΕΔ Α 1094/2020
Κατάθεση ποσού από εταιρία σε λογαριασμό διαχειριστή όταν δεν αποτελεί παροχή σε
είδος ή δάνειο θεωρείται αμοιβή διαχείρισης
Καλλιθέα 10/06/2020
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 27/01/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του του , με ΑΦ Μ: , κατοίκου,
οδός αρ , τ.κ , κατά των υπ' αριθμ. /2019, /2019 και /2019 Οριστικών Πράξεων Διορθωτικού Προσδιορισμού
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Φόρου Εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 και φορολογικών ετών 2014 και 2015 αντίστοιχα, που
εξέδωσε η προϊσταμένη του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.
5. Τις ανωτέρω Οριστικές Πράξεις της προϊσταμένης του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π, καθώς και την από 23/12/2019
έκθεση μερικού ελέγχου φορολογίας Εισοδήματος, 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 27/01/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του του , με ΑΦΜ: , η
οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα, δεδομένου ότι η κοινοποίηση των πράξεων έγινε στις 31/01/2020, 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 / /2018 εντολής ελέγχου της προϊσταμένης του ΚΕΦΟΜΕΠ, διενεργήθηκε στον
προσφεύγοντα μερικός έλεγχος φορολογίας εισοδήματος για τα έτη 2013 - 2015, αφού αξιοποιήθηκαν τα
ψηφιακά δεδομένα του ηλεκτρονικού αρχείου Ε.Λ.Α.Ε.Π.Π, στο οποίο περιλαμβάνονταν οι κινήσεις των
τραπεζικών λογαριασμών και λοιπών χρηματοοικονομικών προϊόντων στα οποία ήταν δικαιούχος ή
συνδικαιούχος. Μετά την επεξεργασία των κινήσεων των τραπεζικών του λογαριασμών, και αφού ελήφθη
υπόψη η απάντησή του στο σημείωμα διαπιστώσεων, η ελεγκτική αρχή κατέληξε στο πόρισμά της, το
οποίο μαζί με τις διαπιστώσεις του ελεγκτή, αναγράφεται στην συνπροσβαλλόμενη έκθεση μερικού ελέγχου
Φορολογίας Εισοδήματος.
Σύμφωνα με το πόρισμα της έκθεσης ελέγχου, διαπιστώθηκε για τον προσφεύγοντα:
1) Προσαύξηση περιουσίας (άρθρου 48§3 ν. 2238/1994 και 21§4 ν.4172/2013), για τα έτη 2013, 2014 και
2015 συνολικού ποσού 70.000€, 59.994€ και 10.000€ αντίστοιχα, βάσει πρωτογενών πιστώσεων και
2) Εισόδημα από παροχή σε είδος άρθρου 13§1 ν. 4172/2013 για το έτη 2014 και 2015 συνολικού ποσού
1.750€ και 25.500€ αντίστοιχα, βάσει πρωτογενών πιστώσεων
Μετά τα ανωτέρω, η προϊσταμένη του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π, εξέδωσε τις προσβαλλόμενες πράξεις, με τις οποίες
καταλόγισε στον προσφεύγοντα τα κατωτέρω ποσά:
Αριθμός Ημερ/νία
πράξης

Οριστική
Πράξη Διορθ.
α/α
Προσδ/σμού
Διορθωτικού
Προσδιορισμού
1
- 23/12/19
Φόρου
Εισοδήματος
Διορθωτικού
Προσδιορισμού
2
- 23/12/19
Φόρου
Εισοδήματος
Διορθωτικού
Προσδιορισμού
3
- 23/12/19
Φόρου
Εισοδήματος
Σύνολα

Έτος

Διαφορά
Φορολογητέας
βάσης

Διαφορά
φόρου

2013

70.000,00€

19.501,60€

9.750,80€

2014

61.744,00€

16.683,02€

2015

35.500,00€
167.244,00€

Πρόστιμο
αρθ. 58
ΚΦΔ

Πρόστιμο
αρθ. 53
ΚΦΔ

Εισφορά
Σύνολο
Αλληλεγγύης Καταλογισμού
3.434,54€

33.939,62€

8.341,51€

1.887,73€

26.912,26€

8.260,00€

4.130,00€

1.197,27€

13.587,27€

44.444,62€

22.222,31€

6.519,54€

74.439,15€

1.252,68€

1.252,68€

Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση ή την τροποποίηση των
προσβαλλόμενων πράξεων, προβάλλοντας ότι:
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1) Εσφαλμένη εφαρμογή του άρθρου 48§3 ν. 2238/1994 και του άρθρου 21§4 ν.4172/2013 διότι τα ποσά
προέρχονται από λογαριασμό που διέθετε στην Αλλοδαπή, ο οποίος τροφοδοτήθηκε από ποσά που είχαν
εμβαστεί από ελληνικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.
2) Εσφαλμένη εφαρμογή του άρθρου 13§1 του ν. 4172/2013, καθόσον δεν διαπιστώθηκε από τον έλεγχο η
σύναψη δανείου έγγραφου ή άτυπου, τα ποσά δε αυτά αφορούν σε διανομή κερδών παρελθόντων ετών.
1. Πιστώσεις που φέρονται προερχόμενες από λον/σμό του προσφεύγοντος στην αλλοδαπή
Επειδή, όπως προκύπτει από την έκθεση ελέγχου, καταλογίστηκε στον προσφεύγοντα Προσαύξηση
περιουσίας (άρθρου 48§3 ν. 2238/1994 και 21§4 ν.4172/2013), για τα έτη 2013, 2014 και 2015 συνολικού
ποσού 70.000€, 59.994€ και 10.000€ αντίστοιχα, με βάση τις κατωτέρω πρωτογενείς πιστώσεις:
Έτος

REC-ID

2013

6645

2013

6650

2013

6717

2013

6775

2013

6811

2013

6841

2013

6868

...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................

Τραπεζικός
Λογαριασμός
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................

...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................

...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................

...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................

...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................

...................
...................

...................
...................

...................
...................

Τράπεζα

Αιτιολογία

Ποσό

Συνδικαιούχοι

31/5/2013

10.000,00€

1

10.000,00€

5/6/2013

10.000,00€

1

10.000,00€

11/7/2013

10.000,00€

1

10.000,00€

11/9/2013

10.000,00€

1

10.000,00€

10/10/2013

10.000,00€

1

10.000,00€

12/11/2013

10.000,00€

1

10.000,00€

6/12/2013

10.000,00€

1

10.000,00€

2013 Άθροισμα
2014

6930

2014

6955

2014

6997

2014

7078

2014

7079

2014

7188

2014

7385

70.000,00€

48

2015 Άθροισμα

70.000,00€

31/1/2014

10.000,00€

1

10.000,00€

12/2/2014

10.000,00€

1

10.000,00€

7/3/2014

10.000,00€

1

10.000,00€

28/4/2014

4.000,00€

1

4.000,00€

28/4/2014

6.000,00€

1

6.000,00€

4/7/2014

9.994,00€

1

9.994,00€

11/11/2014

10.000,00€

1

10.000,00€

2014 Άθροισμα
2015

Προσαύξηση
Περιουσίας

Ημερομηνία

59.994,00€

59.994,00€
23/1/2015

10.000,00€
10.000,00€

1

10.000,00€
10.000,00€

Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 48§3 εδ. β' του ν. 2238/1994 (Α' 151), ορίζεται ότι: «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» [ισχύει για προσαύξηση περιουσίας μέχρι και το οικ. έτος 2014], και με τις διατάξεις του
άρθρου 21§4 του ν. 4172/2013 (Α' 167), ορίζεται ότι: «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» [ισχύει για προσαύξηση
περιουσίας από το φορολογικό έτος 2014 και μετά],
Επειδή, με την ΠΟΛ.1175/2017 εγκύκλιο διαταγή του Διοικητή της ΑΑΔΕ, διευκρινίστηκαν μεταξύ άλλων τα
ακόλουθα:
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«2) ... 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,
4) Το ποσό τραπεζικού λογαριασμού που τροφοδότησε έμβασμα και λογίζεται ως φορολογητέο εισόδημα
της παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994 ή της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013, φορολογείται ως
εισόδημα της διαχειριστικής περιόδου κατά την οποία προκύπτει ότι εισήχθη το ποσό αυτό στην περιουσία
του δικαιούχου του λογαριασμού, η δε μεταφορά με έμβασμα χρηματικού ποσού από τραπεζικό
λογαριασμό δικαιούχου σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό του (στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή) δεν αποτελεί
προσαύξηση της περιουσίας του. Συνεπώς, κρίσιμος δεν είναι, τουλάχιστον κατ' αρχήν ο χρόνος
διενέργειας του εμβάσματος, αλλά είτε ο χρόνος της κατάθεσης του επίμαχου ποσού (ή σε περίπτωση
τμηματικής κατάθεσης του, ο χρόνος που κατατέθηκε καθένα από τα τμήματα του) στον τραπεζικό
λογαριασμό του δικαιούχου, μέσω του οποίου έγινε το έμβασμα, είτε ο προγενέστερος αυτού χρόνος κατά
τον οποίο προκύπτει ότι επήλθε η αντίστοιχη προσαύξηση της περιουσίας του (ΣτΕ 1225/2017, ΣτΕ
884/2016, ΣτΕ 435/2017 ). Ο προσδιορισμός του ως άνω κρίσιμου χρόνου πρέπει να γίνεται από την
ελεγκτική αρχή με βάση πρόσφορα και επαρκή στοιχεία τα οποία συλλέγονται κατόπιν της λήψης των
προβλεπόμενων στο νόμο αναγκαίων, κατάλληλων και εύλογων, ενόψει των περιστάσεων, μέτρων ελέγχου
στα οποία συμπεριλαμβάνονται ιδίως η κλήση του φορολογούμενου για παροχή εξηγήσεων και η
αναζήτηση πληροφοριών και στοιχείων από τα εμπλεκόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αν η εντός
ευλόγου χρόνου συλλογή στοιχείων σχετικά με τη διαπίστωση του χρόνου προσαύξησης της περιουσίας
καθίσταται αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής, γεγονός που πρέπει να βεβαιώνεται από τη φορολογική αρχή με
ειδική αιτιολογία, αυτή μπορεί να διαπιστώσει τον κρίσιμο, κατά τα προεκτεθέντα, χρόνο με βάση όσα
στοιχεία κατάφερε να συγκεντρώσει ο έλεγχος και, στην εξαιρετική περίπτωση παντελούς έλλειψης τέτοιων
στοιχείων, να θεωρήσει κατά τεκμήριο ως κρίσιμο χρόνο εκείνον του εμβάσματος (ΣτΕ 884/2016).
Επειδή ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι η φορολογική αρχή καταλόγισε ως προσαύξηση περιουσίας για τα
έτη 2013, 2014 και 2015, ποσά τα οποία προέρχονται από εμβάσματα που πραγματοποιήθηκαν από
τραπεζικό λογαριασμό του, που τηρούνταν σε τράπεζα της Κύπρου, στους ελεγχόμενους ημεδαπούς
τραπεζικούς του λογαριασμούς. Ωστόσο, τα ποσά των ως άνω εμβασμάτων προέρχονται και
δικαιολογούνται πλήρως από χρηματικά κεφάλαια που εμβάστηκαν από τους ελεγχόμενους ημεδαπούς
λογαριασμούς του, στον λογαριασμό που τηρεί στην Κύπρο τα έτη 2010 και 2012. Συγκεκριμένα,
ισχυρίζεται ότι στις 11.05.2010
και στις 19.08.2012 από τον υπ' αριθμ τραπεζικό του λογαριασμό της , ενέβασε στον υπ' αριθμ λογαριασμό
της τα ποσά των 310.000,00€ και 100.000,00€ αντίστοιχα, τα οποία εν συνεχεία επέστρεψαν στην Ελλάδα,
προσκομίζει δε και επικαλείται την από 05/11/2018 βεβαίωση της , με την οποία βεβαιώνεται ότι στις
11/05/2010 απέστειλε στην Κύπρο το ποσό των 310.000€ (Σχετ. 1).
Επειδή ο ίδιος ισχυρισμός, ότι τα ποσά των πρωτογενών πιστώσεων προέρχονται από μεταφορά επιστροφή μέρους από το κεφάλαιο ποσού 310.000€ που είχε μεταφερθεί στις 11/05/2010 στον ως άνω
αλλοδαπό λογαριασμό, προβλήθηκε και ενώπιον του ελέγχου, ο οποίος απορρίφθηκε (ως σελίδα 30 της
έκθεσης ελέγχου), δεδομένου ότι από τις κινήσεις του αλλοδαπού λογαριασμού που προσκομίστηκε στον
έλεγχο, δεν προέκυπταν οι μεταφορές ποσών ανά ημερομηνία και ποσό σε αντιστοιχία των πρωτογενών
πιστώσεων και επιπλέον δεν έθεσε στη διάθεση του ελέγχου την Αναλυτική Κίνηση της ελεγχόμενης
χρονικής περιόδου του υπ' αριθ. τραπεζικού του λογαριασμού στον οποίο όπως επικαλείται μεταφέρθηκε
το ποσό των 310.000€ στις 11/05/2010, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατον να διενεργηθούν οι ελεγκτικές
επαληθεύσεις ως προς την μεταφορά - επιστροφή κεφαλαίων.
Επειδή με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή ο προσφεύγων προσκομίζει και επικαλείται την κίνηση και
των 2 ως άνω λογαριασμών (Ομάδα Σχετικών 2) και συγκεκριμένα για τον υπ' αριθμ λογαριασμό του για το
διάστημα από 01/09/2012 έως 31/12/2015 και για τον υπ' αριθμ. προθεσμιακό του λογαριασμό για το
διάστημα από 01/01/2013 έως 30/06/2015, καθώς και την από 15/01/2020 βεβαίωση της κυπριακής (Σχετ.
3) με την οποία βεβαιώνεται ότι από 01/01/2013 έως 31/12/2019 δεν έχει γίνει εισαγωγή κεφαλαίων από
άλλο τραπεζικό ίδρυμα εντός και εκτός , ούτε έχουν γίνει καταθέσεις σε ρευστό, σε κανένα λογαριασμό στο

108 ///www.solcrowe.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

όνομα του προσφεύγοντος. Επειδή από την από 04/02/2020 έκθεση απόψεων της αρμόδιας ελεγκτικής
αρχής, η οποία παρελήφθη από την υπηρεσία μας μαζί με την ενδικοφανή προσφυγή, προκύπτει ότι τα
ανωτέρω προσκομισθέντα στοιχεία αποτελούν νέα στοιχεία, καθώς αυτά δεν ήταν στην διάθεση του
ελέγχου και δεν αξιολογήθηκαν κατά την σύνταξη της από 23/12/2019 Έκθεσης Ελέγχου Προσδιορισμού
Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.
Επειδή από την εξέταση των νέων στοιχείων, προκύπτουν τα ακόλουθα σχετικά με την προέλευση των
επίμαχων πρωτογενών πιστώσεων:
Κινήσεις του λογαριασμού
Ημερομηνία
Ποσό
2013 6645
31/5/2013
10.000,00€
2013 6650
5/6/2013
10.000,00€
2013 6717
11/7/2013
10.000,00€
2013 6775
11/9/2013
10.000,00€
2013 6811
10/10/2013
10.000,00€
2013 6841
12/11/2013
10.000,00€
2013 6868
6/12/2013
10.000,00€
Σύνολο έτους 2013
70.000,00€
2014 6930
31/1/2014
10.000,00€
2014 6955
12/2/2014
10.000,00€
2014 6997
7/3/2014
10.000,00€
2014 7078
28/4/2014
4.000,00€
2014 7079
28/4/2014
6.000,00€
2014 7188
4/7/2014
9.994,00€
2014 7385
11/11/2014
10.000,00€
Σύνολο έτους 2014
59.994,00€
2015
48
23/1/2015
10.000,00€
Σύνολο έτους 2015
10.000,00€
Έτος

REC-ID

Προέρχεται από την κίνηση
Προέρχεται από την κίνηση
Προέρχεται από την κίνηση
Προέρχεται από την κίνηση
Προέρχεται από την κίνηση
Προέρχεται από την κίνηση
Προέρχεται από την κίνηση
Προέρχεται από την κίνηση
Προέρχεται από την κίνηση
Προέρχεται από την κίνηση
Προέρχεται από την κίνηση

Κινήσεις του λογαριασμού
Ημερομηνία
Ποσό
30/5/2013
10.000,00€
4/6/2013
10.000,00€
10/7/2013
10.000,00€
10/9/2013
10.000,00€
9/10/2013
10.000,00€
11/11/2013
10.000,00€
5/12/2013
10.000,00€
70.000,00€
10/1/2014
10.000,00€
11/2/2014
10.000,00€
6/3/2014
10.000,00€
25/4/2013
4.000,00€

Προέρχεται από την κίνηση
Προέρχεται από την κίνηση

3/7/2014
10/11/2014

Προέρχεται από την κίνηση

22/1/2015

9.994,00€
10.000,00€
53.994,00€
10.000,00€
10.000,00€

Επομένως, όπως διαπιστώθηκε, όλες οι επίμαχες πιστώσεις, εκτός από την με rec-id: 7079 της 28/04/2014
ποσού 6.000€, προέρχονται από το λογαριασμό της στην , ο οποίος τροφοδοτείται από τον προθεσμιακό
λογαριασμό της ίδιας τράπεζας με αριθ.
Οι ως άνω αλλοδαποί λογαριασμοί, έχουν τους ίδιους συνδικαιούχους με τον λογαριασμό της και ως εκ
τούτου δεν αποτελούν πρωτογενείς πιστώσεις και δεν έχουν εφαρμογή γι' αυτές οι διατάξεις του άρθρου 48
παρ. 3 του ν. 2238/1994 και του άρθρου 21 παρ.4 του ν. 4172/2013.
Από την περαιτέρω εξέταση των κινήσεων των προαναφερόμενων αλλοδαπών λογαριασμών ως προς τις
πρωτογενείς τους πιστώσεις, διαπιστώθηκε ότι τα εμβάσματα που εστάλησαν στο λογαριασμό της ,
προέρχονται από κεφάλαια που προϋπήρχαν της 31/12/2012, δεδομένου ότι ο λογαριασμός
προσκομίστηκε για το για το διάστημα από 01/01/2013 έως 30/06/2015, ενώ κατά την 01/01/2013
παρουσίαζε υπόλοιπο ποσού 416.706,12€. Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος ότι τα
εμβάσματα που εστάλησαν στο λογαριασμό της προέρχονται από κεφάλαια που είχε εμβάσει το έτος 2010
από το λογαριασμό της ίδιας
τράπεζας, απορρίπτεται ως αναπόδεικτος.
Επειδή από τα προσκομισθέντα νέα στοιχεία προκύπτει ότι οι επίμαχες πιστώσεις στο λογαριασμό , εκτός
από την πίστωση της 28/04/2014 ποσού 6.000€, προέρχονται από το λογαριασμό της στην , δεν
αποτελούν πρωτογενείς πιστώσεις και δεν έχουν εφαρμογή γι' αυτές οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 3 του
ν. 2238/1994 και του άρθρου 21 παρ. 4 του ν. 4172/2013, δεδομένου ότι προέρχονται από κεφάλαια που
προϋπήρχαν της 31/12/2012 (ΠΟΛ.1175/2017, ΣτΕ 886/2016).
Ως εκ τούτου, δεν επήλθε καμιά προσαύξηση περιουσίας με τις πιστώσεις αυτές, δεδομένου ότι
προέρχονται από κεφάλαια που προϋπήρχαν της 31/12/2012, και επομένως πρέπει να διαγραφεί από την
καταλογισθείσα προσαύξηση περιουσίας του προσφεύγοντος: Από το οικονομικό έτος 2014 το συνολικό
ποσό των 70.000€, από το φορολογικό έτος 2014 το συνολικό ποσό των 53.994€ και από το φορολογικό
έτος 2015 το ποσό των 10.000€.
Περαιτέρω, αν για τα κεφάλαια που προϋπήρχαν της 31/12/2012 στους ανωτέρω αλλοδαπούς
λογαριασμούς της συνολικού ποσού 469.382,36€ (416.706,12€ + 52.676,24€), συντρέχουν οι
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προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 48§3 του ν. 2238/1994, αυτό αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερου
ελέγχου, τον οποίο δύναται να διενεργήσει ο προϊστάμενος της αρμόδιας ελεγκτικής Αρχής, λαμβανομένων
υπόψιν των προσκομισθέντων με την ενδικοφανή προσφυγή νέων στοιχείων και των διατάξεων περί
παραγραφής.
Επιπλέον, για το εισόδημα από τόκους αλλοδαπής που προκύπτει από τις προσκομισθείσες κινήσεις των
αλλοδαπών λογαριασμών, ομοίως αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερου ελέγχου, τον οποίο δύναται να
διενεργήσει ο προϊστάμενος της αρμόδιας ελεγκτικής Αρχής, λαμβανομένων υπόψιν των προσκομισθέντων
με την ενδικοφανή προσφυγή νέων στοιχείων και των διατάξεων περί παραγραφής.
2. Πιστώσεις που καταλογίστηκαν ως εισόδημα από παροχή σε είδος άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 4172/2013
Επειδή, όπως προκύπτει από την έκθεση ελέγχου, καταλογίστηκε στον προσφεύγοντα εισόδημα από
παροχή σε είδος άρθρου 13 παρ 1 του ν. 4172/2013 από την εταιρεία «.............» για το έτη 2014 και 2015
συνολικού ποσού 1.750,00€ και 25.500,00€ αντίστοιχα, τα οποία προέρχονται από τις κατωτέρω
πρωτογενείς πιστώσεις:
Τραπεζικός
Έτος REC-ID Τράπεζα Λογαριασμός Αιτιολογία Ημερομηνία
Ποσό
2014
7407
17/10/2014
1.750,00€
2014 Άθροισμα
1.750,00€
2015
97
24/2/2015
5.000,00€
2015
206
26/5/2015
3.000,00€
2015
246
29/6/2015
2.000,00€
2015
260
2/7/2015
5.000,00€
2015
261
2/7/2015
5.000,00€
2015
467
26/11/2015
2.500,00€
2015
510
22/12/2015
3.000,00€
2015 Άθροισμα
25.500,00€

Παροχή σε
είδος αρ. 13§1
Συνδικαιούχοι ν. 4172/2013
1
1.750,00€
1.750,00€
1
5.000,00€
1
3.000,00€
1
2.000,00€
1
5.000,00€
1
5.000,00€
1
2.500,00€
1
3.000,00€
25.500,00€

Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 13§§ 1, 3 του ν. 4172/2013 (Α' 167), όπως ίσχυε κατά τα κρινόμενα έτη,
ορίζεται ότι: «1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 και του άρθρου 14,
οποιεσδήποτε παροχές σε είδος λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος ή συγγενικό πρόσωπο
αυτού κατά την έννοια της περίπτωσης στ' του άρθρου 2, συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του
στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των
τριακοσίων (300) ευρώ ανά φορολογικό έτος και μόνο για το υπερβάλλον ποσό. 3) Οι παροχές σε είδος με
τη μορφή δανείου, προς εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική
οντότητα περιβάλλονται τη μορφή έγγραφης συμφωνίας και αποτιμώνται με βάση το ποσό της διαφοράς
που προκύπτει μεταξύ των τόκων που θα κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του ημερολογιακού μήνα
κατά τον οποίο έλαβε την παροχή, εάν το επιτόκιο υπολογισμού των τόκων ήταν το μέσο επιτόκιο αγοράς,
του οποίου η μέθοδος υπολογισμού ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατά τον ίδιο μήνα
και των τόκων που τυχόν κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του εν λόγω ημερολογιακού μήνα. Σε
περίπτωση που δεν υφίσταται έγγραφη συμφωνία δανείου, το σύνολο του αρχικού κεφαλαίου λογίζεται ως
παροχή σε είδος. Η προκαταβολή μισθού άνω των τριών (3) μηνών θεωρείται δάνειο»,
Περαιτέρω, με την ΠΟΛ.1034/2014 (Β' 327) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, προσδιορίστηκε το
μέσο επιτόκιο αγοράς, ενώ με την ΠΟΛ.1219/2014, δόθηκαν οδηγίες για τις παροχές σε είδος.
Επειδή ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι τα ποσά που του καταβλήθηκαν με τις επίμαχες πιστώσεις από την
ανωτέρω εταιρεία αφορούσαν σε κέρδη παρελθόντων ετών τα οποία του καταβλήθηκαν την ελεγχόμενη
περίοδο. Συγκεκριμένα, η εταιρεία είχε διανεμητέα κέρδη τα έτη 2010-2014 ύψους 75.000€ (Σχετικό 4) τα
οποία ισχυρίζεται ότι του κατέβαλε στις ελεγχόμενες περιόδους. Το γεγονός αυτό το αποδέχεται ο έλεγχος
καθώς σε αντίστοιχες πιστώσεις ενδεικτικά για το 2014 REC ID 6542, 6587, 6602, 6642 δέχτηκε ότι
προέρχονται από αδιανέμητα κέρδη παρελθόντων ετών και δεν επέβαλε επ' αυτών κανενός είδους φόρο.
Επειδή από την από 04/02/2020 έκθεση απόψεων της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής, η οποία παρελήφθη
από την υπηρεσία μας μαζί με την ενδικοφανή προσφυγή, αναφέρεται ότι: «Σχετικά με την προβαλλόμενη
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αιτιολογία, ότι η εταιρεία είχε διανεμητέα κέρδη κατά τα έτη 2010 - 2014 ύψους 75.000€, τα οποία
προέρχονται από την εταιρεία «.....», δεν είναι ακριβές και ορθό, διότι όπως αναφέρεται και στην σελίδα 30
της συνταχθείσας Έκθεσης Ελέγχου, ο έλεγχος έχει ήδη αιτιολογήσει κατά τον έλεγχο της χρήσης 2013,
τραπεζικές πιστώσεις / καταθέσεις του ελεγχόμενου συνολικού ποσού 35.000€ και κατά την χρήση 2015
συνολικού ποσού 4.335€, τις οποίες έκρινε και έκανε δεκτό ότι προήρχοντο από τα διανεμηθέντα κέρδη της
εταιρείας.
Σημειώνουμε εδώ ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν στη διάθεση της Υπηρεσίας μας (δεδομένα
των τραπεζικών λογαριασμών που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό αρχείο Ε.Λ.Α.Ε.Π.Π), προκύπτει ότι ο
ελεγχόμενος έλαβε από την εταιρεία «.....» στην χρήση 2012 συνολικό ποσό 34.000€ ως μισθό
(STIPENDIO) σύμφωνα με την αιτιολογία της συναλλαγής ως επισυναπτόμενη Κατάσταση,
Κατόπιν των ανωτέρω, δεν γίνονται δεκτοί οι ισχυρισμοί του προσφεύγοντα ότι πρόκειται για διανεμητέα
κέρδη παρελθόντων ετών και κατά συνέπεια ορθά ο έλεγχος καταλόγισε τις πιστώσεις στη χρήση 2014
ποσού 1.750,00 € και στη χρήση 2015 συνολικού ποσού 25.000,00 € ως παροχή σε είδος που έλαβε από
την εταιρεία « », σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 του Ν. 4172/2013»
Επειδή από τη συνημμένη κατάσταση που μας απέστειλε η ελεγκτική αρχή μαζί με την έκθεση απόψεων
προκύπτουν τα κατωτέρω στοιχεία:
Τράπεζα

Τραπεζικός
Λογαριασμός

Περιγραφή κωδικού Συναλλαγής
Τραπέζης
Μεταφορά από λογαριασμό
Μεταφορά από λογαριασμό
Μεταφορά από λογαριασμό
Μεταφορά από λογαριασμό
Μεταφορά από λογαριασμό
Μεταφορά από λογαριασμό
Μεταφορά από λογαριασμό

Αιτιολογία Ημερομηνία
23/1/2012
28/2/2012
23/3/2012
20/4/2012
11/5/2012
19/11/2012
31/12/2012

Σύνολο έτους 2012

Ποσό
4.000,00€
5.000,00€
5.000,00€
5.000,00€
5.000,00€
5.000,00€
5.000,00€
34.000.00C

Επειδή από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα σχετικά με τα διανεμηθέντα στον
προσφεύγοντα ποσά κερδών από την εταιρεία, καθώς και με τα εισπραχθέντα ποσά που αποδεδειγμένα
κατατέθηκαν στους τραπεζικούς του λογαριασμούς από την εν λόγω εταιρεία:

Έτος
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Σύνολο

Δικαιούμενα ποσά έναντι κερδών και αμοιβών
από την εταιρεία
Επιχειρηματική
Κέρδη φορολογημένα
Σύνολο
Αμοιβή
στην εταιρεία
14.531,91€
11.845,72€
26.377,63€
6.080,20€
4.956,29€
11.036,49€
8.447,77€
6.886,21€
15.333,98€
23.284,89€
23.284,89€
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
29.059,88€
46.973,11€
76.032,99€

Εισπραχθέντα
ποσά εκτός των
επίμαχων
πιστώσεων

Σύνολο
πρωτογενών
πιστώσεων ανά
έτος

34.000,00€
35.000,00€
4.335,00€
73.335,00€

1.750,00€
25.000,00€
26.750,00€

Επειδή από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι τα δικαιούμενα ποσά αμοιβών και κερδών ανέρχονται σε
76.032,99€, ενώ τα εισπραχθέντα ποσά χωρίς να ληφθούν υπόψιν οι επίμαχες πιστώσεις ανέρχονται σε
73.335,00€ και ως εκ τούτου ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος ότι οι επίμαχες πιστώσεις από την ανωτέρω
εταιρεία αφορούσαν σε κέρδη παρελθόντων ετών τα οποία του καταβλήθηκαν την ελεγχόμενη περίοδο,
πρέπει να γίνει δεκτός για την με rec-id: 7407 πίστωση της 17/10/2014 ποσού 1.750€ και να απορριφθεί για
τις λοιπές πιστώσεις του έτους 2015.
Επειδή περαιτέρω, ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι, για να υπάρχει παροχή σε είδος με την μορφή δανείου
απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υφίσταται δάνειο είτε έγγραφο είτε άτυπο, σε περίπτωση δε, χορήγησης
άτυπου δανείου από εταιρεία σε εταίρο της, αυτό αποδεικνύεται μόνο με εγγραφές στα βιβλία της εταιρείας.
Ως εκ τούτου, η κρίση του ελέγχου είναι εσφαλμένη καθώς μεταξύ αυτού και της εταιρείας δεν συνήφθη
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κανενός είδους δάνειο, έγγραφο ή άτυπο, οπότε δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου
13 παρ 1, 3 του ν. 4172/2013.
Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ 1, 2, 3 του ν. 4172/2013 (Α' 167), ορίζεται ότι: «1) Το
ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε
χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής
σχέσης. 2) Για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει
υπηρεσίες: ... δ) ως διευθυντής ή μέλος του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής
οντότητας, 3) Ως ακαθάριστα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις θεωρούνται τα εξής: ... η)
κάθε άλλη παροχή που εισπράττεται έναντι υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής
σχέσης,.»
Επειδή στην προκείμενη περίπτωση στους λογαριασμούς του προσφεύγοντος βρέθηκαν κατά το έτος 2015
πιστώσεις συνολικού ποσού 25.000€, οι οποίες προήλθαν από την εταιρεία στην οποία μετέχουν ως
εταίροι: ο προσφεύγων με ποσοστό 99% και η σύζυγός του με ποσοστό 1%, η εκπροσώπηση δε της
εταιρείας έχει ανατεθεί στον προσφεύγοντα.
Οι πιστώσεις αυτές, αφορούν καταθέσεις σε χρήμα και όχι σε είδος και ως εκ τούτου δεν έχει εφαρμογή η
διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 13. Περαιτέρω, ούτε και η διάταξη της παρ. 3 έχει εφαρμογή εν προκειμένω,
δεδομένου ότι δεν αποδείχθηκε η χορήγηση δανείου έστω και άτυπου από την εταιρεία.
Κατόπιν αυτών, δεδομένου ότι τα ποσά των επίμαχων πιστώσεων:
α) καταβλήθηκαν πράγματι στον προσφεύγοντα από την εταιρεία, χωρίς να προκύπτει ότι αυτά
επιστρέφονται με οποιοδήποτε τρόπο και
β) παρουσιάζουν περιοδικότητα, δεδομένου δε, ότι αυτά δεν αφορούν μερίσματα, θεωρείται ότι
αφορούν αμοιβές που έλαβε ο προσφεύγων για υπηρεσίες που παρείχε ως διαχειριστής της
εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1, παρ 2 περ. δ' και παρ 3 περ. η' του ν.
4172/2013.
Ως εκ τούτου, το συνολικό ποσό των επίμαχων πιστώσεων ποσού 25.000€ που έλαβε ο
προσφεύγων από την εταιρεία , ελλείψει άλλης νόμιμης αιτίας, θεωρούνται ως αμοιβές που έλαβε
για υπηρεσίες που παρείχε ως διαχειριστής της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12
παρ 1, παρ 2 περ. δ' και παρ 3 περ. η' του ν. 4172/2013.
Κατόπιν αυτών,
Αποφασίζουμε
Την μερική αποδοχή της από 27/01/2020 και με αριθμό πρωτ ενδικοφανούς προσφυγής του του , με ΑΦΜ:
, κατοίκου , αρ , τ.κ , και:
α) την ακύρωση της υπ' αριθμ /2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος
οικονομικού έτους 2014 και
β) την τροποποίηση των υπ' αριθμ /2019 και /2019 Οριστικών Πράξεων Διορθωτικού Προσδιορισμού
Φόρου Εισοδήματος φορολογικών ετών 2014 και 2015 αντίστοιχα, που εξέδωσε η προϊσταμένη του
Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.
Α. Πιστώσεις για τις οποίες δε συντρέχει η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48§3 του
ν.2238/1994 και του άρθρου 21§4 του ν. 4172/2013

REC-ID
6645
6650
6717
6775
6811
6841
6868

Τράπεζα Λογ/μός
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Αιτιολογία

Ημερ/νία
Πίστωσης
31/5/2013
5/6/2013
11/7/2013
11/9/2013
10/10/2013
12/11/2013
6/12/2013

Ποσά που
καταλογίστηκαν
10.000,00€
10.000,00€
10.000,00€
10.000,00€
10.000,00€
10.000,00€
10.000,00€

Ποσά που
διαγράφηκαν
10.000,00€
10.000,00€
10.000,00€
10.000,00€
10.000,00€
10.000,00€
10.000,00€

Ως κεφάλαιο
της παρούσας
απόφασης
Κεφ. 1
Κεφ. 1
Κεφ. 1
Κεφ. 1
Κεφ. 1
Κεφ. 1
Κεφ. 1
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REC-ID

Τράπεζα Λογ/μός
2013 Άθροισμα

Αιτιολογία

6930
6955
6997
7078
7188
7385

Ημερ/νία
Πίστωσης
31/1/2014
12/2/2014
7/3/2014
28/4/2014
4/7/2014
11/11/2014

2014 Άθροισμα
48

23/1/2015
2015 Άθροισμα
Γενικό Άθροισμα

Ποσά που
καταλογίστηκαν
70.000,00€
10.000,00€
10.000,00€
10.000,00€
4.000,00€
9.994,00€
10.000,00€
53.994,00€
10.000,00€
10.000,00€
133.994,00€

Ποσά που
διαγράφηκαν
70.000,00€
10.000,00€
10.000,00€
10.000,00€
4.000,00€
9.994,00€
10.000,00€
53.994,00€
10.000,00€
10.000,00€
133.994,00€

Ως κεφάλαιο
της παρούσας
απόφασης
Κεφ. 1
Κεφ. 1
Κεφ. 1
Κεφ. 1
Κεφ. 1
Κεφ. 1
Κεφ. 1

Β. Προσαύξηση Περιουσίας με βάση την παρούσα απόφαση
Η προσαύξηση περιουσίας σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, έχει ως ακολούθως:
Προσδιορισμός Προσαύξησης Περιουσίας
Απόφασης
Σύνολο Προσαύξησης Περιουσίας κατ' έλεγχο
Μείον: Διαγραφείσες Πιστώσεις που δεν αποτελούν
Προσαύξηση Περιουσίας βάσει της παρούσας
Απόφασης
Σύνολο Προσαύξησης Περιουσίας βάσει Απόφασης

Οικον. έτος
2014
70.000,00€

Φορολ. έτος Φορολ. έτος
2014
2015
59.994,00€
10.000,00€

Σύνολο
139.994,00€

70.000,00€

53.994,00€

10.000,00€

133.994,00€

0,00€

6.000,00€

0,00€

6.000,00€

Γ. Πιστώσεις για τις οποίες δε συντρέχει η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν.
4172/2013
Δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4172/2013 για την με rec-id:
7407 πίστωση της 17/10/2014 ποσού 1.750€
Δ. Πιστώσεις για τις οποίες συντρέχει η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 4172/2013
Τραπεζικός
Έτος REC-ID Τράπεζα Λογαριασμός
2015 97
2015 206
2015 246
2015 260
2015 261
2015 467
2015 510
2015 Άθροισμα

Αιτιολογία
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΌ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΌ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
ΜΤΦ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΌ
ΛΟΓ ΤΡΙΤΟΥ
ΜΤΦ ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΜΕΤΑΡ
ΜΤΦ ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΜΕΤΑΡ

Ημερομηνία

Ποσό

Εισόδημα αρ.
12 §§ 1, 2, 3
ν. 4172/2013

24/2/2015

5.000,00€

5.000,00€

26/5/2015
29/6/2015

3.000,00€
2.000,00€

3.000,00€
2.000,00€

2/7/2015

5.000,00€

5.000,00€

2/7/2015

5.000,00€

5.000,00€

26/11/2015
22/12/2015

2.500,00€
3.000,00€
25.500,00€

2.500,00€
3.000,00€
25.500,00€

Ε. Οριστική φορολογική υποχρέωση βάσει της παρούσας Απόφασης
Φορολογητέα εισοδήματα Φορολογικού Έτους 2014
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Ακίνητη Περιουσία
Τόκοι
Μερίσματα

Βάσει ΔΗΛΩΣΗΣ
Ατομικό και
της
τέκνων
Συζύγου
1.180,41 €

211,06€

Βάσει ΕΛΕΓΧΟΥ
Ατομικό και
της
τέκνων
Συζύγου
1. 180,41 €

211,06€

Βάσει ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Ατομικό και
της
τέκνων
Συζύγου
1. 180,41 €

211,06€
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Βάσει ΔΗΛΩΣΗΣ
Ατομικό και
της
τέκνων
Συζύγου

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Ατομική Επιχειρηματική Δραστηριότητα
Εισόδημα του άρθρου 21 § 4 ν.4172/13
Ανροτική επιχειρηματική δραστηριότητα
Μισθωτή εργασία - Συντάξεις
Συνολικό Εισόδημα
Αρνητικά
στοιχεία
εισοδήματος
που
συμψηφίζονται
Υπόλοιπο
Προστιθέμενη διαφορά δαπανών
Εκπτώσεις εισοδήματος
Φορολογητέο Εισόδημα
Απαλλασσόμενα επιχειρημ. Δραστηριότητας
Αυτοτελή φορολογηθ.ποσά και φόρος αυτών
Συνολικό Εισόδημα
Τεκμαρτό Εισόδημα
Εισόδημα επιβολής ειδικής εισφοράς αλληλ
Συντελεστής Εισφοράς

Βάσει ΕΛΕΓΧΟΥ
Ατομικό και
της
τέκνων
Συζύγου
59.994,00€
1.750,00€
62.924,41€

Βάσει ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Ατομικό και
της
τέκνων
Συζύγου
6.000,00€
0,00€
7.180,41€

211,06€

211,06€
2.088,53€

7.180,41 €

211,06€

62.924,41€

2.299,59€

7.180,41€

211,06€

62.924,41€
11.980,00€
62.924,41€
3,0%

2.299,59€
2.500,00€
2.500,00€

1.180,41€

211,06€

1.180,41 €

211,06€
2.088,53€

62.924,41€

1.180,41€ 2.299,59€

1.180,41€ 2.299,59€
11.980,00€ 2.500,00€
11.980,00€ 2.500,00€

211,06€

7.180,41€
211,06€
11.980,00€ 2.500,00€
11.980,00€ 2.500,00€

Οριστική Φορολογική Υποχρέωση φόρου εισοδήματος & εισφ. αλληλεγγύης φορ. έτους 2014
ΑΝΑΛΥΣΗ
Φορολογητέο Εισόδημα
Φόρος Κλίμακας
Μειώσεις από το φόρο
Πλέον:Επιβάρυνση Αποδείξεων
Φόρος που αναλογεί
Μείον: Παρακρ-Προκαταβ.
Υπόλοιπο Κύριου Φόρου
Πλέον: Προκαταβ.Επομ.έτους
Σύνολο
Ποσό Εισφοράς Αλληλεγγ.
Μείον: Εισφορά παρακρατηθ.
Πλέον: Τέλος Επιτηδ/ματος κλπ
Σύνολο Εισφοράς & Τέλ.Επιτ
Πλέον ή Μέίον: Συμψηφισμοί
Σύνολο
Πρόσθετος φόρος ανακρίβειας/
μη υποβολής 120%
Πρόστιμο ανακρίβειας/μη υποβ.
αρθ.58 ν.4174/13 50% - 50%
ΓενικόΣύνολο

ΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Οριστική
Φορολ.
Ατομικό
της
Ατομικό
της
Ατομικό
της
και τέκνων Συζύγου και τέκνων Συζύγου και τέκνων Συζύγου Υποχρέωση
1. 180,41 € 2.299,59€ 62.924,41€ 2.299,59€ 7.180,41€
211,06€
3.911,47€
177,06€
491,14€ 16.860,08€
491,14€ 2.157,06€
31,66€
1.520,52€
459,48€
459,48€
-459,48€
177,06€
177,06€

31,66€
31,64€
0,02€

16.860,08€
177,06€
16.683,02€

31,66€
31,64€
0,02€

2.157,06€
177,06€
1.980,00€

31,66€
31,64€
0,02€

1.980,00€

0,02€

16.683,02€
1.887,73€

0,02€

1.980,00€

0,02€

1.980,00€

2.630,02€

1.980,00€

650,00€
650,00€

650,00€
2.537,73€

1.980,00€

650,00€
650,00€

650,02€

19.220,77€

8.341,51€

990,00€

990,00€

650,02€

27.562,28€

3.620,02€

2.970,00€

Φορολογητέα εισοδήματα Φορολογικού Έτους 2015
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Ακίνητη Περιουσία
Τόκοι
Μερίσματα
Δικαιώματα
Ατομική Επιχειρηματική Δραστηριότητα
Εισόδημα του άρθρου 21 § 4 ν.4172/13
Αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα
Μισθωτή εργασία - Συντάξεις
Υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου
Ναυτικό Εισόδημα
α) Αξιωματικών εμπορικού ναυτικού:
β) Κατώτερου πληρώματος:
Συνολικό Εισόδημα
Αρνητικά στοιχεία εισοδήματος που συμψηφίζονται
Υπόλοιπο
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Βάσει ΔΗΛΩΣΗΣ
Ατομικό
της
και τέκνων Συζύγου
213,77€

10,67€

Βάσει ΕΛΕΓΧΟΥ
Ατομικό
της
και τέκνων Συζύγου
213,77€

10,67€

Βάσει ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Ατομικό
της
και τέκνων Συζύγου
213,77€

10.000,00€

0,00€

25.500,00€

25.500,00€

10,67€

213,77€

10,67€

35.713,77€

10,67€

25.713,77€

10,67€

213,77€

10,67€

35.713,77€

10,67€

25.713,77€

10,67€
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Βάσει ΔΗΛΩΣΗΣ
Βάσει ΕΛΕΓΧΟΥ
Βάσει ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Ατομικό
της
Ατομικό
της
Ατομικό
της
και τέκνων Συζύγου και τέκνων Συζύγου και τέκνων Συζύγου
18,10€
18,10€
18,10€

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Προστιθέμενη διαφορά δαπανών
Εκπτώσεις εισοδήματος
Φορολογητέο Εισόδημα
Απαλλασσόμενα επιχειρημ. Δραστηριότητας
Αυτοτελή φορολογηθ.ποσά και φόρος αυτών
Συνολικό Εισόδημα
Τεκμαρτό Εισόδημα
Εισόδημα επιβολής ειδικής εισφοράς αλληλ
Συντελεστής Εισφοράς

213,77€
4.195,09€

28,77€
42,37€

35.713,77€
4.195,09€

28,77€
42,37€

4.408,86€
71,14€
11.980,00€ 2.500,00€
11.980,00€ 2.500,00€

39.908,86€
11.980,00€
39.908,86€
2,0%

71,14€
2.500,00€
2.500,00€

25.713,77€
4.195,09€

28,77€
42,37€

29.908,86€
71,14€
11.980,00€ 2.500,00€
29.908,86€ 2.500,00€
1,4%

Οριστική Φορολογική Υποχρέωση φόρου εισοδήματος & εισφ. αλληλεγγύης φορ. έτους 2015

ΑΝΑΛΥΣΗ
Φορολογητέο Εισόδημα
Φόρος Κλίμακας
Μειώσεις από το φόρο
Πλέον:Επιβάρυνση Αποδείξεων
Φόρος που αναλογεί
Μείον: Παρακρ-Προκαταβ.
Υπόλοιπο Κύριου Φόρου
Τέλη χαρτ/μου
Εισφορά ΟΓΑ στο χαρτ/μο
Πλέον: Προκαταβ.Επομ.έτους
Σύνολο
Ποσό Εισφοράς Αλληλεγγ.
Μείον: Εισφορά παρακρατ.
Πλέον: Τέλος Επιτηδ/ματος
Σύνολο Εισφοράς & Τέλ.Επιτ
Πλέον ή Μείον: Συμψηφισμοί
Σύνολο
Πρόσθετος φόρος ανακρίβειας/
μη υποβολής 120%
Πρόστιμο ανακρίβειας/μη υποβ.
αρθ.58 ν.4174/13 50% - 50%
ΓενικόΣύνολο

ΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Οριστική
Φορολ.
Ατομικό
της
Ατομικό
της
Ατομικό
της
και τέκνων Συζύγου και τέκνων Συζύγου και τέκνων Συζύγου Υποχρέωση
4.408,86€
71,14€ 39.908,86€
71,14€ 29.908,86€
71,14€
25.500,00€
32,07€
5,58€
8.292,07€
5,58€
5.692,07€
1,60€
5.656,02€
3,98€
3,98€
1.650,00€
1.646,02€
32,07€
32,05€
0,02€

1,60€
1,58€
0,02€

8.292,07€
32,05€
8.260,02€

1,60€
1,58€
0,02€

4.042,07€
32,05€
4.010,02€

1,60€
1,58€
0,02€

4.010,00€
-0,00€
4.010,00€

0,02€

0,02€

8.260,02€
1.197,27€

0,02€

4.010,02€
418,72€

0,02€

4.010,00€

650,00€
650,00€

650,00€
1.847,27€
650,04€

650,04€

650,00€
1.068,72€

418,72€

10.107,31€

5.078,76€

4.428,72€

4.130,00€

2.005,00€

2.005,00€

14.237,31€

7.083,76€

6.433,72€

ΣΤ. Σύνολο Οριστικής φορολογικής υποχρέωσης με βάση την παρούσα απόφαση
α/α

Αριθμός Ημερ/νία
πράξης

Οριστική Πράξη

Διορθωτικού Προσδιορισμού
Φόρου Εισοδήματος
Διορθωτικού Προσδιορισμού
2
- 23/12/19
Φόρου Εισοδήματος
Διορθωτικού Προσδιορισμού
3
- 23/12/19
Φόρου Εισοδήματος
Σύνολα
1

- 23/12/19

Διαφορά
Έτος Φορολογητέας
βάσης

Διαφορά
φόρων τελών

Πρόστιμο
άρθ. 58
ΚΦΔ

Εισφορά
αλληλεγγύης

Οριστική
Φορολογική
Υποχρέωση

2013

0,00€

0,00€

0,00€

2014

3.911,47€

1.980,00€

990,00€

0,00€

2.970,00€

2015

25.500,00€

4.010,00€

2.005,00€

418,72€

6.433,72€

29.411,47€

5.990,00€

2.995,00€

418,72€

9.403,72€

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον
υπόχρεο.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης
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.
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ΔΕΔ Α 1560/2020
Φορολογία ναυτιλιακών εταιρειών - Χαρακτηρισμός καθαρού κέρδους η ύπαρξη
χρεωστικού υπολοίπου εισαχθέντος συναλλάγματος κατά τη διακοπή εργασιών
Καλλιθέα, 24-07-2020
Έχοντας υπόψη:
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 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968/τ. Β'/2203-2017) 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. (ΦΕΚ 1440/τ. Β'/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
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. Τη με αριθμό Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759/τ. Β'/01-09-2016) Απόφαση του
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών με θέμα «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».
4. Την από 16/01/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της εδρεύουσας στη εταιρείας
με την επωνυμία « », που διατηρούσε υποκατάστημα του α.ν.89/1967, με έδρα στο , επί της οδού, αρ , Τ.Κ
και Α.Φ.Μ κατά της υπ' αριθ /2019 ( /2019) Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου
Εισοδήματος, της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, διαχειριστικής περιόδου 01/01/201312/12/2013, και τα προσκομιζόμενα με αυτή σχετικά έγγραφα.
5. Την υπ' αριθ /2019 ( /2019) Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος, της
Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, διαχειριστικής περιόδου 01/01/2013-12/12/2013, της οποίας
ζητείται η ακύρωση.
6. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.
7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Επανεξέτασης Α4, όπως αποτυπώνεται στο
σχέδιο της απόφασης.
Επί της από 16/01/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας « », με Α.Φ.Μ
, 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:
Με την υπ' αριθ /2019 ( /2019) Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος, της
Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, διαχειριστικής περιόδου 01/01/2013-12/12/2013,
καταλογίστηκε σε βάρος της προσφεύγουσας εταιρείας φόρος εισοδήματος ύψους 63.974,77 € πλέον
πρόστιμο του άρθρου 58 του Κ.Φ.Δ., ποσού 31.987,38 € και τόκοι του άρθρου 53 του Κ.Φ.Δ., ποσού
33.625,14 €, ήτοι συνολικό ποσό για καταβολή 129.587,29 €.
Η ως άνω πράξη εκδόθηκε βάσει των αποτελεσμάτων του ελέγχου που διενεργήθηκε κατόπιν της υπ' αριθμ
/ / /2018 εντολής ελέγχου της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. Βάσει της από 17/12/2019
Έκθεσης Μερικού Ελέγχου Εισοδήματος & λοιπών φόρων, την 12/12/2013 έγινε διακοπή της
δραστηριότητας της προσφεύγουσας ως γραφείου της αλλοδαπής εταιρείας «.......... » που εδρεύει στη και
έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα κατά την ημερομηνία ανάκλησης των εργασιών της να
προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο συναλλάγματος ποσού USD 335.966. Το συνάλλαγμα αυτό που εισήγαγε
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η αλλοδαπή εταιρεία στην Ελλάδα και παρέμεινε αδιάθετο κατά την ανωτέρω ημερομηνία, εφόσον δεν
επιστράφηκε στον ως άνω κρίσιμο χρόνο, ο έλεγχος έκρινε ότι αποτελεί οικονομικό ωφέλημα της
ελεγχόμενης, ήτοι καθαρό κέρδος από εμπορικές επιχειρήσεις, για τη διαχειριστική περίοδο 01/0112/12/2013. Ο έλεγχος κατόπιν των παραπάνω διαπιστώσεων και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28
του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), συνέταξε το με αριθ. πρωτ. /2019 Σημείωμα Διαπιστώσεων και τον με αριθ
/..../2019 Προσωρινό Διορθωτικό Προσδιορισμό φόρου εισοδήματος για το ελεγχόμενο έτος, στα οποία η
ελεγχόμενη εταιρεία δεν απάντησε ως όφειλε για να διατυπώσει εγγράφως τις απόψεις της σχετικά με τα
αποτελέσματα του ελέγχου.
Η προσφεύγουσα εταιρεία, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση της
προσβαλλόμενης πράξης, προβάλλοντας τους παρακάτω ισχυρισμούς:
Α) Το ποσό των USD 335.966 δεν αποτελεί οικονομικό ωφέλημα της προσφεύγουσας, ήτοι καθαρό κέρδος
από εμπορικές επιχειρήσεις για τη διαχειριστική περίοδο 01/01-12/12/2013, διότι δε συγκεντρώνει τα
εννοιολογικά στοιχεία του εισοδήματος.
Β) Ακόμη και εάν ήθελε υποτεθεί- αβασίμως, αλλά για την πληρότητα της επιχειρηματολογίας- ότι το ποσό
των USD 335.966 αποτελούσε εισόδημα, το εισόδημα αυτό απαλλάσσεται της φορολογίας δυνάμει των
διατάξεων του ν.27/1975.
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 101 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ Α'151/16-09-1994):
«1. Στο φόρο υπόκεινται:
α) Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες
β) Οι δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα
γ) Οι συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους
δ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρείας, καθώς και οι κάθε είδους
αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων.
ε) Οι ημεδαπές εταιρίες περιορισμένης ευθύνης
στ) οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες»
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 99 του ως άνω νόμου ορίζεται ότι:
«1. Αντικείμενο του φόρου είναι:
δ) Σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας, καθώς και στους κάθε
είδους αλλοδαπούς οργανισμούς οι οποίοι αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων, το
καθαρό εισόδημα ή κέρδος το οποίο προκύπτει από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, καθώς και το
καθαρό κέρδος το οποίο προκύπτει από τη μόνιμη εγκατάσταση της επιχείρησης στην Ελλάδα κατά την
έννοια του άρθρου 100».
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 107 του ν.2238/1994:
«Υπόχρεοι σε δήλωση - προθεσμία και περιεχόμενο αυτής [ν. 2238/1994]
1. Κάθε νομικό πρόσωπο του άρθρου 101 υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση φόρου εισοδήματος στον
αρμόδιο προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας....
2. Η δήλωση της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 1 περ. δ του ν.
2238/1994 σε συνδυασμό με το άρθρο 107 παρ. 2 περ. δ', του ιδίου νόμου, από τα διαλυόμενα νομικά
πρόσωπα για τα οποία δεν επιβάλλεται από το νόμο εκκαθάριση, μέσα σε ένα (1) μήνα από τη διάλυση και
σε κάθε περίπτωση πριν από τη διάθεση με οποιοδήποτε τρόπο των περιουσιακών στοιχείων της».
Επειδή, περαιτέρω στο άρθρο 109 του ως άνω νόμου ορίζεται ότι:
«Υπολογισμός του φόρου (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 παρ. 30 του ν. 4110/2013) 1. Για τα
νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή είκοσι έξι τοις
εκατό (26%) στο συνολικό φορολογητέο εισόδημά τους».
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 και 3 του ν.27/1975:
«1. Γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων οποιουδήποτε τύπου ή μορφής, ασχολούμενα
αποκλειστικά με τη διαχείριση, εκμετάλλευση, ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία
αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία, πάνω
από πεντακόσιους (500) κόρους ολικής χωρητικότητας, εξαιρουμένων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών
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πλοίων και των εμπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση
πλοιοκτητριών εταιρειών, ως και επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις
παραπάνω αναφερόμενες δραστηριότητες, δύνανται, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο Υπουργείο
Ναυτιλίας και Αιγαίου, να εγκαθίστανται στην Ελλάδα κατόπιν άδειας που χορηγείται με απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ανωτέρω
δυνατότητα παρέχεται κατ' εξαίρεση και σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, πλοιοκτήτριες ή διαχειρίστριες,
ναυαγοσωστικών ή ρυμουλκών πλοίων υπό ξένη σημαία οποιασδήποτε χωρητικότητας. Στην απόφαση
αυτή καθορίζεται το είδος των εργασιών ή υπηρεσιών, τις οποίες παρέχει το γραφείο ή υποκατάστημα και
γενικά οι όροι λειτουργίας του.
Η παρεχόμενη κατά τα ανωτέρω άδεια εγκατάστασης έχει πενταετή ισχύ και δεν δύναται να ανακληθεί πριν
από την πάροδο του χρόνου αυτού, ο οποίος αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα δεν δύναται να μεταβληθούν οι όροι με τους οποίους
χορηγήθηκε άδεια εγκαταστάσεως, χωρίς τη συναίνεση της επιχειρήσεως. Η άδεια εγκατάστασης
ανανεώνεται μετά την λήξη της πενταετίας αυτοδίκαια για ίσο χρονικό διάστημα, χωρίς να απαιτείται έκδοση
νέας υπουργικής απόφασης, εφόσον κατά το χρόνο λήξης της εξακολουθούν να ισχύουν οι γενικοί και
ειδικοί όροι που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της αρχικής άδειας εγκατάστασης.
Σε περίπτωση παραβάσεως κάποιου όρου της άδειας εγκαταστάσεως, του α.ν. 378/1968 ή των διατάξεων
του παρόντος άρθρου εκ μέρους της επιχειρήσεως στην οποία χορηγήθηκε η άδεια, δύναται αυτή να
ανακαλείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Οι απαλλαγές που προβλέπονται στην
περίπτωση α" της παραγράφου 3 αίρονται από το χρόνο που έγινε η παράβαση.
Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και Ναυτιλίας και Αιγαίου ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στα απαιτούμενα
δικαιολογητικά και τη διαδικασία για την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείων ή υποκαταστημάτων
αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Τα παραπάνω γραφεία ή υποκαταστήματα απολαμβάνουν των αναφερόμενων στην παράγραφο 3 του
παρόντος άρθρου διευκολύνσεων και απαλλαγών, εφόσον καλύπτουν με εισαγωγή συναλλάγματος ή
ευρώ:
α. Τις ετήσιες δαπάνες λειτουργίας τους στην Ελλάδα με ισόποσο τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000)
δολαρίων Η.Π.Α. και β. 'Όλες γενικά τις πληρωμές στην Ελλάδα για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό
τρίτων.
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας
ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες της εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου, αυτής.
3. Οι απαλλαγές και διευκολύνσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού είναι:
α. Απαλλαγή από παντός φόρου, τέλους, εισφοράς η κρατήσεως υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε
τρίτου για το εισόδημα αυτών, που αποκτάται από εργασίες ή παροχή υπηρεσιών περί ων η παράγραφος 1
του άρθρου αυτού.
Επίσης, παρέχεται απαλλαγή από τον ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών Φ.Κ.Ε. και από κάθε τέλος
χαρτοσήμου αντικειμενικώς ή οποιασδήποτε κράτησης ή τέλους υπέρ τρίτου, πλην των ανταποδοτικών,
των συμβάσεων, των εισπράξεων και πληρωμών και γενικώς οποιωνδήποτε πράξεων που διενεργούνται
υπό τα ως άνω γραφεία ή υποκαταστήματα ή για λογαριασμό των αντιπροσωπευόμενων από αυτά
επιχειρήσεων για τις οποίες η παράγραφος 1 του άρθρου αυτού.
Για την καταβολή φόρου προστιθέμενης αξίας εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του ν. 2859/2000.
Επειδή, στο άρθρο 3 παρ.3 της ΚΥΑ υπ' αριθμ. 3122.18/03/13/11.12.2013 (ΦΕΚ Β 3263/2013) των
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αιγαίου, με θέμα «Ρύθμιση
λεπτομερειών που αφορούν στα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία για την εγκατάσταση στην
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Ελλάδα γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και υπαγωγή ημεδαπών
ναυτιλιακών επιχειρήσεων στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ Α'77)», αναφέρεται ότι:
«3. Εφόσον η ενδιαφερόμενη αλλοδαπή ή ημεδαπή εταιρεία επιθυμεί την παύση λειτουργίας του γραφείου
ή υποκαταστήματος στην Ελλάδα ή την ανάκληση της αδείας υπαγωγής αντίστοιχα, υποχρεούται να
υποβάλει αίτημα συνοδευόμενο από σχετική απόφαση του αρμοδίου Οργάνου της κατ' αντιστοιχία των
αναφερομένων στο άρθρο 1 παρ. 1γ και 2δ, στο οποίο θα ορίζεται επίσης εκπρόσωπος ή/και αντίκλητος
και στοιχεία επικοινωνίας για τα θέματα ολοκλήρωσης του ελέγχου τήρησης των υποχρεώσεων και
επιστροφής ή κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής, μετά την έκδοση της ανακλητικής απόφασης, με
επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 αυτών για την αποδοχή του διορισμού τους. Η
εταιρεία υποχρεούται να γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας εκπροσώπου ή/και αντικλήτου, για τα
παραπάνω αναφερόμενα θέματα, στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας. Οι εκ του νόμου και της εγκριτικής απόφασης υποχρεώσεις της εταιρείας για εισαγωγή
κεφαλαίων σε συνάλλαγμα ή ευρώ και χρήση αυτών προς κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του γραφείου
προσμετρούνται μέχρι το χρόνο υποβολής της ανωτέρω αίτησης και η εταιρεία οφείλει να έχει καλύψει
αυτές μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της ανακλητικής απόφασης».
Επειδή, εν προκειμένω, με την υπ' αριθμ Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής
Ναυτιλίας, η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 20/1999, εγκρίθηκε η εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή
υποκαταστήματος της εταιρείας « » που εδρεύει στη και η υπαγωγή της στις διατάξεις των Α.Ν.89/67,
378/68 και του άρθρου 25 του ν.27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν.2234/1994. Στην εν
λόγω απόφαση αναφέρεται ότι τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που θα χρησιμοποιεί η
εταιρεία για την κάλυψη όλων των πληρωμών της εταιρείας στην Ελλάδα, δε δύναται να είναι κατώτερα του
ισόποσου των 50.000 δολ. ΗΠΑ.
Επειδή, με την υπ' αριθμ Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ ,
ανακλήθηκε η υπ' αριθμ. Υπουργική απόφαση εγκατάστασης στην Ελλάδα του γραφείου της
προσφεύγουσας, η οποία εν συνεχεία υπέβαλε στη Δ.Ο.Υ. ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ την υπ' αριθμ /2014 δήλωση
παύσης εργασιών, με ημερομηνία διακοπής την 12-12-2013.
Επειδή, όπως προέκυψε από τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Δ.Ο.Υ. ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, την 12-122013, ημερομηνία διακοπής των εργασιών της προσφεύγουσας, αυτή παρουσίασε χρεωστικό υπόλοιπο
εισαχθέντος συναλλάγματος, ποσού 335.966,00 USD (ή 246.056,83 €).
Επειδή, η εισαγωγή του ως άνω συναλλάγματος αποσκοπούσε, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 25 του
ν.27/1975, στην κάλυψη δαπανών λειτουργίας της αλλοδαπής ναυτιλιακής επιχείρησης και σε όλες τις
πληρωμές γενικά στην Ελλάδα, για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων.
Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 της ΚΥΑ υπ' αριθμ / 2013, η εταιρεία υποχρεούτο σε
εισαγωγή κεφαλαίων σε συνάλλαγμα και τη χρήση αυτών προς κάλυψη εξόδων, που όφειλε να
διενεργήσει μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της ανακλητικής απόφασης. Συνεπώς, το ανωτέρω
εναπομείναν υπόλοιπο συναλλάγματος αφορά σε καθαρό κέρδος που προέκυψε από τη μόνιμη
εγκατάστασή της στην Ελλάδα.
Επειδή, η προσφεύγουσα δεν προσκόμισε στον έλεγχο, αλλά ούτε και με την υπό κρίση ενδικοφανή,
τραπεζικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η επιστροφή του ανωτέρω ποσού στη μητρική εταιρεία,
κατά συνέπεια το ανωτέρω ποσό ορθώς θεωρήθηκε φορολογητέο κατά τις διατάξεις του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος και εκδόθηκε η προσβαλλόμενη υπ' αριθ./2019 ( /2019) Οριστική Πράξη
Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος, της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 του ν.2523/1997 ορίζεται ότι:
«Αν ο κατά τη φορολογική νομοθεσία υπόχρεος να υποβάλει δήλωση και ανεξάρτητα από την πρόθεσή του
να αποφύγει ή όχι την πληρωμή φόρου:
α)....
β)....
γ) δεν υποβάλει δήλωση, υπόκειται σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται σε ποσοστό δυόμισι τοις εκατό (2,5%)
επί του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε λόγω μη υποβολής δήλωσης, για κάθε μήνα
καθυστέρησης.»
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Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 του ιδίου νόμου ορίζεται ότι:
«Τα ποσοστά πρόσθετων φόρων, που ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο υπολογίζονται κατ' αρχήν μέχρι
την έκδοση της οικείας καταλογιστικής πράξης του φόρου.
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν.3943/2011 τα ποσοστά πρόσθετων φόρων δεν
μπορούν να υπερβούν α) το 60% για την υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης και β) το 120% για υποβολή
ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολή δήλωσης.
Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2523/1997, όπως τροποποιήθηκαν, έχουν εφαρμογή
για δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα μετά τη δημοσίευση του Νόμου αυτού και για φύλλα ελέγχου
και πράξεις προσδιορισμού που εκδίδονται μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού.»
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.17 του ν.4174/2013 ορίζεται ότι:
«17. Για πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου που αφορούν εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις,
χρήσεις, περιόδους ή υποθέσεις έως και τις 31.12.2013 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 παρόντος κατά περίπτωση, πλέον του τόκου του άρθρου 53 του παρόντος, ο
οποίος υπολογίζεται από την 1.1.2014 και μέχρι την έκδοση του εκτελεστού τίτλου, εφόσον αυτό
συνεπάγεται επιεικέστερη μεταχείριση του φορολογούμενου. Σε κάθε περίπτωση, μετά την απόκτηση του
εκτελεστού τίτλου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 53 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.»
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν.4174/2013 ορίζεται ότι:
«1. Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν καταβληθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής, ο
φορολογούμενος υποχρεούται να καταβάλει τόκους επί του εν λόγω ποσού φόρου για τη χρονική περίοδο
από την επόμενη μέρα της λήξης της νόμιμης προθεσμίας. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή τροποποιητικής
δήλωσης καθώς και σε περίπτωση εκτιμώμενου, διορθωτικού ή προληπτικού προσδιορισμού του φόρου,
ως αφετηρία υπολογισμού των τόκων λαμβάνεται η λήξη της προθεσμίας κατά την οποία θα έπρεπε να είχε
αρχικά καταβληθεί, βάσει του νόμου, ο φόρος που προκύπτει από την εκπρόθεσμη ή τροποποιητική
δήλωση ή από την πράξη προσδιορισμού».
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν.4174/2013 ορίζεται ότι:
1. Αν το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση φορολογική δήλωση υπολείπεται του ποσού του φόρου
που προκύπτει με βάση το διορθωτικό προσδιορισμό φόρου που πραγματοποιήθηκε από τη Φορολογική
Διοίκηση, ο φορολογούμενος υπόκειται σε πρόστιμο επί της διαφοράς ως εξής:
«.....
2. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης από την οποία θα προέκυπτε υποχρέωση καταβολής φόρου
επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού του φόρου που αναλογεί
στη μη υποβληθείσα δήλωση.»
Αποφασίζουμε
Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 16/01/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς
προσφυγής της εταιρείας « », Α.Φ.Μ
Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεης εταιρείας-καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα
εισήγηση:
Διαχειριστική περίοδος 01/01/2013 - 12/12/2013:
Φορολογητέα κέρδη

246.056,83 €

Φόρος εισοδήματος

63.974,77 €

Πρόστιμο άρθρου 58 Κ.Φ.Δ. λόγω μη δήλωσης

31.987,38 €

Τόκοι άρθρου 53 Κ.Φ.Δ. (72 μήνες * 0,73%=52,56%)

33.625,14 €

Σύνολο για καταβολή
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Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση 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
Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων
Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.

ΔΕΔ Α 1777/2020
Τεκμηρίωση και μη αναγνώριση πρωτοκόλλου καταστροφής - ΦΠΑ - Τέλη χαρτοσήμου σε
παραγραφή
Καλλιθέα, 21/09/2020
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).
β. 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.)»
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
2. Την ΠΟΛ.1069/2014 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. Τις διατάξεις 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' 2088/31-05-2020).
5. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 27/01/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « », με διακριτικό τίτλο « », ΑΦΜ: που εδρεύει στην, , οικοδ. τετρ
κατά:
α) της υπ' αριθ /2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, οικ. έτους 2014,
του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,
β) της υπ' αριθ /2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού ΦΠΑ, διαχειριστικής περιόδου 01/0131/12/2013, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, και
γ) της υπ' αριθ /2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου, έτους 2013, του
Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.
5. Τις ως άνω προσβαλλόμενες πράξεις, των οποίων ζητείται η ακύρωση καθώς και τις οικείες εκθέσεις
μερικού φορολογικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και Κ.Τ.Ν.Χ., της Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
7. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
8. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Α1 τμήματος της Υπηρεσίας μας, όπως αποτυπώνεται στο
σχέδιο της απόφασης.
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Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 27/01/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « », με διακριτικό τίτλο « », 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:
1) Με την υπ' αριθμ /2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος, οικονομικού
έτους 2014 (διαχειριστική περίοδος 01/01-31/12/2013), του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,
προσδιορίστηκε η φορολογητέα ζημιά στο ποσό των -753.753,13€, αντί της δηλωθείσας με την υπ' αριθ
/2014 τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος του ίδιου έτους, ποσού -1.466.847,69€, ήτοι
προέκυψε διαφορά ύψους 713.094,56€.
Οι ως άνω διαφορές φόρου εισοδήματος προέκυψαν από το πόρισμα της από 23/12/2019 έκθεσης ελέγχου
φορολογίας εισοδήματος της Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, σύμφωνα με το οποίο, ο έλεγχος έκρινε ότι δεν
αποδεικνύεται πέραν κάθε αμφιβολίας η ζημιά που επικαλείται η προσφεύγουσα, ενώ το γεγονός ότι η ίδια
αναμόρφωσε τις λογιστικές διαφορές βάσει της ως άνω τροποποιητικής δήλωσης στο ποσό των
2.214.877,49€, συνηγορεί με την εκτίμηση του ελέγχου ότι οι ισχυρισμοί της επιχείρησης και το περιεχόμενο
του πρωτοκόλλου καταστροφής είναι τουλάχιστον ανακριβές.
Στη συνέχεια ο έλεγχος προσδιόρισε τα αποτελέσματα της ελεγχόμενης χρήσης, όπως προκύπτουν από τα
τηρηθέντα βιβλία, με την προσθήκη λογιστικών διαφορών ύψους 298.040,23€. Επίσης, οι ζημιές
παρελθουσών ετών που αναγνωρίζονται και μεταφέρονται στις επόμενες χρήσεις από τον έλεγχο
περιορίζονται στο ποσό των 391.931,70€ αντί του δηλωθέντος ποσού 806.986,03. Οι λογιστικές διαφορές
είναι οι κάτωθι:
Λ/ΣΜΟΣ Γ.Λ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τόκοι και συναφή έξοδα

64.00.0423

Έξοδα μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω τρίτων

64.00.0023

'Έξοδα κίνησης επιβατικών αυτοκινήτων

ΠΟΣΟ
283.992,56€
12.550,91€
1.496,76€
298.040,23€

2) Με την υπ' αριθμ /2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού ΦΠΑ, διαχειριστική περιόδου
01/01-31/12/2013, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, καταλογίστηκε σε βάρος προσφεύγουσας
ΦΠΑ ποσού 288.680,64€, πλέον πρόσθετοι φόροι ποσού 296.070,86€, ήτοι συνολικό ποσό 584.751,50€.
Η ως άνω διαφορά ΦΠΑ προέκυψε καθώς ο έλεγχος έκρινε ότι το περιεχόμενο του πρωτοκόλλου
καταστροφής είναι τουλάχιστον ανακριβές, συνεπώς η προσφεύγουσα όφειλε να έχει διακανονίσει το φόρο
των αγαθών που εξήχθησαν από τις αποθήκες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν 2859/2000,
καθώς τα παραπάνω είδη δεν διατέθηκαν σε φορολογητέες πράξεις και δεν αποδεικνύεται ότι
καταστράφηκαν.
3) Με την υπ' αριθμ /2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Τελών Χαρτοσήμου, έτους 2013,
του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, καταλογίστηκε σε βάρος προσφεύγουσας χαρτόσημο ποσού
900,00€, πλέον ΟΓΑ χαρτοσήμου ποσού 180,00€, πλέον πρόσθετα τέλη χαρτοσήμου ποσού 923,00€,
πλέον εισφορά ΟΓΑ στα πρόσθετα τέλη ποσού 184,61€, ήτοι συνολικό ποσό 2.187,66€.
Οι ως άνω διαφορές χαρτοσήμου προέκυψαν καθώς κατά τον έλεγχο φορολογίας εισοδήματος
διαπιστώθηκε ότι στον λογαριασμό 36.01.0003 ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ έχουν γίνει εγγραφές
συνολικού ποσού 90.000,00€ σε πίστωση του λογαριασμού 38.00.0000 ΤΑΜΕΙΟ. Επειδή, η
προσφεύγουσα δεν προσκόμισε στοιχεία που να αποδεικνύουν ποια έσοδα της χρήσης αφορούν, ο
έλεγχος έκρινε ότι πρόκειται για εγγραφές που πραγματοποιήθηκαν για να τακτοποιηθούν οι αναλήψεις
μετρητών από το ταμείο, συνεπώς οφείλεται χαρτόσημο 1%, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΤΝΧ.
Η προσφεύγουσα εταιρεία, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση των
προσβαλλόμενων πράξεων, προβάλλοντας τους κάτωθι ισχυρισμούς:
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1. Εντελώς αόριστες, αναιτιολόγητες, μη νόμιμες, ουσία αβάσιμες οι αποφάσεις που προσβάλλονται με την
παρούσα ως και οι σχετικές εκθέσεις ελέγχου που αναφέρουν ότι το πρωτόκολλο καταστροφής είναι
ανακριβές ως προς τις ποσότητες των ειδών που περιέχει. Η φορολογική αρχή είχε στη διάθεσή της όλα τα
έγγραφα στοιχεία και μπορούσε να προχωρήσει στις επαληθεύσεις και διαπιστώσεις ότι ουδέν παράνομο ή
παράτυπο έχει διαπράξει η εταιρεία.
2. Εντελώς αόριστες, αναιτιολόγητες, μη νόμιμες, ουσία αβάσιμες οι προσβαλλόμενες πράξεις. Το μόνο
που αναφέρεται στις πράξεις είναι ότι προκύπτει σε κάποιους κωδικούς που περιλαμβάνονται στο
πρωτόκολλο καταστροφής, μια αναντιστοιχία και μία αδυναμία επαλήθευσης των στοιχείων της δήλωσης.
Λεκτεόν εν προκειμένω, ότι οι συνολικοί κωδικοί που περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο καταστροφής είναι
271. Η Διοίκηση δηλαδή επικαλείται ως αιτιολογία του τεράστιου φόρου και προστίμου που επιβάλλει, μία
απλή αναντιστοιχία χωρίς καμία ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία.
3. Ως προς το 105.12.001 « » και την αναντιστοιχία μεταξύ δήλωσης και πραγματικότητας αποδεικνύεται ότι
οφείλονται σε εκ παραδρομής σφάλμα των υπαλλήλων της εταιρείας και ότι όλες αυτές οι εγγραφές είχαν
ήδη τακτοποιηθεί στις καρτέλες των ειδών.
4. Παντελής έλλειψη υπαιτιότητας της επιχείρησής για την αποδιδόμενη πλημμελή τήρηση της απογραφής.
5. Παραβίαση της Αρχής της Αναλογικότητας και της Αρχής της χρηστής διοίκησης.
6. Παραγραφή των προσβαλλόμενων πράξεων που αφορούν τη χρήση 2013 καθώς οι φορολογικές
αξιώσεις του Δημοσίου είναι πενταετής.
7. Η φορολογική αρχή έχει το βάρος να αποδείξει την όποια φορολογική παράβαση ή παρατυπία.
8. Παραβίαση του ανώτατου χρόνου διενέργειας του φορολογικού ελέγχου, η επίμαχη εντολή ουδόλως
αναφέρει τη διάρκεια του σκοπούμενου προς διενέργεια ελέγχου.
Ως προς τους 6 και 8 ισχυρισμούς περί παραγραφής και παραβίασης ανώτατου χρόνου διενέργειας
φορολογικού ελέγχου
Επειδή, στην παρ. 11 του άρθρου 72 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) ορίζεται:
Διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου και πράξεις
προσδιορισμού φόρου, τελών, εισφορών «προστίμων», προϊσχύουσες του άρθρου 36 του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας, εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή για τις χρήσεις, τις περιόδους, τις υποθέσεις
και τις φορολογικές υποχρεώσεις τις οποίες αφορούν. Κατ' εξαίρεση, οι διατάξεις της παραγράφου 3 του
άρθρου 36 εφαρμόζονται και για περιπτώσεις φοροδιαφυγής, η οποία διαπράχθηκε πριν την εφαρμογή του
Κώδικα, εάν, κατά τη θέση αυτού σε ισχύ, το δικαίωμα του Δημοσίου δεν έχει παραγραφεί Όπου σε
κείμενες διατάξεις ουσιαστικού φορολογικού δικαίου, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας, προβλέπεται προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να
κοινοποιεί φύλλα ελέγχου, πράξεις προσδιορισμού φόρου, τελών, εισφορών, πράξεις επιβολής προστίμων
και κάθε άλλη συναφή πράξη, η παραγραφή διακόπτεται με την έκδοση τους. Η διάταξη του προηγούμενου
εδαφίου εφαρμόζεται και σε εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, οι οποίες δεν έχουν συζητηθεί κατά τη
δημοσίευση του παρόντος νόμου σε πρώτο βαθμό.».
Επειδή, στις παρ. 1 και 4 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994 (όπως η περίπτωση β' της παρ. 4 του άρθρου
84 αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 13 του ν.3522/2006 (ΦΕΚ Α' 276/22-12-2006) και σύμφωνα
με το άρθρο 39 του ιδίου νόμου ισχύει από 22/12/2006 και μετά) ορίζεται:
«1. Η κοινοποίηση φύλλου ελέγχου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 69, δεν μπορεί να γίνει μετά την πάροδο
πενταετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης. Το
δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή του φόρου παραγράφεται μετά την πάροδο της πενταετίας.
4. Το δικαίωμα του Δημοσίου για την ενέργεια αρχικής ή συμπληρωματικής φορολογικής εγγραφής και την
επιβολή φόρων, πρόσθετων φόρων, για φορολογικές παραβάσεις, παραγράφεται μετά την πάροδο
δεκαετίας, εφόσον η μη ενάσκηση του, έστω και κατά ένα μέρος, οφείλεται:
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α) Στην από πρόθεση πράξη ή παράλειψη του φορολογουμένου με τη σύμπραξη του αρμόδιου
φορολογικού οργάνου.
β) Σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 68, ανεξάρτητα
από το εάν έχει εκδοθεί και κοινοποιηθεί ή όχι, αρχικό φύλλο ελέγχου.
Όταν τα συμπληρωματικά στοιχεία περιέρχονται στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας το
τελευταίο έτος της παραγραφής, ο χρόνος αυτής παρατείνεται για ένα ακόμη ημερολογιακό έτος».
Επειδή, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 2859/2000, ορίζεται ότι: «1. Η κοινοποίηση των
πράξεων που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 49 και 50 του παρόντος δεν μπορεί να γίνει ύστερα
από πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την υποβολή της
εκκαθαριστικής δήλωσης ή της έκτακτης δήλωσης στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει υποχρέωση για
υποβολή εκκαθαριστικής ή η προθεσμία για την υποβολή αίτησης επιστροφής από τους αγρότες του
ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41. Μετά την πάροδο της πενταετίας παραγράφεται το δικαίωμα του
Δημοσίου για την επιβολή του φόρου.»
Επειδή, όπως αναφέρεται στην ΠΟΛ.1154/2017, για όλες τις χρήσεις μέχρι 31/12/2013, ισχύουν και οι
λοιπές διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση πράξεων προσδιορισμού
που προβλέπονται με τα άρθρα 84 του ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) και 57 του ν. 2859/2000 (Φ.Π.Α.), ενώ για τις
φορολογίες κεφαλαίου (Φ.Μ.Α., Φ.Μ.Α.Π., κ.λπ.) και τελών χαρτοσήμου ισχύουν διαφορετικοί χρόνοι
παραγραφής.
Επειδή, όπως ορίζει το άρθρο 249 «Εικοσαετής παραγραφή» του Αστικού Κώδικα: «Εφόσον δεν ορίζεται
διαφορετικά, οι αξιώσεις παραγράφονται σε είκοσι χρόνια».
Επειδή, ούτε στον Κώδικα των Νόμων περί Τελών Χαρτοσήμου, ούτε στον ν. 4169/1961 υπάρχουν
διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου προς επιβολή τελών χαρτοσήμου, ή της κατ'
άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 4169/1961 ειδικής κοινωνικής εισφοράς, αντιστοίχως. Συνεπώς οι σχετικές αξιώσεις
του Δημοσίου υπόκεινται στην κατά το άρθρο 249 του Αστικού Κώδικα εικοσαετή παραγραφή (πρβλ. ΣτΕ
2579/1998, ΣτΕ 3389/1999, ΣτΕ 1561/2003).
Επειδή, ωστόσο, το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ' αριθ. 433/2020 Απόφασή του έκρινε ότι στη
φορολογία χαρτοσήμου η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για την επιβολή του
οφειλόμενου τέλους χαρτοσήμου και της κατ' άρθρο 11 παρ. 1 περ. Γ του ν. 4169/1961 εισφοράς υπέρ ΟΓΑ
είναι κατ' αρχήν πενταετής. Εκκινεί, δε, από το τέλος του έτους εντός του οποίου γεννάται η υποχρέωση
καταβολής τέλους χαρτοσήμου, κατ' ανάλογη εφαρμογή της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 84 του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν. 2238/1994, Α' 151). Κατ' εξαίρεση η προθεσμία παραγραφής της εν
λόγω αξίωσης είναι δεκαετής, με την αυτή αφετηρία, κατ' ανάλογη εφαρμογή της παρ. 4 του ίδιου άρθρου
84 του Κ.Φ.Ε., εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής. Μη εφαρμοστέα είναι η γενική
διάταξη 249 Α.Κ. περί εικοσαετούς παραγραφής, διότι αφορά σε αστικές σχέσεις και δικαιώματα και δεν
διέπει φορολογικές διαφορές. Η φορολογική αρχή οφείλει να διαπιστώνει την οικεία οφειλή και επιβάλλει τα
τέλη χαρτοσήμου και την κατ' άρθρο 11 παρ. 1 περ. Γ του ν. 4169/1961 εισφορά επί τη βάσει δεδομένων
που προκύπτουν από στοιχεία που τηρεί ο φορολογούμενος στο πλαίσιο υποχρεώσεων που του
επιβάλλονται από τη νομοθεσία περί φορολογικών στοιχείων με σκοπό την εκπλήρωση των φορολογικών
υποχρεώσεων του ίδιου και των συναλλασσόμενων με αυτόν και ιδίως την εκπλήρωση της υποχρέωσης σε
φορολόγηση του εισοδήματός του, ο περί της οποίας φορολογικός έλεγχος πρέπει, να διενεργείται, κατ'
αρχήν εντός πενταετίας και, κατ' εξαίρεση, εντός δεκαετίας εφόσον υπάρχουν συμπληρωματικά στοιχεία.
Εξάλλου, και με τις μεταγενέστερες διατάξεις του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, στο
πεδίο εφαρμογής του οποίου εμπίπτουν και τα τέλη χαρτοσήμου, ο νομοθέτης θέσπισε ως κανόνα την
κριθείσα από τον ίδιο ως επαρκή και εύλογη για την άσκηση της ελεγκτικής αρμοδιότητας της Διοίκησης,
πενταετή προθεσμία παραγραφής.
Επειδή, με την Ε.2147/2020 Εγκύκλιο του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. διευκρινίστηκε ότι:
«Κατόπιν έκδοσης της υπ' αριθ. ΣτΕ 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
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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.».
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 ...
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)».
Επειδή, στην παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 2238/1994 (όπως η παρ. 2 του άρθρου 68 αντικαταστάθηκε με
την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 3522/2006 (ΦΕΚ Α' 276/22-12-2006) και σύμφωνα με το άρθρο 39 του
ιδίου νόμου ισχύει για τα φύλλα ελέγχου που εκδίδονται από τη δημοσίευση του N. 3522/2006 (22/12/2006)
και μετά), ορίζεται ότι:
«Φύλλο ελέγχου και αν ακόμη έγινε οριστικό δεν αποκλείει την έκδοση και κοινοποίηση συμπληρωματικού
φύλλου ελέγχου, αν:
α) από συμπληρωματικά στοιχεία, που περιήλθαν σε γνώση του προϊσταμένου της δημόσιας οικονομικής
υπηρεσίας, εξακριβώνεται ότι το εισόδημα του φορολογουμένου υπερβαίνει αυτό που έχει περιληφθεί στο
προηγούμενο φύλλο ελέγχου».
Επειδή με την υπ' αριθ. 2934/2017 απόφαση του β' τμήματος του ΣτΕ κρίθηκε ότι δεν μπορούν να
θεωρηθούν «συμπληρωματικά» φορολογικά στοιχεία οι τραπεζικές καταθέσεις φορολογούμενου στην
ημεδαπή, υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 68 παρ. 2 του Κ.Φ.Ε (Ν. 2238/1994), προκειμένου να
δικαιολογήσουν την έκδοση συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου ή την παράταση της παραγραφής.

www.solcrowe.gr /// 125

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Συγκεκριμένα στη σκέψη 12 αναφέρεται: «Συνεπώς, δεν αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία εκείνα τα
οποία είτε είχαν περιέλθει σε γνώση της φορολογικής αρχής εντός της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1
του ανωτέρω άρθρου 84 πενταετίας και αγνοήθηκαν ή δεν ελήφθησαν προσηκόντως υπόψη από αυτήν
(πρβλ. ΣτΕ 3296/2008, ΣτΕ 2703/1997, ΣτΕ 2473/1996) είτε η φορολογική αρχή όφειλε να έχει λάβει γνώση
τους, εντός της ίδιας πενταετίας, εάν είχε επιδείξει την δέουσα επιμέλεια (πρβλ. ΣτΕ 2426/2002, ΣτΕ
2700/1965), ήτοι εάν είχε λάβει τα προσήκοντα μέτρα ελέγχου και έρευνας, που προβλέπονται στο νόμο».
Επειδή με την ΠΟΛ.1191/2017 έγινε αποδεκτή από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων η με αριθ. 265/2017 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Τμήμα Β') σχετικά με
την έννοια της ανακρίβειας της δήλωσης της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος, για την εφαρμογή και την έκταση εφαρμογής της περί δεκαετούς παραγραφής
διατάξεως του άρθρου 84§ 4 του ίδιου νόμου». Με την εν λόγω γνωμοδότηση και όσον αφορά το
παραπάνω θέμα έγιναν δεκτά τα εξής:
«1. Κατά την έννοια των διατάξεων των παραγράφων 1 και 4 (περιπτ. β') του άρθρου 84 του ΚΦΕ,
ερμηνευομένων σύμφωνα με τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας των νομοθετικών διατάξεων περί
παραγραφής, (α) ο φορολογικός έλεγχος (και ο βάσει αυτού καταλογισμός φόρου και πρόσθετου φόρου,
λόγω ανακρίβειας της δηλώσεως) πρέπει να διενεργείται, κατ' αρχήν, εντός πενταετίας από το τέλος του
έτους εντός του οποίου έληξε η προθεσμία για την επίδοση της οικείας δηλώσεως φορολογίας εισοδήματος,
(β) κατά παρέκκλιση από τον ανωτέρω κανόνα της παραγράφου 1, χωρεί, σύμφωνα με τη στενώς
ερμηνευτέα διάταξη της περιπτώσεως β' της παραγράφου 4 (σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 68
παρ. 2 περιπτ. α'), έλεγχος (ακόμα και αρχικός) και έκδοση, βάσει αυτού, πράξεως καταλογισμού φόρου και
πρόσθετου φόρου, εντός δεκαετίας από το τέλος του προαναφερόμενου έτους, εάν περιέλθουν σε γνώση
της φορολογικής Διοίκησης «συμπληρωματικά στοιχεία», δηλαδή στοιχεία αποδεικτικά της ύπαρξης μη
δηλωθέντος φορολογητέου εισοδήματος (πρβλ. ΣτΕ 1303/1999, ΣτΕ 2632/1996), τα οποία δικαιολογημένα
δεν είχε υπ' όψιν της η φορολογική αρχή κατά την ανωτέρω πενταετία (ΣτΕ 2426/2002). Συνεπώς, δεν
αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία εκείνα τα οποία είτε είχαν περιέλθει σε γνώση της φορολογικής αρχής
εντός της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 του ανωτέρω άρθρου 84 πενταετίας και αγνοήθηκαν ή δεν
ελήφθησαν προσηκόντως υπ' όψιν από αυτήν (πρβλ. ΣτΕ 3296/2008, ΣτΕ 2703/1997, ΣτΕ 2473/1996) είτε
η φορολογική αρχή όφειλε να έχει λάβει γνώση τους, εντός της ίδιας πενταετίας, εάν είχε επιδείξει τη
δέουσα επιμέλεια (πρβλ. ΣτΕ 2426/2002, ΣτΕ 2700/1965), ήτοι εάν είχε λάβει τα προσήκοντα μέτρα
ελέγχου και έρευνας που προβλέπονται στο νόμο.
2. Η ανακρίβεια της δηλώσεως και των συνυποβληθέντων με αυτήν ειδικών εντύπων και καταστάσεων
μπορεί να διαπιστώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο, ένας εκ των οποίων είναι και η διάσταση προς την οποία
τελεί το περιεχόμενο της δηλώσεως (και των συνυποβληθέντων με αυτήν ειδικών εντύπων και
καταστάσεων) προς τα προκύπτοντα από τα συνυποβληθέντα προς απόδειξη των δηλουμένων
δικαιολογητικά, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 66§2 του ΚΦΕ. Στην περίπτωση όμως αυτή
και με δεδομένο ότι τα δικαιολογητικά συνυποβάλλονται με τη δήλωση και επομένως περιέρχονται στη
γνώση της φορολογικής αρχής εντός της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 του ανωτέρω άρθρου 84
πενταετίας και μπορούν να ληφθούν προσηκόντως υπόψη από αυτήν, η μετ' έλεγχο διαπίστωση της
προαναφερθείσης διαστάσεως μετά την πάροδο της πενταετούς παραγραφής του κανόνα του άρθρου 84§1
δεν παρίσταται ικανή να ενεργοποιήσει τον κανόνα της δεκαετούς παραγραφής.
3. Περαιτέρω η ανακρίβεια της δήλωσης μπορεί να διαπιστώνεται με βάση τα περιερχόμενα στην
φορολογική αρχή στοιχεία και πληροφορίες από το φορολογούμενο ή τρίτα πρόσωπα ή άλλες δημόσιες
αρχές ή στο πλαίσιο διενεργηθέντος φορολογικού ελέγχου . Η ανακρίβεια της δηλώσεως στην περίπτωση
αυτή προκύπτει από συμπληρωματικά στοιχεία και, επομένως, η δυνατότητα εκδόσεως φύλλου ελέγχου
(αρχικού ή συμπληρωματικού) με βάση συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία εφόσον περιέρχονται στη
φορολογική αρχή μετά την προθεσμία της πενταετούς παραγραφής, εμπίπτει στην περίπτωση α' του
άρθρου 62§2 του ΚΦΕ, πλην, όμως, καίτοι η περίπτωση αυτή φαίνεται στο νόμο ως αυτοτελής και
διακεκριμένη από την περίπτωση β' του άρθρου 62§2 του ιδίου Κώδικα (ανακρίβεια της δηλώσεως), κατ'
ουσίαν οι δύο αυτές περιπτώσεις νομοθετικής παρεκτάσεως του χρόνου παραγραφής σε δεκαετία, είναι
εμφανές ότι αλληλοκαλύπτονται σε υποθέσεις ανακρίβειας της υποβληθείσης δηλώσεως, δεδομένου ότι τα
στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη μη δηλωθέντος εισοδήματος και περιέρχονται μετά την πενταετία
σε γνώση της φορολογικής αρχής τεκμηριώνουν, κατ' αρχήν, και την (αντικειμενική) ανακρίβεια της
υποβληθείσης δηλώσεως (πρβλ ΣτΕ 2934/2017, ΣτΕ 2935/2017, σκέψη 14). Επομένως, η έκδοση φύλλου
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ελέγχου (αρχικού ή συμπληρωματικού) με βάση συμπληρωματικά στοιχεία πρέπει να αντιμετωπίζεται στο
πλαίσιο της ερμηνείας και εφαρμογής της διατάξεως της περιπτώσεως α' του άρθρου 68§2 του ΚΦΕ, διότι η
αντιμετώπισή της με βάση τη διάταξη περί ανακρίβειας της δηλώσεως θα καθιστούσε χωρίς αντικείμενο τη
διάταξη για τα συμπληρωματικά στοιχεία, είναι δε εντελώς διάφορο το ζήτημα των συνεπειών της
ανακρίβειας της δηλώσεως, οι οποίες υφίστανται και στην περίπτωση της διαπιστώσεώς της από
συμπληρωματικά στοιχεία».
Επειδή σύμφωνα με την προαναφερθείσα Ε.2147/2020, η περίοδος της παραγραφής εκκινεί από το τέλος
του έτους εντός του οποίου γεννάται η υποχρέωση καταβολής τέλους χαρτοσήμου.
Επειδή, εν προκειμένω, διενεργήθηκε μερικός φορολογικός έλεγχος εισοδήματος, ΦΠΑ και Κ.Τ.Ν.Χ. σε
βάρος της προσφεύγουσας δυνάμει της με αριθ /2019 εντολής ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, με διάρκεια ελέγχου έως 31/12/2019.
Επειδή, η διάρκεια ελέγχου αναγράφεται στο σώμα της ως άνω εντολής.
Επειδή, οι προσβαλλόμενες πράξεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ αφορούν στη χρήση 2013 (οικον. 2014),
βάσει των ως άνω διατάξεων το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή του φόρου παραγράφεται μετά την
πάροδο της πενταετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την υποβολή της
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ, αντίστοιχα, ήτοι την 31/12/2019.
Επειδή, οι προσβαλλόμενες πράξεις κοινοποιήθηκαν στην προσφεύγουσα την 27/12/2019, οι ισχυρισμοί
της περί παραγραφής και παραβίασης του ανώτατου χρόνου διενέργειας του φορολογικού ελέγχου είναι
αβάσιμοι.
Επειδή, ωστόσο, ως προς την προσβαλλόμενη πράξη χαρτοσήμου, η φορολογική αρχή καταλόγισε τέλος
χαρτοσήμου για τη χρήση 2013 με την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης στις 23.12.2019, ήτοι μετά την
πάροδο της ως άνω αρχικής πενταετούς περιόδου παραγραφής, υπολογιζόμενα από το τέλος του έτους
εντός του οποίου γεννάται η υποχρέωση καταβολής τους, βασιζόμενη στα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία
της προσφεύγουσας (εγγραφές σε λογαριασμό ταμείου), ήτοι σε στοιχεία τα οποία η φορολογική αρχή
όφειλε να έχει λάβει γνώση αυτών, εντός της αρχικής πενταετούς περιόδου παραγραφής, εάν είχε επιδείξει
τη δέουσα επιμέλεια, δηλαδή εάν είχε λάβει τα προσήκοντα μέτρα ελέγχου και έρευνας που προβλέπονται
στο νόμο, ήτοι σε στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να θεωρηθούν «συμπληρωματικά», κατά την έννοια του
άρθρου 68, παρ. 2 (α') του ν. 2238/1994.
Ως εκ τούτου, το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή τέλους χαρτοσήμου για τη χρήση 2013 παραγράφηκε
την 31/12/2018 και ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος γίνεται αποδεκτός.
Ως προς τους λοιπούς ισχυρισμούς
Επειδή, με το αριθ. 1091898/608/0015/11.10.2007 έγγραφο του Υπ. οικονομικών διευκρινίστηκαν τα
κάτωθι:
«Απαντώντας στο /2007 έγγραφό σας σχετικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992 )
ορίζεται ότι κάθε εγγραφή στα βιβλία που αφορά συναλλαγή ή άλλη πράξη του υπόχρεου πρέπει να
στηρίζεται σε στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού ή σε δημόσια έγγραφα ή σε
άλλα πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία.
2. Περαιτέρω στην παράγραφο 18.1 του άρθρου 18 της 3/1992 εγκυκλίου του Κ.Β.Σ., με την οποία
παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού, αναφέρεται ότι οι εγγραφές στα βιβλία του
Κώδικα αυτού πρέπει να στηρίζονται: α) σε στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του, όπως π.χ. σε
τιμολόγια πώλησης, αποδείξεις λιανικής πώλησης κ.λπ., β) σε δημόσια έγγραφα, δηλαδή σε έγγραφα τα
οποία συντάσσονται κατά τους νόμιμους τύπους από δημόσιους υπαλλήλους ή λειτουργούς ή πρόσωπα
που ασκούν δημόσια υπηρεσία ή λειτουργία και γ) σε άλλα πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία, όπως π.χ. σε
πρωτόκολλα καταστροφής, εκθέσεις που συντάσσονται σε λόγους ανώτερης βίας (π.χ. εκθέσεις
πυροσβεστικής υπηρεσίας σε περίπτωση πυρκαγιάς) κ.λπ., τα οποία, ως αναφερόμενα σε πραγματικά
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γεγονότα, εξετάζονται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και σε περίπτωση αμφισβήτησης από τα
διοικητικά δικαστήρια.
3. Με βάση τα όσα προαναφέρονται συνάγεται ότι τα πρωτόκολλα καταστροφής που καταρτίζουν οι
επιτηδευματίες στην περίπτωση της καταστροφής αγαθών (εμπορευμάτων α' & β' υλών, παγίων κ.λπ.)
συνιστούν νόμιμα δικαιολογητικά εγγραφής στα βιβλία του Κ.Β.Σ. επίσης, συνάγεται ότι η ζημία που
προκύπτει από την καταστροφή των αγαθών, ως πραγματικό γεγονός, υπάγεται στην ελεγκτική εξουσία του
προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και σε περίπτωση αμφισβήτησης των διοικητικών δικαστηρίων. Τέλος
και όσον αφορά τη διαδικασία κατάρτισης των εν λόγω πρωτοκόλλων, σας γνωρίζουμε ότι οι διατάξεις του
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων δεν ορίζουν κάτι σχετικό, ούτε προβλέπουν τη συμμετοχή υπαλλήλου της
αρμόδιας Δ.Ο.Υ. κατά την κατάρτισή τους ή την υποχρέωση γνωστοποίησης της κατάρτισής τους στην
αρμόδια Δ.Ο.Υ.»
Επειδή, ειδικό φορολογικό στοιχείο για την απόδειξη της καταστροφής των αποθεμάτων δεν
προβλεπόταν από τις διατάξεις του Π.Δ. 186/1992 ούτε μετέπειτα από τον Κ.Φ.Α.Σ.
Επειδή, ένα τέτοιο νόμιμο δικαιολογητικό στοιχείο θα μπορούσε να είναι το «Πρωτόκολλο καταστροφής
αποθεμάτων» που στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά τα καταστρεφόμενα αποθέματα - πάγια, οι
ποσότητες αυτών και γίνεται αναφορά στην αιτία της καταστροφής τους. Λόγω ενδεχόμενου ελέγχου, η
καταγραφή πρέπει να είναι λεπτομερής ώστε να μην μπορεί να αμφισβητηθεί.
Η Διοίκηση (π.χ. Διοικητικό Συμβούλιο, Διαχειριστής κλπ.) της επιχείρησης αποφασίζει την καταστροφή των
αποθεμάτων της, την ώρα και τον τόπο της καταστροφής και ορίζει την σχετική επιτροπή που θα
διεκπεραιώσει την διαδικασία.
Το πρωτόκολλο συντάσσεται από την επιτροπή της επιχείρησης που διενεργεί την καταστροφή και έχει
συγκροτηθεί για το λόγο αυτό με απόφαση των νομίμων οργάνων της. Συνήθως απαρτίζεται από κάποιο
μέλος της Διοίκησης ή εκπρόσωπό του, τον υπεύθυνο Λογιστηρίου και τον Αποθηκάριο. Με βάση την υπ'
αριθμό 1091898/608/0015/11.10.2007 απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών, δεν υφίσταται υποχρέωση
από την επιχείρηση να γνωστοποιήσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. την καταστροφή των αποθεμάτων τον τόπο και
την ώρα που θα ολοκληρωθεί η διαδικασία όπως προέβλεπαν παλιότερες διατάξεις.
Επειδή, αξίζει να σημειωθεί πως νομολογιακά έχει κριθεί ότι το πρωτόκολλο καταστροφής δεν αποτελεί
από μόνο του αμάχητο τεκμήριο ως προς την ακρίβεια του περιεχομένου του. Επειδή, με τις διατάξεις του
άρθρου 33§1 περ. β' του ν.2859/2000 ορίζεται ότι:
«1. Η έκπτωση του φόρου που ενεργείται με βάση τις υποβαλλόμενες δηλώσεις ΦΠΑ, υπόκειται σε τελικό
διακανονισμό σύμφωνα με τα συνολικά στοιχεία της διαχειριστικής περιόδου, εφόσον: α) η έκπτωση αυτή
είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από εκείνη που είχε δικαίωμα να ενεργήσει ο υποκείμενος στο φόρο,
β) μετά την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων ΦΠΑ, έγιναν μεταβολές που δεν είχαν ληφθεί υπόψη για τον
καθορισμό του ποσού των εκπτώσεων, ιδίως στην περίπτωση έκπτωσης στο τίμημα ή ακύρωσης αγορών.
Δεν ενεργείται διακανονισμός σε περιπτώσεις καταστροφής, απώλειας ή κλοπής που αποδεικνύονται ή
δικαιολογούνται, καθώς και σε περιπτώσεις χορήγησης δώρων μέχρις αξίας 10 ευρώ και δειγμάτων τα
οποία διατίθενται για το σκοπό της επιχείρησης.»
Οι διακανονισμοί που αφορούν εκπτώσεις που διενεργήθηκαν σε μία διαχειριστική περίοδο
περιλαμβάνονται σε δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του
τέταρτου μήνα από το τέλος της διαχειριστικής περιόδου.»
Επειδή, το τελευταίο εδάφιο της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 33 ΦΠΑ, ορίζει μεταξύ άλλων, ότι δεν
ενεργείται διακανονισμός, στις περιπτώσεις καταστροφής, απώλειας ή κλοπής αγαθών εφόσον όμως
αποδεικνύεται και δικαιολογούνται. Επομένως, στις περιπτώσεις αυτές, αν και για τα καταστραφέντα ή
απολεσθέντα κλπ αγαθά είχε εκπεσθεί ο φόρος των εισροών κατά την απόκτησή τους (άσκηση
δικαιώματος έκπτωσης κατά την εισαγωγή, αγορά ή κατασκευή των αγαθών), εν τούτοις δε θα γίνει
διακανονισμός, με την προϋπόθεση βέβαια ότι η καταστροφή, απώλεια κλπ αποδεικνύονται και
δικαιολογούνται, όπως ορίζει ο νόμος.
Επειδή, σύμφωνα με την εγκ. ΠΟΛ.1221/2000 δεν διενεργείται διακανονισμός εκπτώσεων στις περιπτώσεις
καταστροφής, απώλειας ή κλοπής που αποδεικνύονται ή δικαιολογούνται με νόμιμα παραστατικά (π.χ.
πρωτόκολλο καταστροφής, πρωτόκολλο διαπίστωσης της κλοπής κλπ, έγγραφα δημοσίων υπηρεσιών πυροσβεστικής, αστυνομίας, κλπ), ακόμα και στην περίπτωση που η επιχείρηση εισπράττει αποζημίωση
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προς αναπλήρωση της αξίας των καταστραφέντων, απολεσθέντων ή κλαπέντων αγαθών της
(εμπορεύσιμων ή επενδυτικών).
Επειδή, εν προκειμένω, από τον διενεργηθέντα έλεγχο φορολογίας εισοδήματος προέκυψαν τα εξής:
• Στις 20/12/2013, η προσφεύγουσα συνέταξε πρωτόκολλο καταστροφής αποθεμάτων συνολικής αξίας
2.200.000,00€, το οποίο καταχώρησε στα βιβλία της στις 31/12/2013 με το παρακάτω λογιστικό άρθρο:
81.02.1000 ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Χ 2.200.000,00€
78.11.2000 ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΝΤΩΝ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Π 1.100.000,00€
78.11.2100 ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΝΤΩΝ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π 1.000.000,00€
78.11.2400 ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΝΤΩΝ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ Α' ΚΑΙ ΒΟΗΘ. ΥΛΩΝ Π 100.000,00€
• Με την υπ' αριθ /2014 αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικ. Έτους 2014, η προσφεύγουσα έχει
δηλώσει λογιστικές διαφορές βάσει δήλωσης ποσού 14.877,49€, στη συνέχεια όμως με την υπ' αριθ /2014
τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η προσφεύγουσα προέβη σε αναμόρφωση της ως άνω
έκτακτης ζημιάς από καταστροφή ακατάλληλων αποθεμάτων, καθώς δήλωσε λογιστικές διαφορές βάσει
δήλωσης ποσού 2.214.877,49€.
• Στο από 20/12/2013 πρωτόκολλο καταστροφής αποθεμάτων έχουν συμπεριληφθεί 271 κωδικοί ειδών με
συνολική ποσότητα 801.755,30 μονάδες (δεν γίνεται διάκριση μεταξύ κιλών, τεμαχίων ή συσκευασιών) και
αξία 2.211.193,35€. Αναλυτικότερα στο πρωτόκολλο καταστροφής περιλαμβάνονται:
53 κωδικοί προϊόντων με συνολική αξία 1.100.342,69€,
200 κωδικοί εμπορευμάτων με συνολική αξία 1.091.808,73€,
12 κωδικοί α' υλών και υλικών με συνολική αξία 4.038,78€ και
6 κωδικοί ειδών συσκευασίας με συνολική αξία 15.003,15€.
Επειδή, ο έλεγχος προκειμένου να διερευνήσει το πραγματικό γεγονός της καταστροφής των αποθεμάτων
και συνεπώς να διαπιστώσει την ορθότητα της παραπάνω λογιστικής εγγραφής, ζήτησε από την
προσφεύγουσα έγγραφες εξηγήσεις για το περιστατικό και εκτυπώσεις των μερίδων αποθήκης για
συνολικά τριάντα επτά (37) κωδικούς από αυτούς που περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο καταστροφής.
Επειδή, η προσφεύγουσα ανταποκρίθηκε στο ως άνω αίτημα για παροχή εξηγήσεων και απέστειλε τις με
αριθ. πρωτ /2019 έγγραφες αναλυτικές εξηγήσεις προβάλλοντας συνοπτικά τα κάτωθι:
«Το Δεκέμβρη του 2013, πιθανό εξαιτίας υπερφόρτωσης σημειώθηκε βλάβη στον πίνακα ψυκτικών
θαλάμων (θερμίστορ) του πτηνοσφαγείου με αποτέλεσμα να σημειωθεί κατάρρευση θερμοκρασιών. Η
βλάβη αυτή που σημειώθηκε το πρωί' της Παρασκευής, 13/12/2013 έγινε αντιληπτή λόγω εξαιρετικά
χαμηλών της κατάψυξης την επόμενη μέρα, Σάββατο 14/12/2013 και συνέχισε για τις επόμενες ημέρες.
Στην προσπάθεια διάγνωσης για αποκατάσταση της βλάβης αυτής, σε διαρκή επικοινωνία του υπεύθυνου
της εταιρίας , με τον εργαζόμενο συντηρητή της εταιρίας κύριο (ΑΦΜ / ο κύριος επισκέφτηκε άμεσα το
υποκατάστημα της εταιρίας καθώς βρισκόταν εκτός ωραρίου εργασίας) και του προμηθευτή των
μηχανημάτων — ψυκτικών θαλάμων κυρίου της εταιρίας ( ) μας ενημέρωσε ο τελευταίος που έχει έδρα
στον στην , ότι τις ημέρες εκείνες δεν υπήρχε διαθέσιμος τεχνικός για επίσκεψη στην
Στην προσπάθεια διατήρησης της κατάλληλης θερμοκρασίας προς τη διάσωση των προϊόντων
εμπορευμάτων που βρίσκονταν στους ψυκτικούς θαλάμους αυτούς έγιναν αγορές πάγου από τον
προμηθευτή κύριο (ΑΦΜ) συνολικής αξίας 11.070,00€.
Η αποκατάσταση της βλάβης επετεύχθη το πρωί της Τετάρτης 18/12/2013. Την ίδια ημέρα, έγινε έλεγχος
από την τεχνολόγο τροφίμων της εταιρίας μας κυρία καθώς και από τον κύριο τεχνολόγο γεωπόνο ζωικής
παραγωγής, για την καταλληλότητα των προϊόντων — εμπορευμάτων που βρίσκονταν στους ψυκτικούς
θαλάμους. Δυστυχώς κρίθηκαν ακατάλληλα προς κατανάλωση, λόγω των συνθηκών απόψυξης όλων των
ειδών (κρέατα, ψαρικά, λαχανικά κτλ) που βρίσκονταν στους ψυκτικούς θαλάμους
Η σύνταξη πρακτικού καταστροφής δεν ήταν δυνατό να γίνει σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες της
Διεύθυνσης Κτηνιατρικής που δεν διέθετε κατάλληλο προσωπικό καθώς ήταν τότε απασχολημένο στα
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σφαγεία, λόγω εορτών, πέραν του ότι είχε απαλλαγεί διοικητικά από το συγκεκριμένο αντικείμενο. Η εταιρία
δε μπορούσε να κάμει χρήση ούτε των υπηρεσιών HACCP που διέθετε, διότι η σύμβασή της αφορούσε τις
διαδικασίες παραγωγής και όχι κατάψυξης. Ύστερα από αυτά και για να αποκλειστεί η αρνητική επίδραση
στα φρέσκα προ)όντα που άμεσα έπρεπε να προωθήσει στην αγορά για να μην διακινδυνεύσει δυσφήμιση
της η εταιρία αποφάσισε να προχωρήσει με το δικό της πλαίσιο στην καταστροφή,
Μετά από την απόφαση του Δ.Σ. (Πρακτικό Νο 155, την Τετάρτη 18/12/2013) σε συνέχεια της εταιρικής και
κοινωνικής ευθύνης_που διακρίνει τόσο την εταιρία όσο και τους μετόχους της ακολούθησε η καταστροφή
τους όπως αυτή εμφανίζεται στο πρωτόκολλο της 20/12/2013 στην Δήμου στο REDERING (Μονάδα
αδρανοποίησης) της εταιρίας
Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Μονάδα αδρανοποίησης της εταιρίας , όπως προκύπτουν από τα τιμολόγια
παροχής υπηρεσιών σειρά Β, αδρανοποιούνταν και για λογαριασμό τρίτων ζωικά υποπροϊόντα (ενδεικτικά):
(Δημόσια (Δημοτικά) σφαγεία του νομού , Αλυσίδες Super Market, Έμποροι χονδρικής — εταιρίες
τροφίμων, το Πανεπιστήμιο (πειραματόζωα, χοιρινά σε μεγάλες ποσότητες).»
Επειδή, προς επίρρωση των ως άνω ισχυρισμών της, η προσφεύγουσα προσκόμισε στον έλεγχο: α) τρία
τιμολόγια αγοράς πάγου από τον , ΑΦΜ: , β) απόσπασμα τεχνικών προδιαγραφών της μονάδας
επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων (rendering) όπου αναφέρεται η δυναμικότητα επεξεργασίας ανά κύκλο
αδρανοποίησης και γ) δελτία αποστολής/ τιμολόγια για την αγορά πυρηνόξυλου από την εταιρεία , ΑΦΜ:
Επειδή, στη συνέχεια ο έλεγχος διενήργησε ελεγκτικές επαληθεύσεις υπολοίπων βιβλίου αποθήκης,
κλειστής αποθήκης και αποτίμησης, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις σελίδες 19-23 της έκθεσης ελέγχου.
Συγκεκριμένα, ο έλεγχος έλεγξε τις προσκομισθείσες εκτυπώσεις μερίδων αποθήκης (καρτέλες ειδών) σε
τουλάχιστον 36 κωδικούς ειδών που η προσφεύγουσα τους είχε συμπεριλάβει στο πρωτόκολλο
καταστροφής και διαπίστωσε μια σειρά από παρατυπίες και αναντιστοιχίες μεταξύ της απογραφής έναρξης,
λήξης και πρωτοκόλλου καταστροφής (όπως αναλυτικά αναφέρονται στις σελίδες 19-23 και 29) και έκρινε
ότι το πρωτόκολλο είναι ανακριβές τουλάχιστον ως προς τις ποσότητες των ειδών που περιέχει.
Επειδή, επιπροσθέτως, η προσφεύγουσα δεν προσκόμισε (πέραν των τιμολογίων αγοράς πάγου) στοιχεία
επαρκή που να πιστοποιούν τη ζημιά στις εγκαταστάσεις της, όπως για παράδειγμα βεβαίωση ανεξάρτητου
ηλεκτρολόγου/μηχανολόγουι βεβαίωση της κατασκευάστριας των ψυκτικών θαλάμων εταιρίας, δαπάνη
επισκευής και αγοράς ανταλλακτικών, βεβαίωση ανεξάρτητου ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα σχετικά με την
καταλληλότητα των αποθεμάτων κλπ.
Επειδή, βάσει των ως άνω διαπιστώσεων, ο έλεγχος έκρινε ότι δεν αποδεικνύεται πέραν κάθε αμφιβολίας η
ζημιά που επικαλείται η προσφεύγουσα, ενώ το γεγονός ότι η ίδια αναμόρφωσε την έκτακτη ζημιά,
συνηγορεί με την εκτίμηση του ελέγχου ότι οι ισχυρισμοί της επιχείρησης και το περιεχόμενο του
πρωτοκόλλου καταστροφής είναι τουλάχιστον ανακριβή.
Επειδή, στο άρθρο 65 του Κ.Φ.Δ. ορίζεται:
«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, με την υπό κρίση προσφυγή, η προσφεύγουσα προβάλει όμοιες εξηγήσεις με αυτές που είχε
καταθέσει εγγράφως στον έλεγχο, χωρίς να προσκομίζει κάποιο νεώτερο στοιχείο που να αποδεικνύει τους
ισχυρισμούς της.
Σημειώνεται ότι τα δελτία αποστολής που προσκομίζει αναφέρουν ως σκοπό διακίνησης την αδρανοποίηση
υποπροϊόντων, συνεπώς δεν σχετίζονται με εμπορεύματα, προϊόντα που βρίσκονταν στην ψυκτική
εγκατάσταση - κατάψυξη της εταιρείας, δεν αφορούν σε καμία περίπτωση φρέσκα προϊόντα και δεν
συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την βλάβη που όπως επικαλείται η προσφεύγουσα σημειώθηκε στις
13/12/2013 στον πίνακα ψυκτικών θαλάμων.
Επειδή, οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στις από 23/12/2019 οικείες εκθέσεις
μερικού φορολογικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και Κ.Τ.Ν.Χ., της Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, επί
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των οποίων εδράζονται οι προσβαλλόμενες πράξεις, κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως
αιτιολογημένες, ορθώς ο Προϊστάμενος προέβη στην έκδοση τους.
Επειδή, η φορολογική αρχή, κατά την έκδοση των προσβαλλόμενων πράξεων, έδρασε στο πλαίσιο δέσμιας
αρμοδιότητας και όχι διακριτικής ευχέρειας, αφού παραβιάστηκαν συγκεκριμένες διατάξεις από την
προσφεύγουσα για τις οποίες προβλέπονται στο νόμο συγκεκριμένες κυρώσεις. (αποφ. ΣτΕ 378/2012).
Συνεπώς δεν τίθεται θέμα παράβασης της αρχής της χρηστής διοίκησης και της αναλογικότητας.
Αποφασίζουμε
την μερική αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης 27/01/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς
προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « », με διακριτικό τίτλο « », ΑΦΜ: και συγκεκριμένα:
• την απόρριψη και την επικύρωση α) της υπ' αριθ /2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού
φόρου εισοδήματος, οικ. έτους 2014, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και β) της υπ' αριθ /2019
Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού ΦΠΑ, διαχειριστικής περιόδου 01/01-31/12/2013, του
Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και
• την αποδοχή και την ακύρωση της υπ' αριθ /2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού τελών
χαρτοσήμου, έτους 2013, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και τα σύμφωνα με το ως άνω
σκεπτικό.
Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεου εταιρείας- καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα
απόφαση:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01 - 31/12/2013
α) ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Φορολογητέα ζημιά -753.753,13€
β) ΦΠΑ
ΦΠΑ: 288.680,64€
Πρόσθετος φόρος: 296.070,86€
ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ: 584.751,50€
γ) ΧΑΡ/ΜΟ
Βάσει ελέγχου

Βάσει ΔΕΔ

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ

900,00€

0,00

ΟΓΑ χαρτ/μου

180,00€

0,00

Πρόσθετα τέλη χαρτ/μου

923,05€

0,00

Εισφορά ΟΓΑ στα πρόσθετα τέλη

184,61€

0,00

2.187,66€

0,00

ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση 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
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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ΔΕΔ Α 2863/2019
Τιμολόγηση χωρίς ΦΠΑ - Όταν ο λήπτης συμβουλευτικής υπηρεσίας είναι εκτός
κοινότητας δεν επιβάλλεται ΦΠΑ
Καλλιθέα, 14/10/2019
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.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β'
1440/27-04-2014) «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.1069/2014 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 15/05/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία
ΑΦΜ εδρεύουσας στην Αθήνα, στην οδό κατά α) της υπ' αριθμ /11-04-2019 οριστικής πράξης διορθωτικού
προσδιορισμού ΦΠΑ/επιβολής προστίμου φορολογικής περιόδου 01/01/2017-31-12-2017 και β) της υπ'
αριθμ /11-04-2019 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ/επιβολής προστίμου φορολογικής
περιόδου 01/01/2018-31-12-2018, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Χολαργού και τα προσκομιζόμενα με αυτή
σχετικά έγγραφα.
5. Τις ως άνω πράξεις του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, καθώς και την οικεία έκθεση ελέγχου.
6. Το με αρ. πρωτ ΕΙ 2019ΕΜΠ/03-09-2019 Υπόμνημα της προσφεύγουσας .
7. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.
8. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α2, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της
απόφασης.
Επί της από 15/05/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας με την
επωνυμία 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 υπ' αριθ. υπ' αριθμ /11-04-2019 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ/επιβολής
προστίμου φορολογικής περιόδου 01/01/2017-31-12-2017, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Χολαργού,
μειώθηκε το συνολικό πιστωτικό υπόλοιπο/ποσό για έκπτωση περιόδου από 91.526,41 € σε 70.274,41 €.
Με την υπ' αριθ. υπ' αριθμ /11-04-2019 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ/επιβολής
προστίμου φορολογικής περιόδου 01/01/2018-31-12-2018, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Χολαργού,
μειώθηκε το συνολικό πιστωτικό υπόλοιπο/ποσό για έκπτωση περιόδου από 34.546,01 € σε 13.294,01 €.
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Οι προσβαλλόμενες πράξεις εκδόθηκαν μετά τον μερικό επιτόπιο έλεγχο ΦΠΑ, που διενεργήθηκε στη
προσφεύγουσα από τη Δ.Ο.Υ. Χολαργού βάσει των διατάξεων του Ν. 2859/2000 και των ΠΟΛ 1073/2004,
1092/2004 και 1082/2013, σύμφωνα με την /23-10-2018 εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.
Αιτία του ελέγχου ήταν η με αριθμό /26-9-2018 περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. για το διάστημα 1/8-31/8/2018 με
την οποία η προσφεύγουσα αιτήθηκε επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ύψους 100.000,00 €, λόγω
αδυναμίας συμψηφισμού σε επόμενη περίοδο.
Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η προσφεύγουσα μεταξύ των άλλων είχε εκδώσει και τα παρακάτω
Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών προς την.........:
Α/Α ΑΡ. ΠΑΡ/ΤΙ ΚΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

Φ.Π.Α.

1

................. /27-04-2017

..........................

25.300,00

0,00

2

................ /23-10-2017

..........................

37.950,00

0,00

3

................. /20-12-2017

..........................

25.300,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

88.550,00

Στα παραπάνω αναφερόμενα Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών, ο έλεγχος θεώρησε ότι είχε υποχρέωση να
συμπεριλάβει Φ.Π.Α. 24% στην καθαρή αξία αυτών, δεδομένου ότι δεν προσκόμισε Πιστοποιητικό
απαλλαγής από τον ΦΠΑ, θεωρημένο από τον διοικητή του διεθνούς οργανισμού ή το νόμιμο εκπρόσωπό
του. Προς τούτο εκδόθηκαν οι προσβαλλόμενες πράξεις και διαμορφώθηκαν ως ανωτέρω τα πιστωτικά
υπόλοιπα για τις φορολογικές περιόδους 01/01/2017-31-12-2017 και 01/01/2018-31-12-2018.
Η προσφεύγουσα εταιρεία, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή και το υπόμνημα της ζητά την
ακύρωση των παραπάνω προσβαλλόμενων πράξεων προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους:
- Για να ενεργοποιηθεί το άρθρο 27 και κατ'επέκταση η ΠΟΛ.1268/2011, όπως τροποποιήθηκε με την
ΠΟΛ.1010/2017, θα πρέπει να εξεταστεί αν η εγκατάσταση του λήπτη των υπηρεσιών είναι το εσωτερικό
της χώρας..
- Στο άρθρο 27 περ. στ' υποπερίπτωση ββ' αναφέρεται ως προϋπόθεση η εγκατάσταση στην Ελλάδα,
- Απαλλάσσονται από το φόρο προστιθέμενης αξίας η παροχή υπηρεσιών προς τα δικαιούχα πρόσωπα με
την προϋπόθεση ότι είναι εγκατεστημένα ή υπηρετούν στην Ελλάδα ή υπηρετούν σε άλλο κράτος - μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΠΟΛ 1268/2011 .
- Δεν ενεργοποιείται το άρθρο 2 της ΠΟΛ 1268/2011, καθώς η λήπτρια του τιμολογίου που εξέδωσε η
προσφεύγουσα είναι η της οποίας ο τόπος εγκατάστασης είναι στην των Ηνωμένων Πολιτειών.
- Δεν ενεργοποιείται το άρθρο 6Α της ΠΟΛ 1268/2011, όπως προστέθηκε με την ΠΟΛ 1010/2017, που
ορίζει του όρους και προϋποθέσεις απαλλαγής για τους αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς, που είναι
εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα, και τα μέλη του προσωπικού τους, για αγορές αγαθών και λήψεις
υπηρεσιών από υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους στην Ελλάδα.
• Σύμφωνα με διευκρινίσεις που παρέχονται σε εγχειρίδιο απαντήσεων σε φορολογικά θέματα της ΑΑΔΕ, το
οποίο δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2019, η ΠΟΛ.1010/2017 αναφέρεται σε πρόσωπα τα οποία είναι
εγκατεστημένα ή υπηρετούν στην Ελλάδα.
• Η προσφεύγουσα συναλλάχθηκε με την κεντρική εγκατάσταση της που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες
της Αμερικής.
Επειδή, στο άρθρο 27 του ν. 2859/2000, που συμπεριλαμβάνεται στο κεφάλαιο ΣΤ' του ν. 2859/2000, το
οποίο ρυθμίζει περιπτώσεις απαλλαγών που δεν μπορούν να υπαχθούν σε άλλα άρθρα λόγω των
ιδιαιτεροτήτων που αυτές παρουσιάζουν, ορίζεται ότι:
«Απαλλάσσονται από το φόρο:
στ) η παράδοση και η εισαγωγή αγαθών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται:
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αα) στα πλαίσια των ρυθμίσεων των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων,
ββ) για τις ανάγκες αναγνωρισμένων από την Ελλάδα διεθνών οργανισμών άλλων από αυτούς που
αναφέρονται στην υποπερίπτωση δδ' της περίπτωσης αυτής, ή των μελών τους, με τις προϋποθέσεις και
μέσα στα όρια που καθορίζονται από τις ιδρυτικές τους συμβάσεις ή τις συμφωνίες για την εγκατάστασή
τους στην Ελλάδα,
(γγ) στα πλαίσια της Συνθήκης της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις των
άλλων κρατών - μελών και των πολιτικών υπηρεσιών που τις συνοδεύουν ή για τον εφοδιασμό των
κυλικείων και λεσχών τους, εφόσον αυτές ενεργούνται σύμφωνα με τη Συνθήκη,
δδ) για τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ή των οργανισμών που
έχουν συσταθεί από τις Κοινότητες, για τους οποίους ισχύει το πρωτόκολλο της 8ης Απριλίου 1965...».
Επειδή στη ΠΟΛ.1068/2011 με ΘΕΜΑ: "Απαλλαγή από το ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών και παροχής
υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των ρυθμίσεων των διπλωματικών και προξενικών
σχέσεων και για τις ανάγκες των αναγνωρισμένων από την Ελλάδα διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών ή
των μελών του προσωπικού τους», ορίζεται ότι:
«Άρθρο 1
Δικαιούχα της απαλλαγής πρόσωπα
1. Δικαιούχα απαλλαγής, από το Φόρο Προστιθέμενες Αξίας (ΦΠΑ), πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις
των εδαφίων αα), ββ) και δδ) της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.
2859/2000) είναι, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 3:
α) Οι διπλωματικές αποστολές και οι προξενικές αρχές, καθώς και οι διπλωματικοί και προξενικοί
υπάλληλοι, και το αλλοδαπό διοικητικό και τεχνικό προσωπικό των διπλωματικών και προξενικών αρχών.
β) Οι αναγνωρισμένοι από την Ελλάδα διεθνείς οργανισμοί και τα μέλη του προσωπικού τους.
γ) Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων καθώς και οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί που έχουν συσταθεί από τις
Κοινότητες.
δ) Οι διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και το προσωπικό τους,
καθώς και τα εγκαταστημένα στην Ελλάδα Γραφεία των διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών και το
προσωπικό τους.
2. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται υπό τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίζονται στα επόμενα άρθρα.
Άρθρο 2
Απαλλασσόμενες πράξεις
Απαλλάσσεται από το φόρο προστιθέμενες αξίας:
α) Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται προς τα δικαιούχα πρόσωπα
του προηγούμενου άρθρου που είναι εγκατεστημένα ή υπηρετούν στην Ελλάδα, από υποκείμενους στο
φόρο εγκατεστημένους στην Ελλάδα.
β) Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται προς τα δικαιούχα πρόσωπα
που είναι εγκατεστημένα ή υπηρετούν στην Ελλάδα, από υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους σε άλλο
κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
γ) Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται προς τα δικαιούχα πρόσωπα,
τα οποία είναι εγκατεστημένα ή υπηρετούν σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από
υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους στην Ελλάδα.»
Επειδή η προαναφερόμενη ΠΟΛ.1268/2011 ορίζει ότι απαλλάσσονται από το φόρο προστιθέμενης αξίας η
παροχή υπηρεσιών προς τα δικαιούχα πρόσωπα με την προϋπόθεση ότι είναι εγκατεστημένα ή υπηρετούν
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επειδή οι εξεταζόμενες επιχειρηματικές συναλλαγές με την αφορούν την εγκατάσταση / έδρα της στις
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και συγκεκριμένα στην και όχι εγκατάσταση της στο εσωτερικό της
Ελλάδας ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Επειδή ,με βάση τα προαναφερόμενα, διαπιστώνεται ότι εν προκειμένω δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 2 της
ΠΟΛ.1268/2011, που ορίζει ποιες είναι οι απαλλασσόμενες πράξεις εξαιτίας του τόπου εγκατάστασης του
λήπτη, καθόσον τα τιμολόγια εκδόθηκαν προς λήπτη με έδρα τρίτη χώρα (Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής) και όχι το εσωτερικό της χώρας, δηλαδή την Ελλάδα ούτε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Επειδή, στη παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 2859/2000, ορίζεται ότι
«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.
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.»
Επειδή οι ανωτέρω γενικοί κανόνες αποτελούν το βασικό κριτήριο για τη φορολόγηση ή μη των πράξεων
παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα. Καθόσον όμως στη συνέχεια του άρθρου 14 καθορίζονται μια σειρά
εξαιρέσεων, από τούς κανόνες αυτούς, σε κάθε περίπτωση παροχής υπηρεσιών, θα πρέπει πρώτα να
εξετάζεται αν μια συγκεκριμένη υπηρεσία εμπίπτει στις εν λόγω εξαιρέσεις, προκειμένου να καθοριστεί ο
τόπος παροχής υπηρεσιών. Στην περίπτωση, που η παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας δεν εμπίπτει
στις εξαιρέσεις αυτές, εφαρμόζονται οι ανωτέρω γενικοί κανόνες των παραγράφων 2α και 2β.
Επειδή, στη παρ. 14 του άρθρου 14 του ν. 2859/2000, ορίζεται ότι : «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 άλλες
παρόμοιες υπηρεσίες, καθώς και επεξεργασία δεδομένων και παροχή πληροφοριών,
δ) ανάληψη υποχρέωσης για μη άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, εν όλω ή εν μέρει, ή δικαιώματος
προβλεπόμενου στο παρόν άρθρο,
ε) τραπεζικές, χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών
αντασφάλισης, με εξαίρεση τη μίσθωση χρηματοθυρίδων,
στ) διάθεση προσωπικού,
ζ) μίσθωση ενσώματων κινητών αγαθών, με εξαίρεση όλα τα μεταφορικά μέσα,
η) παροχή πρόσβασης σε σύστημα φυσικού αερίου ευρισκόμενου στο έδαφος της Κοινότητας ή σε δίκτυο
συνδεδεμένο με αυτό το σύστημα, στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας ή στα δίκτυα θέρμανσης ή ψύξης,
καθώς και μεταφοράς ή διανομής μέσω των συστημάτων ή των δικτύων αυτών και παροχή άλλων
υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με αυτές...»
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Επειδή το αντικείμενο εργασιών της προσφεύγουσας σύμφωνα με το καταστατικό της είναι:
1. Η εκπόνηση ερευνών και μελετών σχετικά με μαθηματικά μοντέλα, μεθοδολογίες ανάλυσης και κάθε
είδους τεχνικές στους τομείς της οικονομίας, ενέργειας, περιβάλλοντος, μεταφορών, βιομηχανίας,
υποδομών, ανταγωνισμού στις αγορές και τεχνολογίας.
ii. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο στους ανωτέρω τομείς.
iii. Η εκπόνηση μελετών μηχανικού και οικονομολόγου στους ανωτέρω τομείς.
iv. Η αξιοποίηση για τους ανωτέρω σκοπούς μαθηματικών μοντέλων, δεδομένων και λογισμικού.
v. Η διενέργεια κάθε συναφούς προς τα ανωτέρω πράξεως.
vi. Η συνεργασία, με οποιοδήποτε τρόπο, με ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν τους ίδιους, παρεμφερείς ή διαφορετικούς σκοπούς.
Επειδή η προσφεύγουσα εξέδωσε τρία τιμολόγια παροχής υπηρεσιών προς την με έδρα τις
συνολικής αξίας 88.550,00 ευρώ, χωρίς να υπολογίσει ΦΠΑ εκροών. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες
αφορούσαν παροχή πληροφοριών και επεξεργασία δεδομένων συγκεκριμένου μαθηματικού
μοντέλου, που αφορά την ανάλυση του ενεργειακού συστήματος και κλιματικών πολιτικών της
Σλοβακίας και προς τούτο η προσφεύγουσα είχε υπογράψει με την ιδιωτικό συμφωνητικό
συνεργασίας στις 15/02/2017, το οποίο κατέθεσε ηλεκτρονικά στο Taxisnet στις 20/04/2017 και
έλαβε αριθμό δήλωσης μέσω των τριμηνιαίων ιδιωτικών συμφωνητικών καταστάσεων του άρθρου
8 του ν. 1882/1990.
Επειδή οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς την αφορούν υπηρεσίες συμβουλευτικές, μελετητικές,
παροχής πληροφοριών και επεξεργασίας δεδομένων του άρθρου 14 παρ. 14 του ν. 2859/2000,
δηλαδή εντάσσονται στις εξαιρέσεις του άρθρου 14 παρ.14
Επειδή η λειτουργεί ως υποκείμενη στο ΦΠΑ για κάποιες από τις δραστηριότητες της και ως μη
υποκείμενη για κάποιες άλλες. Ο τόπος εγκατάστασης της είναι η.......... Δύναται να έχει
εγκαταστάσεις και παραρτήματα σε ολόκληρο τον κόσμο, ωστόσο η υπό κρίση συναλλαγή αφορά
την έδρα της, η οποία βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Επειδή, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, στη συγκεκριμένη περίπτωση η δεν είναι υποκείμενη
στο ΦΠΑ, καθόσον η υπό κρίση συναλλαγή αφορά την έδρα της, και σε συνδυασμό με τις
παρεχόμενες υπηρεσίες προς αυτή, τότε ισχύει η εξαίρεση της παρ. 14 του άρθρου 14, δηλαδή
τόπος παροχής των υπηρεσιών δεν είναι η Ελλάδα, αλλά η χώρα του λήπτη. Επομένως η
τιμολόγηση υπολογίζεται χωρίς ΦΠΑ.
Αποφασίζουμε
Την αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης 15/05/2019 και αριθμ. πρωτ ενδικοφανούς προσφυγής της
εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΜ και την ακύρωση των προσβαλλόμενων πράξεων.
Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2017-31/12/2017
Αξία φορολογητέων εκροών
Αξία φορολογητέων εισρών
Φόρος εκροών
Υπόλοιπο φόρου εισροών
Πιστωτικό Υπόλοιπο

ΒΑΣΕΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
164.139,14 €
301.740,70 €
39.393,40 €
109.667,81 €
70.274,41 €

ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
75.589,14 €
301.740,70 €
18.141,40 €
109.667,81 €
91.526,41 €

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2018-31/12/2018
Αξία φορολογητέων εκροών
Αξία φορολογητέων εισρών
Φόρος εκροών
Υπόλοιπο φόρου εισροών
Πιστωτικό Υπόλοιπο

ΒΑΣΕΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
6.206,23 €
187.263,73 €
1.489,49 €
14.783,50 €
13.294,01 €

ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
6.206,23 €
187.263,73 €
1.489,49 €
36.035,50 €
34.546,01 €
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Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία στον υπόχρεο.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜ ΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
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 3244/2019
Κλοπή ταμείου - Δεν τεκμηριώνεται η κακόβουλη ενέργεια από το αστυνομικό τμήμα. Δεν
εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα
Καλλιθέα, 29-11-2019
Έχοντας υπ' όψη:
1.Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως τροποποιήθηκε.
β. Της παρ.3 του άρθρου 47 του Ν.4331/2015 (ΦΕΚ Α'69).
γ. 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.
δ. Της ΠΟΛ 1064/12-04-2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ
1440/Τ.Β727-04-2017).
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 2759/01-09-2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».
4. Την με αριθμό πρωτοκόλλου /01-07-2019 ενδικοφανή προσφυγή της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία « », -με ΑΦΜ που εδρεύει στο Δήμου Αγίου Νικολάου, κατά των κάτωθι περιγραφομένων
πράξεων της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου :
1) Της με αρ /2019 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος για την
διαχειριστική περίοδο 01/01/2013 -31/12/2013 (κοινοποίηση 31-5-2019)
2) Της με αρ /2018 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος για την
διαχειριστική περίοδο 01/01/2014 -31/12/2014 (κοινοποίηση 31-5-2019)
3) Της με αρ /2018 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος για την
διαχειριστική περίοδο 01/01/2015 -31/12/2015 (κοινοποίηση 31-5-2019)
4) Της με /2019 οριστική πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ για την διαχειριστική περίοδο
01/01/2013 -31/12/2013 (κοινοποίηση 31-5-2019)
5) Της με αρ /2019 οριστική διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ για το φορολογικό 01/01/2014 -31/12/2014
(κοινοποίηση 31-5-2019)
6) Της με αρ /2019 οριστική διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ για το φορολογικό 01/01/2015 -31/12/2015
(κοινοποίηση 31-5-2019)
7) Της με αρ /2019 πράξη επιβολής προστίμου για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2013 - 31/12/2013
(κοινοποίηση 31-5-2019)
8) Της με αρ /2019 πράξη επιβολής προστίμου εισοδήματος για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2013 31/12/2013 (κοινοποίηση 31-5-2019)
9) Της με αρ /2019 πράξη επιβολής προστίμου εισοδήματος φορολογικό έτος 2014 (κοινοποίηση 31 -52019)
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10) Της με αρ /2019 πράξη επιβολής προστίμου εισοδήματος φορολογικό έτος 2015 (κοινοποίηση 31 -52019)
11) Της με αρ /2019 πράξη επιβολής προστίμου ΦΠΑ για την διαχειριστική περίοδο 1/1/2013 έως 31-122013 (κοινοποίηση 31-5-2019) και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.
5. Τις ως άνω περιγραφόμενες πράξεις του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου και την από 29-052019 οικείες εκθέσεις ελέγχου εισοδήματος, ΦΠΑ και ΚΦΑΣ-ΕΛΠ-ΚΦΔ .
6. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου.
7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α1, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της
απόφασης.
Επί της με αριθμό πρωτοκόλλου /01-07-2019 ενδικοφανούς προσφυγής του ως Προέδρου και
Διευθύνοντος Συμβούλου της ανώνυμης εταιρείας 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:
1) Με την με αρ /2019 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος 2013 της
Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2013 - 31/12/2013, του
Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου, δεν προέκυψε φόρος για καταβολή παρά μειώθηκε το
φορολογητέο αποτέλεσμα-ζημιά της χρήσης στο ποσό των 258.513,22 €.
2) Με την με αρ /2018 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος για την
διαχειριστική περίοδο 01/01/2014 -31/12/2014, δεν προέκυψε φόρος για καταβολή παρά μειώθηκε το
φορολογητέο αποτέλεσμα-ζημιά της χρήσης στο ποσό των 132.529,15 €.
3) Με την με αρ /2018 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος 2013 της
Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2015 - 31/12/2015,
επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα διαφορά φόρου 8.781,41, πλέον 4.390,71 € πρόστιμο του άρθρου 58 του
Ν.4174/2013, ήτοι συνολικό ποσό 13.172,00 €.
4) Με την με αρ /2019 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ 2013 της Προϊσταμένης της
Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2013 -31/12/2013, δεν προέκυψε φόρος για
καταβολή παρά μειώθηκε το ποσό για έκπτωση της χρήσης στο ποσό των 2.023,44 €.
5) Με την με αρ /2019 οριστική διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ 2013 της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Αγίου
Νικολάου για το φορολογικό 01/01/2014 -31/12/2014 επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα διαφορά φόρου
2.391,86 €, πλέον 717,57 € ε πρόστιμο του άρθρου 58/58Α του Ν.4174/2013.
6) Με την με αρ /2019 οριστική διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ 2013 της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Αγίου
Νικολάου για το φορολογικό 01/01/2015 -31/12/2015 επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα διαφορά φόρου
5.372,27 €, πλέον 1.892,92 € πρόστιμο του άρθρου 58/58Α του Ν.4174/2013.
7) Με την με αρ /2019 πράξη επιβολής προστίμου ΚΒΣ 2013 της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου
για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2013 -31/12/2013 επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα πρόστιμο του
άρθρου 7 παρ. 3 του Ν.4337/2015, συνολικού ποσού 300,00 €, λόγω μη καταχώρησης εσόδου στα
τηρούμενα βιβλία κατά παράβαση του ΚΦΑΣ.
8) Της με αρ /2019 πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 54 Ν.4174/2013 2013 της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ.
Αγίου Νικολάου για την διαχειριστική περίοδο 01/01/2013 -31/12/2013 , της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Αγίου
Νικολάου, επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα συνολικό πρόστιμο 300,00 €, διότι υπέβαλε δήλωση
φορολογίας εισοδήματος με ανακριβές περιεχόμενο κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 62 παρ. 5
του Ν.2238/1994, και με βάση το φύλλο που εκδόθηκε δεν προκύπτει διαφορά φόρου για καταβολή
9) Με την με αρ /2019 πράξη επιβολής προστίμου του άρθρου 54 Ν.4174/2013 2013 της Προϊσταμένης της
Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα συνολικό πρόστιμο 300,00 €, διότι α)υπέβαλε
ανακριβή φορολογική δήλωση για το, φορολογικό έτος 2014, από την οποία δεν προκύπτει καταβολή
φόρου, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 18 παρ. 1 του ΚΦΔ και του άρθρου 68 του Ν4172/2013
και β) υπέβαλε ανακριβή περιοδική δήλωση ΦΠΑ για το 1Ο και 3Ο μήνα του φορολογικού έτους 2014, από
τις οποίες δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 18
παρ. 1 του ΚΦΔ και του άρθρου 68 του Ν4172/2013
10) Με την με αρ /2019 πράξη επιβολής προστίμου του άρθρου 54 Ν.4174/2013 της Προϊσταμένης της
Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου, επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα συνολικό πρόστιμο 200,00 €, διότι υπέβαλε
ανακριβή περιοδική δήλωση ΦΠΑ για το 1Ο και 12Ο μήνα του φορολογικού έτους 2015, από τις οποίες δεν
προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 18 παρ. 1 του ΚΦΔ
και του άρθρου 68 του Ν4172/2013
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11) Με την με αρ /2019 πράξη επιβολής προστίμου του άρθρου 54 Ν.4174/2013 της Προϊσταμένης της
Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου, επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα συνολικό πρόστιμο 3.300,00 €, διότι υπέβαλε
περιοδική δήλωση ΦΠΑ για το 1°, 2ο 3ο 5ο 6ο 7ο 8ο 9ο 10ο 11ο και 12ο μήνα της διαχειριστικής περιόδου
01/01/2013-31/12/2013, με ανακριβές περιεχόμενο και μα βάση την πράξη προσδιορισμού ΦΠΑ που
εκδόθηκε δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου.
Οι ως άνω διαφορές φόρων και πρόστιμα προέκυψαν κατόπιν διενεργηθέντος ελέγχου Φορολογίας
Εισοδήματος, Φ.Π.Α., Λοιπών φόρων, Τελών και εισφορών και ελέγχου ορθής τήρησης βιβλίων και
έκδοσης στοιχείων για το χρονικό διάστημα από 01/01/2013 - 31/12/2015 συνεπεία της με αριθμό /20-092018 εντολής ελέγχου της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου..
Η προσφεύγουσα εταιρεία με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή αιτείται την ακύρωση των
προσβαλλόμενων πράξεων ισχυριζόμενη τα εξής : Για το οικονομικό έτος 2014
- Εσφαλμένη διαπίστωση από τον έλεγχο ιδιόχρησης διαμερισμάτων.
- Μη αναγνώριση από τον έλεγχο δαπανών προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα και συγκεκριμένα μη
αναγνώριση δαπανών ηλεκτρικού ρεύματος, ΟΤΕ, κινητής τηλεφωνίας, ασφαλίστρων αστικής ευθύνης,
δαπανών πτηνοτροφών, καφέδων, δαπανών για δημοτικά τέλη.
- Λανθασμένη επιβολή προστίμου Κ.Φ.Α.Σ. και προστίμου εισοδήματος.
- Παραγραφή του δικαιώματος του δημοσίου για επιβολή φόρου στο οικονομικό έτος 2014
Για το φορολογικό έτος 2014
- Εσφαλμένη διαπίστωση από τον έλεγχο ιδιόχρησης διαμερισμάτων.
- Μη αναγνώριση από τον έλεγχο δαπανών προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα και συγκεκριμένα μη
αναγνώριση δαπανών κινητής τηλεφωνίας, ύδρευσης δαπάνη για καζανάκι.
- Εσφαλμένη μείωση από τον έλεγχο των ποσών των μεταφερόμενων ζημιών παρελθουσών χρήσεων για
τη χρήση 2014
- Λανθασμένη χρέωση από την Υπηρεσία μας του λογαριασμού 81.00.03.000 με το ποσό των 33.000 ευρώ
ως κλοπή ταμείου (έλλειμμα ταμείου)
Για το φορολογικό έτος 2015
- Εσφαλμένη διαπίστωση από τον έλεγχο ιδιόχρησης διαμερισμάτων.
- Μη αναγνώριση από τον έλεγχο δαπανών προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα και συγκεκριμένα μη
αναγνώριση δαπανών κινητής τηλεφωνίας, ασφαλίστρων αστικής ευθύνης δαπανών για αγορά μπόιλερ και
κάμερας. ΔΕΗ, ύδρευσης, δαπανών για δημοτικά τέλη.
- Ως προς την Παραγραφή του δικαιώματος του δημοσίου για επιβολή φόρου στο οικονομικό έτος 2014
Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 36 § 1 του ν. 4174/2013 (Α' 170), ορίζεται ότι «η Φορολογική Διοίκηση
μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εντός
πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης. Στις
περιπτώσεις που για κάποια φορολογία προβλέπεται η υποβολή περισσότερων δηλώσεων, η έκδοση της
πράξης του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να γίνει εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους εντός του
οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής της τελευταίας δήλωσης», με τις διατάξεις του άρθρου 72 § 11 του
ίδιου νόμου, ότι «Διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου
και πράξεις προσδιορισμού φόρου, τελών, εισφορών, προστίμων, προϊσχύουσες του άρθρου 36 του
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή για τις χρήσεις, τις περιόδους, τις
υποθέσεις και τις φορολογικές υποχρεώσεις τις οποίες αφορούν. Κατ' εξαίρεση, οι διατάξεις της
παραγράφου 3 του άρθρου 36 εφαρμόζονται και για περιπτώσεις φοροδιαφυγής, η οποία διαπράχθηκε
πριν την εφαρμογή του Κώδικα, εάν, κατά τη θέση αυτού σε ισχύ, το δικαίωμα του Δημοσίου δεν έχει
παραγραφεί», με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ίδιου νόμου, ότι «ο παρών Κώδικας τίθεται σε ισχύ την 1η
Ιανουαρίου 2014 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις κατ' ιδίαν διατάξεις»,

www.solcrowe.gr /// 139

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 84 του ν. 2238/1994 (Α' 151) ορίζεται ότι: «1) Η κοινοποίηση φύλλου
ελέγχου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 69, δεν μπορεί να γίνει μετά την πάροδο πενταετίας από το τέλος
του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης»
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν.2523/1997:«Οι διατάξεις περί παραγραφής
του δικαιώματος του Δημοσίου για την ενέργεια αρχικής ή συμπληρωματικής φορολογικής εγγραφής στη
κύρια φορολογία εφαρμόζονται ανάλογα και για την επιβολή των προστίμων. Η προθεσμία αρχίζει από τη
λήξη της διαχειριστικής περιόδου που έπεται εκείνης, στην οποία αφορά η παράβαση. Στα πρόστιμα του
Κ.Β.Σ., ως και σε άλλα πρόστιμα που δεν συνδέονται με αντίστοιχη φορολογία, ως κύρια φορολογία νοείται
η φορολογία εισοδήματος.».
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57παρ. 1 του Ν.2859/200 «1. Η κοινοποίηση των πράξεων
που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 49 και 50 του παρόντος δεν μπορεί να γίνει ύστερα από πάροδο
πενταετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την υποβολή της εκκαθαριστικής
δήλωσης ή της έκτακτης δήλωσης στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει υποχρέωση για υποβολή
εκκαθαριστικής ή η προθεσμία για την υποβολή αίτησης επιστροφής από τους αγρότες του ειδικού
καθεστώτος του άρθρου 41. Μετά την πάροδο της πενταετίας παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για
την επιβολή του φόρου.».
Επειδή, εν προκειμένω το δικαίωμα του Δημοσίου προς επιβολή φόρου σε βάρος της προσφεύγουσας για
τα οικον. Έτος 2014 δεν έχει υποπέσει σε παραγραφή, καθόσον οι προσβαλλόμενες πράξεις εκδόθηκαν
στις 29-05-2019, ήτοι εντός της πενταετίας από το τέλος του έτους που υπεβλήθησαν οι δηλώσεις
φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ για το εν λόγω έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 § 1 του ν.
2238/1994.
- Ως προς τους ισχυρισμούς της ποοσφεύγουσας αναφορικά με την διαπίστωση από τον έλεγγο ιδιόχρησης
διαμερισμάτων στο οικονομικό έτος 2014 και στα φορολογικά έτη 2014 και 2015, ως προς τον καταλογισμό
στα ανωτέρω έτη του ποσού των 1.200,00 €, ως τεκμαρτό εισόδημα από ιδιόχρηση ακινήτων και ως προς
την επιβολή ποοστίμου στο οικονομικό έτος 2014, λόγω μη καταχώρισης του ανωτέρω ποσού στα
τηρούμενα βιβλία.
Επειδή, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται τα εξής: «Εσφαλμένα
διαπιστώνει δήθεν ιδιόχρηση διαμερισμάτων του ξενοδοχείου επιφάνειας 330 τ. μ και 1 301, 00 τ. μ και
καταλογίζει ως έσοδο ποσό 1200 ευρώ βάση του άρθρου 4 ΚΦΑΣ και επιβάλλει το πρόστιμο του άρθρου 5
του Ν 2523/97 διότι από κανένα απολύτως στοιχείο και έγγραφο δεν προκύπτει ιδιόχρηση συγκεκριμένων
δωματίων , τα οποία άλλωστε δεν προσδιορίζονται , παρά είναι μια αυθαίρετη διαπίστωση του ελέγχου και
άρα δεν υφίσταται και δεν πρέπει να καταχωρηθεί κανένα ποσό ως έσοδο εξ αυτής της αιτία».
Επειδή, όπως προκύπτει από την οικεία έκθεση ελέγχου και τις αιτιολογημένες απόψεις της φορολογικής
αρχής', η προσφεύγουσα διαθέτει ξενοδοχείο αποτελούμενο από 29 διαμερίσματα.
Κατά την χρήση 2013 η προσφεύγουσα εκμίσθωσε τα διαμερίσματα σύμφωνα με το /6-4-2012 ιδιωτικό
συμφωνητικό μισθώσεως ξενοδοχείου ως εξής:
α. 25 δωμάτια εκμισθώθηκαν στην επιχείρηση ΑΦΜ ως χώρος διαμονής του προσωπικού του ξενοδοχείου
για το διάστημα από 26.3.2013 έως 10.11.2013, με συνολικό μίσθωμα 40.000 € (αριθμ. καταχ /6-4-2012
Δ.Ο.Υ. Αγ. Νικολάου).
β. τα υπόλοιπα 4 δωμάτια ιδιοχρησιμοποιήθηκαν από την προσφεύγουσα. Όπως αναφέρεται και στη
σελίδα τέσσερα (4) του ως άνω συμφωνητικού «Η δαπάνη που αφορά την κατανάλωση ηλεκτρικού
ρεύματος θα βαρύνει τον μισθωτή αναιρουμένου του ποσού που αφορά την κατανάλωση για τα 4
διαμερίσματα που είναι κατειλημμένα από τον εκμισθωτή».
Για τα φορολογικά έτη 2014 & 2015 υπάρχουν συμφωνητικά όπου συνεχίζεται η μίσθωση από την
επιχείρηση με ΑΦΜ με μηνιαίο μίσθωμα 5.227,50€ για το διάστημα 26/03/2014-10/11/2014 και μηνιαίο
μίσθωμα 6.000,00€ για την περίοδο 01/04/2015-10/11/2015.
Κατόπιν των ανωτέρω, έγινε έλεγχος ιδιόχρησης - δωρεάν παραχώρησης - εκμίσθωσης ακινήτων. Από τον
έλεγχο της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος και του συνοδευτικού εντύπου Ε2, διαπιστώθηκε η
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ιδιοχρησιμοποίηση διαμερισμάτων ξενοδοχείου επιφάνειας 330,00τμ και 1.301,00τμ στην περιοχή
Λασιθίου, που ανήκει στην προσφεύγουσα εταιρεία ποσού 1.200€.
Το εν λόγω ποσό δεν καταχωρίστηκε στα έσοδα του τηρούμενου βιβλίου της προσφεύγουσας, στα
ελεγχόμενα έτη 2013, 2014 και 2015. Κατόπιν των ανωτέρω η φορολογική αρχή στο οικονομικό έτος 2014
και στα φορολογικά έτη 2014 και 2015, καταλόγισε, με τις προσβαλλόμενες πράξεις, ως τεκμαρτό εισόδημα
από ιδιόχρηση ακινήτων το ποσό των 1.200,00 €, ενώ παράλληλα δεν το αναγνώρισε ως ισόποση δαπάνη
σε κάθε ένα από τα ανωτέρω έτη λόγω του ότι δεν έχει καταχωρηθεί στα τηρούμενα από την
προσφεύγουσα βιβλία και επιπλέον επέβαλε σο οικονομικό έτος 2014 πρόστιμο μη καταχώρησης εσόδου
που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 8 περίπτωση δ' & ζ του άρθρου 5 του Ν. 2523/97 σε
συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Ν. 4337/2015, ήτοι 900 Χ 1/3 = 300,00€.
Επειδή, οι ανωτέρω διαπιστώσεις του ελέγχου, ήτοι της ιδιοχρησιμοποίησης (4) τεσσάρων διαμερισμάτων
του ξενοδοχείου, στο οικονομικό έτος 2014 και στα φορολογικά έτη 2014 και 2015, με τεκμαρτό ετήσιο
μίσθωμα 1.200,00 €, και της μη καταχώρισης του συνολικού εισοδήματος από ιδιοχρησιμοποίηση καθώς
και της αντίστοιχης τεκμαρτής δαπάνης του ανωτέρω μισθώματος στα εν λόγω έτη κρίνονται βάσιμες,
αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες, ενώ η προσφεύγουσα εταιρεία, δεν προσκόμισε, ούτε κατά τη
διενέργεια του ελέγχου στη φορολογική αρχή, ούτε και με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή στην
Υπηρεσία μας, οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο προκειμένου να αναιρέσει τα αποτελέσματα του ελέγχου.
Ωστόσο, αναφορικά με τον καταλογισμό στο οικονομικό έτος 2014 και στα φορολογικά έτη 2014 και 2015
του ποσού των 1.200,00 €, ως τεκμαρτό εισόδημα από ιδιόχρηση ακινήτων και την επιβολή προστίμου στο
οικονομικό έτος 2014, λόγω μη καταχώρισης του ανωτέρω ποσού στα τηρούμενα βιβλία, λεκτέα τα
ακόλουθα:
Επειδή στο άρθρο 2 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης (ΚΦΑΣ) «Τρόπος απεικόνισης συναλλαγών»
ορίζεται ότι:
«1. Από την απεικόνιση των συναλλαγών στα βιβλία και από τα στοιχεία πρέπει να προκύπτουν
συγκεντρωτικά και αναλυτικά στοιχεία των καταχωρήσεων και να υποστηρίζονται αυτές, ώστε να είναι
ευχερής η αναλυτική πληροφόρηση και εφικτή η επαλήθευση αυτών από τον φορολογικό έλεγχο, για τις
ανάγκες όλων των φορολογικών αντικειμένων 3. Κάθε εγγραφή στα βιβλία, που αφορά συναλλαγή ή άλλη
πράξη του υπόχρεου, πρέπει να στηρίζεται σε στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος
νόμου ή σε δημόσια έγγραφα ή σε άλλα πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία.»
Από το περιεχόμενο (δεδομένα) των βιβλίων και των στοιχείων, θα πρέπει να παρέχονται στον φορολογικό
έλεγχο όλες οι πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση όλων των φορολογικών υποχρεώσεων
του υπόχρεου σε απεικόνιση συναλλαγών.
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 1 του Ν.2238/94 «ως ακαθάριστα έσοδα των νομικών προσώπων
της παρ. 1 του άρθρου 101 λαμβάνονται:
α) Το τίμημα των οριστικών πωλήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί, καθώς και οι αμοιβές από παροχή
υπηρεσιών που έχουν αποκτηθεί.
β) Το εισόδημα από ακίνητα, από κινητές αξίες, από συμμετοχή από άλλες εμπορικές επιχειρήσεις, από
γεωργικές επιχειρήσεις, όπως αυτό προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 13 παράγραφος 1, 20, 21, 22,
24, 25, 28 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4, 30, 37, 40, 41, καθώς και κάθε εισόδημα από οποιαδήποτε άλλη πηγή
σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 48.»
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.2238/1994 «1. Το καθαρό εισόδημα των
επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική ή διπλογραφική μέθοδο εξευρίσκεται λογιστικώς με
έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο, των ακόλουθων
εξόδων, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 51Α και 51Β του παρόντος ββ) Το τεκμαρτό ενοίκιο
των ακινήτων που ανήκουν στον επιχειρηματία και
χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση, εφόσον αυτό υπολογίστηκε στο εισόδημα από ακίνητα.».
Επειδή, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. θα πρέπει να υπάρχουν αθροιστικά
(να συντρέχουν όλες μαζί) οι εξής προϋποθέσεις: α) Η δαπάνη να είναι πραγματική και όχι εικονική. β) Η
δαπάνη να είναι παραγωγική δηλαδή να συμβάλει στην απόκτηση φορολογητέου εισοδήματος (και όχι
απαλλασσόμενων ή αυτοτελώς φορολογούμενων).γ) Η δαπάνη να προβλέπεται από διάταξη νόμου (άρθρο
31 Κ.Φ.Ε.).δ) Η δαπάνη να έχει καταχωρηθεί στα βιβλία, να προκύπτει από δικαιολογητικά έγγραφα
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Επειδή, στο άρθρο 39 του ν. 4172/2013 (Α' 170), ορίζεται ότι:« 1) Ο όρος «εισόδημα από ακίνητη
περιουσία» σημαίνει το εισόδημα, σε χρήμα ή σε είδος, που προκύπτει από την εκμίσθωση ή την
ιδιοχρησιμοποίηση ή τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων. Ειδικότερα το εισόδημα αυτό
προκύπτει από: α) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης γης ή ακινήτων
συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων, κατασκευών και κάθε είδους εγκαταστάσεων και εξοπλισμού τους. β)
Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης μεταλλείων, λατομείων, δασικών και αγροτικών
εκτάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται λιβάδια, καλλιεργήσιμες γαίες, βοσκήσιμες γαίες, καθώς και κάθε
είδους κατασκευές ή εγκαταστάσεις που είναι στην επιφάνεια του εδάφους ή κάτω από αυτή, όπως τα
ιχθυοτροφεία, οι λίμνες, οι δεξαμενές, οι πηγές και τα φρέατα. γ) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή
παραχώρηση χρήσης από την παραχώρηση χώρου για την τοποθέτηση κάθε είδους διαφημιστικών
επιγραφών. δ) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων σε ακίνητα. 2) Το
εισόδημα σε είδος αποτιμάται στην αγοραία αξία. Το εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν
παραχώρηση τεκμαίρεται ότι συνίσταται στο τρία τοις εκατό (3%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Κατ'
εξαίρεση το τεκμαρτό εισόδημα του προηγούμενου εδαφίου που αφορά δωρεάν παραχώρηση κατοικίας
μέχρι διακόσια τετραγωνικά μέτρα (200 τ.μ.) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς
ανιόντες ή κατιόντες απαλλάσσεται από το φόρο,...»
Επειδή, στο άρθρο 22 του ν. 4172/2013 (Α' 170), ορίζεται ότι:« 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, β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της
συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή 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»
Επειδή, στο άρθρο 23 του ν. 4172/2013 (Α' 170), ορίζεται ότι: «Οι ακόλουθες δαπάνες δεν εκπίπτουν:... η)
το τεκμαρτό μίσθωμα της παραγράφου 2 του άρθρου 39 σε περίπτωση ιδιόχρησης κατά το μέτρο που
υπερβαίνει το τρία τοις εκατό (3%) επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου,.»
Επειδή, στην ΠΟΛ 1113/2015 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22, 22Α και 23 του ν. 4172/2013,
διευκρινίζονται τα ακόλουθα: «Άρθρο 22 Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες. 2) Ειδικότερα, εκπίπτουν
οι δαπάνες που: ... β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή, η αξία της οποίας δεν κρίνεται κατώτερη ή
ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση γ) εγγράφονται στα
λογιστικά αρχεία (βιβλία) της επιχείρησης την περίοδο που πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με
κατάλληλα δικαιολογητικά. Επομένως, οι δαπάνες θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία
του φορολογικού έτους που αυτές έχουν πραγματοποιηθεί με βάση τα κατάλληλα δικαιολογητικά.
Διευκρινίζεται ότι η έννοια των δικαιολογητικών είναι ευρύτερη των φορολογικών στοιχείων και
περιλαμβάνει κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό, όπως ενδεικτικά, στοιχεία που προβλέπονται από τις
διατάξεις του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.), δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, απολογιστικά στοιχεία (π.χ. αποσβέσεις),
δήλωση στην περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης κ.λπ. Ειδικά στην περίπτωση απώλειας των πρωτότυπων
φορολογικών στοιχείων, θα λαμβάνονται υπόψη και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των στοιχείων αυτών
από τον εκδότη τους.»
Επειδή, στο άρθρο 4§5 του ν. 4308/2014 ορίζεται ότι: «Κάθε συναλλαγή και γεγονός που αφορά την
οντότητα τεκμηριώνεται με κατάλληλα παραστατικά (τεκμήρια). Τα παραστατικά αυτά εκδίδονται είτε από
την οντότητα είτε από τους συναλλασσόμενους με αυτήν είτε από τρίτους, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική
μορφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο αυτόν. Τα παραστατικά αναφέρουν όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες για την ασφαλή ταυτοποίηση κάθε μίας συναλλαγής ή γεγονότος, και σε κάθε περίπτωση όσα
ορίζει ο παρών νόμος».
Επειδή, με τον όρο συναλλαγή εννοείται η συναλλακτική δραστηριότητα μεταξύ δύο ή περισσοτέρων
οντοτήτων, για ανταλλαγή αγαθών ή υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών αμφότερων των μερών.
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Επειδή, στο ΣΛΟΤ τέθηκαν τα κατωτέρω ερωτήματα: Αν το τεκμαρτό μίσθωμα (έσοδο) που προκύπτει με
βάσει το άρθρο 39 του ν.4172/2013 και το τεκμαρτό μίσθωμα (έξοδο) που εκπίπτει βάσει διατάξεων του
ιδίου νόμου, από ιδιόχρηση ακινήτου νομικού προσώπου, καταχωρείται στα λογιστικά βιβλία,
Εάν δεν καταχωρηθεί στα βιβλία ούτε το έσοδο ούτε το έξοδο μήπως ο φορολογικός έλεγχος δεν
αναγνωρίσει το έξοδο επειδή δεν έχει γίνει εγγραφή στα βιβλία (άρθρο 22 ν.4172/2013),
Εάν καταχωρηθεί στα βιβλία πως θα εμφανιστούν τα ποσά στον ισολογισμό, δηλαδή το έσοδο θα
εμφανιστεί στο κονδύλι άλλα έσοδα και το έξοδο στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και στα έξοδα διάθεσης
ανάλογα ή θα γίνει συμψηφισμός τους»,
Το οποίο απάντησε με το υπ' αριθμ /2015 έγγραφο όπου αναφέρονται τα εξής: «Τα σχετικά ποσά μπορούν
να καταχωρούνται νια λόγους εσωτερικής πληροφόρησης της επιχείρησης σε σχετικούς λογαριασμούς.
Ωστόσο, στη δηιιοσιοποιούιιενη κατάσταση αποτελεσμάτων δεν πρέπει να εμφανίζονται σε κανένα σημείο
της τεκμαρτά κονδύλια. Για τα φορολογικά θέματα αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών».
Επειδή, εξάλλου, σύμφωνα με τη γενικά παραδεκτή λογιστική αρχή της σχετικότητας, οι λογιστικές
καταστάσεις πρέπει να περιέχουν μόνο όσες πληροφορίες είναι σχετικές και απαραίτητες για την
ενημέρωση των μετόχων, του επενδυτικού κοινού και λοιπών ενδιαφερόμενων για τη χρηματοοικονομική
κατάσταση της εταιρείας.
Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1069/2015 Φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία μετά την
έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κ.Φ.Ε. (άρθρα 39 και 40 ν.4172/2013) διευκρινίστηκαν τα ακόλουθα:«6)
Όσον αφορά στον προσδιορισμό του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία που αποκτούν τα ημεδαπά
νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 45, τα αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα και οι νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα που χαρακτηρίζονται ως φορολογικοί
κάτοικοι Ελλάδος, καθώς και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες κερδοσκοπικού
χαρακτήρα που διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, έχουν επίσης εφαρμογή οι διατάξεις των
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 39 και επομένως, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και
2 της παρούσας. Το εισόδημα αυτό, αν και χαρακτηρίζεται εισόδημα από ακίνητη περιουσία ιδίως για τις
ανάγκες υποβολής της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, θεωρείται σε
κάθε περίπτωση έσοδο από επιχειρηματική δραστηριότητα και επομένως, για τις δαπάνες που
πραγματοποιούνται και αφορούν τα ακίνητα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 22 και 23, σε
συνδυασμό και με τις διατάξεις των περιπτώσεων δ' και στ' της παραγράφου 3 του άρθρου 39.Κατά
συνέπεια, το εισόδημα που τεκμαίρεται από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση γης ή ακινήτου
υπόκειται σε φορολογία στο όνομα του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, χωρίς καμία εξαίρεση για
αυτό που προκύπτει από την ιδιοχρησιμοποίηση βιομηχανοστασίων, ξενοδοχείων, κλπ., ενώ ειδικά για την
περίπτωση της ιδιοχρησιμοποίησης εκπίπτει, κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική
δραστηριότητα των παραπάνω νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, το τεκμαρτό μίσθωμα κατά το
μέτρο που δεν υπερβαίνει το τρία τοις εκατό (3%) επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, με βάση τις
διατάξεις της περίπτωσης η' του άρθρου 23 του ίδιου νόμου. Το αποτέλεσμα του ανωτέρω χειρισμού στην
περίπτωση της ιδιοχρησιμοποίησης γης ή ακινήτου είναι φορολογικά αδιάφορο για τα νομικά πρόσωπα ή
νομικές οντότητες»
Επειδή, το ΣΛΟΤ στην απάντησή του υπ. αριθμ. 1239/2016 ερωτήματος : «Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε
εάν για τα τεκμαρτά έσοδα και έξοδα από ιδιόχρηση ακινήτων πρέπει προς τεκμηρίωση να διενεργείται
λογιστική εγγραφή τόσο στα απλογραφικά όσο και στα διπλογραφικά βιβλία», αναφέρει τα εξής: «1. Από
λογιστική σκοπιά, τα τεκμαρτά έσοδα /έξοδα από ιδιόχρηση δεν επηρεάζουν τα ποσά των κονδυλίων της
κατάστασης αποτελεσμάτων, και αυτό αφορά τόσο τα διπλογραφικά βιβλία όσο και τα απλογραφικά βιβλία
(ατομικής επιχείρησης ή εταιρείας). Τα σχετικά ποσά δε λαμβάνονται υπόψη (συμψηφίζονται μεταξύ τους)
και συνεπώς δεν διογκώνουν ούτε τα έξοδα ούτε τα έσοδα.2. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα τεκμαρτά έξοδα
και έσοδα από ιδιοκατοίκηση έχουν λογιστική βάση 0 (μηδέν) και φορολογική βάση το ποσό που προκύπτει
από τη φορολογική νομοθεσία (άρθρο 39, ν. 4172/2013).3. Βάσει της περ. (γ) του άρθρου 22 του νόμου
4172/2013, η έκπτωση δαπανών κατά τον προσδιορισμό εισοδήματος, προϋποθέτει ότι οι δαπάνες αυτές
«εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία
πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά».4. Ο τρόπος τήρησης των
λογιστικών βιβλίων, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο «εγγράφονται» οι δαπάνες στην διατύπωση του ν.
4172/2013 υπό (3) ανωτέρω, εξειδικεύεται στο ν. 4308/2014. Βάσει της παρ. 5 του άρθρου 3 του εν λόγω
νόμου, το λογιστικό σύστημα της οντότητας απαιτείται να παρακολουθεί τόσο τη λογιστική, όσο και τη
φορολογική βάση των στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Περαιτέρω, βάσει της παρ. 3.5.1
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της ΠΟΛ. 1003/2014, η παρακολούθηση της λογιστικής / φορολογικής βάσης (κατά περίπτωση) «δύναται
να γίνεται με οποιοδήποτε πρόσφορο και ασφαλή τρόπο, ώστε να μπορούν να εξαχθούν οι απαραίτητες
πληροφορίες για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τη σύνταξη των φορολογικών
δηλώσεων, και τη διασφάλιση της δυνατότητας διενέργειας ελέγχων».5. Βάσει του σημείου (4) ανωτέρω,
εφόσον τηρούνται οι αναφερόμενες εκεί προϋποθέσεις, η επιλογή του τρόπου παρακολούθησης των
τεκμαρτών εξόδων και εσόδων ιδιόχρησης ακινήτων επαφίεται σε απόφαση της οντότητας, χωρίς να
απαιτείται για τη φορολογική βάση η εγγραφή σε κάποιο ημερολόγιο ή στο βιβλίο εσόδων-εξόδων. Η
καταγραφή των σχετικών ποσών στα διάφορα φορολογικά έντυπα (Ε1, Ε3, κλπ.), τα οποία συνιστούν
μέρος των λογιστικών αρχείων κατά το νόμο 4308/2014 είναι ένας κατάλληλος τρόπος παρακολούθησης
δεδομένου ότι διασφαλίζει απολύτως τη διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων.6. Εάν η οντότητα επιθυμεί
να παρακολουθεί τα τεκμαρτά έξοδα και έσοδα ιδιόχρησης ακινήτων μέσω του σχεδίου λογαριασμών της,
μπορεί να χρεώνεται κατάλληλος υπολογαριασμός τεκμαρτού εξόδου των ενοικίων (του κωδ. 62.04 στο
σχέδιο λογαριασμών του ΕΓΛΣ ή του 64.05 στα ΕΛΠ), με πίστωση του λογαριασμού του τεκμαρτού εσόδου
(υπολογαριασμός του κωδ. 75 στο σχέδιο λογαριασμών του ΕΓΛΣ ή του 71.04 στα ΕΛΠ). Οι σχετικοί
λογαριασμοί ωστόσο απαλείφονται για σκοπούς σύνταξης των λογιστικών καταστάσεων, δηλαδή δεν
προσαυξάνουν αντίστοιχα τα σχετικά έσοδα και έξοδα.»
Επειδή, στο έγγραφο της Διοίκησης «ΔΕΑΦ Α 1021369 ΕΞ 2017/10.2.2017 Φορολογική μεταχείριση
τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιόχρηση» αναφέρεται ότι:«... 4) Τέλος, σε ό,τι αφορά τη συμπλήρωση του
εντύπου Ε3, θα συμπληρωθούν οι κωδικοί που αφορούν στο καθαρό αποτέλεσμα με λογιστικό
προσδιορισμό και στη συνέχεια με τη βοήθεια του πίνακα Κ' (πίνακας προσωρινών διαφορών μεταξύ
φορολογικής - λογιστικής βάσης) θα υπολογιστούν οι διαφορές μεταξύ Ε.Λ.Π. και φορολογικής βάσης και
αφού ληφθούν υπόψη οι διαφορές αυτές, θα διαμορφωθούν τα τελικά καθαρά φορολογητέα κέρδη που θα
αναγραφούν στους αντίστοιχους κωδικούς του Πίνακα Ζ'.»
Επειδή, στο άρθρο 64 «Επαρκής Αιτιολογία» του ν. 4174/2013 (Α' 170), 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, με την ΠΟΛ.1069/2015 διευκρινίστηκε ότι το τεκμαιρόμενο εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση
υπόκειται σε φορολογία στο όνομα του νομικού προσώπου, ενώ εκπίπτει το τεκμαρτό μίσθωμα κατά το
μέτρο που δεν υπερβαίνει το τρία τοις εκατό (3%) επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Το αποτέλεσμα
του ανωτέρω χειρισμού στην περίπτωση της ιδιοχρησιμοποίησης γης ή ακινήτου είναι φορολογικά
αδιάφορο για τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες. Συνεπώς, η εμφάνιση του συγκεκριμένου
εισοδήματος στα έσοδα και στα έξοδα δεν επηρεάζει το λογιστικό ούτε και το φορολογικό αποτέλεσμα.
Επειδή, σύμφωνα με την απόφαση του ΣΛΟΤ 1239/2016 από λογιστική σκοπιά, τα τεκμαρτά έσοδα και
έξοδα από ιδιόχρηση δεν επηρεάζουν τα ποσά των κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, καθώς δε
λαμβάνονται υπόψη κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και συνεπώς δεν διογκώνουν ούτε τα
έξοδα ούτε τα έσοδα. Έχουν λογιστική βάση μηδέν και φορολογική βάση το ποσό που προκύπτει από τη
φορολογική νομοθεσία (άρθρο 39, ν. 4172/2013).
Επειδή, επιπρόσθετα, στην ανωτέρω απόφαση του ΣΛΟΤ 1239/2016 αναφέρεται ότι η καταγραφή των
σχετικών ποσών στα διάφορα φορολογικά έντυπα (Ε1, Ε3, κλπ.), τα οποία συνιστούν μέρος των
λογιστικών αρχείων κατά το ν. 4308/2014 είναι ένας κατάλληλος τρόπος παρακολούθησης δεδομένου ότι
διασφαλίζει απολύτως τη διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων. Συμπερασματικά λοιπόν, βάσει της
γνωμοδότησης του ΣΛΟΤ δεν είναι υποχρεωτική η καταχώρηση των τεκμαρτών εισοδημάτων και δαπανών
στα βιβλία της εταιρείας.
Επειδή, η προσφεύγουσα, στη χρήση 2013 και στα φορολογικά έτη 2014 και 2015, δεν είχε καταχωρήσει
είτε στα βιβλία της, είτε σε οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό, για την φορολογική αρχή, στοιχείο (π.χ.
έντυπο Ε1, Ε3, Ν κλπ) το συνολικό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση καθώς και την αντίστοιχη τεκμαρτή
δαπάνη του μισθώματος.
Επειδή, η τιθέμενη, τόσο στο άρθρο 22 παρ. β του ν. 4172/2013 όσο και στο άρθρο 31 του ν. 2238/1994,
προϋπόθεση της καταχώρησης της δαπάνης στα τηρούμενα βιβλία προκειμένου αυτή να αναγνωριστεί,
αφορά πραγματικές και όχι τεκμαρτές δαπάνες.
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Επειδή, εν προκειμένω η παράλειψη αυτή συνιστά παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας που επισύρει
αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (περί ανακριβούς υποβολής δήλωσης), ως προς τα
πληροφοριακά στοιχεία και σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει το φορολογικό αποτέλεσμα.
Συνεπώς, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η διαπίστωση, της παράλειψης από τον προσφεύγοντα καταχώρησης
στα βιβλία του, του εισοδήματος από ιδιοχρησιμοποίηση ποσού 1.200,00 €, καθώς και της αντίστοιχης
τεκμαρτής δαπάνης του μισθώματος, δεν επηρεάζει το φορολογικό αποτέλεσμα του οικονομικού έτους
2014 και των φορολογικών ετών 2014 και 2015, και δεν επισύρει πρόστιμο ΚΒΣ, μη καταχώρησης εσόδου
στα τηρούμενα βιβλία στο οικονομικό έτος 2014
- Ως προς τους ισχυρισμούς της ποοσφεύγουσας αναφορικά με τις διαπιστωθείσες λογιστικές διαφορές.
Α) Επί των λογιστικών διαφορών στη χρήση 2013
Επειδή, φορολογική αρχή διαπίστωσε τις κάτωθι λογιστικές διαφορές:

Επειδή, όπως ήδη αναφέρθηκε ανωτέρω, κατά την ελεγχόμενη χρήση η προσφεύγουσα εκμίσθωσε τα 25
διαμερίσματα, σύμφωνα με το /6-4-2012 ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως ξενοδοχείου. Σύμφωνα με την
παράγραφο 11 του εν λόγω συμφωνητικού, «η δαπάνη που αφορά την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος
θα βαρύνει το μισθωτή αναιρουμένου του ποσού που αφορά την κατανάλωση για τα 4 διαμερίσματα που
είναι κατειλημμένα από τον εκμισθωτή. Για τον προσδιορισμό της κατανάλωσης αυτής, ο εκμισθωτής
υποχρεούται να τοποθετήσει μετρητές στα 4 διαμερίσματα διαφορετικά το ποσόν της ΔΕΗ θα διαιρείται δια
του συνόλου των διαμερισμάτων ήτοι δια 29 διαμερίσματα...».
Επειδή, καθόσον δεν προέκυψε η τοποθέτηση επιπλέον μετρητών για τα τέσσερα ιδιοχρησιμοποιούμενα
διαμερίσματα και η δαπάνη που αφορά την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος έχει καταχωριστεί ολόκληρη
από την προσφεύγουσα, προκύπτει το ποσό των 11.463,40€, το οποίο αναλύεται παρακάτω, ως λογιστική
διαφορά.'
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Επειδή, περαιτέρω από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στον λογαριασμό δαπανών για δημοτικά τέλη
διαπιστώθηκε ότι η προσφεύγουσα εξέπιπτε ολόκληρη τη δαπάνη , ενώ από το ανωτέρω μισθωτήριο
προκύπτει ότι από τα δημοτικά τέλη ποσοστό 70% βαραίνει τον μισθωτή.»
Επειδή, από τον έλεγχο των αναλυτικών καθολικών των εξόδων διαπιστώθηκαν καταχωρίσεις στους
λογαριασμούς 62.03.00.023 ΟΤΕ 23%" ποσού 40,28€ και 62.03.90.023 "κινητή τηλεφωνία 23%" ποσού
75,08€, που αφορούν περίοδο κατανάλωσης 2012 και 2013 και ως εκ τούτου ο έλεγχος επιμέρισε τη
δαπάνη που αφορά κάθε χρήση σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων και προσέθεσε ως
λογιστική διαφορά το ποσό των 25,75 € και 38,75 €, αντίστοιχα.
Επειδή, σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, κάθε χρήση είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη
από τις άλλες χρήσεις και δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός των αποτελεσμάτων αυτής με τα αποτελέσματα
των προηγούμενων ή των επόμενων χρήσεων.
Επειδή, επιπλέον σύμφωνα με τις αρχές της φορολογίας εισοδήματος και της αυτοτέλειας των χρήσεων η
δαπάνη για να αναγνωριστεί προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα μεταξύ των άλλων απαιτείται να
είναι οριστική και εκκαθαρισμένη ώστε να μπορεί να προσδιοριστεί κατά ποσό και να βαρύνει αποκλειστικά
τη χρήση της οποίας τα οικονομικά αποτελέσματα επηρεάζει. (Σχετικές διατάξεις: άρθρα 29 και 31 του ν.
2238/94 και Στ.Ε. 1018/96 798/1962, 3866/1973, 2717/1971, 636/1987, 2968/1988).
Επομένως το σύνολο των παραπάνω ποσών 64,50€, που αφορά προηγούμενη χρήση, ορθώς προστέθηκε
ως λογιστική διαφορά από τον έλεγχο.
Επειδή, στον λογαριασμό αναλυτικού καθολικού 62.05.06.000 "ασφάλιστρα αστικής ευθύνης άνευ ΦΠΑ",
ποσό 118,75€ έχει καταχωριστεί στα τηρούμενα βιβλία και έχει μεταφερθεί στα έντυπα που συνοδεύουν τη
δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2014, αλλά δεν προσκομίστηκε στη διάθεση του ελέγχου
κανένα παραστατικό για επαλήθευση.
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΑΣ ( Ν.4093/2012) άρθρο 2 παρ. 3 κάθε εγγραφή στα βιβλία που
αφορά συναλλαγή ή άλλη πράξη του υπόχρεου πρέπει να στηρίζεται:
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α) Σε στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του ΚΦΑΣ ή
β) σε δημόσια έγγραφα ή
γ) σε άλλα πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία.
Επειδή, επί πλέον από το Ε.Γ.Λ.Σ. προβλέπεται, ότι για την ενημέρωση των λογαριασμών ισχύει η βασική
αρχή της ύπαρξης παραστατικού - δικαιολογητικού πραγματοποιήσεως του εσόδου, εξόδου κλπ.
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.2238/1994, οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση
μιας επιχειρηματικής δαπάνης, είναι οι παρακάτω, που πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά: Η
πραγματοποίηση της δαπάνης να προκύπτει από έγγραφα δικαιολογητικά (π.χ. τιμολόγιο, αποδείξεις,
κλπ.).
Επειδή, η προσφεύγουσα στο στάδιο του ελέγχου δεν κατέθεσε κανένα φορολογικό στοιχείο.
Επειδή, με την κατάθεση της υπό κρίση ενδικοφανούς προσφυγής , η προσφεύγουσα ,κατέθεσε ως νέο
στοιχείο ασφαλιστήρια συμβόλαια για το όχημα ΑΝΕ 5577. Ωστόσο τα εν λόγω ασφαλιστήρια αφορούν
άλλη περίοδο και συγκεκριμένα διάστημα από 18/12/2014-18/06/2015, από 18/06/2015-18/12/2015 και από
24/12/2015-24/06/2016.
Επομένως, ορθώς ο έλεγχος, καταλόγισε το ανωτέρω ποσό ως λογιστική διαφορά, καθόσον η δαπάνη δεν
προκύπτει από έγγραφα δικαιολογητικά.
Επειδή, στους λογαριασμούς 62.07.00.013 "περιβαλλ. Χώρου - φυτών με ΦΠΑ 13%" και στον 64.02.06.000
"έξοδα υποδοχής & φιλοξενίας άνευ ΦΠΑ" ποσά 250,48€ και 8,05 € αφορούν πτηνοτροφές και καφέδες.
Επειδή, εν προκειμένω τα ανωτέρω παραστατικά απορρίφθηκαν από τον έλεγχο και προστέθηκαν ως
λογιστική διαφορά, καθώς δεν συνιστούν παραγωγικές δαπάνες για την δημιουργία εισοδήματος αλλά
προσωπικές-καταναλωτικές δαπάνες.
Β) Επί των λογιστικών διαφορών στο φορολογικό έτος 2014
Επειδή, η φορολογική αρχή διαπίστωσε τις κάτωθι λογιστικές διαφορές:
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Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4172/13 ορίζεται ότι:
«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,
β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή 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 με κατάλληλα
δικαιολογητικά».
Επειδή, από τον έλεγχο των αναλυτικών καθολικών των εξόδων διαπιστώθηκε καταχώριση στον
λογαριασμό 62.03.90.023"κινητή τηλεφωνία 23%" ποσού 49,73€, που αφορά την χρήση 2013 .
Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1113/2015, η οποία εκδόθηκε κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22
του Ν.4172/2013, « 3. Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν παραπάνω συνάγεται ότι οι επιχειρηματικές
δαπάνες εκπίπτουν, εφόσον πληρούν αθροιστικά τα κριτήρια του άρθρου 22 και δεν ανήκουν στον
περιοριστικό κατάλογο του άρθρου 23 ή της παραγράφου 4 του άρθρου 48. Αναφορικά με το χρόνο
έκπτωσης τους, αυτές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν, με
την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 (π.χ. χρόνος έκπτωσης ασφαλιστικών εισφορών, κ.λπ.).»
Επομένως το παραπάνω ποσό των 49,73 €, που αφορά προηγούμενη χρήση, ορθώς προστέθηκε ως
λογιστική διαφορά από τον έλεγχο.
Επειδή, αναφορικά με τις δαπάνες ύδρευσης για να εκπεστεί οποιαδήποτε δαπάνη πρέπει να υπάρχει το
προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ παραστατικό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η απόδειξη
είσπραξης δεν αποτελεί παραστατικό και ως εκ τούτο δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση οι δαπάνες
ύδρευσης.
Επειδή, έχει καταχωριστεί στο λογ.62.07.01.023 "ΚΤΙΡ-ΕΓΚ. ΚΤΙΡ- ΤΕΧΝ. ΕΡΓ. ΜΕ ΦΠΑ 23%" μεταξύ των
άλλων και ένα παραστατικό αξίας 28,42€ που αφορά πάγιο (καζανάκι). Το ανωτέρω αγαθό αφορά πάγιο
και όχι δαπάνη. Ο έλεγχος έκρινε ότι το παραπάνω ποσό έπρεπε να καταχωριστεί σε λογαριασμό κτιρίου,
του οποίου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και να εκπέσει μέσω των αποσβέσεων.
Επειδή, κατά τις ελεγκτικές επαληθεύσεις ο έλεγχος διαπίστωσε ότι στις 02/01/2014 χρεώνεται ο
λογαριασμός 81.00.03.000 κατά το ποσό των 33.000,00€ ως κλοπές Ταμείου.
Επειδή για τη συγκεκριμένη εγγραφή (έλλειμμα Ταμείου) προσκομίστηκε στη διάθεση του ελέγχου το με αρ.
πρωτ /3/1342 απόσπασμα από το Βιβλίο Αδικημάτων και Συμβάντων του Αστυνομικού Τμήματος
Νεάπολης Λασιθίου, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος και δ/νων σύμβουλος της προσφεύγουσας
εταιρείας δήλωσε, την κλοπή, μεταξύ άλλων, του χρηματικού ποσού των 33.000,00 €, από αγνώστους
δράστες.
Επειδή, ωστόσο η αναφερόμενη από τον προσφεύγοντα κλοπή του ανωτέρω χρηματικού ποσού, δεν
αποδεικνύεται από την αστυνομία με καταγραφή στο βιβλίο αδικημάτων και συμβάντων ότι αυτή (η κλοπή)
έγινε κατόπιν διάρρηξης από κακόβουλη ενέργεια .
Επειδή, στο άρθρο 65 του Ν.4174/2013 ορίζεται 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, εν προκειμένω το έλλειμμα ταμείου, ποσού 33.000,00 €, το οποίο επιβάρυνε τα αποτελέσματα του
φορολογικού έτους 2014, ελλείψει επαρκούς και τεκμηριωμένης αιτιολογίας από τον προσφεύγοντα, ο
οποίος φέρει το βάρος της απόδειξης, ότι αυτό προέκυψε λόγω κλοπής, ορθώς καταλογίστηκε από τον
έλεγχο ως λογιστική διαφορά
Γ) Επί των λογιστικών διαφορών στο φορολογικό έτος 2015
Επειδή, η φορολογική αρχή διαπίστωσε τις κάτωθι λογιστικές διαφορές:
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Επειδή, στο λογαριασμό 62.03.90.023 ΟΤΕ 23%, διαπιστώθηκε καταχώρηση ποσού 22,05 €, η οποία
αφορά δαπάνη κινητής τηλεφωνίας της χρήσης 2014.
Επειδή, ορθώς ο έλεγχος, καταλόγισε το ανωτέρω ποσό ως λογιστική διαφορά, καθόσον όπως,
προαναφέρθηκε, σύμφωνα με τις αρχές της φορολογίας εισοδήματος και της αυτοτέλειας των χρήσεων η
δαπάνη για να αναγνωρισθεί προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα μεταξύ των άλλων απαιτείται να
είναι οριστική και εκκαθαρισμένη ώστε να μπορεί να προσδιορισθεί κατά ποσό και να βαρύνει αποκλειστικά
τη χρήση της οποίας τα οικονομικά αποτελέσματα επηρεάζει. (Σχετικές διατάξεις: Σ.τ.Ε. 1018/96 798/1962,
3866/1973, 2717/1971, 636/1987, 2968/1988).
Επειδή, στον λογαριασμό αναλυτικού καθολικού 62.05.01.000 "ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων άνευ ΦΠΑ'
έχουν καταχωριστεί στα τηρούμενα βιβλία ποσά ύψους 144,00€ και 105,00€ και έχουν μεταφερθεί στα
έντυπα που συνοδεύουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολ. έτους 2015, αλλά δεν
προσκομίστηκαν στη διάθεση του ελέγχου για επαλήθευση.
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις των ΕΛΠ ( Ν.4308/2014) και του άρθρου 13 του ΚΦΔ (Ν.4174/2013) κάθε
πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούται να τηρεί αξιόπιστο λογιστικό
σύστημα και κατάλληλα λογιστικά αρχεία. Επί πλέον από το Ε.Γ.Λ.Σ. προβλέπεται, ότι για την ενημέρωση
των λογαριασμών ισχύει η βασική αρχή της ύπαρξης παραστατικού - δικαιολογητικού πραγματοποιήσεως
του εσόδου, εξόδου κλπ.
Επειδή, η προσφεύγουσα στο στάδιο του ελέγχου δεν υπέβαλε συγκεκριμένες προτάσεις και δεν κατέθεσε
κανένα φορολογικό στοιχείο.
Επειδή, με την κατάθεση της υπό κρίση ενδικοφανούς προσφυγής , η προσφεύγουσα ,κατέθεσε ως νέο
στοιχείο ασφαλιστήρια συμβόλαια για το όχημα ΑΝΕ
Ωστόσο τα εν λόγω ασφαλιστήρια αφορούν άλλη περίοδο και συγκεκριμένα διάστημα από 18/12/201418/06/2015, από 18/06/2015-18/12/2015 και από 24/12/2015-24/06/2016.
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Επομένως, ορθώς ο έλεγχος, καταλόγισε το ανωτέρω ποσό ως λογιστική διαφορά, καθόσον η δαπάνη δεν
προκύπτει από έγγραφα δικαιολογητικά.
Επειδή, στο φορολογικό έτος 2015 έχει καταχωριστεί στο λογ.62.07.01.023 "ΚΤΙΡ-ΕΓΚ. ΚΤΙΡ- ΤΕΧΝ. ΕΡΓ.
ΜΕ ΦΠΑ 23%" μεταξύ των άλλων και ένα παραστατικό καθαρής αξίας 450,00€ που αφορά πάγιο (μπόιλερ)
και στον λογαριασμό 62.07.04.923 'ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΠΑ 23%' ένα παραστατικό καθ. αξίας
215,00€ το οποίο αφορά πάγιο (κάμερα).
Τα ανωτέρω αγαθά αφορούν πάγια και όχι δαπάνες. Ο έλεγχος έκρινε ότι τα παραπάνω ποσά έπρεπε να
καταχωριστούν σε λογαριασμό παγίου και να εκπέσουν τμηματικά μέσω των αποσβέσεων.
Επειδή, στο φορολογικό έτος 2015 έχει καταχωριστεί στον λογαριασμό 62.98.00.013 'Φωτισμός με ΦΠΑ
13% παραστατικό καθ. αξίας 405,50€ που αφορά τη χρήση 2014. Όπως έχει ήδη αναφερθεί ισχύει η αρχή
της αυτοτέλειας των χρήσεων, κάθε χρήση είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από τις άλλες χρήσεις και δεν
επιτρέπεται ο συμψηφισμός των αποτελεσμάτων αυτής με τα αποτελέσματα των προηγούμενων ή των
επόμενων χρήσεων.
Επειδή, επίσης, έχει καταχωριστεί στον ίδιο λογαριασμό ποσό αξίας 432,41€, χωρίς να προσκομιστεί το
σχετικό παραστατικό, ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.4172/2013 οι προϋποθέσεις για
την αναγνώριση μιας επιχειρηματικής δαπάνης, είναι μεταξύ άλλων να εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία
απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται με κατάλληλα
δικαιολογητικά.
Επειδή, στον λογαριασμό 62.98.02.000 "Υδρευση άνευ ΦΠΑ', έχει καταχωριστεί απόδειξη είσπραξης ως
παραστατικό δαπάνης, στο οποίο μάλιστα δεν αναγράφεται και το ΑΦΜ. Για να εκπεστεί οποιαδήποτε
δαπάνη πρέπει να υπάρχει το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ παραστατικό. Στη
συγκεκριμένη περίπτωση η απόδειξη είσπραξης δεν αποτελεί παραστατικό και ως εκ τούτο δεν
αναγνωρίζονται προς έκπτωση οι δαπάνες ύδρευσης.
Επειδή στον λογαριασμό 63.04.00.000 'Τέλη καθαριότητας & φωτισμού' έχει καταχωριστεί ποσό αξίας
404,63€ το οποίο αφορά την προηγούμενη χρήση και ποσό 406,57€ χωρίς να προσκομιστεί το σχετικό
παραστατικό. Όπως έχει ήδη αναφερθεί ισχύει η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων και η πραγματοποίηση
της δαπάνης να προκύπτει από έγγραφα δικαιολογητικά.
Επειδή, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή δεν προσκομίσθηκαν αποδεικτικά στοιχεία που να
μεταβάλλουν τις διαπιστώσεις του ελέγχου και ως εκ τούτου οι ισχυρισμοί της προσφεύγουσας εταιρείας
αναφορικά με τις λογιστικές διαφορές στη χρήση 2013 και στα φορολογικά έτη 2014 και 2015, δεν
τεκμηριώνονται και απορρίπτονται.
- Ως προς τον ισχυρισμό της προσφεύγουσας περί εσφαλμένης μείωσης από τον έλεγχο των ποσών των
μεταφερόμενων ζημιών παρελθουσών χρήσεων για τη χρήση 2014
Επειδή, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι εσφαλμένα ο έλεγχος μείωσε τα ποσά των μεταφερόμενων ζημιών
παρελθουσών χρήσεων για την χρήση 2014 καθώς οι λογιστικές διαφορές που τάχατε διαπιστώθηκαν για
την χρήση 2012 και 2013 δεν υφίστανται κατά τις προηγούμενες αναφορές (προς αποφυγή άσκοπων
επαναλήψεων ) και επομένως οι ζημίες για την χρήση 2013 που ορθώς μεταφέρθηκαν προσδιορίζονται στο
ποσό των 313.257,89 ευρώ , για την χρήση 2014 στο ποσό των 204.158,66 ευρώ και για την χρήση 2015
στο ποσό των 84.858,21 ευρώ.
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1 του Ν.4172/2013,: «Εάν με τον προσδιορισμό των
κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα το αποτέλεσμα είναι ζημία εντός του φορολογικού έτους, η
ζημία αυτή μεταφέρεται για να συμψηφισθεί με τα επιχειρηματικά κέρδη διαδοχικά στα επόμενα πέντε (5)
φορολογικά έτη. Η ζημία του προγενέστερου έτους συμψηφίζεται κατά προτεραιότητα έναντι της ζημίας
μεταγενέστερου έτους.»
Επειδή, για τη χρήση 2014 η ελεγχόμενη επιχείρηση μεταφέρει ζημιά παρελθουσών χρήσεων ύψους
204.158,66€ και για τη χρήση 2015 ζημιά ύψους 84.858,21€. Οι εν λόγω ζημιές όμως μειώνονται κατά το
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ποσό των λογιστικών διαφορών που διαπιστώθηκαν στην χρήση 2012 κατόπιν διενεργηθέντος ελέγχου
συνεπεία της με αρ /2018 εντολής ελέγχου και στη χρήση 2013 κατόπιν του υπό κρίση ελέγχου.
Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, με την παρούσα απόφαση, γίνονται δεκτοί μόνο οι ισχυρισμοί που
προβάλλονται σχετικά με τις λογιστικές διαφορές που αφορούν την ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων, ενώ ως
προς τις λοιπούς ισχυρισμούς του προσφεύγοντος , οι διαπιστώσεις των οικείων εκθέσεων ελέγχου επί των
οποίων εδράζονται οι προσβαλλόμενες πράξεις κρίνονται βάσιμες αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες.
Αποφασίζουμε
Την μερική αποδοχή της με αρ. αριθμό πρωτοκόλλου /01-07-2019 ενδικοφανούς προσφυγής της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία « », -με ΑΦΜ και συγκεκριμένα
- Την επικύρωση των υπ' αρ /2019 πράξεων της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου
- Την τροποποίηση των υπ' αρ , , /2019 πράξεων της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου
- Την ακύρωση της υπ' αρ /2019 πράξης της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου
Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενα ποσά με βάση την παρούσα απόφαση:
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Επί οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος Οικονομικό έτος 2014
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Φορολογικό έτος 2014

Φορολογικό έτος 2015
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Επί οριστικών πράξεων επιβολής προστίμων εισοδήματος
Οικονομικό έτος 2014
Πρόστιμο αρ. 4 ν.2523/1997:300,00 €
Φορολογικό έτος 2014
Πρόστιμο αρ. 4 ν.2523/1997:300,00 €
ΦΠΑ
Επί οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01-31/12/2013
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01-31/12/2014

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01-31/12/2015
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Επί πράξεων επιβολής προστίμων ΦΠΑ
Οικονομικό έτος 2014
Πρόστιμο αρ. 4 ν.2523/1997:3.600,00 €
Φορολογικό έτος 2014
Πρόστιμο αρ. 4 ν.2523/1997:200,00 € ΚΒΣ
Επί πράξεων επιβολής προστίμων ΚΒΣ
Πρόστιμο αρ. 7 παρ. 3 του Ν.4337/2015:0,00 €
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
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 Θ 71/2020
Μη αναγνώριση της αξίας και του ΦΠΑ δαπανών από τις φορολογητέες εισροές.
Προϋποθέσεις έκπτωσης φόρου εισροών
Θεσσαλονίκη, 23/09/2020
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
Β' 968/2017) 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.1069/04.03.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών.
3. Την υπ' αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366/ΕΞ2016/30.08.2016 (ΦΕΚ Β' 2759/01.09.2016) Απόφαση του
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».
4. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 29/04/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ηλεκτρονικής υποβολής
ενδικοφανή προσφυγή του , με ΑΦΜ: , κατά της υπ' αριθ / 03.2020 οριστικής πράξης διορθωτικού
προσδιορισμού ΦΠΑ για τη φορολογική περίοδο 01/01/2015 - 31/12/2015, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.
5. Την υπ' αριθ / 03.2020 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ για τη φορολογική περιόδου
01/01/2015 - 31/12/2015, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, της οποίας ζητείται η ακύρωση.
6. Τις απόψεις του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ.
7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α8 - Επανεξέτασης, όπως αποτυπώνεται στο
σχέδιο της απόφασης.
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Επί της από 29/04/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ηλεκτρονικής υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής
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:
Με την υπ' αριθ / 03.2020 πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, για τη φορολογική περίοδο 01/01/2015 - 31/12/2015, μειώθηκε το πιστωτικό υπόλοιπο
φόρου και κατ' επέκταση το δικαίωμα μεταφοράς προς έκπτωση από το φόρο εκροών της επόμενης
φορολογικής περιόδου, από 12.292,75€ σε 4.307,02€, ήτοι κατά το ποσό των 7.985,73€, λόγω μη
καταχώρησης στα βιβλία και στις δηλώσεις φορολογητέων εκροών ύψους 1.431,20€ πλέον ΦΠΑ 13%
ποσού 186,06€, καταλογισμού του ΦΠΑ ύψους 6.370,00€ ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών, που
όπως διαπιστώθηκε πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα (καθαρής αξίας 49.000,00) και μη αναγνώρισης της
αξίας και του Φ.Π.Α. δαπανών (αγορές καυσίμων), ποσού 6.215,99€ πλέον ΦΠΑ 1.429,67€, από τις
φορολογητέες εισροές και τον Φ.Π.Α. αυτών.
Η ανωτέρω πράξη εδράζεται επί της από 13/03/2020 έκθεσης ελέγχου Φ.Π.Α. της Δ.Ο.Υ.
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, σε εκτέλεση της υπ' αριθ / 02.2020 εντολής μερικού ελέγχου του Προϊσταμένου της.
Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά να γίνει αυτή δεκτή και να ακυρωθεί ή
άλλως να μεταρρυθμιστεί η προαναφερθείσα πράξη, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι εσφαλμένα η
ελεγκτική αρχή απέρριψε τις δαπάνες βενζίνης, ποσού 6.215,99€ πλέον ΦΠΑ 1.429,67€ για τη φορολογική
περίοδο 01/01/2015 - 31/12/2015, διότι, εκτός των με ειδική άδεια αυτοκινούμενων οχημάτων, υπάρχουν τα
αλιευτικά σκάφη - φορτηγίδες και τα παρελκόμενα μηχανήματα για τον καθαρισμό - διαλογή της
μυδοκαλλιέργειας ο εφοδιασμός των οποίων πραγματοποιείται με μεταφερόμενα δοχεία καυσίμου.
Επειδή, με το άρθρο 30 του ν.2859/2000 ορίζεται ότι:
«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.
Ειδικά, για τα αγαθά επένδυσης, το δικαίωμα έκπτωσης κρίνεται οριστικά κατά το χρόνο έναρξης
χρησιμοποίησης των αγαθών αυτών...
4. Δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί οι δαπάνες:.
ε) αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης
μέχρι εννέα (9) θέσεων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών ιδιωτικής
χρήσης που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό, καθώς και οι δαπάνες καυσίμων, επισκευής,
συντήρησης, μίσθωσης και κυκλοφορίας αυτών γενικά.».
Επειδή, με το άρθρο 32 του ν.2859/2000 ορίζεται ότι:
«1. Το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου μπορεί να ασκηθεί, εφόσον ο υποκείμενος στο φόρο κατέχει: α)
βεβαίωση περί υποβολής δήλωσης έναρξης εργασιών της περίπτωσης α' της 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,.
3. Όταν το ποσό της έκπτωσης είναι μεγαλύτερο από τον οφειλόμενο φόρο στην ίδια περίοδο, η επιπλέον
διαφορά μεταφέρεται για έκπτωση σε επόμενη περίοδο ή επιστρέφεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 34, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων.».
Επειδή, για την έκπτωση του φόρου εισροών από το φόρο εκροών ερευνάται η συνδρομή των σχετικών
προϋποθέσεων, όπως αν ο προς έκπτωση φόρος έχει βαρύνει δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε ο
υποκείμενος στον φόρο για την πραγματοποίηση φορολογητέων πράξεων και δεν ερευνάται η
παραγωγικότητα της δαπάνης, όπως συμβαίνει στη φορολογία εισοδήματος (ΣτΕ 3153/2006).
Επειδή, με το άρθρο 5 του ν.4308/2014 ορίζεται ότι:
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«5. Κάθε συναλλαγή και γεγονός που αφορά την οντότητα τεκμηριώνεται με κατάλληλα παραστατικά
(τεκμήρια). Τα παραστατικά αυτά εκδίδονται είτε από την οντότητα είτε από τους συναλλασσόμενους με
αυτήν είτε από τρίτους, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο αυτόν. Τα
παραστατικά αναφέρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ασφαλή ταυτοποίηση κάθε μίας
συναλλαγής ή γεγονότος, και σε κάθε περίπτωση όσα ορίζει ο παρών νόμος».
7. Η οντότητα εφαρμόζει κατάλληλες κατά την κρίση της δικλίδες για:
α) Τη διασφάλιση ότι υπάρχει αξιόπιστη και ελέγξιμη αλληλουχία τεκμηρίων (ελεγκτική αλυσίδα) για κάθε
συναλλαγή ή γεγονός, από το χρόνο που προέκυψαν μέχρι το διακανονισμό τους.
β) Τη δημιουργία αξιόπιστης και ελέγξιμης αλληλουχίας τεκμηρίων, που διασφαλίζει την ευχερή συσχέτιση
των συναλλαγών και άλλων γεγονότων με τα λογιστικά αρχεία και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
γ) Την επίτευξη εύλογης διασφάλισης ως προς την αυθεντικότητα των παραστατικών (τεκμηρίων) της
προηγούμενης παραγράφου και την ακεραιότητα του περιεχομένου τους, με σκοπό την επιβεβαίωση της
προέλευσης αυτών και την τεκμηρίωση της συναλλαγής...
10. Από το τηρούμενο λογιστικό σύστημα πρέπει να παρέχονται ευχερώς, αναλυτικά και σε σύνοψη, όλα τα
δεδομένα και πληροφορίες που απαιτούνται για να καθίσταται ευχερής η διενέργεια συμφωνιών και
επαληθεύσεων κατά τη διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου.».
Επειδή, με το άρθρο 8 παρ. 1 του ν.4308/2014 ορίζεται ότι:
«Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτόν το νόμο οντότητα για κάθε πώληση
αγαθών και παροχή υπηρεσιών, εντός της χώρας ή άλλης χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή προς
άλλη χώρα, καθώς και σε κάθε περίπτωση συναλλαγής που υπόκειται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας
(Φ.Π.Α.), βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.».
Επειδή, με το άρθρο 9 παρ. 1 του ν.4308/2014 ορίζεται ότι:
«Το τιμολόγιο φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις:
α) Την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.
β) Τον αύξοντα αριθμό για μία ή περισσότερες σειρές τιμολογίων, ο οποίος χαρακτηρίζει το τιμολόγιο με
μοναδικό τρόπο.
γ) Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), με βάση τον οποίο ο πωλητής πραγματοποίησε την
παράδοση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών.
δ) Τον Α.Φ.Μ. του πελάτη, με βάση τον οποίο έλαβε χώρα η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των
υπηρεσιών.
ε) Την πλήρη επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση του πωλητή και του πελάτη που αποκτά τα αγαθά ή
λαμβάνει τις υπηρεσίες.
στ) Την ποσότητα και το είδος των παραδιδόμενων αγαθών ή την έκταση και το είδος των παρεχόμενων
υπηρεσιών, εκτός εάν η έκταση και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών προκύπτει από άλλα έγγραφα
στα οποία παραπέμπει το τιμολόγιο.».
Επειδή, με την ΠΟΛ.1003/2014 παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4308/2014
περί των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και διευκρινίστηκε ότι εξαιρετικά, στα στοιχεία που εκδίδουν τα
πρατήρια υγρών καυσίμων για χονδρικές πωλήσεις βενζίνης, πετρελαίου κίνησης και υγραερίου αξίας μέχρι
τριακόσια (300) ευρώ δύναται να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του μέσου μεταφοράς, αντί των
στοιχείων της παραγράφου (δ) και (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.4308/2014. Με τον τρόπο
αυτό διασφαλίζεται η συσχέτιση του εκδιδόμενου παραστατικού με την αγοράζουσα οντότητα και τα
απαιτούμενα στοιχεία του τιμολογίου. Ο αριθμός κυκλοφορίας δύναται να αναγράφεται χειρόγραφα με
υπογραφή και σφραγίδα του εκδότη, εάν δεν εκτυπώνεται από το μηχανισμό έκδοσης παραστατικών
πώλησης.
Επειδή, με το άρθρο 10 του ν.4308/2014 ορίζεται ότι:
«1. Επιτρέπεται η έκδοση απλοποιημένου τιμολογίου σε κάθε μία από τις παρακάτω δύο περιπτώσεις: α)
όταν το ποσό του τιμολογίου δεν υπερβαίνει το ποσό των 100 ευρώ, ή.».
Επειδή, με την ΠΟΛ.1203/2012 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 3130), με την οποία τροποποιήθηκε η κοινή υπουργική
απόφαση ΠΟΛ.1009/2012 (ΦΕΚ 72Β') «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού», ορίζεται ότι: «3.2. Στην
περίπτωση που εφοδιάζονται με καύσιμα (βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης) οχήματα επιτηδευματιών, στις
εγκαταστάσεις πρατηρίων, δεν απαιτείται η έκδοση ιδιαίτερου δελτίου αποστολής - τιμολογίου πώλησης,
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εφόσον στην ανωτέρω απόδειξη εκτυπώνεται και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος του
αντισυμβαλλόμενου πελάτη - επιτηδευματία. Ειδικά, στην περίπτωση αυτή, όταν η αξία της συναλλαγής,
προ Φ.Π.Α., υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ απαιτείται και η αναγραφή του Α.Φ.Μ. του
αντισυμβαλλόμενου πελάτη - επιτηδευματία. Τα στοιχεία του πελάτη που αναφέρονται ανωτέρω (αριθμός
κυκλοφορίας οχήματος, Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου πελάτη - επιτηδευματία) καταχωρούνται πριν την
έναρξη της παράδοσης του καυσίμου, μέσω του διασυνδεδεμένου με την Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. ηλεκτρονικού
υπολογιστή. 3.3. Για τις πωλήσεις καυσίμων προς επιτηδευματίες, στις εγκαταστάσεις πρατηρίων, οι οποίες
δεν καλύπτονται από την προηγούμενη περίπτωση (π.χ. πωλήσεις καυσίμων σε δοχεία σε επιτηδευματίες
κ.λπ.) ισχύουν αναλόγως τα αναφερόμενα στην περίπτωση αυτή, εφόσον στη σχετική απόδειξη
αναγράφεται, σε κάθε περίπτωση, και ο Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου πελάτη - επιτηδευματία και τα
καύσιμα κατά τη διακίνησή τους συνοδεύονται από τη σχετική απόδειξη εσόδου. 3.4. Για τις
επαναλαμβανόμενες χονδρικές πωλήσεις καυσίμων παρέχεται η δυνατότητα μη έκδοσης δελτίου
αποστολής και τιμολογίου πώλησης, με τις εξής προϋποθέσεις: α) η εκδιδόμενη αυτόματα απόδειξη
παραδίδεται στον αντισυμβαλλόμενο και β) συντάσσεται από τον πωλητή η διπλότυπη αθεώρητη
κατάσταση, η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. και ένα
αντίτυπο της κατάστασης αυτής παραδίδεται στον αγοραστή - επιτηδευματία στο τέλος της περιόδου που
αφορούν οι πωλήσεις, η κατάσταση αυτή αποτελεί δικαιολογητικό εγγραφής στα βιβλία του αγοραστή επιτηδευματία... 3.6. Εφόσον δεν ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται στις ως άνω περιπτώσεις 3.2,
3.3, 3.4 και 3.5 στα σχετικά Τιμολόγια - Δελτία αποστολής ή Τιμολόγια, κατά περίπτωση, θα αναγράφεται η
φράση «Εκδόθηκε σε αντικατάσταση των αριθμ αποδείξεων εσόδου» οι οποίες θα παραδίδονται στον
αντισυμβαλλόμενο μαζί με το πρωτότυπο του Τιμολογίου - Δελτίου αποστολής ή Τιμολογίου, ο οποίος
υποχρεούται να τις διαφυλάσσει βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ......
Επειδή, με την ΠΟΛ.1161/26.06.2013 αναφορικά με την εφαρμογή της Εγκατάστασης Ολοκληρωμένου
Συστήματος Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων, διευκρινίστηκε ότι από τον
συνδυασμό των διατάξεων των παραγράφων 3.2 και 3.6 της υπόψη Κ.Υ.Α., προκύπτουν οι εξής
εναλλακτικοί τρόποι έκδοσης φορολογικών στοιχείων για τις μεμονωμένες πωλήσεις καυσίμων σε άλλους
υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών: 1ος τρόπος: Έκδοση απόδειξης εσόδου στην οποία, κατά την
έκδοσή της, με πληκτρολόγηση μέσω του λογισμικού του συστήματος εισροών - εκροών, αναγράφεται ο
αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος του αντισυμβαλλόμενου υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών και
εφόσον η αξία της συναλλαγής, προ Φ.Π.Α., υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ αναγράφεται και ο Α.Φ.Μ.
του αντισυμβαλλόμενου υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών, ενώ δεν απαιτείται με τον τρόπο αυτό και η
έκδοση τιμολογίου. 2ος τρόπος: Έκδοση τιμολογίου, στο οποίο θα επισυνάπτεται η αυτόματα εκδιδόμενη
απόδειξη εσόδου (στην οποία προφανώς δεν αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας και ο Α.Φ.Μ. του
αντισυμβαλλόμενου υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών) και στο οποίο (τιμολόγιο) αναγράφεται η φράση
«Εκδόθηκε σε αντικατάσταση της αριθμ απόδειξης εσόδου». Για τις επαναλαμβανόμενες πωλήσεις
καυσίμων σε άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών προκύπτουν οι εξής εναλλακτικοί τρόποι
έκδοσης φορολογικών στοιχείων: 1ος τρόπος: Παράδοση της αυτόματα εκδιδόμενης απόδειξης στον
αντισυμβαλλόμενο υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών και σύνταξη διπλότυπης αθεώρητης κατάστασης
(της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. - νυν της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.)
αντίτυπο της οποίας παραδίδεται στον αντισυμβαλλόμενο υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών στο τέλος της
περιόδου που αφορούν οι πωλήσεις δηλαδή στο τέλος κάθε μήνα ή και κατά μικρότερα χρονικά διαστήματα
εντός του ίδιου μήνα (π.χ. ανά εβδομάδα, ανά δέκα ημέρες κ.λπ.) και η οποία (κατάσταση) αποτελεί
δικαιολογητικό εγγραφής στα βιβλία του αγοραστή - υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών. 2ος τρόπος:
Έκδοση τιμολογίου στο τέλος της περιόδου που αφορούν οι πωλήσεις δηλαδή στο τέλος κάθε μήνα ή και
κατά μικρότερα χρονικά διαστήματα (π.χ. ανά εβδομάδα, ανά δέκα ημέρες κ.λπ.), στο οποίο θα
επισυνάπτονται οι αυτόματα εκδιδόμενες αποδείξεις εσόδου και στο οποίο (τιμολόγιο) αναγράφεται η
φράση «Εκδόθηκε σε αντικατάσταση των αριθμ αποδείξεων εσόδου».
Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα διαλαμβανόμενα στην από 13/03/2020 έκθεση
ελέγχου ΦΠΑ της Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ προκύπτει ότι ο προσφεύγων (καλλιεργητής μυδιών)
έλαβε και καταχώρησε στα τηρούμενα βιβλία 242 αποδείξεις λιανικής πώλησης συνολικής καθαρής
αξίας 6.215,99€ πλέον ΦΠΑ 1.429,67€ για τη φορολογική περίοδο 01/01/2015 - 31/12/2015, για
επαναλαμβανόμενες αγορές καυσίμων, χωρίς να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας των
οχημάτων ή ο ΑΦΜ του προσφεύγοντος και χωρίς να έχει τοποθετηθεί επ' αυτών σφραγίδα του
προμηθευτή ενώ επιπροσθέτως, δεν κατέχει ούτε αθεώρητες καταστάσεις του πρατηριούχου με το
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σύνολο των αποδείξεων ούτε τιμολόγια που να εκδόθηκαν σε αντικατάσταση των ΑΛΠ, ως
προβλέπεται από την ΠΟΛ.1009/2012 (ΦΕΚ 72Β'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Συνεπώς, η ελεγκτική αρχή ορθά δεν αναγνώρισε προς έκπτωση τον ΦΠΑ των εν λόγω
φορολογητέων εισροών καθώς δεν συντρέχουν οι οριζόμενες από τα άρθρα 30 και 32 του
ν.2859/2000 προϋποθέσεις.
Κατά συνέπεια, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντα, περί εσφαλμένης απόρριψης του φόρου εισροών
δαπανών, απορρίπτεται ως νόμω και ουσία αβάσιμος.
Αποφασίζουμε
την απόρριψη της από 29/04/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ηλεκτρονικής υποβολής ενδικοφανούς
προσφυγής του , με ΑΦΜ:
Οριστική φορολογική υποχρέωση - καταλογιζόμενο ποσό / πρόστιμο με βάση την παρούσα απόφαση:
Η υπ' αριθ / 03.2020 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ φορολογικής περιόδου 01/01/2015
- 31/12/2015
Μη αναγνώριση πιστωτικού υπολοίπου για έκπτωση
7.985,73€
Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη λάμψε διαδικασία την παρούσα απόφαση στον
υπόχρεο.
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.

ΔΕΔ Θ 1297/2020
Εξόφληση παραστατικού άνω των 500 ευρώ από λογαριασμό τρίτου
Θεσσαλονίκη: 23/07/2020
Έχοντας υπ' όψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) (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 Απόφασης ΠΟΛ.1064/2017 του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β'
1440/27-04-2017).
2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών.
3. Την με αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 Απόφαση του
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΦΕΚ 2759Β/01-09-2016) με θέμα «Παροχή
εξουσιοδότησης υπογραφής»
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4. Την Ε.2043/2020 Εγκύκλιο του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., η οποία εκδόθηκε σε εκτέλεση της παραγράφου 4
του 6ου άρθρου της από 30-3-2020 ΠΝΠ (Α' 75), σχετικά με τα πρόσθετα μέτρα και τις ρυθμίσεις για την
αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».
5. Την από 13-01-2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της λυθείσας ομόρρυθμης
εταιρείας με την επωνυμία « » με ΑΦΜ που είχε την έδρα της επί της οδού στη Δράμα, νομίμως
εκπροσωπουμένης, κατά της υπ' αρίθμ /12-12-2019 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου
εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 (φορολογικής περιόδου 1/1/2014 - 31/12/2014), του Προϊσταμένου
της Δ.Ο.Υ. Δράμας και τα προσκομιζόμενα με αυτή σχετικά έγγραφα.
6. Την ως άνω προσβαλλόμενη πράξη της Δ.Ο.Υ. Δράμας, της οποίας ζητείται η ακύρωση ή η
τροποποίηση
7. Τις απόψεις της φορολογικής αρχής.
8. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α7-Επανεξέτασης της Υπηρεσίας μας όπως
αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.
Επί της από 13/01/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής λυθείσας ομόρρυθμης
εταιρείας με την επωνυμία « » με ΑΦΜ 800392877, 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:
Από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης προκύπτει, ότι η προσφεύγουσα προσβάλλει την με αριθμ /1212-2019 πράξη επιβολής προστίμου, αντί της αναγραφόμενης στη παρούσα ενδικοφανή προσφυγή, με
αριθμ /13-12-2019 πράξης.
Με την υπ' αρίθμ /12-12-2019 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος
φορολογικού έτους 2014 (φορολογικής περιόδου 1/1/2014 - 31/12/2014), του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.
Δράμας, επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα διαφορά φόρου εισοδήματος ποσού 404,55€, πλέον πρόστιμο
ανακρίβειας άρθρου 58 του ν. 4174/2013, ποσού 40,46€, ήτοι συνολικό ποσό ύψους 445,01€.
Η ανωτέρω πράξη εκδόθηκε από τη Δ.Ο.Υ. Δράμας, στα πλαίσια μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος
που διενήργησε για το οικονομικό έτος 2014 (διαχειριστικής περιόδος 1/1/2013 - 31/12/2013) και το
φορολογικό έτος 2014 (φορολογική περίοδος 1/1/2014 - 31/12/2014), με βάση τις διατάξεις των νόμων
2238/1994, 4172/2013 και 4174/2013, δυνάμει της υπ' αρίθμ /25-06-2019 εντολής ελέγχου. Ειδικότερα από
τον έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων, διαπιστώθηκαν για το φορολογικό έτος 2014, λογιστικές διαφορές
ύψους 1.555,96 € μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται δαπάνες ύψους 928,64 €, που αφορούν σε
ασφαλιστικές εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), οι οποίες ανάγονται σε προηγούμενη χρήση
(2013), καθώς και ποσό 617,32 €, που αφορά σε δαπάνη για αγορά αγαθών άνω των 500,00 € η τμηματική
ή ολική εξόφληση του οποίου δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.
Συγκεκριμένα, δεν αναγνωρίστηκαν από τον έλεγχο και προστέθηκαν ως λογιστικές διαφορές στα καθαρά
φορολογητέα κέρδη του φορολογικού έτους 2014, οι παρακάτω δαπάνες:
είδος
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜ.

Παραστατικό

ποσό

ΕΚΤ..........

451,42

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜ.
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

477,22
......... /12/2014

617,32

......... /26-1-2014

10,00
1.555,96

Η προσφεύγουσα, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση της παραπάνω
προσβαλλόμενης πράξης της Δ.Ο.Υ. Δράμας, προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους:
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Εσφαλμένα η φορολογική αρχή χαρακτήρισε ως λογιστικές διαφορές τις ως άνω δαπάνες, καθότι αυτές
είναι απολύτως παραγωγικές για τη λειτουργία της και την εξυπηρέτηση του σκοπού της. Ειδικότερα, ως
προς τις δαπάνες ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. για το 6ο δίμηνο του 2013, επικαλείται ότι αυτές καταχωρήθηκαν στα
βιβλία της επιχείρησης τον Ιανουάριο του 2014 και εξέπεσαν από τα ακαθάριστα έσοδα κατά το φορολογικό
έτος 2014, δεδομένου ότι, οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές του 6ου διμήνου του 2012, καταχωρήθηκαν
στη χρήση 2013 και ως εκ τούτου θεωρήθηκε ότι δε θα ήταν αποδεκτή η καταχώρηση 7 διμήνων μέσα στην
ίδια χρήση (2013).
Ως προς τη δαπάνη αγοράς αγαθών (γραφικής ύλης), ύψους 759,30 €, η εξόφλησή της έγινε μέσω
τραπεζικού εμβάσματος, όπως προκύπτει από το προσκομισθέν αντίγραφο της συγκεκριμένης
συναλλαγής.
Ως προς τον ισχυρισμό της μη νόμιμης αναγνώρισης προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, δαπάνης
για ασφαλιστικές εισφορές ΟΑΕΕ, επισημαίνουμε τα εξής:
Επειδή, με το Αρ.Πρωτ.1009074/157/Α0012/13.5.2008 έγγραφο ορίζεται μεταξύ άλλων:
«2. Σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους, την κατά καιρούς διοικητική και δικαστική νομολογία, για την
αναγνώριση μιας επαγγελματικής δαπάνης πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά ορισμένες προϋποθέσεις
όπως, η δαπάνη να προβλέπεται από διάταξη νόμου, να είναι βεβαία, δεδουλευμένη και εκκαθαρισμένη,
πραγματική, παραγωγική, να προκύπτει από έγγραφα δικαιολογητικά .κλπ. και να έχει καταχωρηθεί στα
βιβλία.
3. Στην φορολογία εισοδήματος ισχύει η βασική αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, για αυτό δεν
αναγνωρίζονται προς έκπτωση στην τρέχουσα χρήση δαπάνες που αφορούν προηγούμενες ή επόμενες
χρήσεις έστω και αν καλύπτονται με δικαιολογητικά της τρέχουσας χρήσης, καθόσον οι δαπάνες κατά
κανόνα αναγνωρίζονται στη χρήση στην οποία καθίστανται δεδουλευμένες και εκκαθαρισμένες, ανεξάρτητα
αν έχει καταβληθεί το αντίτιμό τους ή όχι.»
Επειδή «οι διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος καθιερώνουν την αρχή του ετήσιου της φορολογίας και
την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων. Σύμφωνα με τη δεύτερη αρχή, κάθε χρήση είναι αυτοτελής και
ανεξάρτητη από τις άλλες χρήσεις και δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός των αποτελεσμάτων αυτής με τα
αποτελέσματα των προηγούμενων ή των επόμενων χρήσεων, τα μεν έσοδα της επιχείρησης
καταχωρούνται στη χρήση που προέκυψαν,ανεξάρτητα από τη χρήση κατά την οποία εισπράττονται, τα δε
έξοδα βαρύνουν τη χρήση που γεννήθηκαν, ανεξάρτητα από τη χρήση στην οποία καταβάλλονται...[ ΚΦΑΣ
Ανάλυση & Ερμηνεία Δημ. Σταματόπουλος, 2013, Θ.4.231, σελ. 224].
Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4172/2013, ορίζεται ότι : «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, β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και
η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή 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.
Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4172/2013, τίθεται ο γενικός κανόνας για την
έκπτωση των επιχειρηματικών δαπανών. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι κατά τον προσδιορισμό του κέρδους
από επιχειρηματική δραστηριότητα των φυσικών προσώπων που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική
δραστηριότητα, καθώς και των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, επιτρέπεται η έκπτωση όλων
των δαπανών, οι οποίες πληρούν αθροιστικά τα ανωτέρω κριτήρια, με την επιφύλαξη των διατάξεων του
άρθρου 23 και της παραγράφου 4 του άρθρου 48, αναφορικά με τις δαπάνες που κατά ρητή διατύπωση του
νόμου δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.
Επειδή εξάλλου με το Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1054299 ΕΞ 26.3.2014, έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης
Φορολογίας Εισοδήματος, το οποίο εκδόθηκε σχετικά με την έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα
ακαθάριστα έσοδα της χρήσεως 2013 των ελευθέρων επαγγελματιών, διευκρινίζεται ότι : «1. Με τις
διατάξεις των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 49 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι ως ακαθάριστο εισόδημα από
υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων λαμβάνεται το σύνολο των αμοιβών, που εισπράττονται από την
άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος, όπως αυτό προκύπτει από τα επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία
που τηρεί ο φορολογούμενος. Από το ακαθάριστο εισόδημα εκπίπτουν οι επαγγελματικές δαπάνες που
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αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 31, μόνο εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή τους με νόμιμο
φορολογικό στοιχείο και έχουν αναγραφεί στα βιβλία του υποχρέου και το ποσό που απομένει αποτελεί το
καθαρό εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων.
2. Με τις διατάξεις της υποπερ.εε' της παρ.α' της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 όπως αυτή
προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ.45 του άρθρου 3 του ν.4110/2013 και έχουν εφαρμογή από το οικ.
έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά ορίζεται, ότι το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με
την απλογραφική ή διπλογραφική μέθοδο εξευρίσκεται λογιστικώς με έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα,
όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 30, των γενικών εξόδων διαχείρισης, με την επιφύλαξη των διατάξεων των
άρθρων 51Α και 51Β, στα οποία περιλαμβάνονται και το ποσό της δαπάνης των εισφορών που
καταβάλλονται σε ταμεία ασφάλισης, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο, καθώς και
το ποσό των καταβαλλόμενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης σε ταμεία που έχουν
συσταθεί με νόμο.
3. Σύμφωνα με την διοικητική και δικαστηριακή νομολογία, για την αναγνώριση μιας επαγγελματικής
δαπάνης πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά ορισμένες προϋποθέσεις όπως, η δαπάνη να προβλέπεται από
διάταξη νόμου, να είναι βεβαία, δεδουλευμένη και εκκαθαρισμένη, πραγματική, παραγωγική, να προκύπτει
από έγγραφα δικαιολογητικά, κλπ. και να έχει καταχωρηθεί στα βιβλία. 4. Στη φορολογία εισοδήματος
ισχύει η βασική αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, γι' αυτό δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση στην
τρέχουσα χρήση δαπάνες που αφορούν προηγούμενες ή επόμενες χρήσεις έστω και αν καλύπτονται με
δικαιολογητικά της τρέχουσας χρήσης, καθόσον οι δαπάνες κατά κανόνα αναγνωρίζονται στην χρήση κατά
την οποία καθίστανται δεδουλευμένες και εκκαθαρισμένες, ανεξάρτητα αν έχει καταβληθεί το αντίτιμό τους ή
όχι. [....!.
7. Έπειτα από τα παραπάνω γίνεται δεκτό, ότι τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που καταβλήθηκαν
από ελεύθερους επαγγελματίες κατά τα ανωτέρω έως και την 31.3.2014 και αφορούν τη χρήση 2013
μπορούν να εκπεστούν από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης αυτής. Τέλος διευκρινίζεται, ότι σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 23 του ΚΦΕ (ν.4172/2013) από την 1.1.2014 και μετά θα εκπίπτουν μόνο οι
καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί έως το τέλος του οικείου έτους.»
Επειδή εν προκειμένω, η προσφεύγουσα, κατά τη φορολογική περίοδο από 01/01/2014-31/12/2014,
εξέπεσε από τα ακαθάριστα της έσοδα, συνολικές δαπάνες για ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ο.Α.Ε.Ε.
ύψους 928,64 €, οι οποίες αφορούσαν προηγούμενη χρήση (2013), ορθά, με βάση τις ως άνω
αναφερθείσες διατάξεις, η φορολογική αρχή δεν αναγνώρισε προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της,
τις ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές και τις προσέθεσε ως λογιστική διαφορά στα καθαρά φορολογητέα
κέρδη του φορολογικού έτους 2014 και ως εκ τούτου ο προβαλλόμενος σχετικός ισχυρισμός απορρίπτεται
ως αβάσιμος.
Ως προς τον ισχυρισμό περί μη νόμιμης απόρριψης των δαπανών για αγορά γραφικής ύλης,
επισημαίνουμε τα εξής:
Επειδή ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) (ΦΕΚ 167/23-7-2013), όπως ισχύει για το
υπό κρίση έτος 2014, ορίζει στο άρθρο 22, ότι : «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,
β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή 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.»
Στο άρθρο 23, ότι : «Οι ακόλουθες δαπάνες δεν εκπίπτουν: β) κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά
αγαθών ή λήψη
υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη
χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, »
Επειδή με τις διατάξεις της ΠΟΛ.1216/2014, κοινοποιήθηκαν διατάξεις σχετικά με την περίπτωση β' του
άρθρου 23 του ν.4172/2013. Ειδικότερα, ορίζεται ότι: «σχετικά με την έκπτωση ή μη κάθε είδους δαπάνης
που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική
εξόφλησή τους δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής και σας παρέχουμε τις ακόλουθες
οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:
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1. Με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 καθορίζονται οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες από τα
ακαθάριστα έσοδα των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (ατομικές
επιχειρήσεις), καθώς και των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.
2. Ειδικότερα, με την περίπτωση β' του ως άνω άρθρου ορίζεται ότι δεν εκπίπτει κάθε είδους δαπάνη που
αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των €500, από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή,
εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.
Για την εφαρμογή της περίπτωσης αυτής, στην έννοια της αγοράς των αγαθών και της λήψης των
υπηρεσιών εμπίπτουν οι αγορές πρώτων και βοηθητικών υλών, εμπορευμάτων, υλικών, παγίων, κ.λπ., οι
πάσης φύσεως δαπάνες της επιχείρησης καθώς και οι πάσης φύσεως υπηρεσίες που λαμβάνει η
επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του ν.4172/2013 και δεν
εμπίπτουν σε κάποια από τις λοιπές περιπτώσεις του παρόντος άρθρου. Η μη εξόφληση των ως άνω
δαπανών με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής δεν συνιστά, από μόνη της, εικονικότητα ως προς τη
συναλλαγή και δεν έχει ως αποτέλεσμα τον προσδιορισμό του εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 28 του ιδίου νόμου, εφόσον δεν συντρέχουν και άλλοι λόγοι. 3. Διευκρινίζεται ότι η προϋπόθεση της
περίπτωσης αυτής (εξόφληση με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής) δεν απαιτείται για τις παρακάτω
κατηγορίες δαπανών: [...]
4. Ως τραπεζικό μέσο πληρωμής, προκειμένου για την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων, νοείται:
- Η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, είτε με μετρητά είτε με μεταφορά μεταξύ
λογαριασμών (έμβασμα),
- Η χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών της εταιρείας που πραγματοποιεί την πληρωμή,
- Η έκδοση τραπεζικής επιταγής της επιχείρησης ή η εκχώρηση επιταγών τρίτων, -Η χρήση
συναλλαγματικών οι οποίες εξοφλούνται μέσω τραπέζης,
- Η χρήση ταχυδρομικής επιταγής - ταχυπληρωμής ή η κατάθεση σε λογαριασμό πληρωμών των
Ελληνικών Ταχυδρομείων....
6. Σε περίπτωση που οι αντισυμβαλλόμενοι είναι ταυτόχρονα προμηθευτές και πελάτες, επιτρέπεται να
προβούν σε εκατέρωθεν λογιστικούς συμψηφισμούς, εφόσον αυτό δεν αντιβαίνει σε διατάξεις άλλων
νόμων. Όταν η διαφορά που απομένει μετά τον συμψηφισμό είναι μεγαλύτερη των 500 ευρώ, τότε για να
αναγνωρισθεί το σύνολο των αγορών απαιτείται η εξόφλησή της με τραπεζικό μέσο πληρωμής. Τα ίδια
ισχύουν και στην περίπτωση πώλησης αγαθών μεταξύ υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών με
«ανταλλαγή».
7. Επίσης, διευκρινίζεται ότι με τραπεζικό μέσο πληρωμής αποκλειστικά και μόνο εξοφλούνται, μερικά ή
ολικά και οι συναλλαγές αξίας άνω των €500, στις περιπτώσεις πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών
για λογαριασμό τρίτου. Δηλαδή, ο αντιπρόσωπος - εντολοδόχος πρέπει να πληρωθεί με τραπεζικό μέσο
πληρωμής και να αποδώσει το προϊόν της πώλησης (ποσό) στον εντολέα του, εφόσον προκύπτει αξία άνω
των €500 ανά εκκαθάριση μετά την αφαίρεση από αυτόν της προμήθειας που δικαιούται, με τη χρήση
τραπεζικού μέσου πληρωμής.»
Επειδή, περαιτέρω με την ΠΟΛ.1055/2016, δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων
της περ. β' του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση εξόφλησης τιμολογίων προμηθευτών και
πιστωτών από τρίτους. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι:
«1. Με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.4172/2013, με τις οποίες καθορίζονται περιοριστικά οι μη
εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι δεν
εκπίπτει κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων
(500) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής
(περ. β').
2. Με την ΠΟΛ.1216/2014 εγκύκλιό μας, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι ως άνω διατάξεις, διευκρινίσθηκε,
ότι για την εφαρμογή της περίπτωσης β' του άρθρου αυτού, στην έννοια της αγοράς των αγαθών και της
λήψης των υπηρεσιών εμπίπτουν οι αγορές πρώτων και βοηθητικών υλών, εμπορευμάτων, υλικών,
παγίων κ.λπ., οι πάσης φύσεως δαπάνες της επιχείρησης καθώς και οι πάσης φύσεως υπηρεσίες που
λαμβάνει η επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του
ν.4172/2013 και δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις λοιπές περιπτώσεις του παρόντος άρθρου.
Επίσης, διευκρινίσθηκε ότι ως τραπεζικό μέσο πληρωμής, προκειμένου για την εφαρμογή των
κοινοποιούμενων διατάξεων, νοείται η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, είτε με μετρητά
είτε με μεταφορά μεταξύ λογαριασμών (έμβασμα), η χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών της εταιρίας
που πραγματοποιεί την πληρωμή, η έκδοση τραπεζικής επιταγής της επιχείρησης ή η εκχώρηση επιταγών
τρίτων, η χρήση συναλλαγματικών οι οποίες εξοφλούνται μέσω τραπέζης, η χρήση ταχυδρομικής επιταγής ταχυπληρωμής ή η κατάθεση σε λογαριασμό πληρωμών των Ελληνικών Ταχυδρομείων.
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4. Από τη γραμματική διατύπωση των πιο πάνω διατάξεων προκύπτει, ότι ο νόμος απαιτεί η εξόφληση να
γίνεται με τραπεζικό μέσο πληρωμής, προκειμένου να αποδεικνύεται η ύπαρξη και η πραγματοποίηση της
συναλλαγής, χωρίς να κάνει διάκριση ως προς το πρόσωπο του καταβάλλοντος, ούτε να θέτει ως
προϋπόθεση όπως το πρόσωπο στο οποίο ανήκει ο λογαριασμός μέσω του οποίου εξοφλούνται οι
σχετικές δαπάνες να είναι και αυτό που είχε τη σχετική απαίτηση από τον καταβάλλοντα (άμεσα
αντισυμβαλλόμενος).
5. Κατόπιν των ανωτέρω, σε περίπτωση εξόφλησης σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή - πιστωτή
από τρίτο πρόσωπο (ημεδαπό ή αλλοδαπό), το οποίο, κατ' εντολή της επιχείρησης, εξοφλεί τη σχετική
υποχρέωση προς απόσβεση ισόποσης υποχρέωσης αυτού προς αυτή, η σχετική δαπάνη εκπίπτει από τα
ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, αρκεί να αποδεικνύεται με βάση τα κατάλληλα στοιχεία (τραπεζικά
παραστατικά ή άλλα έγγραφα) η εξόφληση του προμηθευτή καθώς και ο λόγος εξόφλησης των δαπανών
από τον τρίτο.
Ομοίως, σε περίπτωση που, με βάση τα ανωτέρω, η εξόφληση γίνεται, κατ' εντολή της επιχείρησης, από
τρίτο, πελάτη της, προς απόσβεση δικής του υποχρέωσης από αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από την
επιχείρηση, η σχετική δαπάνη αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα του τρίτου με τις
ίδιες ως άνω προϋποθέσεις και εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις που τίθενται για την
εκπεσιμότητα των δαπανών με τις διατάξεις του ν. 4172/2013, παρόλο που ο τραπεζικός λογαριασμός στον
οποίο κατατέθηκαν τα μετρητά ή μεταφέρθηκαν τα σχετικά εμβάσματα δεν ανήκει σε πρόσωπο έναντι του
οποίου υφίστατο και η σχετική υποχρέωση.
6. Τέλος, διευκρινίζεται ότι για την εξασφάλιση του δικαιώματος έκπτωσης μιας δαπάνης, κατ' εφαρμογή
των διατάξεων της περ. β' του άρθρου 23 του ν. 4172/2013, η καταβολή μπορεί να γίνεται και σε τραπεζικό
λογαριασμό του προμηθευτή σε αλλοδαπή τράπεζα, του νόμου μη διακρίνοντος.»
Επειδή στην προκειμένη περίπτωση, η προσφεύγουσα εταιρεία προμηθεύτηκε από την εταιρεία « », ΑΦΜ
είδη γραφικής ύλης καθαρής αξίας ύψους 617,32 €, πλέον ΦΠΑ ύψους 141,98€, ήτοι, συνολικής αξίας
ύψους 759,30 €, για τα οποία εκδόθηκε το με αριθμ /29-12-2014 Τιμολόγιο Πώλησης - Δελτίο Αποστολής.
Όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα τραπεζικά έγγραφα, το ως άνω τιμολόγιο εξοφλήθηκε στις
8/1/2015 μέσω τραπεζικού λογαριασμού και συγκεριμένα του με αριθμ τραπεζικού λογαριασμού της
Εθνικής Τράπεζας, που ανήκει στην ομορρύθμου μέλους και διαχειριστή της προσφεύγουσας εταιρείας.
Επειδή, από την επισκόπηση των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών- προμηθευτών του φορολογικού
έτους 2014, τόσο της προμηθεύτριας εταιρείας « », ΑΦΜ όσο και των αντισυμβαλλόμενων με αυτή,
προκύπτει μόνο μία συναλλαγή, καθαρής αξίας 617,32 €, η οποία δηλώθηκε από την προμηθεύτρια
εταιρεία και την προσφεύγουσα εταιρεία.
Επειδή, από τη γραμματική διατύπωση των διατάξεων του άρθρου 23 περ. β' σε συνδυασμό και με την εγκ.
ΠΟΛ.1055/2016, προκύπτει, ότι ο νόμος απαιτεί η εξόφληση να γίνεται με τραπεζικό μέσο
πληρωμής, προκειμένου να αποδεικνύεται η ύπαρξη και η πραγματοποίηση της συναλλαγής,
χωρίς να κάνει διάκριση ως προς το πρόσωπο του καταβάλλοντος, ενώ στην περίπτωση 5 της ως
άνω ΠΟΛ. προβλέπεται και η εξόφληση υποχρέωσης συγκεκριμένου επιτηδευματία από Τρίτο, δια
τραπεζικού λογαριασμού τρίτου.
Επειδή, με βάση τα ανωτέρω, η συγκεκριμένη δαπάνη της προσφεύγουσας, για αγορά γραφικής
ύλης, συνολικής αξίας άνω των 759,30 €, που εξοφλείται από ομόρρυθμο μέλος της, δύναται να
εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα της ομορρύθμου εταιρείας, δεδομένου ότι αποδεικνύεται η
εξόφληση με τραπεζικό έγγραφο και ως εκ τούτου ο προβαλλόμενος ισχυρισμός πρέπει να γίνει
αποδεκτός.
Κατόπιν των ανωτέρω, δια της παρούσας οι λογιστικές διαφορές διαμορφώνονται, ως εξής:
είδος
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜ.

Παραστατικό

ποσό

......... Κ.

451,42

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜ.

477,22

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

928,64
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Αποφασίζουμε
Τη μερική αποδοχή της από 13/01/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της
λυθείσας ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία « » με ΑΦΜ και την τροποποίηση της υπ' αρίθμ /30-122019 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2014
(φορολογική περίοδος 01/01/2014-31/12/2014).
Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου με βάση την παρούσα απόφαση:
1) Επί της υπ' αριθμ /30-12-2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου εισοδήματος
φορολογικού έτους 2014 (φορολογικής περιόδου 1/1/2014 - 31/12/2014)

ανάλυση

ΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΠΟΦΑΣΗΣΔΗΛΩΣΗΣ

Φορολογητέα κέρδη

8.572,15

10.128,11

9.500,79

928,64

Κύριος φόρος

241,45

2.228,76

2.633,31

2.470,21

Προκαταβολή φόρου

612,91

612,91

612,91

Τέλος επιτηδεύματος

800,00

800,00

800,00

40,46

24,15

24,15

4.086,68

3.907,27

265,60

Πρόστιμο άρθρου 58 ν. 4174/2013
Συνολικό ποσό

3.641,67

Επί του ως άνω οφειλόμενου φόρου κ.λπ. φορολογικού έτου 2014 θα υπολογιστούν κατά την καταβολή και
τόκοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Κ.Φ.Δ.
Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στους
υπόχρεους.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 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 με υποχρέωση.

ΔΕΔ Θ 1564/2020
Έλεγχος απογραφής - Ο επιχειρηματίας φέρει το βάρος της αποδείξεως της απαξίωσης
των αποθεμάτων - Κάθε χρήση είναι αυτοτελής και δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός των
αποτελεσμάτων αυτής με τα αποτελέσματα των προηγούμενων ή των επόμενων χρήσεων
Θεσσαλονίκη: 30/09/2020
Έχοντας υπ' όψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).
β. 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.)»
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β'
1440/27-04-2017).
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2. Την αριθ. 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 Β' 2759/01-09-2016) Απόφαση του Προϊσταμένου
της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».
4. Την Ε.2043/2020 Εγκύκλιο του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., η οποία εκδόθηκε σε εκτέλεση της παραγράφου 4
του 6ου άρθρου της από 30-3-2020 ΠΝΠ (Α' 75), σχετικά με τα πρόσθετα μέτρα και τις ρυθμίσεις για την
αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».
5. Την Α.1122/2020 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, με την οποία ορίζεται παράταση της προθεσμίας του
β' εδαφίου της παραγράφου 4 του 6ου άρθρου της από 30-03-2020 ΠΝΠ (Α'75) σχετικά με τα πρόσθετα
μέτρα και τις ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, έως
την 30-09-2020.
6. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 29/01/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή και το με
αριθμ. πρωτ. ΕΜΠ. ΔΕΔ ΥΠΕΠΝΥ ΕΙ /28-09-2020 συμπληρωματικό υπόμνημα της ανώνυμης εταιρείας με
την επωνυμία « » με ΑΦΜ:, που εδρεύει στο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Τ.Κ κατά της με αριθμό /31-12-2019
οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 (διαχειριστικής
περιόδου 01/01/2013-31/12/2013), του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης και τα
προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.
5. Την ως άνω πράξη του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, της οποίας ζητείται η ακύρωση.
6. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.
7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Αυτοτελούς Τμήματος Επανεξέτασης Α7 της Υπηρεσίας
μας, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.
Επί της από 29/01/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή, η οποία κατατέθηκε
εμπρόθεσμα και του με αριθμ. πρωτ. ΕΜΠ. ΔΕΔ ΥΠΕΠΝΥ ΕΙ /28-09-2020 συμπληρωματικού υπομνήματος
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « » με ΑΦΜ: και μετά τη μελέτη και την αξιολόγηση όλων των
υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής,
επαγόμαστε τα ακόλουθα:
Με την υπ' αρίθμ /31-12-2019 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικονομικού
έτους 2014 (διαχειριστική περίοδος 01/01/2013-31/12/2013), του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ
Θεσσαλονίκης, καταλογίστηκε σε βάρος της προσφεύγουσας φόρος εισοδήματος ύψους 369.678,52 €,
πλέον πρόσθετος φόρος ανακρίβειας ύψους 379.142,29 €, ήτοι, συνολικό ποσό ύψους 748.820,81 € .
Η ως άνω προσβαλλόμενη πράξη, εκδόθηκε στα πλαίσια μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος
οικονομικού έτους 2014 (διαχειριστικής περιόδου 01/01/2013-31/12/2013), δυνάμει της υπ'αρ /17-05-2019
εντολής ελέγχου. Ειδικότερα, διενεργήθηκε έλεγχος με βάση τις διατάξεις των ν. 2238/1994 και της
ΠΟΛ.1159/2011, από τις ελεγκτικές επαληθεύσεις της οποίας, διαπιστώθηκε μεταξύ άλλων, διαφορά
αποτίμησης αποθεμάτων ύψους 1.414.789,94 €, η οποία προστέθηκε ως λογιστική διαφορά στα
φορολογητέα κέρδη της εταιρείας, πέραν των λοιπών λογιστικών διαφορών βάσει ελέγχου, ύψους
5.282,79€.
Η προσφεύγουσα, με την υπό κρίση ενδικοφανή, ζητά την ακύρωση της ως άνω προσβαλλόμενης πράξης,
προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους:
1) Η φορολογική αρχή βάσει των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 4093/2012 (Κ.Φ.Α.Σ.),
προέβη σε αποτίμηση των αποθεμάτων απογραφής λήξης της 31/12/2013 με τη μέση σταθμική τιμή σε ένα
αριθμό ειδών, στον οποίο το μηχανογραφικό της πρόγραμμα υπολόγιζε, κατά την ακολουθούμενη πρακτική
ως απαξιωμένα είδη, με αξία μονάδας 0,01 €, αλλά η πρακτική αυτή, στον ίδιο αριθμό ειδών, υπάρχει και
στα προηγούμενα έτη και πολύ περισσότερο και στην απογραφή έναρξης της 1.1.2013. Αν ο έλεγχος
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υπολόγιζε την αποτίμηση των αποθεμάτων έναρξης με την ίδια μέθοδο και τρόπο που χρησιμοποίησε για
την απογραφή λήξης (31/12/2013), δε θα προέκυπτε καμία διαφορά.
2) Παραβίαση και μη τήρηση της αρχής της αυτοτέλειας των χρήσεων και του ετήσιου της φορολογίας.
Ως προς τους ανωτέρω ισχυρισμούς επισημαίνονται τα εξής:
Επειδή, η υποπαράγραφος Ε.1 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και λοιπών
φορολογικών διατάξεων του ν. 4093/2012, όπως ίσχυε την υπό κρίση χρήση 2013 προέβλεπε στο άρθρο 4,
ότι: «1. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών τηρεί απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία όπως ορίζεται
στις παραγράφους 2 έως 5 του άρθρου αυτού ή απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίων όπως ορίζεται στην
παράγραφο 4 του άρθρου 3 από την έναρξη κάθε διαχειριστικής του περιόδου.
2. Στην τήρηση διπλογραφικών βιβλίων εντάσσονται οι ημεδαπές και αλλοδαπές ανώνυμες και
περιορισμένης ευθύνης εταιρίες, καθώς και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες. Κατ' εξαίρεση, μπορούν να
τηρήσουν απλογραφικά βιβλία οι αλλοδαπές γενικά επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στην Ελλάδα με βάση
τις διατάξεις των αναγκαστικών νόμων 89/1967 (Α' 132) και 378/1968 (Α' 82), τα υποκαταστήματα των
αλλοδαπών αεροπορικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα και απαλλάσσονται από τη
φορολογία εισοδήματος με τον όρο της αμοιβαιότητας, καθώς και οι αλλοδαπές Α.Ε. και Ε.Π.Ε. του
δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 1.
7. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που εντάσσεται σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων για την
άσκηση του επαγγέλματός του, τηρεί λογιστικά βιβλία κατά τη διπλογραφική μέθοδο με οποιοδήποτε
λογιστικό σύστημα, σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές αρχές της λογιστικής.
[...]
10. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί διπλογραφικά βιβλία τηρεί επίσης;
10.1. Μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.103 του
Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. Τα έπιπλα και σκεύη μπορεί να παρακολουθούνται στο μητρώο παγίων ανά
συντελεστή απόσβεσης.
10.2. Βιβλίο απογραφών στο οποίο μετά από καταμέτρηση καταγράφονται και αποτιμώνται όλα τα στοιχεία
της επαγγελματικής του περιουσίας που κατέχει κατά τη λήξη της διαχειριστικής του περιόδου. Την ίδια
υποχρέωση έχουν στο τέλος κάθε έτους και τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994 που
έχουν τεθεί σε εκκαθάριση που διαρκεί πέραν του έτους. Για την αποτίμηση των στοιχείων της απογραφής
εφαρμόζονται υποχρεωτικά οι κανόνες αποτίμησης του Π.Δ. 1123/1980.
[...].
Στο βιβλίο απογραφών καταχωρούνται: α) Τα αποθέματα τα οποία καταγράφονται στο βιβλίο ή σε
καταστάσεις διακεκριμένα για κάθε αποθηκευτικό χώρο. Τα αποθέματα που βρίσκονται σε τρίτους
καταχωρούνται ανά τρίτο χωρίς να απαιτείται καταχώρηση και κατά αποθηκευτικό χώρο τρίτου. Η
καταχώρηση, η οποία περιλαμβάνει το είδος, τη μονάδα μέτρησης, την ποσότητα, την κατά μονάδα αξία,
στην οποία αποτιμήθηκε κάθε είδος, καθώς και τη συνολική του αξία, γίνεται με μία εγγραφή για ολόκληρη
την ποσότητα κάθε είδους αγαθού, για κάθε αποθηκευτικό χώρο. Τα πιο πάνω αναφερόμενα αγαθά που
βρίσκονται σε υποκατάστημα ή σε αποθηκευτικό χώρο καταχωρούνται διακεκριμένα στο βιβλίο απογραφών
της έδρας και τα δεδομένα των αγαθών αυτών δίνονται άμεσα στον έλεγχο που διενεργείται στο
υποκατάστημα ή στον αποθηκευτικό χώρο.[..]
12. Η ενημέρωση των διπλογραφικών βιβλίων γίνεται: [...]δ) Του βιβλίου απογραφών με την αξία των
αποθεμάτων και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και το κλείσιμο του ισολογισμού μέχρι την
εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.»
Επειδή, με βάση το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ν. 1123/1980 - Περί Ε.Γ.Λ.Σ. - ενότητα 2.2.204 Απογραφή), οι
οικονομικές μονάδες είναι υποχρεωμένες να πραγματοποιούν πραγματικές (φυσικές) απογραφές των
αποθεμάτων τους τουλάχιστον μία φορά μέσα σε κάθε χρήση και μάλιστα στο τέλος αυτής. Κατά την
απογραφή πρέπει να αναγνωρίζονται, να καταμετρούνται και να καταγράφονται όλα τα αποθέματα κατ'
είδος, ποιότητα και ποσότητα και να γίνεται η κατάταξη αυτών σε κατηγορίες που να αντιστοιχούν στους
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επιμέρους λογαριασμούς των αποθεμάτων. Είδη που βρίσκονται σε τρίτους για πώληση, για ενέχυρο ή για
άλλους λόγους, καταχωρούνται ιδιαίτερα στην απογραφή.
Ειδικότερα, μεταξύ άλλων ορίστηκαν στην ενότητα «2.2.205 Αποτίμηση αποθεμάτων απογραφής», τα εξής:
Ι. Τιμές που πρέπει να εφαρμόζονται για την αποτίμηση των αποθεμάτων της απογραφής
1. Τα αποθέματα που προέρχονται από αγορές αποτιμούνται στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ τιμής
κτήσεως και τρέχουσας τιμής αγοράς.
2. Τα αποθέματα (εκτός από τα υπολείμματα και υποπροϊόντα) που προέχονται από την παραγωγή της
οικονομικής μονάδας και προορίζονται, είτε για πώληση ως έτοιμα προϊόντα, είτε για παραπέρα
επεξεργασία προς παραγωγή έτοιμων προϊόντων, αποτιμούνται στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ
τιμών ιστορικού κόστους παραγωγής και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.
3. Τα υπολείμματα αποτιμούνται στην πιθανή τιμή πωλήσεώς τους, μειωμένη με τα άμεσα έξοδα που
υπολογίζεται ότι θα πραγματοποιηθούν για την πώλησή τους.
4. Τα υποπροϊόντα, εφόσον προορίζονται για πώληση, αποτιμούνται στην πιθανή τιμή πωλήσεώς τους,
μειωμένη με τα άμεσα έξοδα πωλήσεως, όπως και στην περίπτωση των υπολειμμάτων. Όταν όμως
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από την ίδια την οικονομική μονάδα, αποτιμούνται στην τιμή
χρησιμοποιήσεώς τους, δηλαδή στην τιμή που θα αγοράζονταν, είτε τα συγκεκριμένα υποπροϊόντα, είτε
άλλα ισοδύναμης αξίας, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν από αυτή.
5. Οι οικονομικές μονάδες που εφαρμόζουν σύστημα πρότυπης κοστολογήσεως έχουν τη δυνατότητα να
αποτιμούν τα αποθέματά τους στις τιμές του πρότυπου κόστους, με την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις, που
ενδεχόμενα θα προκύψουν ανάμεσα στο ιστορικό και στο πρότυπο κόστος, θα κατανέμονται στα απώλητα
(μένοντα) και στα πωλημένα αποθέματά τους. Το ποσό των αποκλίσεων που αναλογεί στα απώλητα
αποθέματα της απογραφής εμφανίζεται ιδιαίτερα.
ΙΙ. Εννοιολογικός προσδιορισμός των τιμών και μεθόδων που εφαρμόζονται για την αποτίμηση των
αποθεμάτων.
6. Τιμή κτήσεως: Είναι η τιμολογιακή αξία αγοράς των αποθεμάτων, αυξημένη με τα ειδικά έξοδα αγοράς
και μειωμένη με τις εκπτώσεις (άμεσο κόστος αγοράς).
Τιμολογιακή αξία είναι η αξία αγοράς που αναγράφεται στα τιμολόγια, μειωμένη κατά τις εκπτώσεις που
κάθε φορά χορηγούνται από τους προμηθευτές και απαλλαγμένη από τους φόρους και τα τέλη που δε
βαρύνουν τελικά, την οικονομική μονάδα.
Ειδικά έξοδα αγοράς είναι τα άμεσα έξοδα αγοράς που γίνονται μέχρι την παραλαβή και αποθήκευση του
αγαθού και ιδιαίτερα οι δασμοί και λοιποί φόροι-τέλη εισαγωγής, καθώς και τα έξοδα μεταφοράς και
παραλαβής των σχετικών ειδών.
7. Μέθοδοι υπολογισμού της τιμής κτήσεως: Η τιμή κτήσεως υπολογίζεται με οποιαδήποτε από τις
παρακάτω μεθόδους, καθώς και με οποιαδήποτε άλλη παραδεγμένη μέθοδο.
α. Η μέθοδος του μέσου σταθμικού κόστους: Κατά τη μέθοδο αυτή η μέση σταθμική τιμή κτήσεως
υπολογίζεται με τον εξής τύπο:
Αξία αποθέματος ενάρξεως της περιόδου + αξία αγορών της περιόδου στην τιμή κτήσεως Ποσότητα
αποθέματος ενάρξεως της περιόδου + ποσότητα που αγοράζεται στην περίοδο
[...]
8. Τρέχουσα τιμή αγοράς: Είναι η τιμή αντικαταστάσεως του συγκεκριμένου αποθέματος, δηλαδή η τιμή
στην οποία η οικονομική μονάδα έχει τη δυνατότητα να προμηθευτεί το αγαθό, κατά την ημέρα συντάξεως
της απογραφής, από τη συνήθη αγορά, με συνήθεις όρους και κάτω από κανονικές συνθήκες, χωρίς να
λαμβάνονται υπόψη περιπτωσιακά και προσωρινά γεγονότα που προκαλούν αδικαιολόγητες προσωρινές
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διακυμάνσεις τιμών. Η τρέχουσα τιμή αγοράς διαμορφώνεται με το συνυπολογισμό όλων των στοιχείων του
κόστους κτήσεως.
Σε περίπτωση αδυναμίας προσδιορισμού της τρέχουσας τιμής, εφαρμόζεται η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία
της παρακάτω περιπτ. 10.
9. Ιστορικό κόστος παραγωγής: Είναι το άμεσο κόστος αγοράς (η τιμή κτήσεως) των πρώτων υλών και των
διάφορων υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή των αγαθών, προσαυξημένο με τα γενικά
(έμμεσα) έξοδα αγορών, καθώς και με τα άμεσα και έμμεσα έξοδα παραγωγής (κόστος κατεργασίας) που
δαπανήθηκαν για να φτάσουν τα παραγμένα αγαθά στη θέση και κατάσταση που βρίσκονται κατά την
απογραφή.
Το ιστορικό κόστος παραγωγής υπολογίζεται με μία από τις μεθόδους που υπολογίζεται και η τιμή
κτήσεως, κατά τον τρόπο που ορίζεται παραπάνω στην περίπτ. 7.
Ο προσδιορισμός του ιστορικού κόστους παραγωγής γίνεται κατά τον τρόπο που περιγράφεται στις παρ.
5.213 και 5.214 του πέμπτου μέρους.
10. Καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία: Είναι η τιμή πωλήσεως του αποθέματος, στην οποία υπολογίζεται ότι
αυτό θα πωληθεί κάτω από συνθήκες ομαλής πορείας των εργασιών της οικονομικής μονάδας, μειωμένη
με το κόστος ολοκληρώσεως της επεξεργασίας (όταν πρόκειται για ημιτελή αποθέματα ή αποθέματα που
βρίσκονται στο στάδιο της κατεργασίας) και με τα έξοδα που υπολογίζεται ότι θα πραγματοποιηθούν για
την επίτευξη της πωλήσεως.
Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, προκύπτουν τα εξής:
Η προσφεύγουσα λειτουργεί με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, με αντικείμενο εργασιών το χονδρικό
εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων τους και έδρα στο.....
Για τη λογιστική απεικόνιση των εργασιών της τηρεί διπλογραφικά βιβλία, ενώ σύμφωνα με το παράρτημα
του ισολογισμού της 31/12/2013 και των αποτελεσμάτων χρήσεως 01/01/2013-31/12/2013, τα από αγορά
προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα, κ.λ.π.), αποτιμήθηκαν στην κατ'είδος
χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως, της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιμής αγοράς τους
και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας και η μέση τιμή κτήσεως όλων των αποθεμάτων, προσδιορίστηκε
με τη μέθοδο του Μέσου Σταθμικού Κόστους.
Ωστόσο, κατά τον έλεγχο της ορθής αποτίμησης των αποθεμάτων της απογραφής (ειδικές ελεγκτικές
επαληθεύσεις της ΠΟΛ.1159/2011), διαπιστώθηκε ότι η αποτίμηση των εμπορεύσιμων στοιχείων δεν έγινε
με τη μέθοδο της μεσοσταθμικής τιμής, που παγίως ακολουθείται από την επιχείρηση και για το λόγο αυτό
προστέθηκε το ποσό της διαφοράς ύψους 1.414.789,94 €, ως λογιστική διαφορά στα καθαρά κέρδη της
επιχείρησης.
Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την από 30/12/2019 έκθεση ελέγχου φόρου εισοδήματος βάσει της
Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, αρχικά επιλέχτηκε ως δείγμα για το υπολογισμό
της ορθής αποτίμησης το είδος « » με κωδικό: « », το οποίο παρουσιάζει την ακόλουθη κίνηση :
τεμάχια

Τιμή μονάδος (ευρώ)

Συνολική αξία

Απογραφή 31/12/2012

119

0,01

1,19

Αγορές έτους 11/6/2013
(ενδοκοινοτικές)

200

50,59

10.118,00

Αγορές έτους 28/10/2013
(ενδοκοινοτικές)

188

51,85

9.747,80

Αγορές έτους 27/11/2013
(ενδοκοινοτικές)

12

51,85

622,20

σύνολο

519

20.489,19

Εφαρμόζοντας τον τύπο της μεθόδου του μέσου σταθμικού κόστους, 1,19+10.118,00+9.747,80+622,20 /
119+200+188+12 = 20.489,19 / 519 =39,48 €, η μέση τιμή κτήσης του ως άνω είδους ,προσδιορίζεται στο
ποσό των 39,48 € και η συνολική αξία του υπολοίπου του είδους κατά τη 31/12/2013, στο ποσό των
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14.725,37 € (373 x 39,48 ). Σύμφωνα με την απογραφή της 31.12.2013 το απόθεμα του συγκεκριμένου
είδους ανέρχεται σε 373 τεμάχια που αποτιμάται με 0,01 €/τεμ., ήτοι, 3,73 €.
Στη συνέχεια επιλέχθηκε ως δεύτερο δείγμα για την ορθή αποτίμηση το είδος «..........» με κωδικό αριθμό
είδους «..........», το οποίο παρουσιάζει την ακόλουθη κίνηση :
τεμάχια

Τιμή μονάδος (ευρώ)

Συνολική αξία

Απογραφή 31/12/2012

30

0,01

0,30

Αγορές έτους 25/04/2013
(ενδοκοινοτικές)

38

63,99

2.431,70

σύνολο

68

2.432,00

Εφαρμόζοντας τον τύπο του μέσου σταθμικού κόστους, 0,30 +2.431,70 / 30 + 38=2.432,00 / 68= 35,76 € η
μέση τιμή κτήσης του ως άνω είδους, προσδιορίζεται στο ποσό των 35,76 € και η συνολική αξία του
υπολοίπου του είδους κατά την 31/12/2013, στο ποσό των 1.358,68 € (38 x 35,76 ). Σύμφωνα με την
απογραφή της 31.12.2013 το απόθεμα του συγκεκριμένου είδους ανέρχεται σε 38 τεμάχια που αποτιμάται
με 0,01€/τεμ., ήτοι, 0,38€.
Ο έλεγχος επέλεξε ως τρίτο δείγμα το είδος με κωδικό ....... το οποίο παρουσιάζει την ακόλουθη κίνηση :
τεμάχια
Απογραφή 31/12/2012
Αγορές έτους 27/5/2013
(ενδοκοινοτικές)
Αγορές έτους 17/6/2013
(ενδοκοινοτικές)
Αγορές έτους 17/6/2013
(ενδοκοινοτικές)
σύνολο

Τιμή μονάδος (ευρώ)
0

Συνολική αξία
0,00

97

37,34

3.621,98

41

37,34

1.530,94

53

37,34

1.979,02

191

7.131,94

Εφαρμόζοντας τον τύπο του μέσου σταθμικού κόστους, 3.621,98 +1.530,94 + 1.979,02 /
97+41+53==7.131,94 / 191=37,34 € , η μέση τιμή κτήσης του ως άνω είδους ,προσδιορίζεται στο ποσό των
37,34 € και η αξία του υπολοίπου του είδους κατά την 31/12/2013, στο ποσό των 5.825,04 € (156 χ 37,34 ).
Σύμφωνα με την απογραφή της 31.12.2013 το απόθεμα του συγκεκριμένου είδους ανέρχεται σε 156
τεμάχια που αποτιμάται με 0,0311€/τεμ., ήτοι, 4,86€.
Ακολούθως, από το Ισοζύγιο Ειδών του βιβλίου Αποθήκης υπολογίστηκε η μέση σταθμική τιμή για κάθε
είδος. Η Απογραφή Αποθεμάτων - Εμπορευμάτων περιλάμβανε 13.368 κωδικούς, από τους οποίους οι
4922 κωδικοί (συνολικής αξίας 14.449,95€) δεν παρουσίασαν κίνηση ως προς την εισαγωγή στο βιβλίο
αποθήκης στη διάρκεια της ελεγχόμενης περιόδου και ως εκ τούτου αποτιμήθηκαν με αξίες ως
αναγράφονται στην απογραφή λήξης 31.12.2012. Για τους υπόλοιπους 8446 κωδικούς, προσδιορίστηκε η
μέση σταθμική τιμή με βάση τις κινήσεις (ποσότητες εισαγωγής και αξίες) του βιβλίου αποθήκης. Ως εκ
τούτου ο έλεγχος κατηγοριοποίησε τους 8446 κωδικούς, ανάλογα με την απόκλιση σε:
Είδη χωρίς διαφορά αποτίμησης - 6.149 κωδικοί ειδών
Είδη με αρνητική διαφορά, (υπερτίμηση) - 73 κωδικοί ειδών, και
Είδη με θετική διαφορά, δηλαδή ο έλεγχος υπολόγισε μεγαλύτερη αξία - 2.224 κωδικοί ειδών.
ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗ
< -1€
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΤΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΟ
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Πλήθος Ειδών
Αξία
Αξία Ελέγχου
6.149 170.343,35
170.343,35
73

Διαφορά
0,00

44.062,95

35.121,22

-8.941,73

2.224 402.881,09
8.446 617.287,39

1.826.612,76
2.032.077,33

1.423.731,67
1.414.789,94
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Ύστερα από τα παραπάνω, επαναπροσδιορίστηκαν τα μικτά κέρδη του εμπορικού κλάδου με τα
προκύπτοντα (και κατ'αναλογία των καθαρών κερδών) και οι διαφορές προστέθηκαν στα δηλωθέντα
αποτελέσματα ως λογιστικές διαφορές.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ
ΧΡΗΣΗ
Απογραφή Έναρξης Ελέγχου (ως Δήλωση)
πλεόν Αγορές Χρήσης
Σύνολο
μείον Απογραφή λήξης ελέγχου
Κόστος Πωληθέντων εμπορευμάτων βάσει ελέγχου
Σύνολο Πωλήσεων εμπορευμάτων (ως δήλωση)
μείον Κόστος Πωληθέντων εμπορευμάτων βάσει ελέγχου
Μικτό αποτέλεσμα πωλήσεων εμπορευμάτων βάσει ελέγχου
μείον Μικτό αποτέλεσμα πωλήσεων εμπορευμάτων βάσει δήλωσης
Λογιστική διαφορά λόγω υποτίμησης αποθεμάτων

2014
2013
660.802,93
3.137.704,05
3.798.506,98
2.046.527,28
1.751.979,70
5.888.968,01
1.751.979,70
4.136.988,31
2.722.198,37
1.414.789,94

Η παραπάνω διαφορά προστέθηκε ως λογιστική διαφορά στα κέρδη της επιχείρησης.
Επειδή η προσφεύγουσα επικαλείται ότι, ο έλεγχος δεν έλαβε υπόψη του την ακολουθούμενη πρακτική,
κατά την οποία τα ανταλλακτικά για τα μοντέλα μηχανημάτων που είχαν αποσυρθεί ή οι πολύ παλαιοί
κωδικοί ανταλλακτικών, καταχωρούνταν από το μηχανογραφικό της πρόγραμμα στα απαξιωμένα είδη και
εφόσον στη διαδρομή των ετών προέκυπτε πώληση τότε, σε εκείνη τη χρήση, προέκυπτε και το σύνολο του
κέρδους και βεβαίως φορολογείτο κανονικά.
Επειδή, με βάση τις προαναφερθείσες διατάξεις τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ
της τιμής κτήσης ή του ιστορικού κόστους παραγωγής και τιμής στην οποία η επιχείρηση μπορεί να τα
αγοράσει ή να τα παράγει την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού. Αν η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, είναι
χαμηλότερη από την τιμή κτήσης και από την τρέχουσα αξία αντικατάστασης, τότε η απογραφή γίνεται στην
τιμή αυτή.
Επειδή, απαξιωμένα είναι τα αγαθά εκείνα, τα οποία εκ των πραγμάτων θα πωληθούν κάτω από το κόστος
λόγω παρελεύσεως της μόδας (π.χ. γυναικεία ταγέρ παλαιάς αγοράς) ή απαξίωσης αγαθών λόγω
τοποθέτησης στην αγορά νεώτερου μοντέλου (π.χ. σε συσκευές) ή νεώτερων εκδόσεων σε βιβλία κ.λπ.
Στην περίπτωση αυτή η αποτίμηση σε τιμές κάτω του κόστους (ρευστοποιήσιμη τιμή) πρέπει να
επαληθευτεί από την ίδια την πραγματικότητα (όταν αυτά πωληθούν). Τα απαξιωμένα ανταλλακτικά, τα
οποία δεν εισάγονται πλέον και ως εκ τούτου δεν υπάρχει τρέχουσα τιμή αγοράς αποτιμούνται στη
μικρότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης και της ρευστοποιήσιμης αξίας .
Επειδή τα εμπορεύσιμα στοιχεία της επιχειρήσεως αποτιμώνται κατά την απογραφή στην μικρότερη τιμή
(είτε είναι η τρέχουσα, είτε η τιμή κτήσεως) σαφώς συνάγεται, ότι αν τα εμπορεύματα των επιχειρήσεων, δι'
ειδικούς πραγματικούς ή οικονομικούς λόγους π.χ. παρελεύσεως του συρμού (μόδας), παλαιότητας,
ελαττωματικότητας κ.λπ., υφίστανται σοβαρά μείωση της αξίας τους, η αποτίμηση των κατά την απογραφή,
πρέπει να γίνει στην πιθανή τιμή πωλήσεως. Στη περίπτωση όμως αυτή ο επιχειρηματίας φέρει το
βάρος της αποδείξεως της απαξίωσης (ΣτΕ 3355/1990) και (Απόφαση ΠΟΛ.1005/2005).
Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, επαναπροσδιορίστηκε η αξία μόνο των 8.446 κωδικών που
παρουσίασαν κίνηση ως προς την εισαγωγή τους στο βιβλίο αποθήκης στη διάρκεια της ελεγχόμενης
χρήσης, με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους, ενώ για τους 4.922 κωδικούς (συνολικής αξίας
14.449,95 €), που δεν παρουσίασαν κίνηση ως προς την εισαγωγή στο βιβλίο αποθήκης στη διάρκεια της
ελεγχόμενης χρήσης, η αξία αυτών αποτιμήθηκε με την αξία που στην απογραφή λήξης 31/12/2012.
Επειδή, περαιτέρω η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι ο έλεγχος, μεταβάλλοντας το δηλωθέν ποσό της
απογραφής λήξης της 31/12/2013, χωρίς αντίστοιχη μεταβολή της δηλωθείσας απογραφής έναρξης
01/01/2013, ύψους 660.802,93 €, επαναπροσδιόρισε τα κέρδη της στο πλασματικό ποσό των 2.918.752,81
€, παραβιάζοντας την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων.
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Επειδή, ο επιτηδευματίας που πρόκειται να τηρήσει υποχρεωτικά ή προαιρετικά βιβλία τρίτης κατηγορίας
οφείλει να συντάξει απογραφή έναρξης της πρώτης με βιβλίο απογραφών διαχειριστικής του περιόδου.
Από τη δεύτερη διαχειριστική του περίοδο και μετά ως απογραφή έναρξης θεωρείται η απογραφή λήξης της
προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου.
Επειδή, κατά την έννοια των διατάξεων του Κ.Β.Σ. και των κανόνων της λογιστικής απογραφή είναι
η λεπτομερής καταμέτρηση, καταγραφή και αποτίμηση όλων των στοιχείων της επαγγελματικής
περιουσίας της επιχείρησης, τα οποία υπάρχουν σε μια δεδομένη χρονική στιγμή (τελευταία ημέρα
της διαχειριστικής περιόδου). Με την απογραφή επιτυγχάνεται η επαλήθευση των εγγραφών από
τα λογιστικά βιβλία αποτελεσμάτων, για το λόγο αυτό πρέπει να είναι αναλυτική και πραγματική .
Επειδή, οι διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος καθιερώνουν την αρχή του ετήσιου της
φορολογίας και την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων. Σύμφωνα με τη δεύτερη αρχή, κάθε χρήση
είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από τις άλλες χρήσεις και δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός των
αποτελεσμάτων αυτής με τα αποτελέσματα των προηγούμενων ή των επόμενων χρήσεων.
Επειδή, η απογραφή αποθεμάτων έναρξης της χρήσης 2013, είναι η απογραφή λήξης της
προηγούμενης διαχειριστικής χρήσης (2012), δηλαδή, η αποτίμηση των εμπορευμάτων σε μια
δεδομένη χρονική στιγμή, ήτοι, κατά την 31/12/2012. Επειδή, περαιτέρω, η φορολογική αρχή, δεν
είχε τη δυνατότητα να διενεργήσει έλεγχο στα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία της χρήσης 2012,
αφενός, διότι η με αριθμ /2019 εντολή εκδόθηκε για φορολογικό έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων
της χρήσης 2013 και αφετέρου, διότι, το δικαίωμα της φορολογικής διοίκησης να εκδώσει πράξη
διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου για τη χρήση 2012, έχει παραγραφεί, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 84 του ν. 2238/1994.
Βάσει των ανωτέρω, οι ισχυρισμοί της προσφεύγουσας απορρίπτονται ως αβάσιμοι.
Αποφασίζουμε
Την απόρριψη της από 29/01/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία « » με ΑΦΜ: :
Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενου ποσού / προστίμου με βάση την
παρούσα απόφαση:
Επί της υπ' αρ. /30-12-2019 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος
οικονομικού έτους 2014 (διαχειριστικής περιόδου 01/01/2013-31/12/2013)

ανάλυση
Φορολογητέα κέρδη

Βάσει
δήλωσης

Βάσει
ελέγχου

Βάσει
απόφασης

Διαφορά
Απόφασης Δήλωσης

1.586.917,52

3.006.990,25

3.006.990,25

1.420.072,73

Χρεωστικό ποσό

113.786,80

483.465,32

483.465,32

369.678,52

Προκαταβολή φόρου

330.387,70

330.387,70

330.387,70

26,06

26,06

26,06

5,21

5,21

5,21

379.142,29

379.142,29

800,00

800,00

800,00

445.005,77

1.193.826,58

1.193.826,58

Τέλη χαρτοσήμου στο εισόδημα από
εκμίσθωση ακινήτων
Εισφορά υπέρ ΟΓΑ στα πιο πάνω τέλη
χαρτοσήμου
Πρόσθετος φόρος
Τέλος επιτηδεύματος
Σύνολο φόρου - τελών
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Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στην
υπόχρεη.
Με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών
O Προϊστάμενος Της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης
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.

ΔΕΔ Θ 1607/2020
Φ.Π.Α. - Δαπάνες οι οποίες δεν ήταν προς το συμφέρον της επιχείρησης και δεν
συμβάλλουν στη διεύρυνση των εργασιών της και στην αύξηση του εισοδήματός της αλλά
αφορούν ιδιωτικούς σκοπούς
Θεσσαλονίκη, 20.10.2020
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 της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης « »,
Α.Φ.Μ , κατά της υπ' αριθ οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α./επιβολής προστίμου
φορολογικής περιόδου /2019 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ και τα προσκομιζόμενα με
αυτήν σχετικά έγγραφα.
5. Την υπ' αριθ οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α./επιβολής προστίμου φορολογικής
περιόδου /2019 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, της οποίας 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 της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης «
», 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 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α./επιβολής προστίμου φορολογικής
περιόδου /2019 του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ μειώθηκε το υπόλοιπο φόρου για έκπτωση
κατά 1.047,24 €.
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Η εν λόγω πράξη εδράζεται επί της από έκθεσης μερικού ελέγχου φορολογίας Φ.Π.Α. της φορολογικής
αρχής. Αιτία του ελέγχου αποτέλεσε η με αριθ αίτηση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ποσού 4.000,00 €
για τη φορολογική περίοδο /2019 της προσφεύγουσας. Βάσει της ανωτέρω έκθεσης ελέγχου, η
προσφεύγουσα πραγματοποίησε δαπάνες οι οποίες δεν ήταν προς το συμφέρον της και δεν συμβάλλουν
στη διεύρυνση των εργασιών της και στην αύξηση του εισοδήματός της αλλά αφορούν ιδιωτικούς σκοπούς.
Η προσφεύγουσα, με την υπό κρίση ενδικοφανή, ζητά την ακύρωση της παραπάνω πράξης ισχυριζόμενη
ότι η φορολογική αρχή εσφαλμένως απέρριψε δαπάνες με την αιτιολογία:
• του πλήθους αυτών εντός της ίδιας ημέρας, χωρίς να μνημονεύει τη διάταξη που δικαιολογεί τη μη
έκπτωση για τον λόγο αυτό, δεδομένου ότι οι εν λόγω δαπάνες δεν εμπίπτουν στο άρθρο 30 παρ. 4 του ν.
2859/2000,
• ότι δεν πραγματοποιήθηκαν προς το συμφέρον της επιχείρησης, δεν συνέβαλαν στη διεύρυνση των
εργασιών της επιχείρησης και στην αύξηση του εισοδήματός της,
• ότι δεν αναγραφόταν ο αριθμός αυτοκινήτου,
• ότι πραγματοποιήθηκαν για προσωπική κατανάλωση.
Επειδή, με το άρθρο 30 του ν.2859/2000 ορίζεται ότι:
«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.
Ειδικά, για τα αγαθά επένδυσης, το δικαίωμα έκπτωσης κρίνεται οριστικά κατά το χρόνο έναρξης
χρησιμοποίησης των αγαθών αυτών... 4. Δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου με τον οποίο έχουν
επιβαρυνθεί οι δαπάνες:. ε) αγοράς, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης επιβατικών αυτοκινήτων
ιδιωτικής χρήσης μέχρι εννέα (9) θέσεων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών
ιδιωτικής χρήσης που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό, καθώς και οι δαπάνες καυσίμων, επισκευής,
συντήρησης, μίσθωσης και κυκλοφορίας αυτών γενικά.».
Επειδή, με το άρθρο 32 του ν.2859/2000 ορίζεται ότι:
«1. Το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου μπορεί να ασκηθεί, εφόσον ο υποκείμενος στο φόρο κατέχει: α)
βεβαίωση περί υποβολής δήλωσης έναρξης εργασιών της περίπτωσης α' της 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,... 3. Όταν το ποσό της έκπτωσης είναι μεγαλύτερο από τον οφειλόμενο φόρο
στην ίδια περίοδο, η επιπλέον διαφορά μεταφέρεται για έκπτωση σε επόμενη περίοδο ή επιστρέφεται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων.».
Επειδή, για την έκπτωση του φόρου εισροών από το φόρο εκροών ερευνάται η συνδρομή των σχετικών
προϋποθέσεων, όπως αν ο προς έκπτωση φόρος έχει βαρύνει δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε ο
υποκείμενος στον φόρο για την πραγματοποίηση φορολογητέων πράξεων και δεν ερευνάται η
παραγωγικότητα της δαπάνης, όπως συμβαίνει στη φορολογία εισοδήματος (ΣτΕ Τμ. Β' 3153/2006).
Επειδή, με το άρθρο 5 παρ. 5 του ν.4308/2014 ορίζεται ότι:
«Κάθε συναλλαγή και γεγονός που αφορά την οντότητα τεκμηριώνεται με κατάλληλα παραστατικά
(τεκμήρια). Τα παραστατικά αυτά εκδίδονται είτε από την οντότητα είτε από τους συναλλασσόμενους με
αυτήν είτε από τρίτους, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο αυτόν. Τα
παραστατικά αναφέρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ασφαλή ταυτοποίηση κάθε μίας
συναλλαγής ή γεγονότος, και σε κάθε περίπτωση όσα ορίζει ο παρών νόμος».
Επειδή, με το άρθρο 5 παρ. 7 του ν.4308/2014 ορίζεται ότι:
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«Η οντότητα εφαρμόζει κατάλληλες κατά την κρίση της δικλίδες για: α) Τη διασφάλιση ότι υπάρχει αξιόπιστη
και ελέγξιμη αλληλουχία τεκμηρίων (ελεγκτική αλυσίδα) για κάθε συναλλαγή ή γεγονός, από το χρόνο που
προέκυψαν μέχρι το διακανονισμό τους. β) Τη δημιουργία αξιόπιστης και ελέγξιμης αλληλουχίας τεκμηρίων,
που διασφαλίζει την ευχερή συσχέτιση των συναλλαγών και άλλων γεγονότων με τα λογιστικά αρχεία και
τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. γ) Την επίτευξη εύλογης διασφάλισης ως προς την αυθεντικότητα των
παραστατικών (τεκμηρίων) της προηγούμενης παραγράφου και την ακεραιότητα του περιεχομένου τους, με
σκοπό την επιβεβαίωση της προέλευσης αυτών και την τεκμηρίωση της συναλλαγής».
Επειδή, με το άρθρο 5 παρ. 10 του ν.4308/2014 ορίζεται ότι:
«Από το τηρούμενο λογιστικό σύστημα πρέπει να παρέχονται ευχερώς, αναλυτικά και σε σύνοψη, όλα τα
δεδομένα και πληροφορίες που απαιτούνται για να καθίσταται ευχερής η διενέργεια συμφωνιών και
επαληθεύσεων κατά τη διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου».
Επειδή, με το άρθρο 8 παρ. 1 του ν.4308/2014 ορίζεται ότι:
«Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτόν το νόμο οντότητα για κάθε πώληση
αγαθών και παροχή υπηρεσιών, εντός της χώρας ή άλλης χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή προς
άλλη χώρα, καθώς και σε κάθε περίπτωση συναλλαγής που υπόκειται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας
(Φ.Π.Α.), βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας...».
Επειδή, με το άρθρο 9 παρ. 1 του ν.4308/2014 ορίζεται ότι: «Το τιμολόγιο φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες
ενδείξεις:
α) Την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.
β) Τον αύξοντα αριθμό για μία ή περισσότερες σειρές τιμολογίων, ο οποίος χαρακτηρίζει το τιμολόγιο με
μοναδικό τρόπο.
γ) Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), με βάση τον οποίο ο πωλητής πραγματοποίησε την
παράδοση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών.
δ) Τον Α.Φ.Μ. του πελάτη, με βάση τον οποίο έλαβε χώρα η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των
υπηρεσιών.
ε) Την πλήρη επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση του πωλητή και του πελάτη που αποκτά τα αγαθά ή
λαμβάνει τις υπηρεσίες.
στ) Την ποσότητα και το είδος των παραδιδόμενων αγαθών ή την έκταση και το είδος των παρεχόμενων
υπηρεσιών, εκτός εάν η έκταση και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών προκύπτει από άλλα έγγραφα
στα οποία παραπέμπει το τιμολόγιο.».
Επειδή, με την ΠΟΛ.1003/31.12.2014 παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του
ν.4308/2014 περί των ΕΛΠ και διευκρινίστηκε ότι εξαιρετικά, στα στοιχεία που εκδίδουν τα πρατήρια υγρών
καυσίμων για χονδρικές πωλήσεις βενζίνης, πετρελαίου κίνησης και υγραερίου αξίας μέχρι τριακόσια (300)
ευρώ δύναται να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του μέσου μεταφοράς, αντί των στοιχείων της
παραγράφου (δ) και (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του εν λόγω νόμου. Με τον τρόπο αυτό
διασφαλίζεται η συσχέτιση του εκδιδόμενου παραστατικού με την αγοράζουσα οντότητα και τα απαιτούμενα
στοιχεία του τιμολογίου. Ο αριθμός κυκλοφορίας δύναται να αναγράφεται χειρόγραφα με υπογραφή και
σφραγίδα του εκδότη, εάν δεν εκτυπώνεται από το μηχανισμό έκδοσης παραστατικών πώλησης.
Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, η προσφεύγουσα δραστηριοποιείται στην κατασκευή έτοιμων
ενδυμάτων και ειδικότερα αγοράζει τις πρώτες ύλες από την εγχώρια αγορά και από το εξωτερικό, εν
συνεχεία όλη η επεξεργασία των πρώτων υλών διενεργείται αποκλειστικά στη Βουλγαρία από
συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και στη συνέχεια τα έτοιμα προϊόντα επιστρέφουν στην Ελλάδα και
πωλούνται στη Δανία σε έναν και μοναδικό πελάτη. Βάσει της οικείας έκθεσης ελέγχου η προσφεύγουσα
δεν επεξεργάζεται η ίδια τις πρώτες ύλες, δεν απασχολεί προσωπικό, δεν διενεργεί καμία παραγωγική
δραστηριότητα στην έδρα της, όπως διαπιστώθηκε και από αυτοψία που πραγματοποιήθηκε αλλά
επιβεβαιώθηκε και από τον εκπρόσωπο της επιχείρησης , ΑΦΜ Η μεταφορά των πρώτων υλών στη
Βουλγαρία καθώς επίσης και η παράδοση
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στην Ελλάδα με τη μορφή ετοίμων προϊόντων, διενεργείται σχεδόν αποκλειστικά με φορτηγά τρίτων και η
προσφεύγουσα δεν διενεργεί διανομές.
Επειδή, από τα διαλαμβανόμενα στην από έκθεση μερικού ελέγχου φορολογίας Φ.Π.Α. της Δ.Ο.Υ.
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ προκύπτει ότι:
α) Η προσφεύγουσα επιχείρηση λάμβανε και καταχωρούσε δύο, τρεις, πέντε ακόμη και επτά αποδείξεις
πώλησης καυσίμων ανά ημέρα για το ίδιο όχημα (ήτοι 40 €, 50 €, 60 € ακόμη και 110,00 € καύσιμα σε μία
ημέρα) κάτι το οποίο δεν συνάδει με τα συναλλακτικά ήθη, ούτε και δύναται να πραγματοποιούνται τόσα
χιλιόμετρα ανά ημέρα από ένα όχημα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μέσα σε μία ημέρα ( ) από το ίδιο
πρατήριο, φέρεται να αγοράστηκαν καύσιμα αξίας 15 € στις 11:38, 10 € στις 13:44, 15 € στις 13:47, 20 €
στις 15:52, 20 € στις 17:08, 10 € στις 17:43 και 20 € στις 19:32. Η αρμόδια φορολογική αρχή αναγνώρισε
σε κάθε ημέρα τη μεγαλύτερη δαπάνη καυσίμων και απέρριψε τις υπόλοιπες,
β) Η προσφεύγουσα επιχείρηση έλαβε το ΤΔΑ εκδόσεως του με ΑΦΜ που αφορά λίπασμα, το ΤΔΑ
εκδόσεως του με ΑΦΜ που αφορά δένδρα, το ΤΔΑ εκδόσεως της εταιρίας « » με ΑΦΜ που αφορά δένδρα,
το ΤΔΑ εκδόσεως της εταιρίας « » με ΑΦΜ που αφορά λίπασμα και το ΤΔΑ εκδόσεως του με ΑΦΜ που
αφορά σκαπτικό μηχάνημα, τα οποία δεν σχετίζονται με την δραστηριότητα της επιχείρησης η οποία είναι
κατασκευή εξωτερικών ενδυμάτων. Ο Φ.Π.Α. των εν λόγω εισροών δεν αναγνωρίστηκε από τη φορολογική
αρχή προς έκπτωση από τον φόρο φορολογητέων εκροών,
γ) στο ΤΔΑ εκδόσεως της επιχείρησης «...» με ΑΦΜ που αφορά αξεσουάρ αυτοκινήτου, στο ΤΔΑ εκδόσεως
της με ΑΦΜ που αφορά ουρανούς αυτοκινήτων και στο ΤΔΑ εκδόσεως της επιχείρησης « » με ΑΦΜ που
αφορά πετρέλαιο, δεν αναγράφεται ο αριθμός αυτοκινήτου, συνεπώς δεν προκύπτει ότι αφορά οχήματα της
προσφεύγουσας και για τον λόγο αυτό απορρίφθηκαν από τη φορολογική αρχή,
δ) το ΤΔΑ εκδόσεως της με ΑΦΜ , που αφορά καφέδες, ζάχαρη, μαλακτικά, απορρυπαντικά κ.λπ. κρίθηκε
από τη φορολογική αρχή ότι αποτελεί προσωπική δαπάνη και
ε) τα ΤΔΑ , ΤΔΑ και ΤΔΑ εκδόσεως της επιχείρησης « » με ΑΦΜ που αφορούν πετρέλαιο σε μπετόνια
απορρίφθηκαν από τη φορολογική αρχή καθόσον δεν σχετίζονται με την δραστηριότητα της επιχείρησης.
Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι η ελεγκτική αρχή ορθά δεν αναγνώρισε προς έκπτωση τον ΦΠΑ των εν
λόγω φορολογητέων εισροών καθώς δεν συντρέχουν οι οριζόμενες από τα άρθρα 30 και 32 του
ν.2859/2000 προϋποθέσεις και οι ισχυρισμοί της προσφεύγουσας περί του αντιθέτου απορρίπτονται ως
αβάσιμοι.
Αποφασίζουμε
Την απόρριψη της υπ' αριθ. πρωτ / ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης « »,
Α.Φ.Μ
Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεης - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:
Υπ' αριθ οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α./επιβολής προστίμου φορολογικής περιόδου
/2019
Μείωση υπόλοιπου φόρου για έκπτωση: 1.047,24€
Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στην
υπόχρεη.
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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ΔΕΔ Θ 1727/2020
Εικονικά τιμολόγια - Όταν αντισυμβαλλόμενες οντότητες των φορολογικών στοιχείων
είναι φορολογικά και συναλλακτικά υπαρκτές, η ελεγκτική αρχή φέρει το βάρος της
απόδειξης της εικονικότητας των συναλλαγών
Θεσσαλονίκη, 23/11/2020
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 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ
Β' 4738/26.10.2020) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»,
γ. της ΠΟΛ.1064/12.04.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β' 1440/27.04.2017).
2. Την ΠΟΛ.1069/04.03.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών.
3. Την υπ' αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366/ΕΞ2016/30.08.2016 (ΦΕΚ Β' 2759/01.09.2016) Απόφαση του
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».
4. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 30/06/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του , με
Α.Φ.Μ , κατά της υπ' αριθ./15.06.2020 πράξης επιβολής προστίμου άρθρου 7 παρ. 3 ν.4337/2015 του
Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/2012 - 31/12/2012, και τα
προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.
5. Την υπ' αριθ /15.06.2020 πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 7 παρ. 3 ν.4337/2015, για τη διαχειριστική
περίοδο 01/01/2012 - 31/12/2012, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ της οποίας ζητείται η
ακύρωση.
6. Τις απόψεις του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α8 - Επανεξέτασης, όπως αποτυπώνεται στο
σχέδιο της απόφασης.
Επί της από 30/06/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής 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:
Με την υπ' αριθ /15.06.2020 πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 7 παρ. 3 ν.4337/2015, του Προϊσταμένου
της Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα, για τη διαχειριστική περίοδο 01/01/2012 31/12/2012, πρόστιμο ποσού 1.200,00€, λόγω έκδοσης δύο (-2-) εικονικών φορολογικών στοιχείων για
συναλλαγές ανύπαρκτες στο σύνολό τους, προς την επιχείρηση « Α.Ε.» - Α.Φ.Μ , συνολικής καθαρής αξίας
3.000,00€, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 2, 12 και 18 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), που
επισύρει την επιβολή της προβλεπόμενης από την παρ. 3β του άρθρου 7 του ν.4337/2015 κύρωσης, ήτοι
3.000,00€ x 40%.
Η ανωτέρω πράξη εδράζεται επί της από 15/06/2020 έκθεσης εφαρμογής διατάξεων Π.Δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.)
και ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) της Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε σε εκτέλεση
της υπ' αριθ. 815/30.05.2019 εντολής του Προϊσταμένου της.
Συγκεκριμένα, ο έλεγχος της Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ διενεργήθηκε με αφορμή το υπ' αριθ. πρωτ κβ'/15.05.2019 (αρ. εισερχομένου 31768/24.05.2019) έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής
Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, με το οποίο εστάλη η από 30/04/2019 έκθεση ελέγχου, που συντάχθηκε σε
εκτέλεση της υπ' αριθ. Α.Β.Μ παραγγελίας του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και όπως
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διαπιστώθηκε από την ανωτέρω υπηρεσία, ο προσφεύγων είναι εκδότης εικονικών φορολογικών στοιχείων,
για τη χρήση 2012, με λήπτρια την επιχείρηση « Α.Ε.» - Α.Φ.Μ
Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά να γίνει αυτή δεκτή και να ακυρωθεί η
προαναφερθείσα πράξη, προβάλλοντας τους ακόλουθους ισχυρισμούς:
1. Αβάσιμη η προσβαλλόμενη πράξη. Πλημμελής ο έλεγχος και η κρίση περί εικονικότητας της συναλλαγής.
Άρνηση εικονικότητας (συντέλεση της συναλλαγής). Ο έλεγχος της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, επί του
οποίου εδράζεται το πόρισμα της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, έσφαλε, διότι βασίζεται σε
έντυπα (δελτία τεχνικής υποστήριξης), τα οποία δεν προβλέπονται από τις φορολογικές διατάξεις, ούτε ο
ίδιος είχε κάποια συμβατική υποχρέωση να συμπληρώσει. Δεν διενεργήθηκαν ελεγκτικές επαληθεύσεις,
προκειμένου να διαπιστωθεί η εικονικότητα ή μη των συναλλαγών, παρά μόνον με πελάτες της λήπτριας
των φερόμενων εικονικών στοιχείων εταιρείας, ενώ η φορολογική αρχή δέχθηκε άκριτα το περιεχόμενο της
επώνυμης καταγγελίας, παρόλο που ο καταγγέλων έχει καταδικασθεί για πλαστογραφία και απάτη. Η αξία
των συναλλαγών είναι μικρή και συνεπώς δεν υπήρχε όφελος για έκδοση και λήψη εικονικών φορολογικών
στοιχείων, δεδομένου ότι όλοι οι αναλογούντες φόροι (εισόδημα και ΦΠΑ) αποδόθηκαν στο Δημόσιο.
2. Δυσανάλογο το ύψος του προστίμου έναντι της φοροδοτικής του ικανότητας. Παραβίαση των αρχών της
φορολογικής ισότητας, του δικαιώματος στην περιουσία και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Ως προς τον 1° προβαλλόμενο λόγο
Επειδή, 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...».
Επειδή, στο άρθρο 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992, Α' 84) ορίζεται ότι:
«1. Κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινωνία του Αστικού Κώδικα, που ασκεί
δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική ή
βιομηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα ή από οποιαδήποτε άλλη
επιχείρηση, καθώς και οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, αναφερόμενοι στο εξής με τον όρο
«επιτηδευματίας», τηρεί, εκδίδει, παρέχει, ζητά, λαμβάνει, υποβάλλει, διαφυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία, τις
καταστάσεις και κάθε άλλο μέσο σχετικό με την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων που ορίζονται
από τον Κώδικα αυτό, κατά περίπτωση.».
Επειδή, στο άρθρο 12 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992, Α' 84) ορίζεται ότι:
«1. Για την πώληση αγαθών ... και την παροχή υπηρεσιών από επιτηδευματία σε άλλο επιτηδευματία ...
εκδίδεται τιμολόγιο. ... 14. (όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 9 του ν. 2753/1999 (Α' 249)
... Στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας το τιμολόγιο εκδίδεται με την ολοκλήρωση της παροχής. Όταν η
παροχή υπηρεσίας διαρκεί, εκδίδεται τιμολόγιο κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής,
για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Πάντως, το τιμολόγιο δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν
της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία...».
Επειδή, με το άρθρο 19 παρ. 4 του ν. 2523/1997 ορίζεται ότι:
«Εικονικό είναι το στοιχείο που εκδίδεται για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολό της ή για μέρος αυτής ή για
συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε από πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο στοιχείο
ή το ένα από αυτά είναι άγνωστο φορολογικώς πρόσωπο, με την έννοια ότι δεν έχει δηλώσει την έναρξη
του επιτηδεύματός του ούτε έχει θεωρήσει στοιχεία στην κατά τόπο αρμόδια, σύμφωνα με την
αναγραφόμενη στο στοιχείο διεύθυνση, δημόσια οικονομική υπηρεσία.».
Επειδή, με το άρθρο 18 παρ. 9 του ΠΔ 186/1992 ορίζεται ότι:
«Το βάρος της απόδειξης της συναλλαγής φέρει τόσον ο εκδότης, όσον και ο λήπτης του στοιχείου, οι
οποίοι δικαιούνται να επιβεβαιώνουν τα αναγκαία στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου από τη δήλωση έναρξης
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εργασιών ή από άλλο πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί φορολογικού
απορρήτου, τα οποία οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται εκατέρωθεν να παρέχουν, φέροντας ο καθένας και
την ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που παρέχει».
Επειδή, περαιτέρω, όταν αποδίδεται σε ορισμένο επιτηδευματία η παράβαση της λήψεως τιμολογίου ή
δελτίου αποστολής εικονικού, υπό την έννοια είτε ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί η συναλλαγή στην οποία
αυτό αναφέρεται είτε ότι έχει μεν πραγματοποιηθεί η συναλλαγή, όχι όμως, όπως εμφανίζεται, με τον
φερόμενο ως εκδότη του τιμολογίου ή δελτίου αποστολής, η φορολογική αρχή βαρύνεται, κατ' αρχήν, με
την απόδειξη της εν λόγω εικονικότητας. Προς τούτο αρκεί, κατ' αρχήν, να αποδείξει είτε ότι ο εκδότης του
τιμολογίου είναι πρόσωπο φορολογικώς ανύπαρκτο, δηλαδή, πρόσωπο που δεν είχε δηλώσει την έναρξη
του επιτηδεύματός του, ούτε είχε θεωρήσει στοιχεία στην αρμόδια φορολογική αρχή, οπότε ο λήπτης
βαρύνεται πλέον ν' αποδείξει την αλήθεια της συναλλαγής και την καλή του πίστη κατά το χρόνο της, ότι
δηλαδή είχε ελέγξει τα στοιχεία του αντισυμβαλλόμενού του - εκδότη των φορολογικών στοιχείων, είτε ότι ο
εκδότης του τιμολογίου είναι πρόσωπο φορολογικώς μεν υπαρκτό, αλλά συναλλακτικώς ανύπαρκτο, ή ότι,
ενόψει των επιχειρηματικών του δυνατοτήτων, όπως προκύπτουν απ' τη συνολική εκτίμηση της
συναλλακτικής του συμπεριφοράς και της φύσεως και του κύκλου εργασιών του, δεν είναι δυνατόν να ήταν
σε θέση να εκπληρώσει την επίμαχη παροχή, οπότε, και πάλι, ο λήπτης του φορολογικού στοιχείου
βαρύνεται ν' αποδείξει την αλήθεια της συναλλαγής, δηλαδή ότι αυτή πραγματοποιήθηκε μεταξύ αυτού και
του φερόμενου ως εκδότου, έτσι όπως περιγράφεται στο τιμολόγιο (ΣτΕ 1404/2015
, 506/2012).
Επειδή, με την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν.4337/2015 ορίζεται ότι:
«Για τις παραβάσεις των διατάξεων του Κ..Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992, Α' 84) και του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν. 4093/2012, Α'
222), που διαπράχθηκαν μέχρι την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 54 και 55 του Ν. 4174/2013 και
κατά την κατάθεση του παρόντος δεν έχουν εκδοθεί οι οριστικές πράξεις επιβολής προστίμων, δεν
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2523/1997 , αλλά επιβάλλονται τα κατωτέρω πρόστιμα:
α) Για παραβάσεις έκδοσης πλαστών στοιχείων ποσό ίσο με το 50% της αξίας κάθε στοιχείου.
β) Για παραβάσεις που αφορούν έκδοση εικονικών ή λήψη εικονικών στοιχείων ή νόθευση αυτών, καθώς
και καταχώρηση στα βιβλία αγορών ή εξόδων χωρίς παραστατικά, ποσό ίσο με το 40% της αξίας κάθε
στοιχείου...».
Επειδή, με το άρθρο 62 του ν.4174/2013 ορίζεται ότι:
«1. Ο Γενικός Γραμματέας είναι αρμόδιος για την έκδοση πράξεων επιβολής προστίμων. Οι διατάξεις του
Κώδικα, και ιδίως αυτές που αφορούν το φορολογικό έλεγχο, τον προσδιορισμό φόρου την παραγραφή και
την είσπραξη, εφαρμόζονται αναλόγως και για τις πράξεις επιβολής προστίμων... 3. Η πράξη επιβολής
προστίμων πρέπει να περιλαμβάνει αυτοτελή αιτιολογία.».
Επειδή, με το άρθρο 28 παρ. 2 του ν.4174/2013 ορίζεται ότι:
«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.».
Επειδή, 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, με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2690/1999 ορίζεται ότι:
«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..».
Επειδή, βασικά στοιχεία της αιτιολογίας αποτελούν κατά το νόμο, τη θεωρία και τη νομολογία εκτός από το
νόμιμο έρεισμα της πράξης, δηλαδή την αναφορά των απρόσωπων κανόνων δικαίου που προβλέπουν την
έκδοσή της, η ερμηνεία τους, οι νόμιμες προϋποθέσεις που έχουν διαπιστωθεί, η ουσιαστική εκτίμηση των
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πραγματικών καταστάσεων, ο απαιτούμενος νομικός χαρακτηρισμός τους καθώς και τα κριτήρια και οι
σκέψεις του διοικητικού οργάνου σχετικά με την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας [Επ. Σπηλιωτόπουλου,
Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα 2001, παρ. 516 έως 519]. Η αιτιολογία δε,
θεωρείται νόμιμη όταν είναι α) ειδική (και όχι γενική και αόριστη) και β) πλήρης ή επαρκής (και όχι
ανεπαρκής ή ελλιπής). Σκοπός ύπαρξης αιτιολογίας σε μία διοικητική πράξη είναι ουσιαστικά η δημιουργία
δυνατότητας ελέγχου της πράξης αυτής από τα δικαστήρια.
Επειδή, σύμφωνα με τη νομολογία των δικαστηρίων, η αιτιολογία των πράξεων επιβολής προστίμου
νομίμως συμπληρώνεται από τα στοιχεία του φακέλου, τις διαλαμβανόμενες δηλαδή στην έκθεση ελέγχου
διαπιστώσεις (ΣτΕ 2695/1993, ΣτΕ 962/2012).
Επειδή, με την απόφαση ΣτΕ 1542/2016 κρίθηκε ότι η διενέργεια ελέγχου και η σύνταξη σχετικής εκθέσεως
αποτελούν ουσιώδεις τύπους της διαδικασίας εκδόσεως του οικείου φύλλου ελέγχου. Η παντελής αοριστία
της εκθέσεως ελέγχου ισοδυναμεί με ανυπαρξία αυτής και καθιστά το φύλλο ελέγχου νομικώς πλημμελές
και ακυρωτέο λόγω παραβάσεως ουσιώδους τύπου της διαδικασίας εκδόσεώς του. Επί μέρους όμως
ελλείψεις του περιεχομένου της εκθέσεως ελέγχου, αυτές καθ' εαυτές, δεν αποτελούν τυπική πλημμέλεια
του φύλλου ελέγχου καθιστώσα τούτο νομικώς πλημμελές και ακυρωτέο, αλλά αποτελούν αντικείμενο
ουσιαστικής εκτίμησης από τα διοικητικά δικαστήρια, τα οποία υποχρεούνται να ελέγξουν την ουσιαστική
ορθότητα αυτού (πρβλ. ΣτΕ 2054/1995, ΣτΕ 3108/1996, ΣτΕ 565/2008, ΣτΕ 1509/2013).
Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 4174/2013 ορίζεται 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, στην προκειμένη περίπτωση, στην από 30/04/2019 έκθεση ελέγχου της Υποδιεύθυνσης
Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, για τον προσφεύγοντα - εκδότη εικονικών στοιχείων με λήπτρια
την επιχείρηση « Α.Ε.» - Α.Φ.Μ , επί της οποίας εδράζεται η σχετική έκθεση ελέγχου Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992)
της Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, αναφέρεται ότι αφορμή της έρευνας ήταν η από 16/02/2016 επώνυμη
καταγγελία Μ.Ζ., βοηθού λογιστή στην λήπτρια επιχείρηση κατά την περίοδο Απριλίου 2009 - Αυγούστου
2012, σύμφωνα με την οποία η ανώνυμη εταιρεία συνεργαζόταν με συγκεκριμένους επαγγελματίες παρόχους υπηρεσιών, που κατόπιν συνεννόησης εξέδιδαν και της χορηγούσαν εικονικά Τιμολόγια
Παροχής Υπηρεσιών για παντελώς ανύπαρκτες υπηρεσίες, ουδέποτε παρασχεθείσες. Ειδικότερα, η
λήπτρια ανώνυμη εταιρεία κατέβαλε στους εκδότες των τιμολογίων μόνο τον Φ.Π.Α., ενώ για το υπόλοιπο
ποσό εξέδιδε τραπεζική επιταγή, την οποία οπισθογραφούσε ο εκδότης του τιμολογίου και την επίστρεφε
στην εταιρεία. Από τις οπισθογραφήσεις των επίμαχων επιταγών φαίνεται ότι τελικός αποδέκτης δεν ήταν ο
εκδότης των τιμολογίων αλλά υπάλληλοι της λήπτριας ανώνυμης εταιρείας. Ενδεικτικά, ο καταγγέλλων
προσκόμισε κατάσταση προς έρευνα εικονικών συναλλαγών, συνολικής αξίας 159.090,30€. Με τον τρόπο
αυτό, η λήπτρια εταιρεία διόγκωνε τα έξοδά της και μείωνε τα κέρδη της με σκοπό τη φοροδιαφυγή.
Αρχικά, ο έλεγχος διενεργήθηκε από την Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, σε εκτέλεση της υπ' αριθ.
1133/28.06.2016 εντολής ελέγχου του Προϊσταμένου της. Η ελεγκτική αρχή επέδωσε στον προσφεύγοντα
την υπ' αριθ. πρωτ. 285/28.06.2016 πρόσκληση για προσκόμιση βιβλίων και στοιχείων, σχετικά με τις
συναλλαγές του με την επιχείρηση «Α.Ε.» - Α.Φ.Μ., στην οποία αυτός ανταποκρίθηκε και προσκόμισε,
μεταξύ άλλων, τα υπ' αριθ. 530/04.04.2012 και 538/23.05.2012 τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, καθαρής
αξίας 1.000,00€ και 2.000,00€ πλέον ΦΠΑ, αντίστοιχα, που φέρουν ως αιτιολογία συναλλαγής το μεν
πρώτο «.........», το δε δεύτερο «..............» και τα οποία κατασχέθηκαν με την υπ' αριθ. 100/14.07.2016
έκθεση κατάσχεσης. Επιπλέον, ο προσφεύγων υπέβαλε στην Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ την υπ' αριθ.
πρωτ. 2316/14.07.2016 υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνει ότι παρείχε υπηρεσίες για λογαριασμό
της λήπτριας εταιρείας, από το έτος 2009 έως το 2011, για εργασίες στα σούπερ μάρκετ στη Χαλκίδα και
στη Θεσσαλονίκη (στην οδό ).
Από τις ελεγκτικές ενέργειες στις οποίες προέβη η Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προέκυψε ότι όταν γινόταν
συντήρηση επαγγελματικών ψυγείων ή αντικατάσταση κάποιου εξαρτήματος ή επισκευή βλάβης στα
σούπερ μάρκετ , εκδιδόταν ένα δελτίο τεχνικής υποστήριξης από την επιχείρηση που είχε αναλάβει την
επισκευή ή τη συντήρηση ανάλογα, στο οποίο αναγραφόταν κάθε φορά η ημερομηνία εκτέλεσης και το
όνομα του τεχνικού που επιλήφθηκε, ο οποίος το υπέγραφε. Από την διασταύρωση των δελτίων τεχνικής
υποστήριξης που αντλήθηκαν από την επιχείρηση Α.Ε. διαπιστώθηκε ότι υπηρεσίες στα υποκαταστήματα
της τελευταίας παρείχε τρίτος ψυκτικός και μόνο κατά το έτος 2010.
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Κατόπιν των ανωτέρω, η ελεγκτική αρχή έκρινε ότι ο προσφεύγων εξέδωσε δύο (-2-) εικονικά φορολογικά
στοιχεία για συναλλαγές ανύπαρκτες στο σύνολό τους, δη τα υπ' αριθ. 530/04.04.2012 και 538/23.05.2012
τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, καθαρής αξίας 1.000,00€ και 2.000,00€ πλέον ΦΠΑ, αντίστοιχα, στη
διαχειριστική περίοδο 01/01/2012 - 31/12/2012, προς την επιχείρηση « Α.Ε.» - Α.Φ.Μ , κατά παράβαση των
διατάξεων του άρθρου 2, 12 και 18 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) και προς τούτο του επέβαλε την
προβλεπόμενη από την παρ. 3β του άρθρου 7 του ν.4337/2015 κύρωση διά της προσβαλλόμενης πράξης.
Επειδή, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του προσφεύγοντος, η ελεγκτική αρχή έσφαλε, διότι δεν εξέτασε την
εικονικότητα των επίμαχων τιμολογίων που εξέδωσε και καταχώρησε στα βιβλία του (ως έσοδα), παρά
μόνον βασίστηκε στο εσφαλμένο πόρισμα της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος,
που εδράζεται στην κρίση της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, η οποία με τη σειρά της προέβη σε εσφαλμένη
εκτίμηση των αποδείξεων ως προς τα ως άνω τιμολόγια. Σημειώνει ότι με την υπ' αριθμ /2019 απόφαση
του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, έχει καταδικαστεί ο καταγγέλων βοηθός λογιστή
Μ.Ζ. της λήπτριας επιχείρησης « Α.Ε.» - Α.Φ.Μ , για τις κατηγορίες πλαστογραφίας κατ' εξακολούθηση και
κατ' επάγγελμα με συνολικό όφελος άνω των 120.000,00€, απάτης κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα,
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα και κλοπής
κατ' εξακολούθηση. Κατά συνέπεια, αμφισβητείται κατ' ουσίαν η ορθότητα, πληρότητα και επάρκεια της
αιτιολογίας της προσβαλλόμενης πράξης, σε σχέση με τη στοιχειοθέτηση της αποδοθείσας στον
προσφεύγοντα παράβασης της έκδοσης των δύο (-2-) εικονικών φορολογικών στοιχείων, ήτοι τίθενται
ζητήματα συνδεόμενα με το πραγματικό της υποθέσεως και την κακή ή μη εκτίμηση του αποδεικτικού
υλικού εκ μέρους της ελεγκτικής αρχής.
Επειδή, η μη αναγραφή του ονόματος του προσφεύγοντος στα δελτία τεχνικής υποστήριξης, τα οποία
αποτελούν εσωτερική διαδικασία (για λόγους εσωτερικού ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας) και η τήρησή
τους δεν διέπεται από φορολογικές διατάξεις, δεν καθιστά από μόνη της εικονικά τα φορολογικά στοιχεία. Η
φορολογική αρχή απέδωσε στον προσφεύγοντα την παράβαση της έκδοσης εικονικών τιμολογίων
ερειδόμενη αποκλειστικώς στην μη καταχώρηση του ονόματός του στα δελτία τεχνικής υποστήριξης που
τηρούσε η τρίτη επιχείρηση « Α.Ε.», δη επιχείρηση που ουδεμία συμβατική σχέση ή συνεργασία είχε με τον
προσφεύγοντα, και χωρίς να εξετάσει περαιτέρω ουσιώδη στοιχεία για την τεκμηρίωση της εικονικότητας,
όπως τη δυνατότητα του προσφεύγοντος να παράσχει αυτές τις υπηρεσίες, κατόπιν συνολικής εκτίμησης
της συναλλακτικής του συμπεριφοράς, της φύσης και του κύκλου εργασιών του, την καταβολή ή μη του
αναγραφόμενου τιμήματος των τιμολογίων, το πλαίσιο και το μέγεθος της συνεργασίας της λήπτριας
επιχείρησης « Α.Ε.» - Α.Φ.Μ. με την προαναφερθείσα εταιρεία σούπερ μάρκετ, έχοντας μάλιστα
διαπιστώσει την ορθή καταχώρηση των υπό κρίση τιμολογίων στα βιβλία του προσφεύγοντος και την
απόδοση του αναλογούντος ΦΠΑ.
Κατόπιν των ανωτέρω, δεδομένου ότι οι αντισυμβαλλόμενες οντότητες των επίμαχων φορολογικών
στοιχείων είναι φορολογικά και συναλλακτικά υπαρκτές και ως εκ τούτου η ελεγκτική αρχή φέρει το βάρος
της απόδειξης της παράβασης, η έλλειψη τεχνικού δελτίου υποστήριξης ουδόλως αποδεικνύει την
επικαλούμενη εικονικότητα των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών του προσφεύγοντος στην επιχείρηση «
Α.Ε.» - Α.Φ.Μ , για την οποία (εικονικότητα) δεν διενεργήθηκαν άλλες ελεγκτικές επαληθεύσεις, με αναφορά
συγκεκριμένων συνθηκών και περιστατικών, ώστε με συνεκτίμηση του συνόλου των στοιχείων και όχι
μεμονωμένα του καθενός, να συνάγεται με ασφάλεια και βεβαιότητα το πόρισμα στο οποίο η ελεγκτική
αρχή κατέληξε, ότι δηλαδή, οι συναλλαγές για τις οποίες είχαν εκδοθεί τα αντίστοιχα τιμολόγια ήταν
εικονικές.
Κατά συνέπεια, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος περί πλημμελούς ελέγχου και αιτιολογίας, έχει νομικό
έρεισμα και γίνεται αποδεκτός, παρελκούσης ως αλυσιτελούς της εξέτασης του έτερου προβαλλόμενου
λόγου.
Αποφασίζουμε
την αποδοχή της από 30/06/2020 και με αριθ. πρωτ ενδικοφανούς προσφυγής του, με Α.Φ.Μ , και
συγκεκριμένα, την ακύρωση της υπ' αριθ /15.06.2020 πράξης επιβολής προστίμου άρθρου 7 παρ. 3
ν.4337/2015, διαχειριστικής περιόδου 01/01/2012 - 31/12/2012, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Δ'
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Οριστική φορολογική υποχρέωση - καταλογιζόμενο ποσό / πρόστιμο με βάση την παρούσα απόφαση:
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Η υπ' αριθ /15.06.2020 πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 7 παρ.3 ν.4337/2015 διαχειριστικής περιόδου
01/01/2012 - 31/12/2012
ΑΝΑΛΥΣΗ
Πρόστιμο

Βάσει ελέγχου

Βάσει της παρούσας απόφασης

Διαφορά απόφασης - ελέγχου

1.200,00€

0,00€

-1.200,00€

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στον
υπόχρεο.
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.

ΣτΕ 1328/2020
Έκπτωση δαπανών φαρμακευτικών επιχειρήσεων για συμμετοχή σε συνέδρια στο
εσωτερικό ή στο εξωτερικό και για οργάνωση και παρουσίαση εκδηλώσεων.
18 Μαιου 2020
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 29 Ιανουαρίου 2020, με την εξής σύνθεση: Μ. Πικραμένος,
Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση της Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Β.
Πλαπούτα, Α. Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη, Σύμβουλοι, Γ. Φλίγγου, Χρ. Νέγρης, Πάρεδροι. Γραμματέας η Κ.
Ανδρέου.
Για να δικάσει την από 1 Νοεμβρίου 2011 αίτηση:
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «.................», που εδρεύει στην ......................, η οποία παρέστη
με τη δικηγόρο Ασπασία Μάλλιου (Α.Μ. 15587), που τη διόρισε με ειδικό πληρεξούσιο,
κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με την Αναστασία Βασιλείου, Πάρεδρο του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους.
Με την αίτηση αυτή η αναιρεσείουσα εταιρεία επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ’ αριθμ. 1289/2011 απόφαση του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Συμβούλου Α. Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη.
Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε την πληρεξούσια της αναιρεσείουσας εταιρείας, η οποία ανέπτυξε και
προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους αναιρέσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και την
εκπρόσωπο του Υπουργού, η οποία ζήτησε την απόρριψή της.
Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφθηκε κατά τον Νόμο
1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, για την άσκηση της οποίας έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο
(1179696-7/2011 και 3017677/2011 διπλότυπα είσπραξης Α΄ σειράς), ζητείται η αναίρεση της 1289/2011
απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Με την τελευταία αυτή απόφαση έγινε εν μέρει δεκτή έφεση

182 ///www.solcrowe.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

της αναιρεσείουσας εταιρείας κατά της 1665/2009 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, η
οποία μεταρρυθμίσθηκε και τροποποιήθηκε το ............. φύλλο ελέγχου φόρου εισοδήματος, του
Προϊστάμενου του Εθνικού Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΘ.Ε.Κ.), διεγράφη ποσό 177.591.682 δρχ. από τις
λογιστικές διαφορές διαχειριστικής χρήσης 1.1.-31.12.2000 ποσού 2.913.936.403 δρχ., όπως το ποσό αυτό
είχε προσδιορισθεί με την πρωτόδικη απόφαση, προσδιορίσθηκε δε το φορολογητέο εισόδημα της
αναιρεσείουσας για το οικονομικό έτος 2001 σε 5.003.216.973 δρχ. ή 14.682.955,17 ευρώ.
2. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 3 και 4 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), όπως οι παράγραφοι αυτές
αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 12 παρ. 1 του ν. 3900/2010 (Α΄ 213), και, περαιτέρω, η παρ. 3 με το
άρθρο 15 παρ. 2 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), προκειμένου να ασκηθεί παραδεκτώς αίτηση αναιρέσεως με
χρηματικό αντικείμενο άνω των 40.000 ευρώ, απαιτείται με το εισαγωγικό δικόγραφο να προβάλλεται, με
ειδικούς και συγκεκριμένους ισχυρισμούς, ότι τίθεται συγκεκριμένο νομικό ζήτημα, ήτοι ζήτημα ερμηνείας
διατάξεως νόμου ή γενικής αρχής του ουσιαστικού ή δικονομικού δικαίου, η οποία είναι κρίσιμη για την
επίλυση της διαφοράς που άγεται ενώπιον του Δικαστηρίου, και ότι ως προς το ζήτημα αυτό είτε δεν
υπάρχει νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας ή υπάρχει αντίθεση της προσβαλλομένης αποφάσεως
προς τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ή άλλου ανωτάτου δικαστηρίου είτε προς ανέκκλητη
απόφαση διοικητικού δικαστηρίου (ΣτΕ 623/2016 7μ., ΣτΕ 2598/2015 7μ., ΣτΕ 3964/2014 7μ.). Ως τέτοια
νομολογία νοείται η διαμορφωθείσα επί αυτού τούτου του κρίσιμου νομικού ζητήματος και όχι επί αναλόγου
ή παρομοίου (ΣτΕ 4163/2012 7μ., ΣτΕ 3135/2014 7μ. κ.ά.). Εξάλλου, η αντίθεση σε υπάρχουσα νομολογία
πρέπει να μην αναφέρεται σε ζητήματα αιτιολογίας ή εκτίμησης αποδείξεων, συνδεόμενα με το πραγματικό
της εκάστοτε κρινόμενης υποθέσεως, αλλά να αφορά αποκλειστικά την ερμηνεία διατάξεως νόμου ή γενικής
αρχής, δυναμένης να έχει γενικότερη εφαρμογή, ανεξαρτήτως εάν αυτή η ερμηνεία διατυπώνεται στη
μείζονα ή στην ελάσσονα πρόταση του δικανικού συλλογισμού της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης (ΣτΕ
1779/2017, 1575-7, 4183/2015, 1015-6, 2942-54/2014 κ.ά.).
3. Επειδή, η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως, το χρηματικό αντικείμενο της οποίας υπερβαίνει το ποσό των
40.000 ευρώ, όπως προκύπτει από το προσκομισθέν από 26.9.2011 σημείωμα προσδιορισμού
φορολογικής διαφοράς του Προϊσταμένου Δ.Ε.Κ. Αθηνών, κατατέθηκε την 1.11.2011 και, επομένως,
διέπεται από τις προαναφερθείσες διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 53 του π.δ/τος 18/1989, όπως
ισχύουν.
4. Επειδή, από την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση προκύπτουν τα εξής: Η αναιρεσείουσα ανώνυμη
εμπορική και βιομηχανική εταιρεία με αντικείμενο εργασιών την εισαγωγή, παραγωγή και εμπορία ..........,
τηρούσε βιβλία και στοιχεία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., από τα οποία προέκυψε φορολογητέο εισόδημα
2.285.112.770 δραχμών, το οποίο δηλώθηκε με την δήλωση φορολογίας εισοδήματος, οικονομικού έτους
2001. Τα βιβλία της αναιρεσείουσας εταιρείας κρίθηκαν ακριβή, δαπάνες της όμως, ποσού 2.983.901.939
δραχμών, δεν αναγνωρίσθηκαν για έκπτωση και προστέθηκαν από τη φορολογική αρχή ως λογιστικές
διαφορές στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού της ένδικης χρήσης ποσού 2.183.705.212 δρχ. και στις
λογιστικές διαφορές της δήλωσής της 142.173.965 δραχμών, εκδόθηκε δε το 814/2003 φύλλο ελέγχου
φόρου εισοδήματος, οικονομικού έτους 2001. Με το τελευταίο, προσδιορίσθηκε το φορολογητέο εισόδημα
της αναιρεσείουσας, μετά από προσθήκη των πιο πάνω λογιστικών διαφορών, που προέκυπταν από τα
βιβλία της, σε 5.250.774.191 δραχμές, έναντι του δηλωθέντος ποσού 2.285.112.770 δραχμών και
καταλογίσθηκε σε βάρος της υπόλοιπο κύριου φόρου, ποσού 1.633.527.072 δραχμών και πρόσθετος
φόρος ποσοστού 66% επί του παραπάνω φόρου, λόγω ανακριβούς δήλωσης. Κατά του προαναφερόμενου
φύλλου ελέγχου η αναιρεσείουσα άσκησε προσφυγή, με την οποία, μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι η
καταβολή από μέρους της των ένδικων δαπανών ήταν νόμιμη, ακόμα και αν δεν ακολουθήθηκε η
προβλεπόμενη από τη φαρμακευτική νομοθεσία διαδικασία, ως στηριζόμενη σε νόμιμα παραστατικά του
ΚΒΣ. Η προσφυγή της αναιρεσείουσας εταιρείας έγινε εν μέρει δεκτή με την πρωτόδικη απόφαση και
μεταρρυθμίσθηκε το φύλλο ελέγχου, αφού, μεταξύ άλλων, ερμηνεύθηκε ως εξής η διάταξη του άρθρου 35
παρ. 1 του ν.δ. 3323/1955, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 31 παρ.1 του ν. 2238/1994: «4. […] από τις
ως άνω διατάξεις προβλέπεται η έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα επιχειρήσεως, μεταξύ άλλων, των
γενικών εξόδων διαχειρίσεως, ήτοι δαπάνες, οι οποίες, ενόψει του σκοπού για τον οποίο διατίθενται και των
εκάστοτε ειδικών συνθηκών, συμβάλλουν στη διεύρυνση των εργασιών και στην αύξηση του εισοδήματος
της επιχειρήσεως, άλλως, στην εν γένει βελτίωση της αποδόσεώς της […], και πάντως, πρωτίστως δεν
καταβάλλονται σε εξυπηρέτηση παράνομων πράξεων στο πλαίσιο της οικονομικής αποστολής της
επιχειρήσεως, ήτοι πράξεων που αντιβαίνουν σε διαδικαστική ή ουσιαστική διάταξη νόμου, ακόμη και αν ο
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νόμος αυτός δεν εισάγει φορολογικές ρυθμίσεις […]». Βάσει της ως άνω ερμηνείας, απορρίφθηκαν οι
αιτιάσεις της αναιρεσείουσας ως προς την προσθήκη λογιστικών διαφορών που αφορούσαν δαπάνες
διοργάνωσης, χορηγίας και φιλοξενίας σε συνέδρια, σεμινάρια και παρόμοιες εκδηλώσεις, με την αιτιολογία
ότι δεν τηρήθηκαν, κατά τη διενέργειά τους, οι διατάξεις της Α6/10.983/84/15.1.1985 απόφασης του
Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας. Με την έφεσή της η αναιρεσείουσα προέβαλε, μεταξύ άλλων, ότι ακόμα και
αν δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται από τη φαρμακευτική νομοθεσία, η έκπτωση των
δαπανών (διοργάνωσης συνεδρίων και συμμετοχής ιατρών και άλλων προσώπων σε συνέδρια στο
εσωτερικό και το εξωτερικό, διαμονής, φιλοξενίας δώρων και λοιπών εξόδων των παραπάνω προσώπων
και δαπανών εντύπων των ιατρικών συνεδρίων και λοιπών εκδηλώσεων) έπρεπε να γίνει δεκτή, διότι η
διενέργεια των εν λόγων δαπανών από μέρους της ήταν νόμιμη, πραγματική και εκκαθαρισμένη και
στηρίζεται σε νόμιμα παραστατικά του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Όπως αναφέρεται δε στην
αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, η αναιρεσείουσα επικαλέσθηκε και προσκόμισε το 1064346/1328/ΔΕ-Α/4-72003 έγγραφο του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο εστάλη σε απάντηση έγγραφου
ερωτήματός της προς την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου ως προς τη φορολογική αντιμετώπιση των
εν λόγω δαπανών, στο οποίο, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι: «Οι παραπάνω αποφάσεις ρυθμίζουν θέματα
που άπτονται της φαρμακευτικής ιδίως νομοθεσίας …, χωρίς στις αποφάσεις αυτές να γίνεται αναφορά σε
προϋποθέσεις αναγνώρισης των δαπανών των φαρμακευτικών επιχειρήσεων από φορολογικής πλευράς ...
Συνεπώς, για την αναγνώριση των δαπανών των παραπάνω επιχειρήσεων από φορολογικής πλευράς,
συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι κείμενες φορολογικές διατάξεις ... Ειδικά δε σε ότι αφορά τις πιο πάνω
δαπάνες οικονομικής ενίσχυσης ιατρικών και λοιπών επιστημονικών εκδηλώσεων, η έλλειψη έγκρισης από
τον ΕΟΦ δεν αποτελεί από μόνη της λόγο μη φορολογικής αναγνώρισης. Ευνόητο βέβαια είναι ότι σε κάθε
περίπτωση τα οριζόμενα από τις ανωτέρω αποφάσεις μπορεί να συνεκτιμούνται κατά τους
διενεργούμενους φορολογικούς ελέγχους, ιδίως σε ό,τι αφορά τα προβλεπόμενα από αυτές ανώτατα όρια
δαπανών». Με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, έγινε εν μέρει δεκτή η έφεση της αναιρεσείουσας και το
δικάσαν δικαστήριο, επικύρωσε, μεταξύ άλλων, την προαναφερόμενη ερμηνευτική κρίση της πρωτόδικης
απόφασης ως προς τις προς έκπτωση δαπάνες, κρίνοντας (σκ. 4 της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης) ότι
οι τελευταίες πρέπει να «μην καταβάλλονται σε εξυπηρέτηση παράνομων πράξεων στο πλαίσιο της
οικονομικής αποστολής της επιχείρησης, δηλαδή πράξεων που αντιβαίνουν σε διαδικαστική ή ουσιαστική
διάταξη νόμου, ακόμη κι αν ο νόμος αυτός δεν εισάγει φορολογικές ρυθμίσεις». Περαιτέρω, το δικάσαν
δικαστήριο ερμηνεύοντας τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.δ. 96/1973, όπως ισχύουν μετά την
αντικατάστασή τους από τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 1316/1983, της Α6/10983/1985
Απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και της ΚΥΑ Υ6Α/776 του 1993, έκρινε ότι επιτρέπεται η
κάλυψη από φαρμακευτικές εταιρείες των εξόδων φιλοξενίας ιατρών που συμμετέχουν σε συνέδρια στο
εσωτερικό ή το εξωτερικό, τα οποία διοργανώνονται ή χρηματοδοτούνται από τις ίδιες και ότι εξακολουθεί
να ισχύει η υποχρέωση των οργανωτών ή χορηγών ιατρικών συνεδρίων και εκδηλώσεων για λήψη
προηγούμενης άδειας έγκρισης από τον ΕΟΦ (σκ. 10 και 17 της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης). Εν
συνεχεία, το δικάσαν δικαστήριο, εξετάζοντας τις λογιστικές διαφορές, για την αποδοχή της προσθήκης των
οποίων από το πρωτόδικο δικαστήριο η αναιρεσείουσα εταιρεία προέβαλε λόγους εφέσεως, έκρινε ότι
ορθώς προστέθηκαν οι αφορώσες: α) ποσό 383.890.498 δρχ., το οποίο αφορά δαπάνες για διοργάνωση
συνεδρίων στο εσωτερικό και το εξωτερικό και τη συμμετοχή σ’ αυτά ιατρών και άλλων προσώπων,
διαμονή, φιλοξενία, παροχή δώρων και λοιπά έξοδα των παραπάνω προσώπων και σε έντυπα των
ιατρικών συνεδρίων και λοιπών εκδηλώσεων (λογαριασμός 64.02.05.000 «Έξοδα ιατρικών συνεδρίων,
δεξιώσεων και άλλων εκδηλώσεων»), ως προς μεν ποσό 290.696.555 δρχ. με την αιτιολογία ότι η
αναιρεσείουσα δεν επικαλέσθηκε ούτε προσκόμισε τα φορολογικά στοιχεία που απεικονίζουν αυτές, ούτε
απέδειξε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου για έκπτωσή τους, ως προς δε ποσό δαπανών
93.193.943, για τις οποίες προσκομίσθηκαν τιμολόγια, με την αιτιολογία ότι δεν ήταν παραγωγικές, καθώς
διενεργήθηκαν χωρίς να τηρηθούν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Α6/10.983/84/15.1.1985
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, β) ποσό 575.769.563 δρχ., που αφορά δαπάνες κάλυψης
συμποσίων, συνεδρίων και λοιπών εκδηλώσεων, συμμετοχές, γεύματα, δείπνα, διαμονή σε ξενοδοχεία,
εισιτήρια, δώρα, ενοικίαση αιθουσών ιατρικών επιστημονικών εταιρειών, νοσοκομείων, συλλόγων, ιατρών,
καθώς επίσης και εκδηλώσεις που οργάνωσε η ίδια η αναιρεσείουσα για την προβολή και διαφήμιση
φαρμάκων της (λογαριασμός 64.02.14.000 «Ιατρικά συμπόσια»), ως προς μεν ποσό 352.941.493 δρχ. με
την αιτιολογία ότι η αναιρεσείουσα δεν επικαλέσθηκε ούτε προσκόμισε τα φορολογικά στοιχεία που
απεικονίζουν αυτές, ούτε απέδειξε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου για έκπτωσή τους, ως προς
δε δαπάνες ποσού 222.828.070 δρχ., για τις οποίες προσκομίσθηκαν τιμολόγια, με την αιτιολογία ότι δεν
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ήταν παραγωγικές, καθώς διενεργήθηκαν χωρίς να τηρηθούν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην
Α6/10.983/84/15.1.1985 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, γ) δαπάνες ποσού 247.766.139
δρχ., για κάλυψη εξόδων υπαλλήλων της για τη συμμετοχή τους σε ιατρικά συνέδρια, συμπόσια και
διάφορες άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις καθώς και εξόδων ιατρών και τρίτων προσώπων, που δεν έχουν
σχέση με την αναιρεσείουσα, και αφορούν συμμετοχές σε συνέδρια, εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχεία,
γεύματα, δείπνα και λοιπά έξοδα, που έγιναν κατά τη διάρκεια ιατρικών συνεδρίων, συμποσίων και λοιπών
εκδηλώσεων στο εσωτερικό της Χώρας (λογαριασμός 64.01.00.000 «Έξοδα ταξιδιών εσωτερικού»), ως
προς μεν ποσό 199.183.745 δρχ. με την αιτιολογία ότι η αναιρεσείουσα δεν επικαλέσθηκε ούτε προσκόμισε
τα φορολογικά στοιχεία που απεικονίζουν αυτές, ούτε απέδειξε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου
για έκπτωσή τους, ως προς δε δαπάνες ποσού 48.582.394 δρχ. για τις οποίες προσκομίσθηκαν τιμολόγια,
με την αιτιολογία ότι δεν ήταν παραγωγικές, καθώς διενεργήθηκαν χωρίς να τηρηθούν οι προϋποθέσεις
που προβλέπονται στην Α6/10.983/84/15.1.1985 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, δ) δαπάνες
ποσού 934.731.504 δρχ. για κάλυψη εξόδων ιατρών και λοιπών προσώπων, που δεν έχουν σχέση με την
αναιρεσείουσα, όπως συμμετοχές σε συνέδρια εξωτερικού, εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχεία, γεύματα,
δείπνα, δώρα, κ.λπ., κατά τη διάρκεια των συνεδρίων και λοιπών εκδηλώσεων που έγιναν στο εξωτερικό
καθώς και εξόδων υπαλλήλων της κατά τη συμμετοχή τους σε ιατρικά συνέδρια και επιστημονικές
εκδηλώσεις στο εξωτερικό, όπως εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχεία, γεύματα, κ.λπ (λογαριασμός
64.01.01.000 «Έξοδα ταξιδιών εξωτερικού») ως προς μεν ποσό 499.874.822 δρχ. με την αιτιολογία ότι η
αναιρεσείουσα δεν επικαλέσθηκε ούτε προσκόμισε τα φορολογικά στοιχεία που απεικονίζουν αυτές, ούτε
απέδειξε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου για έκπτωσή τους, ως προς δε δαπάνες ποσού
434.856.682 δρχ., για τις οποίες προσκομίσθηκαν τιμολόγια, με την αιτιολογία ότι δεν ήταν παραγωγικές,
καθώς διενεργήθηκαν χωρίς να τηρηθούν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Α6/10.983/84/
15.1.1985 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και ε) δαπάνες ποσού 197.447.964 δρχ. για
φιλοξενία ιατρών, σε πολλές περιπτώσεις μαζί με τα μέλη των οικογενειών τους, όπως δείπνα σε πολυτελή
εστιατόρια, ταβέρνες, κέντρα διασκέδασης, καφέ – μπαρ, δώρα κ.λπ. (λογαριασμός 64.02.06.000 «Έξοδα
υποδοχής και φιλοξενίας») ως προς μεν ποσό 192.948.911 δρχ.. με την αιτιολογία ότι η αναιρεσείουσα δεν
επικαλέσθηκε ούτε προσκόμισε τα φορολογικά στοιχεία που απεικονίζουν αυτές, ούτε απέδειξε ότι
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου για έκπτωσή τους, ως προς δε δαπάνες ποσού 4.499.053 δρχ., για
τις οποίες προσκομίσθηκαν τιμολόγια, με την αιτιολογία ότι δεν ήταν παραγωγικές, καθώς διενεργήθηκαν
χωρίς να τηρηθούν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Α6/10.983/84/15.1.1985 απόφαση του
Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας. Ειδικότερα, η αιτιολογία του δικάσαντος δικαστηρίου για την απόρριψη των
δαπανών που κρίθηκαν ότι δεν ήταν παραγωγικές, καθώς διενεργήθηκαν χωρίς να τηρηθούν οι
προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Α6/10.983/84/15.1.1985 απόφαση του Υπουργού Υγείας και
Πρόνοιας σχετικώς με τη διοργάνωση ή χρηματοδότηση συνεδρίων και επιστημονικών εκδηλώσεων από
τις φαρμακευτικές εταιρείες, τη φιλοξενία προσώπων και τη χορήγηση δώρων από αυτές [βλ. αναλυτικώς
τις σχετικές κρίσεις στις σκέψεις 17 και 20 (παρ. 1 έως 5) της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης] είναι η εξής:
Δεν υφίσταται ταυτότητα ρυθμιστικού πεδίου μεταξύ των επίμαχων διατάξεων της προγενέστερης εθνικής
νομοθεσίας (ν. 1316/1983 και υ.α. Α6/10.983/84/15.1.1985) και της Οδηγίας 92/28/ΕΟΚ, όπως αυτή
μεταφέρθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με την κ.υ.α. Υ6α/776/23.6.1993) και, ως εκ τούτου, απαιτείται
προηγούμενη έγκριση από τον Ε.Ο.Φ. για τη χρηματοδότηση συνεδρίων και εκδηλώσεων από
φαρμακευτικές επιχειρήσεις. Περαιτέρω δε, κρίθηκε ότι προκειμένης κάλυψης των δαπανών της
συμμετοχής ιατρών σε συνέδρια και επιστημονικές εκδηλώσεις και της φιλοξενίας αυτών από
φαρμακευτικές επιχειρήσεις απαιτείται η συμμετοχή των τελευταίων (φαρμακευτικών επιχειρήσεων) στην
οργάνωση ή χρηματοδότηση των συνεδρίων και επιστημονικών εκδηλώσεων αυτών. Με την ίδια απόφαση,
έγιναν δεκτοί ή εν μέρει δεκτοί λόγοι εφέσεως της αναιρεσείουσας αφορώντες λοιπές λογιστικές διαφορές,
ήτοι: έξοδα ψυχαγωγίας προσωπικού, έξοδα επιμόρφωσης προσωπικού, παροχές και έξοδα προσωπικού,
αμοιβές γραφείων επιλογής προσωπικού, τηλεφωνικά/ τηλεγραφικά, τηλεφωνικά/έξοδα κινητής τηλεφωνίας,
ενοίκια μεταφορικών μέσων, εξωτερικές επαγγελματικές υπηρεσίες και μεταρρυθμίσθηκε αναλόγως η
πρωτόδικη απόφαση, απορρίφθηκαν δε οι προβαλλόμενοι λόγοι που αφορούσαν δαπάνες για φιλμ, έξοδα
προβολής και δημοσίων σχέσεων, έξοδα προβολής και διαφήμισης, συνδρομές –επιστημονικά βιβλία,
έντυπο υλικό, αγορές βιβλίων, συνέδρια πωλητών,) είτε ως αφορώσες μη παραγωγικού χαρακτήρα
δαπάνες ή ως εν όλω ή εν μέρει αναπόδεικτες.
5. Επειδή, με τον πρώτο λόγο αναιρέσεως, η αναιρεσείουσα υποστηρίζει ότι είναι εσφαλμένη η κρίση του
δικάσαντος δικαστηρίου περί ισχύος των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 6 του ν.δ. 96/1973 (όπως αυτές
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αντικαταστάθηκαν από τη διάταξη του άρθρου 31 παρ. 3 του ν. 1316/1983) και των παρ. 4 και 5 του
άρθρου 2 της Α6/10.983/84/ 15.1.1985 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας μετά την έκδοση της
Οδηγίας 92/28/ΕΟΚ και της Α6/10.983/84/15.1.1985 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας. Προς
θεμελίωση δε του παραδεκτού της προβολής του ανωτέρω λόγου αναιρέσεως, κατά το άρθρο 53 παρ. 4
του π.δ. 18/989, προβάλλεται ότι δεν υπάρχει νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα τιθέμενα
με αυτόν νομικά ζητήματα, τα οποία συνίστανται στο εάν: α) υπάρχει ταυτότητα ρυθμιστικού πεδίου μεταξύ
των επίμαχων διατάξεων της προγενέστερης εθνικής νομοθεσίας (ν. 1316/1983 και υ.α.
Α6/10.983/84/15.1.1985) και της Οδηγίας 92/28/ΕΟΚ, όπως αυτή μεταφέρθηκε στην ελληνική έννομη τάξη
με την κ.υ.α. Υ6α/776/23.6.1993), β) η απαίτηση προηγούμενης έγκρισης από τον Ε.Ο.Φ. για τη
χρηματοδότηση συνεδρίων από φαρμακευτικές επιχειρήσεις αφορά και τα συνέδρια που διεξάγονται στο
εξωτερικό, γ) η κάλυψη των δαπανών της συμμετοχής ιατρών σε συνέδρια και της φιλοξενίας αυτών από
φαρμακευτικές επιχειρήσεις προϋποθέτει τη συμμετοχή τους στην οργάνωση ή χρηματοδότηση των
συνεδρίων και δ) για την κάλυψη των ως άνω δαπανών απαιτείται ιδιαίτερη προέγκριση από τον Ε.Ο.Φ.,
πέραν εκείνης που χορηγείται για την οργάνωση ή χρηματοδότηση του συνεδρίου. Εξάλλου, το
αναιρεσίβλητο Ελληνικό Δημόσιο, υποστηρίζει με το υπόμνημά του ότι οι επικαλούμενες από την
αναιρεσείουσα ως άνω διατάξεις δεν αποτελούν διατάξεις φορολογικού νόμου και δεν θεσπίζουν ως εκ
τούτου προϋποθέσεις για την αναγνώριση εκπτώσεως δαπάνης, οι οποίες τίθενται αποκλειστικά από τη
φορολογική νομοθεσία.
6. Επειδή, το άρθρο 31 παρ. 1 του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 2238/1994 (Α΄ 151) Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος, το οποίο εφαρμόζεται, κατ’ άρθρο 105 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα, και στις
ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, ορίζει ότι το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων, που τηρούν επαρκή και
ακριβή βιβλία και στοιχεία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, εξευρίσκεται λογιστικώς με
έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, μεταξύ άλλων, των γενικών εξόδων διαχείρισης (περ. α) και των
ποσών των δαπανών των διαφημίσεων που βαρύνουν την επιχείρηση κατά το έτος της έκδοσης του
προβλεπόμενου φορολογικού στοιχείου (περ. ιδ).
Εξάλλου, κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων, ως γενικά έξοδα διαχείρισης νοούνται οι παραγωγικές
γενικά δαπάνες της επιχείρησης, δηλαδή οι δαπάνες οι οποίες, εν όψει του σκοπού για τον οποίον
διατίθενται και των εκάστοτε ειδικών συνθηκών, συμβάλλουν, κατά βάση, στη διεύρυνση των εργασιών της
επιχείρησης και στην αύξηση του εισοδήματός της (ΣτΕ 1180/2019, 2188/2017, 2273/2015) δεν επιτρέπεται
δε στη φορολογική αρχή και στα διοικητικά δικαστήρια να ελέγχουν τη σκοπιμότητα και το προσήκον μέτρο
των δαπανών αυτών (ΣτΕ 2963/2013).
Κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση της έκπτωσης
δαπανών φαρμακευτικής επιχείρησης όπως έξοδα συμμετοχής, μετακίνησης, διαμονής, διατροφής
ατόμων ασχολούμενων επαγγελματικά με την υγεία σε συνέδρια στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό
και για οργάνωση και παρουσίαση εκδηλώσεων, τίθενται από το άρθρο 31 του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος και την εν γένει φορολογική νομοθεσία και όχι από διατάξεις νόμων που δεν είναι
φορολογικοί, όπως οι εφαρμοσθείσες εν προκειμένω διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν.
1316/1983 και της ΥΑ Α6/10983/1985, στις οποίες δεν παραπέμπουν διατάξεις της φαρμακευτικής
νομοθεσίας (πρβλ. ΣτΕ 1512/2013, με την οποία κρίθηκε ότι οι προϋποθέσεις αναγνωρίσεως προς
έκπτωση δαπάνης αμοιβής μελών διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας τίθενται
αποκλειστικά από τη φορολογική νομοθεσία και όχι από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, ΣτΕ
1791/2003, με επάλληλη αιτιολογία της οποίας κρίθηκε ότι η νομοθετική πρόβλεψη περί ανωτάτων ορίων
δαπανών προωθήσεως των φαρμακευτικών επιχειρήσεων δεν εισάγει φορολογική ρύθμιση, ώστε να
θεωρηθεί αποκλίνουσα από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ΣτΕ 4039/1999, με την
οποία κρίθηκε νόμιμη η έκπτωση δαπάνης καταβολής αύξησης μισθού, ανεξαρτήτως αν η διαδικασία
απόφασης περί αύξησης ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1920, ΣτΕ 3066/1979 με την οποία
κρίθηκε ότι δεν συγχωρείται απόκλιση από το φορολογικό νόμο δια καταστατικού ανωνύμου εταιρείας).
7. Επειδή, περαιτέρω, οι λοιποί προβαλλόμενοι λόγοι αναιρέσεως αφορώντες παράβαση ουσιώδους τύπου
της διαδικασίας, ήτοι την ύπαρξη ελαττωμάτων περί την αιτιολογία της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως,
καθώς και παραβάσεις των περί αποδείξεως κανόνων, είναι απορριπτέοι ως απαράδεκτοι, δεδομένου ότι
δεν προβλήθηκαν λόγοι θεμελιώνοντες την παραδεκτή προβολή τους βάσει των διατάξεων του άρθρου 53
παρ. 3 και 4 του Π.Δ.18/1989, όπως ισχύουν.
8. Επειδή, κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως.
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Διάταύτα
Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως.
Διατάσσει την κατάπτωση του καταβληθέντος παραβόλου.
Επιβάλλει σε βάρος της αναιρεσείουσας τη δικαστική δαπάνη του Δημοσίου, η οποία ανέρχεται σε
τετρακόσια εξήντα (460) ευρώ.
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 5 Φεβρουαρίου 2020 και στις 18 Μαΐου 2020 και η απόφαση
δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 24ης Ιουνίου του ίδιου έτους.
Ο Προεδρεύων ΑντιπρόεδροςΗ Γραμματέας
Μ. Πικραμένος Κ. Ανδρέου
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ΣΤ. ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
e-ΕΦΚΑ Γενικό Έγγραφο 334389/7/12/2020 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση
Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια περιοχών που
επλήγησαν από φυσικές καταστροφές
Αθήνα 7/12/2020
Στα πλαίσια στήριξης, ανακούφισης και διευκόλυνσης των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που
έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή
άλλες φυσικές καταστροφές, εκδόθηκαν οι ακόλουθες ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών και μεταφορών:
1) με την αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ. - Κ.Ε. 9483/ΠΕ/Α325/9-10-2020 (ΦΕΚ 4564/Β715-10-2020, φεκ 4615/Β720-102020 (διόρθωση), ΑΔΑ: ΨΙΘΟ465ΧΘΞ-49Ο) Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία οριοθετήθηκαν
περιοχές του Δήμου Σερρών της Περιφερειακής ενότητας Σερρών, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ως πληγείσες από φυσική καταστροφή (πλημύρες της 21ης Ιουνίου 2020).
2) με την αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8046/ΠΕ/A325/09-10-2020 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
4560/Β/15.10.2020, ΑΔΑ: ΨΠ3Ψ465ΧΘΞ-Ο60), οριοθετήθηκαν περιοχές των Δήμων Καστοριάς και
Νεστορίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως πληγείσες από
φυσική καταστροφή (χαλαζόπτωση 17ης Αυγούστου 2020).
3) με την αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ. - Κ.Ε./9123/Α325/09-10-2020 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4577/Β/16-102020, ΑΔΑ:9Η98465ΧΘΞ-17Κ), οριοθετήθηκαν περιοχές του Δήμου Θέρμης της Περιφερειακής Ενότητας
Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως πληγείσες περιοχές από φυσική καταστροφή (
πλημμύρες της 21ης Μαίου 2020 ).
4) με την αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ. - Κ.Ε./12311/Α325/01-09-2020 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3905/Β/14-092020, ΑΔΑ:Ω0Ν5465ΧΘΞ-4ΡΣ), οριοθετήθηκαν περιοχές του Δήμου Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας
Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως πληγείσες περιοχές από φυσική καταστροφή ( πλημμύρα και
χαλαζόπτωση της 15ης & 16ης Νοεμβρίου 2017 ).
5) με την αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ. - Κ.Ε./οικ.6632/Α325/01-09-2020 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3834/Β79-092020, ΑΔΑ:Α65ΞΩ465ΧΘΞ-ΥΒ4), οριοθετήθηκαν περιοχές του Δήμου Αλεξανδρούπολης της
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ως πληγείσες
περιοχές από φυσική καταστροφή ( πλημμύρα και χαλαζόπτωση της 10ης Ιουλίου 2019).
6) με την αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ. - Κ.Ε./3352/Α325/11-08-2020 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3499/Β/24-082020, ΑΔΑ:Ψ2ΖΝ465ΧΘΞ-0ΨΣ), οριοθετήθηκαν περιοχές του Δήμου Καλαμάτας της Περιφερειακής
Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως πληγείσες περιοχές από φυσική καταστροφή
(ανεμοστρόβιλοι της 24ης Σεπτεμβρίου & 4ης Νοεμβρίου 2019).
7) με την αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./26169/Α325/27.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 5293/Β/1-122020, ΑΔΑ:ΩΕΕΞ465ΧΘΞ-86Σ), οριοθετήθηκαν οι Περιφερειακές Ενότητες Σάμου, Ικαρίας της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου ως πληγείσες περιοχές από φυσική καταστροφή ( σεισμός της 30ης Οκτωβρίου 2020 ).
Σε ότι αφορά στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει εκδώσει την Υ.Α. Φ14/οικ.333/6-3-1998
(Φ.Ε.Κ.Β'272), κατ' εξουσιοδότηση της διάταξης του αρ. 8 παρ. 1 του Ν .2556/1994 (Φ.Ε.Κ. Α' 196), όπως
αντικαταστάθηκε από την παρ.2 του αρ. 4 του Ν.2556/1997 (ΦΕΚ Α' 270), όπως ισχύει.
Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, για τις αποδεδειγμένα πληγείσες επιχειρήσεις, εργοδότες ή
ασφαλισμένους, που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές που
πλήττονται από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές,
προβλέπονται οι εξής διευκολύνσεις:
1. Κεφαλαιοποίηση, των καθυστερούμενων μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής
μήνα, ασφαλιστικών εισφορών (μετά των προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών
επιβαρύνσεων).
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2. Αναστολή καταβολής τρεχουσών εισφορών για 6 μήνες, αρχής γενομένης από την 1η του μήνα κατά τον
οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών ή άλλων
προσαυξήσεων).
3. Οι ανωτέρω εισφορές εξοφλούνται σε 12-24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την 1η του
επομένου μήνα εκείνου κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή.
Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων και εφαρμογή των οδηγιών των
Γενικών Εγγράφων Γ.Ε. Ε33/76/06-05-1998, Γ.Ε. Ε33/1134/1.7.2016 (τ. Ι.ΚΑ. - Ε.Τ.Α.Μ.) και
ΔΙΕΣΦΜΜ/1033/1267173/2017 (Intranet ΕΦΚΑ).
Της παρούσας να λάβει γνώση το προσωπικό των υπηρεσιών αρμοδιότητας σας.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

e-ΕΦΚΑ Γενικό Έγγραφο 338446/17.12.2020
Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων
από 01/2021 έως 12/2021, Δ.Π./2021, Δ.Χ./2021
Αθήνα 17/12/2020
ΣΧΕΤ.: Οι υπ' αριθμ. 14/2013 και 10/2020 Εγκύκλιοι και το υπ' αριθμ. 248964/08.10.2020 Γ.Ε. του eΕ.Φ.Κ.Α..
Σας κοινοποιούμε Αναλυτικούς Πίνακες με τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής Α.Π.Δ., Εργοδοτών
Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων και Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ, περιόδων απασχόλησης από
Ιανουάριο έως Δεκέμβριο 2021, προς ενημέρωση των εργοδοτών/Φορέων του Δημοσίου και των
υπαλλήλων των αρμόδιων Υπηρεσιών e-Ε.Φ.Κ.Α..
Αναφορικά με την περίοδο υποβολής της Α.Π.Δ. για το Δώρο Χριστουγέννων και το Δώρο Πάσχα, ισχύουν
οι οδηγίες του με αρ. πρωτ. Ε40/535/28.7.2015 Γενικού Εγγράφου του e-Ε.Φ.Κ.Α..
ΠΙΝΑΚΑΣ Α'
ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2021-12/2021
(εκτός ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.)
ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

1/2/2021

1/3/2021

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

1/3/2021

31/3/2021

ΜΑΡΤΙΟΣ

1/4/2021

4/5/2021

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

1/5/2021

31/5/2021

ΜΑΙΟΣ

1/6/2021

30/6/2021

ΙΟΥΝΙΟΣ

1/7/2021

2/8/2021

ΙΟΥΛΙΟΣ

1/8/2021

31/8/2021

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

1/9/2021

30/9/2021

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

1/10/2021

1/11/2021

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

1/11/2021

30/11/2021

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

1/12/2021

31/12/2021

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

1/1/2022

31/1/2022
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β'
ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Α' και Β' ΒΑΘΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΩΝ 01/2021-12/2021
ΜΗΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

1/3/2021

31/3/2021

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

1/4/2021

04/05/2021

ΜΑΡΤΙΟΣ

1/5/2021

31/05/2021

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

1/6/2021

30/6/2021

ΜΑΙΟΣ

1/7/2021

2/8/2021

ΙΟΥΝΙΟΣ

1/8/2021

31/8/2021

ΙΟΥΛΙΟΣ

1/9/2021

30/9/2021

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

1/10/2021

1/11/2021

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

1/11/2021

30/11/2021

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

1/12/2021

31/12/2021

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

1/1/2022

31/1/2022

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

1/2/2022

28/2/2022

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Α. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται πάντοτε η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης των
Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) στο δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α.(www.efka.gov.gr).
Β. Το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού, υποβάλλουν τις αντίστοιχες Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ
αποκλειστικά μέσω διαδικτύου (Εγκ. 10/2020 και Γ.Ε. 248964/8-10-2020 e-Ε.Φ.Κ.Α.).
Γ. Διευκρινίζεται ότι, Ν.Π.Ι.Δ., Α.Ε. κ.λ.π. οι οποίοι για το προσωπικό που απασχολούν υποβάλλουν Α.Π.Δ.
Κοινών Επιχειρήσεων στις προθεσμίες που αναγράφονται στον Πίνακα Α', εφόσον απασχολούν
παράλληλα και προσωπικό υπαγόμενο στην Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ (π.χ. δημοσίους υπαλλήλους
αποσπασμένους κλπ.), θα υποβάλλουν Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ στις ίδιες ημερομηνίες του Πίνακα Α'.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ

e-ΕΦΚΑ Γενικό Έγγραφο 351584/29.12.2020
Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.)
προσωπικού του τ. ΤΑΠ - ΔΕΗ
Αθήνα 29/12 /2020
Σχετικα με α.π. Δ.ΕΙΣΦ.Μ./626/1516562/19.12.2018, Δ.ΕΙΣΦ.Μ. /96/604151/2019, Δ.ΕΙΣΦ.Μ./293/
763699/2019 και Δ.ΕΙΣΦ.Μ/785/1538495/23.12.2019 Γενικά Έγγραφα της Διεύθυνσης Εισφορών
Μισθωτών του e-Ε.Φ.Κ.Α.
Με τα ανωτέρω σχετικά Γενικά Εγγραφά μας παρασχέθηκαν οδηγίες για την απεικόνιση της ασφάλισης του
προσωπικού του τ. ΤΑΠ-ΔΕΗ στην Α.Π.Δ. καθώς και διαδοχικές παρατάσεις στη προθεσμία υποβολής
Α.Π.Δ. παρελθόντων ετών, λόγω του όγκου των υποβαλλόμενων στοιχείων και της πολυπλοκότητας που
παρουσιάζει η απεικόνιση των αντίστοιχων ασφαλιστικών δεδομένων.
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Λαμβάνοντας υπόψη, αφενός σχετικό αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. και αφετέρου την ανάγκη οριστικής
τακτοποίησης της εν λόγω εκκρεμότητας κρίνεται σκόπιμο να παραταθεί μέχρι και 28/04/2021 η προθεσμία
υποβολής των ΑΠΔ για το προσωπικό του τ. ΤΑΠ-ΔΕΗ μισθολογικών περιόδων από 8/2008 έως 12/2016.
O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) Δ.15/Δ'/45742/1748/11.12.2020
(ΦΕΚ Β' 5515/16-12-2020)
Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις
επιχειρήσεις -εργοδότες που εντάσσονται στο ανοιχτό πρόγραμμα εκατό χιλιάδων
(100.000) νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 12 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 υπ' αρ. οικ.39539/996/30.9.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων (Β' 4261).
3. 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) και της περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).
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. 4651/2019 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» (Α'
209).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145).
7. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» (Α' 168).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), όπως ισχύει.
9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).
10. 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).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και
Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123).
12. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805).
13. Το υπ' αρ. οικ.45554/2429/4-11-2020 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, βάσει της περ. ε της παρ. 5 του άρθρου
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24 του ν. 4270/2014 (Α' 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 (Α'
110).
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον επιβάρυνση στον
κρατικό προϋπολογισμό, πέραν των τριακοσίων σαράντα πέντε εκ. ευρώ (€345.000.000,00) επιμεριζόμενα
σε εξήντα εννέα εκατομμύρια ευρώ (€69.000.000,00) για το έτος 2020 και διακόσια εβδομήντα έξι
εκατομμύρια ευρώ (€276.000.000,00) για το έτος 2021, που βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (εφ.1033-501.0000000, ΑΠΕ 2310988001) και έχουν
περιληφθεί στην υπ' αρ. οικ.36584/1981/15-9-2020 οικονομική έκθεση που συντάχθηκε κατά την ψήφιση
της διάταξης, καθώς τα άρθρα αυτά αποτελούν διευκρίνιση διαδικαστικού χαρακτήρα,
αποφασίζουμε:
1. Για τις επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που εντάσσονται στο ανοικτό πρόγραμμα εκατό
χιλιάδων (100.000) νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α' 181)
επιδοτείται, για κάθε νέα θέση που δημιουργείται και εντάσσεται στο ανωτέρω πρόγραμμα, το σύνολο των
ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν
στα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας, για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης για τους οποίους, βάσει
γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης, βάσει της δραστηριότητας
που ασκεί το προσλαμβανόμενο στην επιδοτούμενη θέση εργασίας πρόσωπο.
Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές επιδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, για χρονικό διάστημα
έξι (6) μηνών, το οποίο αρχίζει από την ημερομηνία πρόσληψης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του
έκτου ημερολογιακού μήνα από αυτόν της πρόσληψης.
Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί των μηνιαίων αποδοχών του προσλαμβανόμενου
στην επιδοτούμενη θέση εργασίας, όπως αυτές ορίζονται στις οικείες διατάξεις της κοινωνικοασφαλιστικής
νομοθεσίας και τις καταστατικές διατάξεις των φορέων.
2. α. Για τον e-ΕΦΚΑ οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 υποβάλλουν Αναλυτική Περιοδική Δήλωση
(ΑΠΔ) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις, για κάθε μισθολογική περίοδο, με χρήση
ειδικών τύπων αποδοχών. Εκτός από τις αποδοχές των εργαζομένων καταχωρούνται οι ασφαλιστικές
εισφορές (εργοδότη και εργαζόμενου) που αντιστοιχούν στα εκάστοτε ισχύοντα πακέτα κάλυψης. Στα
σχετικά πεδία της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης καταχωρούνται τα ποσά της επιδότησης των
εργοδοτικών και εργατικών εισφορών, τα οποία ανέρχονται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) αυτών. Οι
ειδικοί τύποι αποδοχών και οδηγίες συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων των ΑΠΔ καθορίζονται από τις
αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.
β. Για τις περιπτώσεις που προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον
ΕΔΟΕΑΠ, τα ταμεία επαγγελματικής υποχρεωτικής ασφάλισης και στα ΝΠΙΔ εκ μετατροπής βάσει της παρ.
20 του άρθρου 6 του ν. 3029/2002, οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 υποβάλλουν τις αναλυτικές
καταστάσεις εισφορών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις οικείες καταστατικές τους διατάξεις, για κάθε
μισθολογική περίοδο, με χρήση ειδικών τύπων αποδοχών. Εκτός από τις αποδοχές των εργαζομένων
καταχωρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και ασφαλισμένου/ ή ασφαλισμένου). Στα σχετικά
πεδία των αναλυτικών καταστάσεων εισφορών καταχωρούνται τα ποσά της επιδότησης των εργοδοτικών
και εργατικών εισφορών, τα οποία ανέρχονται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) αυτών. Οι ειδικοί τύποι
αποδοχών και οδηγίες συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων των καταστάσεων καθορίζονται από τις
αρμόδιες υπηρεσίες του κάθε φορέα.
3. α. Για τον e-ΕΦΚΑ κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των εισφορών της οικείας μισθολογικής
περιόδου, υπολογίζεται το ύψος των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη, που
καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό σύμφωνα με την παρ. 1 της παρούσας.
Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει μέσω της επεξεργασίας των ΑΠΔ και αποστέλλει στο Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον
κρατικό προϋπολογισμό.
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β. Για τους φορείς της παρ. 2β κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των εισφορών της οικείας
μισθολογικής περιόδου, υπολογίζεται το ύψος των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών, εργοδότη και
ασφαλισμένου/ή ασφαλισμένου, που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό σύμφωνα με την παρ. 1
της παρούσας.
Οι φορείς της παρ. 2β συγκεντρώνουν μέσω της επεξεργασίας των αναλυτικών καταστάσεων εισφορών και
αποστέλλουν στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών
ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
4. α. Τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις για τον e-ΕΦΚΑ
διασταυρώνονται με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων απασχόλησης που δηλώνονται,
καθώς και η ορθότητα των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν δηλωθεί στις Αναλυτικές Περιοδικές
Δηλώσεις βάσει των στοιχείων απασχόλησης, με τις οποίες βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, και
όπου απαιτείται εκδίδονται και επιδίδονται από τον e-ΕΦΚΑ ηλεκτρονικά οι προβλεπόμενες πράξεις
επιβολής εισφορών και βεβαιώσεις οφειλής.
β. Για τους φορείς της παρ. 2β που δεν συνδέονται με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις αναλυτικές
καταστάσεις εισφορών προς τους ανωτέρω φορείς διασταυρώνονται με τα δεδομένα που καταχωρίζονται
στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις του e-ΕΦΚΑ, τα οποία έχουν προηγουμένως διασταυρωθεί με το
πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προκειμένου
να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων απασχόλησης και ασφαλιστικών εισφορών που δηλώνονται για
τα οποία βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, και όπου απαιτείται εκδίδονται και επιδίδονται από τους
φορείς οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής εισφορών και βεβαιώσεις οφειλής σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
5. Σε περίπτωση που η επιχείρηση - εργοδότης δεν πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα,
καθώς και της διατήρησης κατά μέσο όρο του ίδιου αριθμού εργαζομένων για το διάστημα επιδότησης της
νέας θέσης εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 7β και 8 του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α' 181),
το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη/ή ασφαλισμένου) που έχουν
επιδοτηθεί μέσω του προγράμματος βαρύνουν και καταβάλλονται από την επιχείρηση - εργοδότη, και τα
σχετικά ποσά επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις από την ημερομηνία που οι ασφαλιστικές
εισφορές κατέστησαν απαιτητές.
6. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) οικ. 49876/14967/7/12/2020 - ΦΕΚ 5497/Β/14/12/2020
Καθορισμός της ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη χορήγηση του επιδόματος ασθένειας
ατυχήματος από τον e-ΕΦΚΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 14 και της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση ψηφιακός
μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 43), όπως
ισχύει.
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β) 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] (Α΄ 184) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
γ) Του 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), όπως ισχύει.
δ) Του κανονισμού (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 Προστασίας Δεδομένων ΓΚΠΔ/General Data Protection Regulation GDPR).
ε) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α΄ 133), όπως ισχύει.
στ) Των άρθρων 32 και 53 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης Μεταρρύθμιση
ασφαλιστικού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 85), όπως ισχύει.
ζ) Του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση,
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».
η) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
θ) Του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 31), όπως ισχύει.
ι) Του ν. 3892/2010 «Ηλεκτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών
ιατρικών εξετάσεων» (Α΄ 189), όπως ισχύει.
ια) Του ν. 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της “Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης
Α.Ε.” (Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (Α΄ 245), όπως ισχύει.
ιβ) Του ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» (Α΄ 287), όπως ισχύει.
2. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), όπως ισχύει.
3. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).
4. Το π.δ 121 2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148).
5. Το π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)» (Α΄ 8).
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. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
8. Την υπό στοιχεία Υ6/09-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό
Επικρατείας» (Β΄ 2902).
9. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου
Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β΄ 3990).
10. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 25-02-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας
Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β΄ 762).
11. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,
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αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ηλεκτρονική χορήγηση επιδόματος ασθενείας ατυχήματος
1. Δημιουργείται και παρέχεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ)
ηλεκτρονική υπηρεσία για τη χορήγηση των επιδομάτων ασθένειας ατυχήματος, τα οποία καταβάλλονται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των εντασσόμενων φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών στους
οποίους υπάγονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4387/2016.
2. Στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» συμπληρώνεται ηλεκτρονική βεβαίωση
ανικανότητας εργασίας λόγω ασθένειας από τον ιατρό του ασφαλισμένου, η συμπλήρωση της οποίας
καθίσταται υποχρεωτική πριν την υποβολή της αίτησης από τον ασφαλισμένο.
3. Η ηλεκτρονική αίτηση των ασφαλισμένων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (eΕ.Φ.Κ.Α.) υποβάλλεται εντός προθεσμίας οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία αναγγελίας της ασθένειας
από το γιατρό στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Η παρούσα υπερισχύει κάθε αντίθετης
γενικής ή ειδικής καταστατικής διάταξης. Τα στοιχεία της βεβαίωσης αντλούνται αυτόματα για επεξεργασία
από την ηλεκτρονική υπηρεσία της παρ. 1.
4. Ο εργοδότης καταχωρεί ηλεκτρονικά στην υπηρεσία της παρ. 1 την προβλεπόμενη βεβαίωση, στην
οποία αναγράφεται υποχρεωτικά το χρονικό διάστημα αποχής του εργαζόμενου από την εργασία του.
5. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ έχουν πρόσβαση κατόπιν πιστοποίησης στα στοιχεία της
ηλεκτρονικής υπηρεσίας του άρθρου 1 για τον έλεγχο και τη διεκπεραίωση των αιτημάτων.
Άρθρο 2
Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης
1. Ο θεράπων ιατρός του ασφαλισμένου συμπληρώνει ηλεκτρονικά στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής
Συνταγογράφησης στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» τη βεβαίωση ανικανότητας προς εργασία λόγω ασθένειας, η οποία περιλαμβάνει
ενδεικτικά ημερομηνία έκδοσης, κωδικό ταυτοποίησης, τα στοιχεία ταυτότητας του ιατρού, τα στοιχεία
ταυτότητας του ασφαλισμένου, τον ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου, τα στοιχεία της ασθένειας σύμφωνα με την
κωδικοποίηση ICD-10 και τις προτεινόμενες ημέρες αναρρωτικής άδειας.
Στην ίδια ηλεκτρονική γνωμάτευση ανικανότητας, ο ιατρός σε περίπτωση ατυχήματος καταχωρεί σε μορφή
ελεύθερου κειμένου τα στοιχεία για την περιγραφή του ατυχήματος (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα εξής:
Hμερομηνία Aτυχήματος κατά δήλωση του ασφαλισμένου, Ώρα Ατυχήματος κατά δήλωση του
ασφαλισμένου, Σύντομη Περιγραφή Ατυχήματος, Ένδειξη αν είναι τροχαίο ή όχι, Τόπος Ατυχήματος,
Ημερομηνία Αναγγελίας Ατυχήματος).
2. Η αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος ασθένειας από τον ασφαλισμένο υποβάλλεται ηλεκτρονικά,
στην ηλεκτρονική υπηρεσία για τη χορήγηση των επιδομάτων ασθένειας, αφού προηγουμένως ο
ασφαλισμένος αυθεντικοποιηθεί με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
(taxisnet). Με την υποβολή της αίτησης δηλώνεται κατ’ ελάχιστο ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του ασφαλισμένου και τα στοιχεία ταυτοποίησης της ιατρικής βεβαίωσης της παρ. 1 του
παρόντος άρθρου και καταχωρείται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και ο ΙΒΑΝ τραπεζικού
λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα. Με την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας
του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας του άρθρου 17 του ν. 4704/2020, η διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου θα αντλείται αυτομάτως από αυτό.
3. Η ηλεκτρονική αίτηση για το επίδομα ασθένειας υποβάλλεται από τους ασφαλισμένους των
εντασσόμενων φορέων τομέων, κλάδων και λογαριασμών που υπάγονται στον e-ΕΦΚΑ για παροχές σε
χρήμα που πραγματοποιούνται εντός των ορίων της χώρας και διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική
Επικράτεια. Ο έλεγχος της νομιμότητας της διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών και των Ευρωπαίων
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Πολιτών στην Ελλάδα διενεργείται με τη λήψη στοιχείων, τα οποία δύναται να αντληθούν μέσω του Κέντρου
Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 και το άρθρο 84 του ν.
4727/2020, από διασυνδέσεις ή διασταυρώσεις με βάσεις δεδομένων άλλων δημοσίων αρχών, όπως του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
4. Ο εργοδότης του Ασφαλισμένου ενημερώνεται μέσω της υπηρεσίας προκειμένου να εισέλθει σε αυτή για
την συμπλήρωση βεβαίωσης με τα στοιχεία της περιόδου αποχής του ασφαλισμένου από την εργασία του.
Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥΕ ΒΥΕ), το σχετικό αίτημα
διαβιβάζεται από το Τμήμα Παροχών της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ.
5. Ο κάθε χρήστης φορέας του συστήματος δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης στα λοιπά δεδομένα του
συστήματος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με την παρούσα.
Άρθρο 3
Επεξεργασία Αιτήσεων
1. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις διεκπεραιώνονται από το πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ και, όπου δεν
είναι δυνατή η αυτόματη επεξεργασία, ενημερώνεται ο ασφαλισμένος να προσέλθει στη αρμόδια υπηρεσία
του e ΕΦΚΑ.
2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επεξεργασία της αίτησης αποτελεί η συμπλήρωση όλων των
υποχρεωτικών πεδίων της αίτησης και ενδεικτικά η συμπλήρωση του πρώην φορέα ασφάλισης, η ιδιότητα
(μισθωτός αυτοαπασχολούμενος, ελεύθερος επαγγελματίας, συνταξιούχος εργαζόμενος), τα στοιχεία των
προστατευόμενων μελών, ο Α.Φ.Μ., ο αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η
καταβολή και η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα αποσταλεί η απόφαση.
3. Η αρμόδια υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ δύναται να επαληθεύσει την ορθότητα των στοιχείων της
προηγούμενης παραγράφου μέσω διασύνδεσης με τις βάσεις δεδομένων άλλων δημοσίων αρχών, η οποία
πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του
ν. 4623/2019 και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020. Για τον ανωτέρω σκοπό διατίθενται μέσω του ΚΕ.Δ. στον
e-ΕΦΚΑ διαδικτυακές υπηρεσίες. Αν από τις διασταυρώσεις προκύπτει ότι οι αιτούντες πληρούν τις
προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος, εκδίδεται εγκριτική απόφαση της αίτησής τους. Σε
διαφορετική περίπτωση, η αίτηση απορρίπτεται με ρητή μνεία του λόγου της απόρριψης και κοινοποιείται
σε αυτούς.
Άρθρο 4
Καταχώρηση Γνωμάτευσης ΑΥΕ ΒΥΕ
1. Στις περιπτώσεις που από το νόμο απαιτείται γνωμάτευση Α΄/βάθμιας ή Β΄/βάθμιας Υγειονομικής
Επιτροπής (ΑΥΕ ΒΥΕ), η γνωμάτευση καταχωρείται από το γραμματέα της επιτροπής στο σύστημα της
Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και συγκεκριμένα στο υποσύστημα αναρρωτικών αδειών του Συστήματος
Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.), στο οποίο έχουν πρόσβαση ο πρόεδρος και τα μέλη της ΑΥΕ
για την καταχώριση της έγκρισης ή απόρριψης ή διαφοροποίησης των ημερών αδείας.
2. Η απόφαση και τα στοιχεία της ανακτώνται από το πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ, ώστε να
καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας και η πληρωμή του δικαιούμενου ποσού.
3. Σε περίπτωση νοσηλείας το εξιτήριο του ασθενούς λαμβάνεται σε ηλεκτρονική μορφή από τον e-ΕΦΚΑ
μέσω διαλειτουργικότητας με το πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΠΥΥ.
Άρθρο 5
Χρόνος και τρόπος καταβολής
1. Η καταβολή πραγματοποιείται με βάση τις εγκριτικές αποφάσεις και το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο
συγκεντρωτικών ή και αναλυτικών καταστάσεων, μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ,
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με πίστωση λογαριασμών πληρωμών τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ. (κατόπιν επιλογής από το δικαιούχο) δύο φορές
κάθε μήνα σε ημερομηνίες που θα καθοριστούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ.
Στις αναλυτικές καταστάσεις καθώς και στα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία πληρωμής περιλαμβάνονται τα
στοιχεία ταυτοποίησης των δικαιούχων και το πληρωτέο ποσό. Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις
αποστέλλονται στην αρμόδια κεντρική υπηρεσία για τη λογιστικοποίηση της πληρωμής.
2. Οι ως άνω καταστάσεις πληρωμής, μετά την εκτύπωση και υπογραφή τους από τον υπάλληλο και τον
Προϊστάμενο του Τμήματος Παροχών της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ, φυλάσσονται για τον
εν δυνάμει κατασταλτικό έλεγχο στην εν λόγω Τοπική Διεύθυνση με ευθύνη του Προϊσταμένου της
Διεύθυνσης αυτής.
Άρθρο 6
Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά
Σε περίπτωση αχρεώστητης καταβολής του επιδόματος λόγω ανάκλησης της απόφασης χορήγησής του, το
αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό αναζητείται μέχρι και είκοσι (20) έτη από την ημερομηνία πληρωμής του,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις διατάξεις περί ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974).
Άρθρο 7
Κοινοποίηση απόφασης
1. Η απόφαση χορήγησης των επιδομάτων ασθένειας ατυχήματος αποτελεί έγκυρη διοικητική πράξη που
φέρει μηχανογραφική αποτύπωση της σφραγίδας του e-ΕΦΚΑ και της υπογραφής του Διοικητή ή
οποιουδήποτε άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτόν όργανο.
2. Η απόφαση κοινοποιείται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικαιούχου, χωρίς
να απαιτείται άλλη κοινοποίηση στον αιτούντα. Η απόφαση θεωρείται ότι κοινοποιήθηκε μετά από την
παρέλευση δέκα (10) πλήρων εργασίμων ημερών από τη γνωστοποίησή της με χρήση ΤΠΕ, όπως αυτή
τηρείται στην ηλεκτρονική υπηρεσία και αναγράφεται στην απόφαση, εκτός εάν ο αποδέκτης αποδείξει τη
συνδρομή λόγων ανωτέρας βίας που δεν επέτρεψαν την πρόσβαση στο περιεχόμενο του εγγράφου που
γνωστοποιήθηκε με χρήση ΤΠΕ ή εφόσον αυτή η αδυναμία οφείλεται σε λόγους που αφορούν στις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.
Άρθρο 8
Ενδικοφανής προσφυγή (ένσταση)
Κατά της απόφασης απόρριψης της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος ή ανάκλησης της απόφασης
έγκρισης, επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής εντός 30 ημερών από την παρέλευση της
κοινοποίησης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 7 της παρούσας ενώπιον του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα
με την παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει.
Κατά της καταλογιστικής απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών επιτρέπεται η
άσκηση αίτησης θεραπείας ένσταση εντός 30 ημερών, που αρχίζει από τη συντέλεση της πλήρους,
πραγματικής ή τεκμαιρόμενης, γνώσης της απόφασης, ενώπιον του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με την
παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει.
Άρθρο 9
Δειγματοληπτικός έλεγχος
Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ως προς τα δηλούμενα
από τον αιτούντα στοιχεία.
Υπό την επιφύλαξη αυστηρότερων ποινών, που προβλέπονται στην κείμενη ποινική νομοθεσία, σε
περίπτωση δήλωσης από τον αιτούντα ψευδών στοιχείων ή απόκρυψης αληθών στην αίτηση χορήγησης
του επιδόματος, εφαρμόζεται η παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) και αναζητείται το επίδομα
ως αχρεωστήτως καταβληθέν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας πραγματοποιείται απολογιστικός δειγματοληπτικός έλεγχος σε
ποσοστό τουλάχιστον 10% των αποφάσεων. Ο έλεγχος γίνεται από τα Τμήματα Παροχών των τοπικών
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Διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τους κανόνες δειγματοληψίας που ορίζονται από το Αυτοτελές
Τμήμα Δειγματοληπτικών Ελέγχων Παροχών.
Οι δικαιούχοι που επιλέγονται στο δείγμα ενημερώνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους και υποχρεούνται εντός είκοσι (20) ημερών να
προσέλθουν στο αρμόδιο υποκατάστημα, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση μη προσέλευσης από υπαιτιότητά τους χορηγείται νέα προθεσμία είκοσι ημερών για την
προσέλευσή τους.
Άρθρο 10
Προσωπικά δεδομένα δικαιούχων
1. Τα προσωπικά δεδομένα των δικαιούχων που αιτούνται τη λήψη των επιδομάτων ασθένειας ατυχήματος
και επαγγελματικής ασθένειας διατηρούνται για τουλάχιστον είκοσι (20) έτη από την πληρωμή τους στο
πληροφοριακό σύστημα του e-Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος και τις ισχύουσες διατάξεις
για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασθενείας. Στα υποκείμενα των δεδομένων αναγνωρίζεται ότι
μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα εκείνα ενώπιον του e-Ε.Φ.Κ.Α που τους αναγνωρίζει ο Γενικός
Κανονισμός Για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) (δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης,
δικαίωμα σε ανθρώπινη επεξεργασία, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα αντίταξης,
δικαίωμα διαγραφής υπό προϋποθέσεις κ.α.).
2. Η ηλεκτρονική βεβαίωση ανικανότητας εργασίας λόγω ασθένειας για τους αιτούντες τη λήψη επιδομάτων
ασθενείας – ατυχήματος λειτουργεί στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και
υποβάλλεται υποχρεωτικά από το θεράποντα ιατρό.
Στα υποκείμενα των δεδομένων αναγνωρίζονται τα δικαιώματα εκείνα που τους αναγνωρίζει ο ΓΚΠΔ και
κάθε άλλη ρύθμιση για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται σε ιατρικά
αρχεία και ισχύουν για το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.) της ΗΔΙΚΑ.
3. Τα δεδομένα συλλέγονται σύμφωνα με τα άρθρα 14 και την παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4670/2020 για
το σκοπό της χορήγησης των επιδομάτων ασθένειας ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας των
ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ.
4. Κατά τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων, ο e-ΕΦΚΑ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας
προσωπικών δεδομένων πρέπει πάντοτε να εγγυάται ότι διασφαλίζεται η προστασία των ανθρώπινων
δικαιωμάτων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 9Α
του Συντάγματος, την κείμενη νομοθεσία και, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού
Προστασίας Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 27ης Απριλίου 2016, ΕΕ L 119 (ΓΚΠΔ)]. Κατά την επεξεργασία των δεδομένων λαμβάνονται τα
απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των δεδομένων. Η πρόσβαση στα δεδομένα και η
επεξεργασία για τη χορήγηση των επιδομάτων ασθένειας ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας
επιτρέπονται μόνο με χρήση κατάλληλων διαπιστευτηρίων από προσωπικό που έχει τις κατάλληλες
εξουσιοδοτήσεις. Ο κάθε χρήστης φορέας του συστήματος δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης στα λοιπά
δεδομένα του συστήματος.
5. Η διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στον e-ΕΦΚΑ μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την πολιτική ορθής χρήσης διαδικτυακών
υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας τυχόν δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο e-ΕΦΚΑ έχει
την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών
μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και
παρακολούθηση των προσβάσεων, την διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων
δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Ο Υπεύθυνος Προστασίας
Δεδομένων (DPO) του e ΕΦΚΑ ως υπευθύνου επεξεργασίας, παρακολουθεί τη συμμόρφωση της
σύστασης και λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας για τη χορήγηση των επιδομάτων ασθένειας
ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας προς τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και κάθε άλλης ρύθμισης για την
προστασία του ατόμου έναντι της επεξεργασίας δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα και συνεργάζεται
με τους Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων των εκτελούντων την επεξεργασία.
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Άρθρο 11
Ζητήματα σχετικά με τις βασικές υποχρεώσεις της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ως εκτελούσας την επεξεργασία
για λογαριασμό του e-ΕΦΚΑ ως υπεύθυνου επεξεργασίας κατά τη λειτουργία έκδοσης της
ηλεκτρονικής βεβαίωσης ανικανότητας
1. Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τον διακριτικό
τίτλο «ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» αναλαμβάνει κατόπιν έγγραφης σύμβασης με τον e-ΕΦΚΑ, τον τεχνικό σχεδιασμό και
την υλοποίηση της λειτουργίας για την έκδοση της ηλεκτρονικής βεβαίωσης ανικανότητας.
2. Στο πλαίσιο της σύμβασης της προηγούμενης παραγράφου, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ενεργεί ως εκτελούσα την
επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό του e-ΕΦΚΑ, ο οποίος ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας και
καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που θα επεξεργαστούν για
τη λειτουργία της έκδοσης ηλεκτρονικής βεβαίωσης ανικανότητας στο σύστημα Ηλεκτρονικής
Συνταγογράφησης. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε., ως εκτελούσα την επεξεργασία, θα παρέχει τις υπηρεσίες της
λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με τρόπο που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την
εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται, τηρώντας τις
διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, ιδίως, τις
θεμελιώδεις αρχές που θέτουν για τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
τα άρθρα 5, 28, και 32 του ΓΚΠΔ, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του ν. 4670/2020.
3. Για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. οφείλει να
ενημερώνει αμελλητί τον e-ΕΦΚΑ ως υπεύθυνο επεξεργασίας, στην περίπτωση που αντιληφθεί παραβίαση
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ΓΚΠΔ, να εξασφαλίζει
ότι η πρόσβαση στα δεδομένα και η επεξεργασία επιτρέπεται μόνο με χρήση καταλλήλων διαπιστευτηρίων
από προσωπικό, το οποίο διαθέτει τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και υποχρεούται κατά τα ανωτέρω στην
τήρηση όλων των προβλεπόμενων, κατά την κείμενη νομοθεσία, υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας και
τήρησης απορρήτου, ανεξάρτητα από τον ειδικότερο νομικό χαρακτηρισμό της σχέσης εργασίας του με την
ΗΔΙΚΑ Α.Ε., να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί το προσωπικό της σχετικά με την επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων και να παρέχει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας κάθε απαραίτητη συνδρομή κατά τη
διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ΓΚΠΔ.
4. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. οφείλει να θέτει στη διάθεση του e-ΕΦΚΑ κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη
της συμμόρφωσής του προς τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το ΓΚΠΔ, να επιτρέπει και
διευκολύνει τυχόν ελέγχους που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή
εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, να επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας στην απάντηση
των αιτημάτων για άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων (δικαίωμα πρόσβασης,
διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης κ.α).
Άρθρο 12
Εποπτεία της υπηρεσίας για τη χορήγηση των επιδομάτων ασθένειας ατυχήματος και
επαγγελματικής ασθένειας
Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) του e-ΕΦΚΑ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, παρακολουθεί τη
συμμόρφωση της σύστασης και λειτουργίας της υπηρεσίας για τη χορήγηση των επιδομάτων ασθένειας
ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας προς τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και κάθε άλλης ρύθμισης για την
προστασία του ατόμου έναντι της επεξεργασίας δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα και συνεργάζεται
με τους Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων των εκτελούντων την επεξεργασία.
Άρθρο 13
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
Υγείας - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
Επικρατείας - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

www.solcrowe.gr /// 199

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Υπ Εργασίας και Κοιν Υποθ 49091/Δ1.14744/2020 (ΦΕΚ Β' 5474/11-12-2020)
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.
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 54 και την παρ. 2 του άρθρου 55 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).
2. Την παρ. 13 του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α’181) «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».
3. Την παρ. 8 του άρθρου 31 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
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.»
4. 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).
5. Το άρθρο δωδέκατο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90) «Περαιτέρω μέτρα για
την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).
6. Το άρθρο δέκατο παρ. 1,2,4, το άρθρο ενδέκατο υποπαρ. 2Α, 2Γ και το δεύτερο εδάφιο της υποπαρ. 2Ε,
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).
7. 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).
8. Το άρθρο δέκατο τρίτο παρ. 1, 2, 4 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).
9. Την παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης
της ελληνικής οικονομίας» (Α’ 212).
10. Την υπό στοιχεία οικ.23103/478/13.6.2020 κοινή απόφαση «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του
Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β’ 2274).
11. 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).
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12. Την υπ’ αρ. πρωτ. 14556/448/07.04.2020 κοινή υπουργική απόφαση «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 11.03.2020 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’ 1208), όπως ισχύει.
13. Την υπό στοιχεία οικ. 17787/520/08-05-2020 κοινή υπουργική απόφαση «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)» (Β’ 1778).
14. Την υπ’ αρ. πρωτ. 20788/610/29-5-2020 κοινή υπουργική απόφαση «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 διάδοσης
του» (Α’ 55)» (Β’ 2083).
15. Την υπό στοιχεία Α. 1053/2020 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών
εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (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.
16. Την υπό στοιχεία Α.1054/2020 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών
εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (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).
17. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.19024/17.3.2020 «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 915/2020).
18. Την υπ’αρ. 12998/232/23-3-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα στήριξης επιχειρήσεωνεργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον eΕΦΚΑ, 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).
19. 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).
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).
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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 άρθρα 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), άρθρο
3 παρ. 1 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. υπουργικές αποφάσεις 6958/13-2-1960 (Β’ 96), 63323/29-9-1961, (Β’ 350), 39431/6-61961 (Β’ 234) και 65982/13-1-1966 (Β’ 600)}.
28. Τον α.ν. 1846/1951 «Περί κοινωνικών ασφαλίσεων» (Α’ 179) και ιδίως τα άρθρα 8 και 26 παρ. 9 περ.
στ’ υποπερ. αα’και ββ’, σε συνδυασμό με το άρθρο 20 παρ. 1 και παρ. 2 του ν. 4255/2014 (Α’ 89).
29. Την παρ 2 του άρθρου 5 του ν.δ. 2656/1953 «Περί Οργανώσεως και ελέγχου της αγοράς εργασίας»
(Α’299).
30. Την 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. Τον 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).
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 άρθρα 18 και 30 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις
θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α’ 170).
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40. Το άρθρο 31, την παρ. 1 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 υποπαραγράφους 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 υποπαράγραφο ΙΔ.1 και την υποπαράγραφο 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 το άρθρο 13 παρ. 1-7 του ν.δ. 1037/1971 (Α’
235).
45. Την υπό στοιχεία οικ. 51524/1262/07-11-2019 (Β’ 4173) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
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 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 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 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 κοινής υπουργικής απόφασης Ε5/1258/86 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 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).
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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(Α’ 66) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις».
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 υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13.9.2019 υπουργική απόφαση «Επανακαθορισμός όρων
ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία
44568/Δ1.14795/7-10-2019 (Β’ 3751), 54286/Δ1.17642/21-11-2019 (Β’4293), 12338/Δ1.4372/12-3-2020
(Β’854), 13031/Δ1. 4551/23-03-2020 (Β’ 994), 13272/Δ1.4607/30-3-2020 (Β’ 1131), 13564/Δ1.4770/30-32020 (Β’ 1161), 14638/Δ1.4991/9-4-2020 (Β’ 1424), 17239/Δ1.5936/4-5-2020 (Β’ 1695/4-5-2020) Υ.Α.,
22043/Δ1.7451/11-6-2020 (Β’ 2278), 22804/Δ1.7772/12-6-2020(Β’ 2273), 27759/Δ1.9161/8.7.2020
(Β’2780), 39551/Δ1.11831/30-9-2020 (Β’ 4261) 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.
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,
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αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Τροποποιείται 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, ως εξής:
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 «Υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων [ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ ΕΤΑΜ)] εντύπων αρμοδιότητας
ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» της υπ’ αρ. πρωτ. 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β’ 3520) απόφασης αντικαθίσταται ως
εξής:
«1.1 Κάθε εργοδότης, συμπεριλαμβανομένων των αναφερομένων στο «Μητρώο Δημοσίων Φορέων της
Ελληνικής Διοίκησης» του Υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος απασχολεί εργαζομένους με σχέση
εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά, με την επιφύλαξη του
άρθρου 14 της παρούσας, στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων [ΣΕΠΕΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ] (ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ) στοιχεία των αναφερόμενων στο άρθρο 2
εντύπων (Ε3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, Ε11, Ε12e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ, Ε12 e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ,
Ε13), σύμφωνα με την οριζόμενη στην παρούσα απόφαση διαδικασία.».
2. Το άρθρο 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β’ 3520) απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Υποβαλλόμενα έντυπα που αφορούν εργαζομένους
2.1 Ε3: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός
Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης).
2.2 Ε4: Πίνακας προσωπικού (Ετήσιος/Αρχικός/Ετήσιος Συμπληρωματικός/Συμπληρωματικός Ωραρίου/
Τροποποιητικός Αποδοχών).
2.3 Ε5: Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού.
2.4 Ε6: Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση).
2.5 Ε7 Βεβαίωση Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου.
2.6 Ε8: Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης.
2.7 Ε9: Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή/ και εκ περιτροπής εργασίας.
2.8 Ε10: Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή όμοια Διαιτητική Απόφαση.
2.9 Ε11: Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας.
2.10 Ε12 e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ: Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής
εργασίας ή τεχνικού έργου
2.11 Ε12 e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ: Απογραφική Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού στην
εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου.
2.12 Ε13:Δήλωση εργοδότη χρήσης από εργαζομένους του, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους,
μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν.
2696/1999, Α’ 57), για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων.
2.13 Τα ανωτέρω έντυπα επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της ομάδας κεντρικής διαχείρισης του
άρθρου 9 της παρούσας, ο Γενικός Γραμματέας Εργασίας ή/και ο Διοικητής του ΟΑΕΔ μπορούν να
εγκρίνουν, κατά περίπτωση, την άμεση προσαρμογή της ηλεκτρονικής φόρμας των εντύπων στις
λειτουργικές απαιτήσεις των χρηστών του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.».
3. Στο άρθρο 5 «Προθεσμίες» της υπ’αρ. πρωτ. 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β’ 3520) απόφασης
προστίθεται παράγραφος 24 ως εξής:
«5.24 Ι. Ο υπόχρεος εργοδότης υποβάλλει για κάθε μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα κατά την έννοια του
άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α’ 57) που θα χρησιμοποιείται από εργαζόμενό
του, κατά την εκτέλεση της εργασίας του, για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων, το έντυπο
Ε13, έως και την ημερομηνία χρήσης του/της για πρώτη φορά και σε κάθε περίπτωση πριν από τη χρήση
αυτή.
ΙΙ. Ο υπόχρεος εργοδότης υποβάλλει αντίστοιχα στο έντυπο Ε13, για κάθε μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα,
κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α’ 57) που έχει καταχωριστεί
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στο έντυπο αυτό, τη λήξη της χρήσης αυτής από εργαζομένους του, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους,
για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων, εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που
θα διακοπεί η χρήση αυτή.».
4. Στο Άρθρο 6 «Εκπρόθεσμη υποβολή» της υπ’ αρ. πρωτ. 40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β’ 3520)
απόφασης αντικαθίσταται η παράγραφος 1 ως εξής:
«6.1 Σε περίπτωση παρέλευσης των προβλεπόμενων προθεσμιών, ηλεκτρονική υποβολή δεν είναι δυνατή
(με την εξαίρεση του εντύπου Ε13), αλλά ακολουθείται η διαδικασία της κατάθεσης με προσέλευση στην
αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ ή/και του ΟΑΕΔ, με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων από
την κείμενη νομοθεσία περί εκπρόθεσμης υποβολής των εντύπων του άρθρου 2 της παρούσας.».
5. Στο Άρθρο 14 «Μεταβατικές διατάξεις-Εξαιρέσεις» προστίθεται παράγραφος 18 ως εξής:
«14.18 Ι. Το έντυπο Ε13 υποβάλλεται από τους υπόχρεους εργοδότες έως και 20-12-2020, για
μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν.
2696/1999, Α’ 57), που:
i) χρησιμοποιείται ήδη ή
ii) θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά, έως και την 20η-12-2020.
για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων από εργαζόμενό του.
ΙΙ. Η προθεσμία που προβλέπεται στην περίπτωση Ι της παραγράφου 24 του άρθρου 5 δεν ισχύει για τη
μεταβατική περίοδο.
ΙΙΙ. Η προθεσμία που προβλέπεται στην περίπτωση Ι της παραγράφου 24 του άρθρου 5 ισχύει από 21-122020.».
Άρθρο δεύτερο
Το παράρτημα της υπ’ αρ. πρωτ. 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, συμπληρώνεται ως εξής:
Προστίθεται Έντυπο Ε13 «Δήλωση εργοδότη χρήσης από εργαζομένους του, κατά την εκτέλεση της
εργασίας τους, μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέτας, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α’ 57), για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων», ως εξής:
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.
2. Η απόφαση αυτή ισχύει από την έκδοσή της, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Υπ. Εργασίας και Κοιν. Υποθ. Δ.15/Δ'/44386/1710/3.12.2020 Οριοθέτηση πληγεισών από
φυσική καταστροφή περιοχών
Αθήνα, 03/12/2020
Σας γνωρίζουμε ότι με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών οριοθετήθηκαν διάφορες περιοχές της χώρας ως πληγείσες
από φυσικές καταστροφές.
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Συγκεκριμένα:
1) με την αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./9467/Α325/15.10.2020 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
4700/Β΄/23.10.2020, ΑΔΑ: 6ΟΦΩ465ΧΘΞ-ΙΛΒ), οριοθετήθηκαν περιοχές του Δήμου Χανίων της
Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης (ανεμοστρόβιλος 4ης Μαΐου 2020).
2) με την αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Κ.Ε./5885/Α325/14.09.2020 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
4602/Β΄/19.10.2020, ΑΔΑ: ΩΤΤΘ465ΧΘΞ-ΤΕΓ), οριοθετήθηκαν περιοχές των Δήμων Ζαχάρως και Πύργου
της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως πληγείσες περιοχές από φυσική
καταστροφή (πλημμύρες 20ης και 21ης Νοεμβρίου 2019).
3) με την αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Κ.Ε./6066/Α325/30.09.2020 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
4593/Β΄/19.10.2020,
ΑΔΑ:
ΨΣΚΩ465ΧΘΞ-Σ9Ε),
συμπληρώθηκε
η
αριθ.
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.–
ΚΕ/2970/Α325/19.05.2020 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2133/Β΄/03.06.2020, ΑΔΑ: Ω7ΞΓ465ΧΘΞ-ΗΙΨ)
και οριοθετήθηκαν περιοχές του Δήμου Πρέβεζας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, του Δήμου
Ηγουμενίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και του Δήμου Ζίτσας της Περιφερειακής
Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου ως πληγείσες περιοχές από φυσική καταστροφή (σεισμός
της 21ης Μαρτίου 2020).
4) με την αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Κ.Ε./5500/Α325/23.09.2020 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
4466/Β΄/09.10.2020, ΑΔΑ: ΩΑ3Ζ465ΧΘΞ-ΗΙ9) οριοθετήθηκαν περιοχές του Δήμου Μετεώρων της
Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας ως πληγείσες περιοχές από φυσική
καταστροφή (κατολισθήσεις Φεβρουαρίου 2018).
Στο πλαίσιο της ανακούφισης και στήριξης των πληγέντων έχουν θεσπιστεί οι πάγιες ρυθμίσεις του άρθρου
8 παρ. 1 του ν.2256/1994, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν.2556/1997, και της αριθ.
Φ14/οικ.333/6-3-1998 Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 272), για τις επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους
που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή
φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημίες.
Για τις ανωτέρω κατηγορίες προβλέπονται οι εξής διευκολύνσεις σε ό,τι αφορά στην καταβολή των
ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-ΕΦΚΑ:
α) κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής
μήνα ασφαλιστικών εισφορών (μετά τον προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών
επιβαρύνσεων)
β) αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για 6 μήνες, αρχής γενομένης από την 1η
του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό
προσθέτων τελών ή άλλων προσαυξήσεων)
γ) εξόφληση των ανωτέρω εισφορών σε 12 – 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την 1η
του επόμενου μήνα κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας.
Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Ιωάννης Βρούτσης

Υπ. Εργασίας και Κοιν. Υποθ. Δ.15/Δ'/οικ.49488/1934/2.12.2020
Οριοθέτηση πληγείσας από φυσική καταστροφή περιοχής
Αθήνα, 02/12/2020
Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./26169/Α325/27-11-2020 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
5293/Β701.12.2020, ΑΔΑ:ΩΕΕΞ465ΧΘΞ-86Σ), οριοθετήθηκαν ως πληγείσες από φυσική καταστροφή, οι
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Περιφερειακές Ενότητες Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (σεισμός της 30ης
Οκτωβρίου 2020).
Στο πλαίσιο της ανακούφισης και στήριξης των πληγέντων έχουν θεσπιστεί οι πάγιες ρυθμίσεις του άρθρου
8 παρ. 1 του ν.2256/1994, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν.2556/1997, και της αριθ.
Φ14/οικ.333/6-3-1998 Υπουργικής Απόφασης (Β' 272), για τις επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους
που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή
φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημίες.
Για τις ανωτέρω κατηγορίες προβλέπονται οι εξής διευκολύνσεις σε ό,τι αφορά στην καταβολή των
ασφαλιστικών εισφορών προς τον e- ΕΦΚΑ:
α) κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής
μήνα ασφαλιστικών εισφορών (μετά τον προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών
επιβαρύνσεων)
β) αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για 6 μήνες, αρχής γενομένης από την 1η
του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό
προσθέτων τελών ή άλλων προσαυξήσεων)
γ) εξόφληση των ανωτέρω εισφορών σε 12 - 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την 1η
του επόμενου μήνα κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
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Ζ. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
20065/29.12.2020
Μέτρα Στήριξης επιχειρήσεων τουριστικών γραφείων και Τουριστικών Επιχειρήσεων
Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ. και τουριστικά
τρένα
29 Δεκεμβρίου 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 139 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις
συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την
επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 256).
β. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο» (Α' 112).
γ. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).
δ. Του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α' 157).
ε. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α' 121).
στ. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805).
ζ. Το άρθρο 36 του ν. 4753/2020 «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού
(ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την
προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών
υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την
Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις» (Α' 227).
η. Το άρθρο 7 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.40381/2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης
αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο
σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.» (Β' 2601).
θ. Το άρθρο 7 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.42887/2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης
αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο
σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.» (Β' 2767).
ι. Το άρθρο 7 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 44076 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης
αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο
σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.» (Β' 2798).
ια. Το άρθρο 7 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.47421 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης
αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο
σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.» (Β' 3099).
ιβ. Το άρθρο 8 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.48976 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης
αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους
συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID19.» (Β' 3165).
ιγ. Το γεγονός ότι από τις ανωτέρω κοινές υπουργικές αποφάσεις επιβλήθηκαν περιορισμοί στη
μεταφορά επιβατών από τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης και τουριστικά τρένα του άρθρου 30 του
ν. 2636/1998 (Α' 198), μέχρι πλήρωσης ποσοστού εξήντα πέντε (65%) του προβλεπόμενου μέγιστου
αριθμού μεταφερόμενων επιβατών ανά όχημα.
ιδ. Τον πίνακα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τα στοιχεία των τουριστικών λεωφορείων, τα
οποία είναι σε κυκλοφορία και στα οποία έχει χορηγηθεί ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα, όπως προκύπτει
από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας του Υπουργείου.
ιε. Τον πίνακα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τα στοιχεία των τουριστικών τρένων, τα
οποία είναι σε κυκλοφορία, όπως προκύπτει από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών.
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2. Την υπ' αρ. 19628/18.12.2020 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και
Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού η οποία εκδόθηκε επί της διάταξης 139 του ν.
4764/2020 (Α' 256) σύμφωνα με την οποία η έκτακτη οικονομική ενίσχυση και «στα τουριστικά γραφεία που
διαθέτουν και έχουν θέσει σε κυκλοφορία τουριστικά τρένα», δεν επιφέρει πρόσθετη επιβάρυνση στον
προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού πέραν αυτής που έχει προβλεφθεί, βάσει της υπ' αρ.
87618/03-11-2020 (Β' 4901) κοινής υπουργικής απόφασης, για την επιδότηση των τουριστικών
επιχειρήσεων οδικών μεταφορών που διαθέτουν ειδικά τουριστικά λεωφορεία, σύμφωνα με το υπ'
αρ. 4368/18.12.2020 υπηρεσιακό σημείωμα του Υπουργού Τουρισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αντικείμενο απόφασης - περίοδος επιδότησης
1. Αντικείμενο της απόφασης είναι η χορήγηση έκτακτης επιδότησης στις επιχειρήσεις τουριστικών
γραφείων και στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν κατά
περίπτωση, τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης (Δ.Χ.), ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων
τουριστικά λεωφορεία, καθώς και τουριστικά τρένα του άρθρου 30 του ν. 2636/1998 (Α' 198), εξαιτίας των
μέτρων κρατικής παρέμβασης που επιβλήθηκαν με σκοπό τον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας
COVID-19.
2. Η χορήγηση έκτακτης επιδότησης της παρούσας χορηγείται σύμφωνα με τους περιορισμούς που
επιβλήθηκαν με τις αποφάσεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας, σημεία (η) έως (ιβ).
3. Τα ποσά της έκτακτης επιδότησης που χορηγείται ως αποζημίωση στις επιχειρήσεις της παρ. 1 είναι
αφορολόγητα, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α' 167) σε περίπτωση
διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους, ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά
παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά,
δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο
εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Εξαιρούνται της
εφαρμογής οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία που δεν
έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης τμηματικής καταβολής εν ισχύ ή σε δικαστικά επικυρωμένη
συμφωνία εξυγίανσης και αποπληρώνονται βάσει αυτής.
Άρθρο 2
Προσδιορισμός αποζημίωσης και κατανομή στους δικαιούχους
1. Η αποζημίωση των τουριστικών λεωφορείων υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμικότητα των
θέσεων ανά λεωφορείο (έως 30 θέσεις και από 30 θέσεις και άνω), ενώ των τουριστικών τρένων η
αποζημίωση καταβάλλεται ανεξάρτητα της δυναμικότητάς τους. Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης
ανέρχεται στα 21.007.300 ευρώ. Το ποσό της αποζημίωσης κατανέμεται στους δικαιούχους σύμφωνα με
τον κάτωθι πίνακα:
Πίνακας έκτακτης επιδότησης
Τουριστικά Λεωφορεία

Τουριστικά Τρένα

Δυναμικότητα

έως 30 θέσεις

Από 30 θέσεις και άνω

Αποζημίωση (ευρώ)

2.400

3.600

2.000

2. Η αποζημίωση καταβάλλεται για όλους τους δικαιούχους κατόπιν της έγκρισης σχετικής εγκριτικής
απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Άρθρο 3
Διαδικασία αποζημίωσης δικαιολογητικά
1. Για την καταβολή της αποζημίωσης οι δικαιούχοι καταθέτουν στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία
Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) τα κάτωθι δικαιολογητικά εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση
της παρούσας:
α. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος.
β. Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας οχήματος.
γ. Προσύμφωνο κυριότητας (όπου υφίσταται).
Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής αυτών, η αίτηση θα πρέπει να είναι είτε υπογεγραμμένη ψηφιακά
από τον δικαιούχο είτε να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.
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2. Όσοι δικαιούχοι έχουν ήδη υποβάλει τα δικαιολογητικά της παρ. 1 στην αρμόδια Π.Υ.Τ., βάσει του
άρθρου 111 του ν. 4714/2020 (Α' 148) και της υπ' αρ. 87618/2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού, ήτοι έχουν καταθέσει την ως άνω αίτηση
(υπογεγραμμένη ψηφιακά ή με γνήσιο υπογραφής σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της) μαζί με τα
δικαιολογητικά, δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή αυτών.
3. Οι ανωτέρω αποζημιώσεις θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών
από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού.
Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής το Παράρτημα.
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Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Τουρισμού
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Α.1003/2021
Διαδικασία και προϋποθέσεις καταβολής ποσού ίσου με το ήμισυ της μείωσης των
μισθωμάτων που λαμβάνουν εκμισθωτές για μισθώματα μηνός Νοεμβρίου και εφεξής, κατ'
επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19
11 Ιανουαρίου 2021
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α' 104), όπως ισχύουν μετά και την
τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4758/2020 (Α' 242).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 39, 40, 43Α, 67 και 72 του ν. 4172/2013 (Α' 167).
3. Το ν.δ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε. (Α' 90), όπως ισχύουν.
4. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α' 121).
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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. 54/2018 «Ορισμός του περιεχόμενου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού
Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α' 103).
8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).
9. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145).
10. 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), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α' 133).
11. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901).
12. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805).
13. Την υπ' αρ. 339/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051).
14. 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 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 Α.Α.Δ.Ε. (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).
15. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του ν. 4389/2016 «Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων» (Α' 94) και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 7, του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού, όπως
ισχύουν.
16. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β' 4738), όπως ισχύει.
17. 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 τις υπό στοιχεία Α. 1139/2020, Α.
1243/2020 (Β' 4914), Α. 1253/2020 (Β' 5180) και Α.1264/2020 (Β' 5345) αποφάσεις του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε. και ισχύει.
18. Την από 29.12.2020 εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
19. Την ανάγκη καθορισμού λεπτομερούς εφαρμογής των σχετικών διατάξεων για τα μέτρα στήριξης των
εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων κατά 40% κατ' επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης
των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.
20. Την υπό στοιχεία οικ. 2/583/ΔΠΓΚ/08.01.2021 εισήγηση του Α' Τμήματος της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου
Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία, η παρούσα απόφαση προκαλεί δαπάνη στον τακτικό
προϋπολογισμό έτους 2021, που δεν είναι εκ των προτέρων δυνατό να προσδιοριστεί, καθώς εξαρτάται
από πραγματικά περιστατικά, και θα καλυφθεί με μεταφορά πιστώσεων από τον ΑΛΕ 2910601058
«Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από
τον κορωνοϊό» του Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» προς τον ΑΛΕ
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2310989899 «Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα» από τον
οποίο θα διενεργηθεί η πληρωμή,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται, για τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 42 του άρθρου 72 του ν.
4172/2013 (ΚΦΕ), που εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά 40%, από το μήνα Νοέμβριο και εφεξής,
σύμφωνα με διατάξεις στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, η
διαδικασία και οι προϋποθέσεις καταβολής ποσού ίσου με το ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων των
μηνών αυτών, στον τραπεζικό λογαριασμό τους που έχει γνωστοποιηθεί στη διαδικτυακή πύλη
www.aade.gr της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), σύμφωνα με την διάταξη του δεύτερου
εδαφίου της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020, όπως ισχύει.
2. Το ως άνω καταβαλλόμενο ποσό, δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκειται σε
οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν. 4172/2013, είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα
χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν
δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά
ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.
Άρθρο 2
Δικαιούχοι
1. Οι εκμισθωτές, φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμβαση μίσθωσης για ακίνητα επί των οποίων
έχουν εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας και εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα για τον
μήνα Νοέμβριο και εφεξής από τους αντισυμβαλλόμενους, μισθωτές, κατ' επιταγή του νόμου στο πλαίσιο
αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.
2. Οι υπεκμισθωτές, φυσικά πρόσωπα, που βάσει δικαιώματος υπεκμίσθωσης, έχουν συνάψει σύμβαση
υπεκμίσθωσης και εισπράττουν μειωμένο υπομίσθωμα για τον μήνα Νοέμβριο και εφεξής από τους
αντισυμβαλλόμενους, υπομισθωτές, κατ' επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων
του κορωνοϊού COVID-19.
3. Οι κληρονόμοι εκμισθωτών και υπεκμισθωτών που έχουν αποβιώσει, υποχρεούνται να υποβάλλουν στη
Δ.Ο.Υ. όπου υπάγεται ο κληρονομούμενος τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι έχουν καταστεί
κληρονόμοι του αποβιώσαντος ώστε να ενημερωθούν τα στοιχεία του Φορολογικού Μητρώου (σχετ.
ΠΟΛ.1006/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
Άρθρο 3
Διαδικασία υποβολής «Δήλωσης Covid»
1. Ο δικαιούχος είσπραξης εκμισθωτής/υπεκμισθωτής προκειμένου να τύχει των ευνοϊκών ρυθμίσεων που
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, υποβάλλει 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 την τροποποίησή της με τις υπό στοιχεία Α.1139/2020 (Β' 2269), Α.1243/2020 (Β' 4914),
και Α.1253/2020 (Β' 5180) αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
2. Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής/υπεκμισθωτής αποβιώσει και δεν έχει υποβάλει την «Δήλωση Covid»
μέχρι τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, δικαιούχοι του ποσού που αντιστοιχεί στο ήμισυ της μείωσης των
μισθωμάτων, καθίστανται οι κληρονόμοι του, οι οποίοι υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. του θανόντος την εν λόγω
δήλωση, κατ' εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 6 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Α.1139/2020
απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε, εντός δύο (2) μηνών από την λήξη της κατά περίπτωση προθεσμίας
για την υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς που ορίζεται στα άρθρα 62, 63 και 64 του ν.2961/2001.
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3. Σε περίπτωση που ο κληρονομούμενος αποβιώσει μετά την υποβολή της «Δήλωσης Covid» και δεν έχει
γνωστοποιήσει τραπεζικό λογαριασμό πληρωμών στην ΑΑΔΕ, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1140/2006, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει τότε:
3α. Εφόσον υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός με μοναδικό δικαιούχο τον κληρονομούμενο, οποιοσδήποτε
από τους κληρονόμους γνωστοποιεί στη Δ.Ο.Υ. του κληρονομούμενου τον τραπεζικό αυτό λογαριασμό
προσκομίζοντας βεβαίωση από το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός αυτός.
3β. Αν δεν υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός με μοναδικό δικαιούχο τον κληρονομούμενο, τότε οι
κληρονόμοι αυτού πρέπει να γνωστοποιήσουν στη Δ.Ο.Υ. του θανόντος, προσκομίζοντας τα κατάλληλα
δικαιολογητικά, τα ποσοστά συμμετοχής τους στην κληρονομιαία περιουσία και τον αριθμό και το έτος
υποβολής της «Δήλωσης Covid». Στην περίπτωση αυτή το ποσό που αντιστοιχεί στο ήμισυ της μείωσης
των μισθωμάτων καταβάλλεται κατά το ποσοστό που αναλογεί σε καθένα εξ' αυτών, στους τραπεζικούς
λογαριασμούς των κληρονόμων που έχουν δηλωθεί στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet
της Α.Α.Δ.Ε. Η αίτηση της παρούσας υποβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από την λήξη της κατά περίπτωση
προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς που ορίζεται στα άρθρα 62, 63 και 64 του ν.
2961/2001.
Άρθρο 4
Διαδικασία χορήγησης και καταβολής του ποσού στους δικαιούχους
1. Η ΑΑΔΕ, μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής «Δήλωσης COVID» και εντός τριάντα (30) ημερών,
επεξεργάζεται τις «Δηλώσεις Covid» και τις γνωστοποιήσεις του άρθρου 3 της παρούσας, με βάση τα
στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, τις εγκρίνει ή αποστέλλει μήνυμα για την διόρθωσή τους ή τις
απορρίπτει. Ο εκμισθωτής, ο υπεκμισθωτής ή οι κληρονόμοι αυτών ενημερώνονται από την ΑΑΔΕ με
μήνυμα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει γνωστοποιηθεί στο Τaxisnet για την
απόρριψη της «Δήλωσης Covid» ή για τις τυχόν ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν για τη διόρθωσή
της.
2. Η καταβολή του ποσού στους δικαιούχους διενεργείται σε δύο κύκλους. Ο πρώτος κύκλος ξεκινά
δεκαπέντε ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής της «Δήλωσης Covid», όπως αυτή ορίζεται με
την ΠΟΛ.1162/2018 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β' 3579) ως ισχύει και ολοκληρώνεται εντός τριάντα
(30) ημερών από την λήξη της παραπάνω προθεσμίας. Η ημερομηνία έναρξης του 2ου κύκλου θα είναι η
επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας λήξης του πρώτου κύκλου. Η καταβολή των ποσών στους
δικαιούχους διενεργείται σταδιακά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
3. Το ποσό που αντιστοιχεί στο ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων, καταβάλλεται στον τραπεζικό
λογαριασμό του δικαιούχου που έχει δηλωθεί στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της
ΑΑΔΕ.
4. Η ΑΑΔΕ πριν από την πληρωμή δημιουργεί:
α) Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους
(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.) τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, τον
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στον οποίο τηρείται ο λογαριασμός (προαιρετική πληροφορία) και το
δικαιούμενο ποσό. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρία
«Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία και διαβιβάζεται.
β) Συγκεντρωτική κατάσταση των δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει τον
αριθμό των δικαιούχων, το συνολικό προς πληρωμή ποσό, ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή
πιστωτικό ίδρυμα. Η εν λόγω κατάσταση διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ ΑΕ και στη Διεύθυνση Οικονομικής
Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών. Το ποσό της συνολικής δαπάνης εγκρίνεται από τον αρμόδιο
διατάκτη του Υπουργείου Οικονομικών, έπειτα από εισήγηση της ΑΑΔΕ.
5. Η έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση της περ. β' της παρ. 4 του παρόντος άρθρου αποστέλλεται μέσω
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών στη Διεύθυνση
Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) η οποία
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εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του ΕΔ No
200 «Ελληνικό Δημόσιο Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών» και την πίστωση του ενδιάμεσου
λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με κωδικό IBAN GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με ονομασία
«Πληρωμές ΕΔ με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με i) το συνολικό
ποσό προς τους δικαιούχους και ii) με το ποσό που αφορά το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς
τρίτους (ΔΙΑΣ ΑΕ) σύμφωνα με την 109/ 12-03-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η
Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή προς τρίτους. Οι πληρωμές που
θα εκτελούνται έως και την 31/12/2021 διενεργούνται χωρίς επιβάρυνση για την Τράπεζα της Ελλάδος από
τη ΔΙΑΣ ΑΕ και χωρίς προμήθεια για το Δημόσιο.
Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής χρεώνεται ο
λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους
πληρωμές προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών και στη ΔΙΑΣ ΑΕ.
6. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου με IBAN
GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και
λογιστικοποιούνται ως έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού. Για τις μη επιτυχείς πληρωμές η ΔΙΑΣ ΑΕ
ενημερώνει το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ.
7. Ο δεύτερος κύκλος πληρωμής για τις μη επιτυχείς πληρωμές του πρώτου κύκλου πραγματοποιείται σε
δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο η ΑΑΔΕ ενημερώνει εκ νέου σχετικά τους δικαιούχους, ώστε να διορθώσουν
λάθη ή παραλείψεις κατά την υποβολή της «Δήλωσης Covid» ή της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων
Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» ή να διορθώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό στην Προσωποποιημένη
Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ. Στο δεύτερο στάδιο η Α.Α.Δ.Ε. επεξεργάζεται τις «Δηλώσεις
Covid» μετά τις διορθώσεις και τις εγκρίνει ή τις απορρίπτει προκειμένου να διενεργηθούν οι πληρωμές των
δικαιούχων ακολουθώντας τα βήματα της παραπάνω διαδικασίας (έγκριση πιστώσεων, δημιουργία νέας
κατάστασης από Α.Α.Δ.Ε., μεταφορά ποσού στον ενδιάμεσο λογαριασμό και πληρωμή ποσών μέσω ΔΙΑΣ).
Ο δεύτερος κύκλος πληρωμής είναι τελικός.
8. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση
συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών.
9. Ως δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:
α) η παρούσα απόφαση,
β) η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος,
γ) η συγκεντρωτική κατάσταση της περ. β της παρ. 4 του παρόντος άρθρου,
δ) αντίγραφο της ειδικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης (extrait) της
Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200. Για την πληρωμή του εν λόγω ποσού, η
ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 5 του παρόντος επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
Άρθρο 5
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2021
Οι Υπουργoί Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Α.1268/2020
Μεταβολή του χρονικού διαστήματος που λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση του κύκλου
εργασιών για την εφαρμογή της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4753/2020
(ΦΕΚ Α'227)
Αθήνα 10 Δεκεμβρίου 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 35 και ιδίως την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του ν. 4753/2020 (Α' 227).
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), όπως ισχύει.
5. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β' 4738), όπως ισχύει.
6. Το Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α' 121).
7. Το Π.Δ.62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'155).
8. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901).
9. 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. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη».
11. 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.
12. 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).
13. Την υπ' αριθμ. Α.1259/2020 (ΦΕΚ Β' 5250) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομικών «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την
εφαρμογή της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4753/2020 με τίτλο «Λήψη
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και
της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L186),
ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της
αγοράς και λοιπές διατάξεις.» ( Α' 227)
14. Την ανάγκη τροποποίησης του χρονικού διαστήματος που λαμβάνεται υπόψη για την μείωση του
κύκλου εργασιών έτσι ώστε ως πληγείσες επιχειρήσεις προκειμένου για την εφαρμογή των οριζομένων
στην περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν.4753/2020 να θεωρούνται και οι επιχειρήσεις οι οποίες
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εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το διάστημα Οκτωβρίου - Νοεμβρίου του έτους 2020 κατά
ποσοστό μεγαλύτερο του 50% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του αντίστοιχου διαστήματος του έτους
2019.
15. Την εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.
16. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Σκοπός
Μεταβάλουμε το χρονικό διάστημα που λαμβάνεται υπόψη για την μείωση του κύκλου εργασιών έτσι ώστε,
ως πληγείσες επιχειρήσεις για την εφαρμογή των οριζομένων στην περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 35 του
ν.4753/2020 να θεωρούνται, πέραν των επιχειρήσεων που εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το
διάστημα Απριλίου - Σεπτεμβρίου 2020, όπως αυτό ορίζεται στην Α.1259/25.11.2020, και οι επιχειρήσεις οι
οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το διάστημα Οκτωβρίου - Νοεμβρίου του έτους 2020
κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 50% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του αντίστοιχου διαστήματος του
έτους 2019.
Άρθρο 2
Προϋποθέσεις Υπαγωγής - Δικαιούχοι
Από τη δημοσίευση του ν. 4753/2020 (Α' 227) και μέχρι την 31η.12.2020, αναστέλλονται οι προθεσμίες
λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη
επί εκάστου αξιογράφου ημερομηνία, οφειλόμενων από επιχειρήσεις του άρθρου 1 της παρούσας, οι
οποίες κατά την 5η Νοεμβρίου 2020 έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας από τους αναφερόμενους
στον πίνακα του Παραρτήματος 2 της υπ' αριθμ. Α.1259/2020 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού και
του Υφυπουργού Οικονομικών ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 5η Νοεμβρίου 2020
ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας (από τους αναφερόμενους στον πίνακα του Παραρτήματος 2 της υπ'
αριθμ. Α.1259/2020 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών), της
αρχικής δήλωσης φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα
έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 5 Νοεμβρίου 2020.
Η προϋπόθεση του μειωμένου κύκλου εργασιών για το διάστημα Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2020 κατά
ποσοστό μεγαλύτερο από 50% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, για τις πληγείσες
επιχειρήσεις υπολογίζεται ως ακολούθως:
Α) για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ και τηρούν διπλογραφικά βιβλία, λαμβάνεται υπόψη
το άθροισμα του κύκλου εργασιών μηνών Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2019 και συγκρίνεται με το αντίστοιχο
του 2020, όπως προκύπτει από την περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. μηνός Οκτωβρίου και από το ποσό που έχει
δηλωθεί ή θα δηλωθεί ως ακαθάριστα έσοδα του μηνός Νοεμβρίου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
«myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ». Η δήλωση των ακαθαρίστων εσόδων στην πλατφόρμα, δύναται να
πραγματοποιηθεί μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2020.
Β) για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ και τηρούν απλογραφικά βιβλία, λαμβάνεται υπόψη
το άθροισμα των ακαθαρίστων εσόδων μηνών Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2020 όπως αυτά έχουν διακριτά
δηλωθεί ή θα δηλωθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ, το οποίο
συγκρίνεται με τα 2/3 του κύκλου εργασιών της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ δ' τρίμηνου έτους 2019.
Γ) για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες,
λαμβάνεται υπόψη, το άθροισμα των ακαθαρίστων εσόδων μηνών Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2020 όπως
αυτά έχουν διακριτά δηλωθεί ή θα δηλωθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της
ΑΑΔΕ. Για τη σύγκριση με το έτος 2019, λαμβάνεται υπόψη το 1/6 των ακαθαρίστων εσόδων της δήλωσης
ΦΕ φορολογικού έτους 2019. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ΦΕ λόγω μη παρέλευσης της
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προθεσμίας υποβολής της, η πληροφορία των ακαθαρίστων εσόδων αντλείται από το 1/6 του δηλούμενου
ποσού εσόδων στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» για το 2019. Η δήλωση των ακαθαρίστων εσόδων
στην πλατφόρμα, δύναται να πραγματοποιηθεί μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2020.
Άρθρο 3
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 πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα γίνεται μέσω της
«Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ).
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
1. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Α.1274/2020
Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την
υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για το μήνα Δεκέμβριο 2020.
14 Δεκεμβρίου 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 8α 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), όπως αυτή προστέθηκε με
την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4753/2020 (Α' 227).
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 Ει-σπράξεως 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, μετονο-μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός
των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).
7. Το π.δ. 142/2017 (Α' 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών», 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), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

220 ///www.solcrowe.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

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. 5294/17-12020 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 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.)» (Β'4738), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.: 78363/5.12.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για
το διάστημα από Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020
και ώρα 6:00» (Β' 5350).
14. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.: 76629/27.11.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για
το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020» (Β' 5255).
15. Την από 10.12.2020 εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
16. Την ανάγκη καθορισμού των πληττόμενων επιχειρήσεων για την εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου
δεύτερου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. (Α' 68).
17. 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 εδρεύει ή έχει
υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια και για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί
αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που
σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή 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 αναγραφόμενους 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 το μήνα Δεκέμβριο 2020, κατά παρέκκλιση
των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ.
1 του δεύτερου άρθρου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), όπως ισχύει.
2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την
υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για το μήνα Δεκέμβριο 2020. Σε περίπτωση
τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων.
Σε περίπτωση πε-νταψήφιων συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε
περίπτωση εξαψήφιων συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.
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ΚΑΔ

ΚΛΑΔΟΣ

01.19.2

Καλλιέργεια ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων σπόρων ανθέων

01.29

Άλλες πολυετείς καλλιέργειες

01.30

Πολλαπλασιασμός των φυτών

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

01.63.10.12 Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για ίδιο λογαριασμό)
01.63.10.13 Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για λογαριασμό τρίτων)
02.10

Δασοκομία και άλλες δασοκομικές δραστηριότητες

02.20

Υλοτομία

02.30

Συλλογή προϊόντων αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής

02.40

Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες

03.11

Θαλάσσια αλιεία

03.12

Αλιεία γλυκών υδάτων

03.21

Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια

03.22

Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων

05.10

Εξόρυξη λιθάνθρακα

05.20

Εξόρυξη λιγνίτη

07.10

Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος

07.29

Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων

08.11

Εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, ασβεστόλιθου, γύψου, κιμωλίας και
σχιστόλιθου

08.12

Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αμμοχάλικου και άμμου· εξόρυξη αργίλου και καολίνης

08.91

Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων

08.92

Εξόρυξη τύρφης

08.93

Εξόρυξη αλατιού

08.99

Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

09.10

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου

09.90

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες

10.11

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος

10.12

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών

10.13

Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών

10.20

Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

10.31

Επεξεργασία και συντήρηση πατατών

10.32

Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών

10.39

Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών

10.41

Παραγωγή ελαίων και λιπών

10.42

Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών

10.51

Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία

10.52

Παραγωγή παγωτών

10.61

Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων
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ΚΑΔ

ΚΛΑΔΟΣ

10.62

Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου

10.71

Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

10.72

Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων - παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής

10.73

Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων

10.81

Παραγωγή ζάχαρης

10.82

Παραγωγή κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών

10.83

Επεξεργασία τσαγιού και καφέ

10.84

Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων

10.85

Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών

10.86

Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών

10.89

Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α.

10.91

Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα

10.92

Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς

11.01

Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών

11.02

Παραγωγή οίνου από σταφύλια

11.03

Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα

11.04

Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση

11.05

Ζυθοποιία

11.06

Παραγωγή βύνης

11.07

Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών

13.10

Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών

13.20

Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών

13.30

Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων

13.91

Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ

13.92

Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα

13.93

Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών

13.94

Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και διχτυών

13.95

Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα
ενδύματα

13.96

Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών ειδών

13.99

Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α.

14.11

Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων

14.12

Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας

14.13

Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων

14.14

Κατασκευή εσωρούχων

14.19

Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης

14.20

Κατασκευή γούνινων ειδών

14.31

Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ

14.39

Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ

15.11

Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών
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ΚΑΔ

ΚΛΑΔΟΣ

15.12

Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας
και σαγματοποιίας

15.20

Κατασκευή υποδημάτων

16.10

Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου

16.21

Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα-πλακέ) και άλλων πλακών με βάση το ξύλο

16.22

Κατασκευή συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ

16.23

Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής

16.24

Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων

16.29

Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας
και σπαρτοπλεκτικής

17.11

Παραγωγή χαρτοπολτού

17.12

Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού

17.21

Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί και
χαρτόνι

17.22

Κατασκευή χάρτινων ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής και ειδών τουαλέτας

17.23

Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)

17.24

Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίας)

17.29

Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι

18.11

Εκτύπωση εφημερίδων

18.12

Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες

18.13

Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων

18.14

Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες

18.20

Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

19.10

Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κοκοποίησης)

20.11

Παραγωγή βιομηχανικών αερίων

20.12

Παραγωγή χρωστικών υλών

20.13

Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών

20.14

Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών

20.15

Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων

20.16

Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές

20.17

Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές

20.20

Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων

20.30

Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών τυπογραφίας και
μαστιχών

20.41

Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης

20.42

Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού

20.51

Παραγωγή εκρηκτικών

20.52

Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας

20.53

Παραγωγή αιθέριων ελαίων

20.59

Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.

20.60

Παραγωγή μη φυσικών ινών
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22.11

Κατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και σωλήνων από καουτσούκ· αναγόμωση
και ανακατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) από καουτσούκ

22.19

Κατασκευή άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)

22.21

Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και καθορισμένων μορφών

22.22

Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας

22.23

Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών υλικών

22.29

Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων

23.11

Κατασκευή επίπεδου γυαλιού

23.12

Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού

23.13

Κατασκευή κοίλου γυαλιού

23.14

Κατασκευή ινών γυαλιού

23.19

Κατασκευή και κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού, περιλαμβανομένου του γυαλιού για
τεχνικές χρήσεις

23.20

Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων

23.31

Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών

23.32

Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από οπτή γη

23.41

Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών

23.42

Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής

23.43

Κατασκευή κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών εξαρτημάτων

23.44

Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις

23.49

Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής

23.51

Παραγωγή τσιμέντου

23.52

Παραγωγή ασβέστη και γύψου

23.61

Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα

23.62

Κατασκευή δομικών προϊόντων από γύψο

23.63

Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος

23.64

Κατασκευή κονιαμάτων

23.65

Κατασκευή ινοτσιμέντου

23.69

Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο

23.70

Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων

23.91

Παραγωγή λειαντικών προϊόντων

23.99

Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α.

24.10

Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων

24.20

Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με καθορισμένη μορφή και
συναφών εξαρτημάτων

24.31

Ψυχρή επεκτατική ολκή ράβδων χάλυβα

24.32

Ψυχρή έλαση στενών φύλλων χάλυβα

24.33

Ψυχρή μορφοποίηση ή δίπλωση μορφοράβδων χάλυβα

24.34

Ψυχρή επεκτατική ολκή συρμάτων

24.41

Παραγωγή πολύτιμων μετάλλων

24.42

Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου)
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24.43

Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου

24.44

Παραγωγή χαλκού

24.45

Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων

24.46

Επεξεργασία πυρηνικών καυσίμων

24.51

Χύτευση σιδήρου

24.52

Χύτευση χάλυβα

24.53

Χύτευση ελαφρών μετάλλων

24.54

Χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων

25.11

Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών

25.12

Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παράθυρων

25.21

Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης

25.29

Κατασκευή άλλων μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων

25.30

Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική
θέρμανση

25.50

Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων με έλαση κονιομεταλλουργία

25.61

Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων

25.62

Μεταλλοτεχνία

25.71

Κατασκευή μαχαιροπίρουνων

25.72

Κατασκευή κλειδαριών και μεντεσέδων

25.73

Κατασκευή εργαλείων

25.91

Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων δοχείων

25.92

Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας

25.93

Κατασκευή ειδών από σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων

25.94

Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών

25.99

Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α.

26.11

Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων

26.12

Κατασκευή έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών

26.20

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού

26.30

Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας

26.40

Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης

26.51

Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης

26.52

Κατασκευή ρολογιών

26.60

Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης

26.70

Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού

26.80

Κατασκευή μαγνητικών και οπτικών μέσων

27.11

Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών

27.12

Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος

27.20

Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών

27.31

Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών

27.32

Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συρμάτων και καλωδίων
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27.33

Κατασκευή εξαρτημάτων καλωδίωσης

27.40

Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού

27.51

Κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

27.52

Κατασκευή μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

27.90

Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού

28.11

Κατασκευή κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων
και δικύκλων

28.12

Κατασκευή εξοπλισμού υδραυλικής ενέργειας

28.13

Κατασκευή άλλων αντλιών και συμπιεστών

28.14

Κατασκευή άλλων ειδών κρουνοποιίας και βαλβίδων

28.15

Κατασκευή τριβέων, οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης, στοιχείων οδοντωτών
τροχών και μετάδοσης κίνησης

28.21

Κατασκευή φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων

28.22

Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων

28.23

Κατασκευή μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και
περιφερειακού εξοπλισμού)

28.24

Κατασκευή ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός

28.25

Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης

28.29

Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.

28.30

Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων

28.41

Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου

28.49

Κατασκευή άλλων εργαλειομηχανών

28.91

Κατασκευή μηχανημάτων για τη μεταλλουργία

28.92

Κατασκευή μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία και τις δομικές κατασκευές

28.93

Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού

28.94

Κατασκευή μηχανημάτων για τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων ή
δερμάτινων ειδών

28.95

Κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού

28.96

Κατασκευή μηχανημάτων παραγωγής πλαστικών και ελαστικών ειδών

28.99

Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.

29.10

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

29.20

Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα - κατασκευή ρυμουλκούμενων και
ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

29.31

Κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα

29.32

Κατασκευή άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα

30.11

Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών

30.12

Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού

30.20

Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού

30.30

Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημόπλοιων και συναφών μηχανημάτων

30.91

Κατασκευή μοτοσικλετών

30.92

Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων
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30.99

Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α.

31.01

Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα

31.02

Κατασκευή επίπλων κουζίνας

31.03

Κατασκευή στρωμάτων

31.09

Κατασκευή άλλων επίπλων

32.11

Κοπή νομισμάτων

32.12

Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών

32.13

Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών

32.20

Κατασκευή μουσικών οργάνων

32.30

Κατασκευή αθλητικών ειδών

32.40

Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους

32.50

Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών

32.91

Κατασκευή σκουπών και βουρτσών

32.99

Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

33.11

Επισκευή μεταλλικών προϊόντων

33.12

Επισκευή μηχανημάτων

33.13

Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού

33.14

Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού

33.15

Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών

33.16

Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων

33.17

Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισμού μεταφορών

33.19

Επισκευή άλλου εξοπλισμού

33.20

Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού

35.13

Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος

35.14

Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος

35.22

Διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών

35.23

Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών

35.30

Παροχή ατμού και κλιματισμού

37.00

Επεξεργασία λυμάτων

38.11

Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων

38.12

Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων

38.21

Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων

38.22

Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριμμάτων

38.31

Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών

38.32

Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού

39.00

Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

41.10

Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων

41.20

Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη

42.11

Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων

42.12

Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων
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42.13

Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων

42.21

Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών

42.22

Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών

42.91

Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων

42.99

Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.

43.11

Κατεδαφίσεις

43.12

Προετοιμασία εργοταξίου

43.13

Δοκιμαστικές γεωτρήσεις

43.21

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

43.22

Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης

43.29

Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις

43.31

Επιχρίσεις κονιαμάτων

43.32

Ξυλουργικές εργασίες

43.33

Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων

43.34

Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων

43.39

Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος

43.91

Δραστηριότητες κατασκευής στεγών

43.99

Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

45.11

Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

45.19

Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων

45.20

Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

45.31

Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων

45.32

Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα
καταστήματα

45.40

Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους

46.11

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση γεωργικών πρώτων υλών, ζώντων
ζώων, κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και ημιτελών προϊόντων

46.12

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καυσίμων, μεταλλευμάτων,
μετάλλων και βιομηχανικών χημικών προϊόντων

46.13

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και οικοδομικών υλικών

46.14

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού
εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών

46.15

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης,
σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας

46.16

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων, ενδυμάτων, γουναρικών, υποδημάτων και δερμάτινων προϊόντων

46.17

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων, ποτών και καπνού

46.18

Εμπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευμένοι στην πώληση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων,
εκτός από Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση βασικών
φαρμακευτικών προϊόντων (46.18.11.03), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην
πώληση εργαστηριακών ειδών, ιατροφαρμακευτικών ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών
ειδών (46.18.11.04), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών
αναλώσιμων υλικών (46.18.11.05), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην
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πώληση σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στιλβωτικών
(46.18.11.07), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φαρμακευτικών
σκευασμάτων (46.18.11.08)

46.18.11.01

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακτινολογικών και ηλεκτρονικών
μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης

46.18.11.02

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αρωμάτων και παρασκευασμάτων
καλλωπισμού

46.18.11.06

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών και οδοντιατρικών
οργάνων, μηχανημάτων και εργαλείων

46.19

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών

46.21

Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και ζωοτροφών

46.22

Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών

46.23

Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων

46.24

Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και κατεργασμένου δέρματος

46.31

Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών

46.32

Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος

46.33

Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών

46.34

Χονδρικό εμπόριο ποτών

46.36

Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής

46.37

Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάο και μπαχαρικών

46.38

Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και
μαλακίων

46.39

Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού

46.41

Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

46.42

Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων

46.43

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

46.44

Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισμού

46.45

Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών

46.46.12

Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών

46.47

Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών

46.48

Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων

46.49

Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης

46.51

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και
λογισμικού

46.52

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων

46.61

Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών

46.62

Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών

46.63

Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων, καθώς και μηχανημάτων για κατασκευαστικά
έργα και έργα πολιτικού μηχανικού

46.64

Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, και χονδρικό
εμπόριο ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών

46.65

Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου
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46.66

Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου

46.69

Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού

46.72

Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων

46.73

Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής

46.74

Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για
εγκαταστάσεις θέρμανσης

46.75

Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων

46.76

Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων

46.77

Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων

46.90

Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο

47.19

Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Εκμετάλλευση
καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01)

47.23

Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.24

Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και
ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.25

Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.29

Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.30

Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.41

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και
λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.42

Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.43

Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.51

Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.52

Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.53

Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα
καταστήματα

47.54

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.59

Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα
καταστήματα

47.61

Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.62

Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.63

Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.64

Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.65

Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.71

Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.72

Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.74

Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.75

Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.76

Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών
ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.77

Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.78

Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
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47.79

Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα

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

47.91.71

Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου

47.91.72

Λιανικό εμπόριο υποδημάτων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου

47.91.73

Λιανικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου

47.99

Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών

49.10

Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών

49.20

Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων

49.31

Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών

49.32

Εκμετάλλευση ταξί

49.39

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

49.41

Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων

49.42

Υπηρεσίες μετακόμισης

50.10

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

50.20

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων

50.30

Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

50.40

Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων

51.10

Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

51.21

Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων

52.10

Αποθήκευση

52.21

Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές

52.22

Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές

52.23

Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές

52.24

Διακίνηση φορτίων

52.29

Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

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

Άλλα καταλύματα

56.10

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης

56.21

Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

56.29

Άλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από
στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01)

56.30

Δραστηριότητες παροχής ποτών

58.11

Έκδοση βιβλίων

58.12

Έκδοση τηλεφωνικών και κάθε είδους καταλόγων

58.13

Έκδοση εφημερίδων

58.14

Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους
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58.19

Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες

58.21

Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές

58.29

Έκδοση άλλου λογισμικού

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

59.20

Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις

60.10

Ραδιοφωνικές εκπομπές

60.20

Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγραμματισμού και τηλεοπτικών εκπομπών

61.90

Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

62.01

Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων

62.02

Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές

62.03

Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων

62.09

Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών
ηλεκτρονικών υπολογιστών

63.11

Επεξεργασία δεδομένων, καταχώριση και συναφείς δραστηριότητες

63.12

Δικτυακές πύλες (web portals)

63.91

Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων

63.99

Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας π.δ.κ.α.

64.20

Δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding)

64.30

Δραστηριότητες σχετικές με καταπιστεύματα (trusts), κεφάλαια (funds) και παρεμφερή
χρηματοπιστωτικά μέσα

64.91

Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)

65.11

Ασφάλειες ζωής

65.12

Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής

65.20

Αντασφάλιση

66.12

Δραστηριότητες σχετικές με συναλλαγές συμβάσεων χρεογράφων και αγαθών

66.19

Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις
ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία

66.21

Αξιολόγηση κινδύνων και ζημιών

66.22

Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών

66.29

Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία

66.30

Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων

68.10

Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων

68.20

Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων

68.31

Μεσιτικά γραφεία ακινήτων

68.32

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης

69.10

Νομικές δραστηριότητες
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69.20

Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου παροχή φορολογικών
συμβουλών

70.10

Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων

70.21

Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας

70.22

Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης

71.11

Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων

71.12

Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών

71.20

Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

72.11

Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία

72.19

Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική

72.20

Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες

73.11

Διαφημιστικά γραφεία

73.12

Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης

73.20

Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις

74.10

Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου

74.20

Φωτογραφικές δραστηριότητες

74.30

Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας

74.90

Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

75.00

Κτηνιατρικές δραστηριότητες

77.11

Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

77.12

Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών

77.21

Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών

77.22

Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων

77.29

Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης

77.31

Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού

77.32

Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού
μηχανικού

77.33

Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου (συμπεριλαμβανομένων
των ηλεκτρονικών υπολογιστών)

77.34

Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών

77.35

Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών

77.39

Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών
π.δ.κ.α.

77.40

Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση τα έργα με
δικαιώματα δημιουργού

78.10

Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας

78.20

Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης

78.30

Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού

79.11

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

79.12

Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

79.90

Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
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ΚΑΔ

ΚΛΑΔΟΣ

80.10

Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας

80.20

Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας

80.30

Δραστηριότητες έρευνας

81.10

Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών (Συνδυασμένες βοηθητικές υπηρεσίες
σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, φύλαξης, υποδοχής κ.λπ.)

81.21

Γενικός καθαρισμός κτιρίων

81.22

Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού

81.29

Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού

81.30

Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου

82.11

Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου

82.19

Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες
γραμματειακής υποστήριξης

82.20

Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων

82.30

Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

82.91

Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών
πληροφοριών

82.92

Δραστηριότητες συσκευασίας

82.99

Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.

84.12

Ρύθμιση των δραστηριοτήτων για την παροχή περίθαλψης υγείας, εκπαίδευσης,
πολιτιστικών και άλλων κοινωνικών υπηρεσιών, εκτός από την κοινωνική ασφάλιση

84.13

Ρύθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συμβολή στην αποτελεσματικότερη
λειτουργία των επιχειρήσεων

84.23

Δικαιοσύνη και δικαστικές δραστηριότητες

85.10

Προσχολική εκπαίδευση

85.20

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

85.31

Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

85.32

Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

85.41

Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση

85.42

Τριτοβάθμια εκπαίδευση

85.51

Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση

85.52

Πολιτιστική εκπαίδευση

85.53

Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών

85.59

Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.

85.60

Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες

86.21

Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων

86.22

Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων

86.23

Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων

86.90

Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

87.10

Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή καταλύματος

87.20

Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές
διαταραχές και χρήση ουσιών
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ΚΛΑΔΟΣ

87.30

Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία

87.90

Άλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος

88.10

Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και
άτομα με αναπηρία

88.91

Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών

88.99

Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος π.δ.κ.α.

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

91.01

Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων

91.02

Δραστηριότητες μουσείων

91.03

Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών

91.04

Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων

92.00

Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ ευθείας
(online) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση
(92.00.21)

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

94.11

Δραστηριότητες επιχειρηματικών και εργοδοτικών οργανώσεων

94.12

Δραστηριότητες επαγγελματικών οργανώσεων

94.91

Δραστηριότητες θρησκευτικών οργανώσεων

94.99

Δραστηριότητες άλλων οργανώσεων π.δ.κ.α.

95.11

Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού

95.12

Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας

95.21

Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης

95.22

Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου

95.23

Επιδιόρθωση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών

95.24

Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης

95.25

Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων

95.29

Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης

96.01

Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων

96.02

Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής

96.04

Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία

96.09

Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών π.δ.κ.α., εκτός από Υπηρεσίες
οικιακού υπηρέτη (96.09.19.13), Υπηρεσίες προσωπικού οδηγού αυτοκινήτων (96.09.19.15)
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ΚΑΔ

ΚΛΑΔΟΣ
Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των
καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in ashop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά
χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων
Επιχειρήσεις έκδοσης πρωτογενούς (branded) ψηφιακού περιεχομένου, οι οποίες είναι
εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης (Μητρώο
Online Media) που τηρείται στην Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης κατά την
έκδοση της παρούσας ή υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής και ενταχθούν σε αυτό
κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής της ΓΓΕΕ.
Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων,
ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων, όπως και τα
καταστήματα αφορολογήτων ειδών.

Η απόφαση αυτή, μαζί με το παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής, να δημοσιευθούν
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2020
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Α.1301/2020
Παράταση της προθεσμίας υποβολής, των δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων, που
ορίζεται στην παρ. 8 του άρθρου 11 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 (Β' 3579) απόφαση
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
31 Δεκεμβρίου 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν. 4174/2013 περί παροχής πληροφοριών από τρίτους (Α' 170),
όπως ισχύουν,
β) 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,
γ) την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β'4738),
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, 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 2020/17.1.2020 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
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επικοινωνίας μέσω διαδικτύου» (Β' 3579), όπως τροποποιήθηκε με τις Α.1139/2020 (Β' 2269), Α 1243/2020
(Β' 4914) και Α 1253/2020 (Β' 5180) αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και ισχύει.
4. Την υπό στοιχεία Α.1264/2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Παράταση της προθεσμίας
υποβολής της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και της δήλωσης
λύσης της μίσθωσης του άρθρου 9 καθώς και της προθεσμίας της παρ. 8 του άρθρου 11 της υπό στοιχεία
ΠΟΛ.1162/2018 (Β' 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β'
5345).
5. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων που λαμβάνουν ειδοποίηση για υποβολή της «Δήλωσης
Covid» ή της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», προκειμένου να
διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις τους.
6. 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
Η προθεσμία της παρ. 8 του άρθρου 11 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 απόφασης του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρατείνεται μέχρι την 29η Ιανουαρίου 2021.
Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2020
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

e-ΕΦΚΑ Εγκ 51/8/12/2020
Α. Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4756/2020 που αφορούν κοινωνικοασφαλιστικές και
άλλες ρυθμίσεις. Β. Κοινοποίηση διατάξεων της υπ' αριθμ. οικ. 49250/2712 (ΦΕΚ 5298/τ.
Β'/02-12- 2020) Κ.Υ.Α.
Σχετ.: Οι με αρ. 12/2020, 13/2020, 24/2020, 25/2020, 26/2020, 40/2020 εγκύκλιοι.
Αθήνα, 08/12/2020
Με την παρούσα εγκύκλιο σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 32, 33, 49 και 70 του ν. 4756/2020
(ΦΕΚ 235/τ. Α'/26-11-2020) «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,
κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων» και τις διατάξεις της υπ'
αριθμ. οικ. 49250/2712/30.11.2020 (ΦΕΚ 5298/τ. Β'/02-12-2020) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επέκταση προθεσμίας καταβολής
δόσεων ρυθμίσεων επιχειρήσεων και εργοδοτών για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας
καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού
COVID-19» και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:
Α. Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 32, 33, 49 και 70 του ν. 4756/2020 (ΦΕΚ 235/τ. Α'/26-11-2020)
1. Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών
καταβολής ή αναστολή είσπραξης (Άρθρο 32)
Όπως είναι γνωστό, με τις υπ' αριθμ. Δ.15/Δ'/οικ.37618/1492/25.9.2020 (ΦΕΚ 4253/τ, Β'/30-09-2020) και
Δ.15/Δ'/οικ.37620/1493/24.9.2020 (ΦΕΚ 4253/τ, Β'/30-09- 2020) Αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών
και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
αντίστοιχα αποφασίστηκε η νέα παράταση της προθεσμίας καταβολής μέχρι την 30η Απριλίου 2021 α)
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των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις και εργοδότες περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου,
Μαρτίου και Απριλίου 2020 και β) των ασφαλιστικών εισφορών για τους αυτοαπασχολούμενους και
ελεύθερους επαγγελματίες περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου και Μάιου 2020
καθώς και τυχόν δόσεων από συμπληρωματική εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών
για τις οποίες είχε χορηγηθεί δυνατότητα παράτασης καταβολής. Κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης
δεν υπολογίζονται τόκοι και άλλες προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.
Η ανωτέρω παράταση καθώς και η προηγούμενη αυτής χορηγήθηκαν στο πλαίσιο των μέτρων
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού και της νόσου COVID-19 σύμφωνα
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 23 της από 30.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α'86) και σύμφωνα
με τη διάταξη του άρθρου 8 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 25 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) και το άρθρο 5 της από 1.5.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α'90) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4690/2020 (Α'104).
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις χορηγείται η δυνατότητα στους ανωτέρω εργοδότες,
αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες υπαγωγής σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής. Πιο
συγκεκριμένα:
1.1 Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις της παρούσας ρύθμισης που προβλέπεται στο άρθρο 32 εντάσσονται κατόπιν υποβολής
αιτήματος από τον οφειλέτη:
• Ληξιπρόθεσμες οφειλές επιχειρήσεων και εργοδοτών από ασφαλιστικές εισφορές περιόδων
απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020, η καταβολή των οποίων παρατάθηκε μέχρι την
30η Απριλίου 2021,
• Ληξιπρόθεσμες οφειλές αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από ασφαλιστικές εισφορές
περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2020 καθώς και τυχόν δόσεων από
συμπληρωματική εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών, η καταβολή των οποίων
παρατάθηκε μέχρι την 30η Απριλίου 2021
• Όσες από τις παραπάνω οφειλές τελούν σε αναστολή είσπραξης.
1.2 Τρόπος ρύθμισης
Οι οφειλές των προαναφερόμενων χρονικών περιόδων με τις τυχόν αναλογούσες σε αυτές προσαυξήσεις
δύναται να εξοφληθούν μέχρι και σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, ως ακολούθως:
Η βασική οφειλή κεφαλαιοποιείται κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και από τον επόμενο μήνα
από αυτόν της υπαγωγής η ρύθμιση επιβαρύνεται με μηνιαίο επιτόκιο 0,208% (2,5% ετήσιο). Σημειώνεται
ότι από την ημερομηνία υπαγωγής δεν υφίσταται περαιτέρω επιβάρυνση πρόσθετων τελών,
προσαυξήσεων και τόκων λόγω μη εκπρόθεσμης καταβολής.
Το ποσό της μηνιαίας δόσης για τις ρυθμιζόμενες ασφαλιστικές οφειλές, δεν μπορεί να είναι μικρότερο
των πενήντα ευρώ (50€).
Κατ' εξαίρεση, εάν οι ανωτέρω οφειλές υπαχθούν σε σχήμα ρύθμισης έως και δώδεκα (12) μηνιαίων
δόσεων σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, δεν επιβαρύνονται με το προαναφερόμενο επιτόκιο.
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1.3 Υποβολή αίτησης
Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται μέχρι την 31η Ιουλίου 2021 στις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. αφού καταστούν ληξιπρόθεσμες οι παραπάνω οφειλές και διαβιβαστούν στο Κ.Ε.Α.Ο..
Ειδικότερα, στους ήδη πιστοποιημένους χρήστες ή σε όσους εγγραφούν (πιστοποιηθούν) ως χρήστες στις
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Οφειλέτες παρέχεται, εκτός των άλλων, η δυνατότητα της ρύθμισης των
οφειλών τους μέσω διαδικτύου. Περιπτώσεις που τυχόν εξαιρούνται από τη πιστοποίηση στις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. η αίτηση, κατ' εξαίρεση, θα υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο..
Αρμόδια όργανα για την έκδοση απόφασης ρύθμισης είναι οι προϊστάμενοι των Περιφερειακών υπηρεσιών
του Κ.Ε.Α.Ο..
Ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλλει το ποσό της πρώτης δόσης προκειμένου η ρύθμιση του να
καταστεί ενεργή. Οι δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται με τη χρήση Ταυτότητας Οφειλέτη και, στις
περιπτώσεις εξαίρεσης από τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, στις αρμόδιες υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. . Η
πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής.
Στην περίπτωση υποβολής αίτησης σε υπηρεσία, η πρώτη δόση καταβάλλεται την ίδια ημέρα με την
υποβολή της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα
κάθε επόμενου μήνα από τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση.
Σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης ο οφειλέτης δύναται να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των
ρυθμισμένων οφειλών.
1.4 Απώλεια ρύθμισης
Η ρύθμιση απόλλυται στην περίπτωση που δεν καταβληθεί ποσό δόσεων που αντιστοιχεί σε δύο (2) δόσεις
της ρύθμισης.
Η απώλεια της ρύθμισης έχει ως αποτελέσματα:
• την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης,
• την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων
προσαυξήσεων και τόκων,
• την επιδίωξη της είσπραξής της οφειλής με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.
Σημειώνεται ότι οι οφειλέτες που θα απωλέσουν το δικαίωμα συνέχισης της ρύθμισης, δύνανται να
υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.1 της
παραγράφου ΙΑ' του Ν. 4152/2013 για το σύνολο των οφειλών τους.
1.5 Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης
Για τους οφειλέτες που εντάσσονται σε ρύθμιση σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και τηρούν τους όρους της
ρύθμισης:
• Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α'
136),
• Αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται,
• Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης,
• Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί της ακίνητης και κινητής περιουσίας
του οφειλέτη. Για τις κατασχέσεις εις χείρας τρίτων που επιβλήθηκαν έως την ημερομηνία υπαγωγής στη
ρύθμιση, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 60 του ν. 3863/2010 (Α' 115).
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Ευνόητο είναι ότι σε περίπτωση που ο οφειλέτης απωλέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που
έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
1.6 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας
Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων του συγκεκριμένου
διακανονισμού δύναται να χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας
διμηνιαίας ισχύος σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Στις επιχειρήσεις της περ. ε' της παρ. 5 του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951 (Α' 179) χορηγείται αποδεικτικό
ασφαλιστικής ενημερότητας για την είσπραξη λογαριασμών δημοσίου έργου. Προϋπόθεση συνιστά η μη
ύπαρξη τρεχουσών ή ληξιπρόθεσμων οφειλών για το συγκεκριμένο έργο. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής,
χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας με παρακράτηση ποσού ίσου με το ύψος της οφειλής.
2. Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών
οφειλών (Άρθρο 33)
Σύμφωνα με το άρθρο 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε
με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), το άρθρο 23 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α' 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), την παρ. 2 του άρθρου 8
της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4683/2020 (Α' 83), το άρθρο 25 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020, το άρθρο 10 του ν. 4684/2020, το άρθρο 11 της από 13.4.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α' 104) και το άρθρο 5 της
από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.
4690/2020 στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης της νόσου
COVID-19 δόθηκε παράταση στην προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων.
Κατ' εφαρμογή των ανωτέρω, παρατάθηκε η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της
κάθε ρύθμισης κατά τρεις (3) μήνες.
Ειδικότερα, η δόση του Μαρτίου 2020 (ή η δόση του Απριλίου 2020) των υπαγόμενων οφειλετών είχε
καταληκτική ημερομηνία καταβολής την 30η Ιουνίου 2020 (ή 31η Ιουλίου 2020) και αντίστοιχα
τροποποιήθηκαν και οι καταληκτικές ημερομηνίες των επόμενων δόσεων. Ως αποτέλεσμα η συνολική
διάρκεια για τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις που πληρούσαν τις προϋποθέσεις παρατάθηκε κατά τρεις (3)
μήνες.
Για τις επιχειρήσεις με αντικείμενο νοσοκομειακές δραστηριότητες η δόση του Απριλίου παρατάθηκε στις
31/07/2020 (καταληκτική ημερομηνία καταβολής) και συγχρόνως μεταβλήθηκαν οι καταληκτικές
ημερομηνίες των δόσεων Μαΐου 2020 και εντεύθεν με αποτέλεσμα η συνολική διάρκεια της ρύθμισης να
παραταθεί συνολικά κατά τρεις (3) μήνες.
Στο χρονικό διάστημα της παράτασης καταβολής δόσεων δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και
λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις, ενώ κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της εκάστοτε
ρύθμισης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου όσοι από τους ανωτέρω οφειλέτες απώλεσαν τη
ρύθμιση τους το χρονικό διάστημα από Ιούνιο 2020 έως και Οκτώβριο 2020 έχουν τη δυνατότητα
επανένταξης στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επανένταξη στη ρύθμιση συνιστά η καταβολή της δόσης του μηνός
Νοεμβρίου 2020, η οποία πρέπει να πληρωθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ίδιου μήνα και δεν
απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος από μέρους του οφειλέτη. Με την αναβίωση της ρύθμισης η
προθεσμία καταβολής όλων των επόμενων δόσεων παρατείνεται κατά το πλήθος των ανεξόφλητων
δόσεων της ρύθμισης κατά την ημέρα της αναβίωσης.
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Σημειώνεται ότι ο έλεγχος και η συστημική υλοποίηση των ανωτέρω για τους πληγέντες εργοδότες,
ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, όπως αυτοί προσδιορίστηκαν στις σχετικές
Υπουργικές Αποφάσεις θα πραγματοποιηθεί κεντρικά. Για τυχόν λοιπούς δικαιούχους οφειλέτες (π.χ. μέλη
εταιρειών) η επανένταξη θα υλοποιηθεί εφόσον τα αρμόδια όργανα διαπιστώσουν τη συνδρομή των
προϋποθέσεων είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από την υποβολή σχετικού αιτήματος του οφειλέτη προς τις
αρμόδιες υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο.. Στην περίπτωση αυτή για τη συστημική υλοποίηση θα αποστέλλεται σχετικό
υπηρεσιακό σημείωμα προς το Τμήμα Επικοινωνίας της Διεύθυνσης Πληροφορικής Κ.Ε.Α.Ο. (help desk
καθυστερούμενων).
3. Προσδιορισμός και είσπραξη μισθωμάτων Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(e-ΕΦΚΑ) (Άρθρο 49)
Στην παρ. 2 του άρθρου 49 του παρόντος νόμου ορίζεται ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον
Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), που αφορούν μισθώματα ακινήτων,
ανεξαρτήτως ποσού, διαβιβάζονται για είσπραξη στο Κ.Ε.Α.Ο..
Κατόπιν των ανωτέρω, οι οφειλέτες έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν την εν λόγω οφειλή τους ή να
υπαχθούν σε ρύθμιση στο Κ.Ε.Α.Ο. βάσει των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.
4. Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση ν.4611/2019 (Άρθρο 70)
Όπως είναι γνωστό η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών με τις διατάξεις του ν. 4611/2019 για
τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες περιλαμβάνει δύο στάδια. Το
πρώτο στάδιο αφορούσε στην υποβολή του αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα του e- Ε.Φ. Κ. Α. και το δεύτερο στάδιο στην υποβολή αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση μέσω
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κ.Ε.Α.Ο..
Για τις προαναφερόμενες κατηγορίες οφειλετών η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση ολοκληρωνόταν μετά
το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υπαγωγής που ήταν η 7η Οκτωβρίου 2019 βάσει της υπ' αριθ.
43400/3824/30.9.2019, ΦΕΚ-3615 β/30-09-19 απόφασης ΥΠΕΚΥΠ και μετά τη διαβίβαση των οφειλών στο
Κ.Ε.Α.Ο. και την υποβολή της αίτησης για ένταξη στη ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του
Κ.Ε.Α.Ο. . Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του ν. 4611/2019 μέσω
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κ.Ε.Α.Ο. ήταν η 31η Δεκεμβρίου 2020, όπως είχε οριστεί στο άρθρο 32
του ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177/τ. Α'/15.09.2020).
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, χορηγείται νέα παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής
αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του ν. 4611/2019 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κ.Ε.Α.Ο.
μέχρι την 30η Απριλίου 2021, προκειμένου οι οφειλέτες ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι
και αγρότες να μην χάσουν το δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση για λόγους που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητά τους, αλλά σε μη ολοκλήρωση της διαδικασίας βεβαίωσης της οφειλής τους από τον eΕ.Φ.Κ.Α..
Β. Κοινοποίηση διατάξεων της υπ' αριθμ. οικ. 49250/2712/30.11.2020 (ΦΕΚ 5298/τ.Β'/02-12-2020)
Κ.Υ.Α.
1. Πεδίο εφαρμογής
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις παρατείνεται κατά έναν (1) μήνα η προθεσμία καταβολής των δόσεων
ενεργών ρυθμίσεων οι οποίες είναι απαιτητές μέχρι τη δημοσίευση της υπ' αριθμ. οικ.
49250/2712/30.11.2020 (ΦΕΚ 5298/τ. Β'/02-12-2020) Κ.Υ.Α., δηλαδή την 02/12/2020. Συγχρόνως,
παρατείνεται κατά έναν (1) μήνα και η προθεσμία όλων των επόμενων μηναίων δόσεων της κάθε ρύθμισης.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α. δικαίωμα υπαγωγής στις διατάξεις
της παρούσας έχουν οι επιχειρήσεις ή οι εργοδότες όταν συντρέχουν σωρευτικά τα παρακάτω:
- απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου,
αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση,
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- έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 05/11/2020 ή διαθέτουν ενεργό κατά την
05/11/2020 κωδικό δευτερεύουσας δραστηριότητας, με ακαθάριστα έσοδα της αρχικής δήλωσης
φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 να είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που
αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 05/11/2020.
Στην κοινοποιούμενη Κ.Υ.Α. επισυνάπτεται σχετικός πίνακας που περιλαμβάνει τους αναφερόμενους
Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας.
Κατόπιν των ανωτέρω, η δόση του Νοεμβρίου των υπαγόμενων επιχειρήσεων ή εργοδοτών έχει πλέον
καταληκτική ημερομηνία καταβολής την 31/12/2020. Αντίστοιχα, τροποποιούνται και οι καταληκτικές
ημερομηνίες των επόμενων δόσεων και κατά συνέπεια, η συνολική διάρκεια για τις ρυθμίσεις που πληρούν
τις ανωτέρω προϋποθέσεις παρατείνεται κατά ένα (1) μήνα.
Επισημαίνεται ότι κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης καταβολής των δόσεων, δεν υπολογίζονται
πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις, ενώ κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι
διατάξεις της εκάστοτε ρύθμισης.
Σημειώνεται ότι ο έλεγχος και η συστημική υλοποίηση των ανωτέρω για τους εργοδότες και επιχειρήσεις θα
πραγματοποιηθεί κεντρικά.
2. Απώλεια ευεργετημάτων
Η παράταση καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων παύει αυτοδικαίως στις εξής περιπτώσεις:
- καταγγελία της σύμβασης εργασίας των εργαζόμενων (μέρους ή συνόλου αυτών) που τέθηκαν σε
καθεστώς αναστολής αυτής από τις επιχειρήσεις ή εργοδότες, δικαιούχους της παράτασης,
- οι παραπάνω επιχειρήσεις ή εργοδότες δεν διατήρησαν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας κατά την
ολοκλήρωση του μέτρου για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού και
της νόσου COVID-19. Εξαιρούνται: α) οι επιχειρήσεις με συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας λόγω της
μορφής, του είδους ή της δραστηριότητας τους και β) οι επιχειρήσεις ή εργοδότες με μείωση του αριθμού
θέσεων εργασίας λόγω οικειοθελούς αποχώρησης, συνταξιοδότησης ή θανάτου εργαζομένου, ύπαρξης
συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου που έληξαν κατά την ολοκλήρωση του μέτρου.
Στην περίπτωση της αυτοδίκαιης απώλειας του ευεργετήματος της παράτασης οι οφειλές επιβαρύνονται με
τόκους και προσαυξήσεις από την ημερομηνία που αυτές κατέστησαν απαιτητές σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ Κ.Ε.Α.Ο.
ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ

e-ΕΦΚΑ Εγκ 54/28.12.2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 109 του ν. 4764/2020 σχετικά με την επανένταξη
πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών
οφειλών
Αθήνα, 28/12/2020
Σχετ.: Η με αρ. 51/2020 εγκύκλιος.
Με την παρούσα εγκύκλιο σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/τ.
Α'/23-12-2020) «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των
συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις» και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
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Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4756/2020 (ΦΕΚ 235/τ. Α'/26-11-2020)
οι οφειλέτες - πληγέντες εργοδότες, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι - των οποίων
παρατάθηκε η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων τους κατά τρεις (3) μήνες και
απώλεσαν τη ρύθμιση τους το χρονικό διάστημα από Ιούνιο 2020 έως και Οκτώβριο 2020 έχουν τη
δυνατότητα επανένταξης στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Απαραίτητη
προϋπόθεση για την επανένταξη στη ρύθμιση ήταν η καταβολή της δόσης του μηνός Νοεμβρίου 2020, η
οποία έπρεπε να πληρωθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ίδιου μήνα.
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, η τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Νοεμβρίου 2020 που είχε
καθοριστεί με την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4756/2020 ως καταληκτική για την καταβολή της δόσης του
Νοεμβρίου 2020 αντικαθίσταται από την ημερομηνία 31η Δεκεμβρίου 2020.
Επισημαίνεται ότι για την επανένταξη στη ρύθμιση δεν απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος από
μέρους του οφειλέτη. Επίσης, με την αναβίωση της ρύθμισης η προθεσμία καταβολής όλων των επόμενων
δόσεων παρατείνεται κατά το πλήθος των ανεξόφλητων δόσεων της ρύθμισης κατά την ημέρα της
αναβίωσης.
Υπενθυμίζεται ότι ο έλεγχος και η συστημική υλοποίηση των ανωτέρω για τους πληγέντες εργοδότες,
ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, όπως αυτοί προσδιορίστηκαν στις σχετικές
Υπουργικές Αποφάσεις θα πραγματοποιηθεί κεντρικά.
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ Κ.Ε.Α.Ο.
ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ

Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) Δ.15/Δ'/49300/1927/23-12-2020 (ΦΕΚ Β' 5715/24-122020)
Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις
επιχειρήσεις-εργοδότες τουριστικών καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 123Α του ν. 4714/2020 (Α' 148), όπως προστέθηκε με το άρθρο
69 του ν. 4745/2020 (Α' 214)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 123Α 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 αυτό προστέθηκε με το
άρθρο 69 του ν. 4745/2020 (Α' 214), και ισχύει.
2. 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.
3. 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.
4. Τις διατάξεις του ν. 4651/2019 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» (Α'
209).
5. 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), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145).
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7. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» (Α' 168), όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), όπως ισχύει.
9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).
10. 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).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και
Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123).
12. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805).
13. Την υπό στοιχεία Υ6/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό
Επικρατείας» (Β' 2902).
14. Το υπ' αρ. οικ.49112/2701/30-11-2020 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).
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει πρόσθετη δαπάνη για τον κρατικό
προϋπολογισμό, καθώς αφορά διευκρινίσεις διαδικαστικού χαρακτήρα,
αποφασίζουμε:
1. Για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων, είτε
ως κύρια είτε ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, όπως ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.
4276/2014 (Α' 155), όπως ισχύει, τα οποία λειτουργούν καθ' όλο το έτος [δώδεκα (12) μήνες ετησίως], και
συγκεκριμένα για όσες από τις ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες απαγορεύθηκε η λειτουργία τους με εντολή
δημόσιας αρχής τον Μάρτιο του 2020 και εδύναντο να επαναλειτουργήσουν την 01-06-2020, οι
ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη καταβάλλονται στο σύνολό τους από τον κρατικό προϋπολογισμό, για το
χρονικό διάστημα από 1-9-2020 έως 31-12-2020, εφόσον οι ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες κατά το
χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο 2020 έως και τον Αύγουστο 2020 είχαν χαμηλότερα ακαθάριστα
έσοδα κατά τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) από το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του έτους 2019.
Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων-εργοδοτών με κύριο και δευτερεύοντα ΚΑΔ, για την υπαγωγή στην παρούσα,
η ανωτέρω προβλεπόμενη μείωση των ακαθάριστων εσόδων ελέγχεται για τον ΚΑΔ που συνδέεται με τη
λειτουργία τουριστικού καταλύματος.
2. Η ως άνω επιδότηση των ασφαλιστικών εργοδοτικών εισφορών αφορά στο σύνολο των κλάδων
ασφάλισης για τους οποίους, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, προκύπτει υποχρέωση
ασφάλισης του προσωπικού που απασχολείται στις επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1.
3. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 προσδιορίζονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος
«ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Το σχετικό αρχείο διαβιβάζεται στην
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) προκειμένου να καθοριστούν οι επιχειρήσεις-εργοδότες
που πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην παρούσα βάσει των τιθέμενων οικονομικών κριτηρίων της
παρ. 1 και ακολούθως η Α.Α.Δ.Ε. αποστέλλει στον e-ΕΦΚΑ τα σχετικά στοιχεία,
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4. α. Για τον e-ΕΦΚΑ οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 καταχωρίζουν στα σχετικά πεδία της Αναλυτικής
Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) της οικείας μισθολογικής περιόδου, σύμφωνα με τα ισχύοντα πακέτα κάλυψης,
για το χρονικό διάστημα από 1-9-2020 έως 31-12-2020, το ποσό της επιδότησης των εργοδοτικών
εισφορών, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 100% των εργοδοτικών εισφορών. Οι λεπτομέρειες
συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων ΑΠΔ καθορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.
β. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 που παράλληλα εντάσσονται στο μηχανισμό ενίσχυσης της
απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καταχωρίζουν στην ΑΠΔ της οικείας μισθολογικής περιόδου, με ειδικό
τύπο αποδοχών, τις ονομαστικές αποδοχές των εργαζόμενων που εντάσσονται στον ανωτέρω μηχανισμό
και για το χρονικό διάστημα ένταξης κάθε εργαζόμενου σε αυτόν, τις ασφαλιστικές εισφορές (εργαζόμενου
και εργοδότη) που αντιστοιχούν στις ονομαστικές αποδοχές σύμφωνα με τα ισχύοντα πακέτα κάλυψης.
Στα σχετικά πεδία της ΑΠΔ της οικείας μισθολογικής περιόδου καταχωρίζονται:
i. το ποσό της επιδότησης των εργοδοτικών εισφορών, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό
(100%) των εργοδοτικών εισφορών που αντιστοιχούν στον συνολικό χρόνο της μισθολογικής περιόδου
(χρόνος απασχόλησης στην επιχείρηση και χρόνος ένταξης στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»),
ii. το ποσό της επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό
εκατό τοις εκατό (100%) των εισφορών ασφαλισμένου που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι
εργαζόμενοι εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και δεν απασχολούνται.
Οι λεπτομέρειες συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων των ΑΠΔ καθορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες
του e-ΕΦΚΑ.
γ. Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των εισφορών της οικείας μισθολογικής περιόδου
υπολογίζεται το ύψος των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών των οποίων υπόχρεος καταβολής είναι η
επιχείρηση-εργοδότης.
Σε περίπτωση που η ΑΠΔ έχει ήδη υποβληθεί από τον εργοδότη μέχρι την ισχύ της παρούσας, τα σχετικά
ποσά επιδότησης καταβάλλονται απευθείας στον e-ΕΦΚΑ από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και η επιχείρηση-εργοδότης καταβάλλει μόνο τις ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου. Τυχόν
ποσά που έχουν καταβληθεί από την επιχείρηση-εργοδότη, ενταγμένη στις διατάξεις του άρθρου 123Α του
ν. 4714/2020, και αφορούν σε εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές που έχουν περιληφθεί στην ανωτέρω
ΑΠΔ, οι οποίες βαρύνουν και καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, παραμένουν ως πιστωτικό
υπόλοιπο στον e-ΕΦΚΑ και συμψηφίζονται με ασφαλιστικές εισφορές επόμενων μισθολογικών περιόδων.
δ. Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει, μέσω της επεξεργασίας των ΑΠΔ, και αποστέλλει στο Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον
κρατικό προϋπολογισμό.
ε. Τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις ΑΠΔ για τον e-ΕΦΚΑ διασταυρώνονται με το πληροφοριακό
σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προκειμένου να επιβεβαιωθεί
η ορθότητα των στοιχείων απασχόλησης που δηλώνονται, καθώς και η ορθότητα των ασφαλιστικών
εισφορών που έχουν δηλωθεί στις ΑΠΔ βάσει των στοιχείων απασχόλησης, με τις οποίες βαρύνεται ο
κρατικός προϋπολογισμός, και όπου απαιτείται, εκδίδονται και επιδίδονται από τον e-ΕΦΚΑ ηλεκτρονικά οι
προβλεπόμενες πράξεις επιβολής εισφορών και βεβαιώσεις οφειλής.
5. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 της παρούσας απόφασης που κάνουν χρήση των μέτρων
επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών, υποχρεούνται για την περίοδο από 1-9-2020 έως 31-12-2020 να
διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό προσωπικού που είχαν την 31-8-2020 και σε περίπτωση καταγγελίας
συμβάσεων εργασίας, αυτή είναι άκυρη. Στην έννοια του ίδιου αριθμού προσωπικού δεν
συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω
συνταξιοδότησης, οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας λήγει μετά την 1-9-
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2020, οι εργαζόμενοι που την 31-8-2020 βρίσκονταν σε αναστολή και οι περιπτώσεις λύσεως της
συμβάσεως εργασίας λόγω θανάτου του εργαζομένου.
6. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) 49989/1266/4-12-2020/(ΦΕΚ B' 5391/07-12-2020)
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού
τομέα κατά τον μήνα Δεκέμβριο. (Έτσι όπως διαμορφώθηκε μετά την τροποποίησή της
από την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) 53124/1344/23.12.2020.
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών
ομάδων, κοινωνικοσφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων» (Α' 235).
2. 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), όπως
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76).
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 και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της
δημόσιας διοίκησης» (Α' 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83).
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), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α'
104).
5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143).
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 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).
8. Την παρ. 2 του άρθρου 12 και παρ. 3 του άρθρου 9 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).
13. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123).
14. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155).
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15. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β'4805).
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), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
17. 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.
18. Την υπό στοιχεία 48713/1232/26.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Αναστολή συμβάσεων
εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Νοέμβριο» (Β'
5246).
19. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/6.11.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το
Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β'4899), όπως τροποποιήθηκε με τις
υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.71608/9.11.2020 (Β' 4946), Δ1α/Γ.Π.οικ.72687/12.11.2020 (Β' 4999),
Δ1α/Γ.Π.οικ.72989/14.11.2020 (Β'5043) και Δ1α/Γ.Π.οικ.73325/16.11.2020 (Β' 5060) κοινές υπουργικές
αποφάσεις.
20. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.76629/27.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο
σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7
Δεκεμβρίου 2020» (Β' 5255) και την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.:78363/5.12.2020 (Β' 5350) κοινή υπουργική
απόφαση.
21. Την υπό στοιχεία οικ. 45664/2434/2.12.2020 (Ορθή Επανακοινοποίηση) εισήγηση της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
22. Την επιτακτική ανάγκη παράτασης των μέτρων στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες
του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2020, ένεκα της απαγόρευσης λειτουργίας τους με εντολή
δημόσιας αρχής ή του γεγονότος ότι εξακολουθούν να πλήττονται από τις δυσμενείς συνέπειες της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης
της Χώρας και της υποχρέωσης τήρησης των έκτακτων προληπτικών μέτρων προστασίας.
23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη για κάθε εβδομάδα
αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων, για τον μήνα Δεκέμβριο, η οποία ανέρχεται έως το ποσό
των εκατόν τριών εκατομμυρίων επτακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (103.710.000,00 €) και βαρύνει τον
τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οικονομικού έτους 2020,
στον ΕΦ 1033-5010000000, ΑΛΕ 2310989899,
αποφασίζουμε:
Την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον μήνα Δεκέμβριο
2020, ως εξής:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, των
οποίων αναστέλλεται η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής για τον μήνα Δεκέμβριο 2020
Άρθρο 1
Επιχειρήσεις - Εργοδότες που υποχρεωτικά θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας
των εργαζομένων τους
1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα σε όλη την Επικράτεια, των οποίων αναστέλλεται η
λειτουργία της έδρας ή των υποκαταστημάτων τους, με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει Κωδικού Αριθμού
Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τα σχετικά
παραρτήματα της παρούσας, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εντολή αυτή, θέτουν υποχρεωτικά σε
αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι έχουν προσληφθεί έως και την 4η
Νοεμβρίου 2020 ή παρατείνουν υποχρεωτικά την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, που έχουν
ήδη τεθεί σε αναστολή, για τον μήνα Δεκέμβριο.
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2. Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος
άρθρου, που έχουν υποβάλει αίτηση-υπεύθυνη δήλωση α' φάσεως για την ένταξη εργαζομένων τους στον
Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α' 104), στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, για τον μήνα
Δεκέμβριο, τίθενται υποχρεωτικά σε αναστολή για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εντολή αυτή και
συνεπώς οι επιχειρήσεις - εργοδότες οφείλουν προηγουμένως να προβούν σε τροποποίηση/ορθή
επανάληψη της ανωτέρω αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης.
3α. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες
της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, οι οποίες συμβάσεις λήγουν μετά την ημερομηνία αναστολής της
λειτουργίας των επιχειρήσεων - εργοδοτών με εντολή δημόσιας αρχής, τίθενται υποχρεωτικά σε αναστολή.
Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, οι συμβάσεις εργασίας συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα
χρόνο που υπολείπεται. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία
εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή ή το είδος ή τη δραστηριότητά
τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.
β. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου των εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες
της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, οι οποίοι επιδοτούνται από το «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000
νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α' 181), τίθενται υποχρεωτικά σε
αναστολή, κατά παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 5 της υπ' αρ. οικ. 39539/996/30.9.2020 (Β' 4261) κοινής
υπουργικής απόφασης, και ισχύουν τα οριζόμενα στην περ. α' της παρούσας παραγράφου.
4α. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, για τις περιπτώσεις εξαιρέσιμων
δραστηριοτήτων από την απαγόρευση λειτουργίας τους, βάσει ΚΑΔ, δύνανται να θέτουν εργαζόμενους, των
οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους δεν έχουν τεθεί σε αναστολή, σε καθεστώς εξ αποστάσεως εργασίας,
όταν αυτή δύναται να παρασχεθεί με αυτόν τον τρόπο, υποβάλλοντας μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του
επόμενου μήνα, το «ΕΝΤΥΠΟ 4.1 ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 2 ΤΗΣ Π.Ν.Π. (Α' 55/11.03.2020)» στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
β. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου δύνανται να προσλαμβάνουν εργαζομένους
κάνοντας χρήση του προγράμματος «Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων
εργασίας», μόνο για τις περιπτώσεις εξαιρέσιμων δραστηριοτήτων από την απαγόρευση λειτουργίας τους,
βάσει ΚΑΔ. Οι συμβάσεις εργασίας αυτών των εργαζομένων δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή και
ισχύουν τα οριζόμενα στην περ. α' της παρούσας παραγράφου.
γ. Οι επιχειρήσεις -εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, για τις εξαιρέσιμες δραστηριότητες από
την απαγόρευση λειτουργίας τους, βάσει ΚΑΔ, δύνανται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για την
αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, είτε ως επιχειρήσεις των οποίων αναστέλλεται η
λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής, είτε ως πληττόμενες, κατά τα οριζόμενα για τις επιχειρήσεις των
οποίων αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής, στην παρ. 7 του παρόντος άρθρου και
για τις πληττόμενες επιχειρήσεις στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του Κεφ. Β.
5. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου δύνανται να 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 ΠΝΠ (Α' 90).
6. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου για όσο χρονικό διάστημα οι
συμβάσεις των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, και σε κάθε περίπτωση μέχρι και την 31η
Δεκεμβρίου 2020, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία σύμβασης
εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που
πλήττονται για τον μήνα Δεκέμβριο 2020
Άρθρο 1
Επιχειρήσεις - εργοδότες που δύνανται να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των
εργαζομένων τους
1. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται, βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το
Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τα σχετικά παραρτήματα της παρούσας, δύνανται κατά τον μήνα
Δεκέμβριο κατ' ανώτατο χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημέρες και πάντως όχι πέραν της 31ης
Δεκεμβρίου 2020:
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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 μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων
τους, που έχουν προσληφθεί έως και την 4η Νοεμβρίου 2020.
2. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις - εργοδότες μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής των
συμβάσεων εργασίας σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων, μέχρι και του ποσοστού 100%
αυτών, ανά υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
3. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου που κάνουν χρήση του μέτρου της
αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους σε ποσοστό 100% αυτών, δύνανται να θέτουν
σε αναστολή και τις συμβάσεις εργασίας επιδοτούμενων εργαζομένων του προγράμματος «Ανοικτό
Πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α' 181),
κατά παρέκκλιση της παρ. 7 του άρθρου 5 της υπ' αρ. οικ. 39539/996/30.9.2020 (Β'4261) κοινής
υπουργικής απόφασης.
4. Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του παρόντος
άρθρου που έχουν υποβάλει αίτηση-υπεύθυνη δήλωση α' φάσεως για την ένταξη εργαζομένων τους στον
Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α' 104) στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για τον μήνα
Δεκέμβριο, δύνανται να τεθούν σε αναστολή και οι επιχειρήσεις - εργοδότες οφείλουν προηγουμένως να
προβούν σε τροποποίηση/ορθή επανάληψη της ανωτέρω αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης.
Άρθρο 2
Ακυρότητα καταγγελίας συμβάσεων εργασίας-Ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας - Συμβάσεις
εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου -Ανάκληση αναστολών συμβάσεων εργασίας
1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου, για όσο χρονικό διάστημα
οι συμβάσεις των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, και σε κάθε περίπτωση μέχρι και την 31η
Δεκεμβρίου 2020, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία σύμβασης
εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.
2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου που κάνουν χρήση
του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, για τον μήνα Δεκέμβριο, υποχρεούνται μετά το πέρας
της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο
είδος σύμβασης εργασίας, για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα της αναστολής των
συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών. Για τον υπολογισμό του ισόχρονου διαστήματος, σε
περίπτωση που οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τίθενται σε αναστολή σε διαφορετικής διάρκειας
χρονικά διαστήματα, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό διάστημα που οι επιχειρήσεις -εργοδότες έκαναν
χρήση του μέτρου της αναστολής.
Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε
περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο
χρόνο λειτουργίας.
Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς
από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου καθώς και οι εργαζόμενοι
ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού
διαστήματος.
3. Η αναστολή συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου, που είχαν τεθεί σε αναστολή στο παρελθόν,
δύναται να παραταθεί κατ' ανώτατο όριο έως τριάντα (30) ημέρες και όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2020.
Επίσης, δύνανται να τεθούν για πρώτη φορά ή εκ νέου σε αναστολή συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας
ορισμένου χρόνου εργαζομένων που έχουν προσληφθεί έως και την 4η Νοεμβρίου 2020.
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
επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.
4. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που πλήττονται, βάσει ΚΑΔ, που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών
σύμφωνα με τα σχετικά παραρτήματα της παρούσας, 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
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συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους ανεξάρτητα από το αν έχει ανακληθεί η αναστολή τους. Σε κάθε
περίπτωση τα ανωτέρω ισχύουν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.
5. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου: α. δύνανται να κάνουν
χρήση του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α' 104), όπως ισχύει, για μέρος
ή για το σύνολο των εργαζομένων τους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας δεν τελούν σε αναστολή,
β. υποχρεούνται, για τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους δεν έχουν τεθεί σε
αναστολή, να εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας σε όποιες περιπτώσεις η
εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αρ. οικ.
44921/1377/2.11.2020 (Β'4830) κοινή υπουργική απόφαση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Αποζημίωση ειδικού σκοπού- Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τις περιπτώσεις
των κεφαλαίων Α και Β
Άρθρο 1
Αποζημίωση ειδικού σκοπού
1. Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις - εργοδότες των κεφαλαίων Α και Β της παρούσας, των οποίων οι
συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου
τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (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 τους, με βάση υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534,00 €), που
αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημέρες.
2. Η αποζημίωση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου 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 τη
φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα
πιστωτικά ιδρύματα.
3. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού, κατ' αναλογία του χρονικού διαστήματος αναστολής,
καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Άρθρο 2
Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού
1. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες των κεφαλαίων A και Β της παρούσας, προβαίνουν είτε σε αρχική δήλωση
των εργαζομένων τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε αναστολή για πρώτη φορά, είτε σε
εκ νέου δήλωση των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται ξανά σε αναστολή, είτε
βεβαιώνουν ότι παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν ήδη
τεθεί σε αναστολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
2. Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή για πρώτη φορά κατά
τον μήνα Δεκέμβριο, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού
στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.yeka.gr), μετά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του
εργοδότη τους.
Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών τους στοιχείων και του αριθμού
πρωτοκόλλου καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, τα οποία αντλούνται
αυτόματα από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, και τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).
Επίσης, δηλώνουν και το αν μισθώνουν κύρια κατοικία, καθώς και τα στοιχεία του εκμισθωτή και του
μίσθιου ακινήτου.
Για την περίπτωση των εργαζομένων, των οποίων κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2020 παρατείνεται η αναστολή
των συμβάσεων εργασίας τους ή των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται εκ νέου σε
αναστολή, ανεξαρτήτως προσώπου εργοδότη, 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.
3. Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν αμελλητί την
ανωτέρω υπεύθυνη δήλωσή τους, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους εργαζομένους τους,
δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Γενικές Διατάξεις
Άρθρο 1
1. Για τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, όπως αυτή ορίζεται στην
παρούσα, 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 ΠΣ 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, το ποσό
της καταβολής και το ΑΦΜ τους.
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 μέσω της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για
χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων
- Πληρωμών», και την πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με IBAN GR22 0100
0230 0000 0242 1220 698 με ονομασία «πληρωμές ΕΔ» με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ που τηρείται στην
Τράπεζα της Ελλάδος με: α) το συνολικό ποσό ανά δικαιούχο-εργαζόμενο και β) με το ποσό που αφορά το
ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους, σύμφωνα με την 109/12-3- 2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς
τρίτους. Οι πληρωμές που θα εκτελούνται έως και την 31-12-2020 διενεργούνται χωρίς επιβάρυνση για την
Τράπεζα της Ελλάδος από την ΔΙΑΣ ΑΕ και χωρίς επιβάρυνση για το Ελληνικό Δημόσιο. Ύστερα από την
έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμ. Προγραμματισμού του ΓΛΚ, η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά
μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, χρεώνεται ο λογαριασμός με IBAN GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698,
προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των
τελικών δικαιούχων.
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 ΑΕ.
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 ΑΕ
ενημερώνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου να
συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή.
6. Για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 4 του παρόντος
άρθρου 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.
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.
9. Δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Η απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση του συμψηφιστικού
χρηματικού εντάλματος.
β) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
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γ) Αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπεζας της
Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.
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.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ (από 1/12/2020 έως 14/12/2020)
Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των δραστηριοτήτων που
αναστέλλονται. Δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές
επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στους ΚΑΔ του κατωτέρω Πίνακα. Επιχειρήσεις που έχουν πολλαπλές
δραστηριότητες συνεχίζουν τη λειτουργία τους ως προς δραστηριότητες που δεν καταλαμβάνονται από
τους ΚΑΔ του παρακάτω Πίνακα. Σε περίπτωση τετραψή-φιου 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

47.19

Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Εκμετάλλευση
καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01), Εκμετάλλευση περίπτερου (47.19.10.02),
καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (eshop κτλ.)

47.41

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και
λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.)

47.42

Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση
τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.),
καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής
και αντικατάστασης κινητών συσκευών

47.43

Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.)

47.51

Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με
εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (eshop κτλ.)

47.52

Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με
εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (eshop κτλ.) [εξαιρούμενων των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου και Καρδίτσας, καθώς και των
Δήμων Χερσονήσου και Μίνωα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης]

47.53

Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα
καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με
παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.)

47.54

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση
τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.)

47.59

Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα
καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με

www.solcrowe.gr /// 253

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΚΑΔ

ΚΛΑΔΟΣ
παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.). Ο ΚΑΔ Λιανικό εμπόριο φωτιστικών διατάξεων των
τύπων που χρησιμοποιούνται στα χριστουγεννιάτικα δέντρα (47.59.56.16) επαναλειτουργεί
από 7/12/2020.

47.61

Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.)

47.62.63

Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού
εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.)

47.63

Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση
τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.)

47.64

Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.)

47.65

Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.). Οι
ΚΑΔ Λιανικό εμπόριο απομιμήσεων Χριστουγεννιάτικων δέντρων (47.65.67.02), Λιανικό
εμπόριο εορταστικών ειδών γενικά (47.65.67.06), Λιανικό εμπόριο εορταστικών,
αποκριάτικων και άλλων ψυχαγωγικών ειδών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα
ταχυδακτυλουργικά τεχνάσματα (τρικ) και τα είδη-εκπλήξεις (47.65.67.07) επαναλειτουργούν
από 7/12/2020.

47.71

Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.)

47.72

Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με
εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (eshop κτλ.)

47.75

Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός
από Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού
προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί (47.75.76.19), καθώς και τις
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.)

47.76

Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών
ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο
αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών, αποφλοιωμένων, για σπορά (47.76.77.02), Λιανικό
εμπόριο γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες (47.76.77.04), Λιανικό εμπόριο
δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών) (47.76.77.05), Λιανικό εμπόριο
ελαιούχων σπόρων π.δ.κ.α. (47.76.77.06), Λιανικό εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων,
βολβών και ριζών, μοσχευμάτων και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών (47.76.77.07),
Λιανικό εμπόριο καλαμποκιού για σπορά (47.76.77.08), Λιανικό εμπόριο κεραμικών ειδών
που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και για τη μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών
(47.76.77.09), Λιανικό εμπόριο σπόρων ανθέων και καρπών (47.76.77.13), Λιανικό εμπόριο
σπόρων ζαχαρότευτλων και σπόρων κτηνοτροφικών φυτών (47.76.77.14), Λιανικό εμπόριο
σπόρων ηλίανθου, σουσαμιού, κάρδαμου, κράμβης, ελαιοκράμβης και σιναπιού, για σπορά
(47.76.77.15), Λιανικό εμπόριο σπόρων λαχανικών (47.76.77.16), Λιανικό εμπόριο
σπόρων πατάτας (47.76.77.17), Λιανικό εμπόριο φρέσκων φυτών που χρησιμοποιούνται
κυρίως στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων
ή για παρόμοιους σκοπούς (47.76.77.18), Λιανικό εμπόριο φυσικών χριστουγεννιάτικων
δέντρων (47.76.77.19), Λιανικό εμπόριο φυτικών υλών π.δ.κ.α. για σπαρτοπλεκτική,
παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη, φυτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.76.77.20), Λιανικό
εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων (47.76.78), Λιανικό εμπόριο ζώων
συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς (47.76.79), καθώς και τις υπηρεσίες
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.)

47.77

Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.)

47.78

Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό
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εμπόριο υλικών καθαρισμού (47.78.84), Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής
χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας (47.78.85), Λιανικό εμπόριο περουκών και ποστίς
(47.78.86.24), Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87),
Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. (47.78.88), καθώς και τις υπηρεσίες
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.). Επιτρέπεται η
λειτουργία των καταστημάτων οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας,
μόνον κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε αριθμό τηλεφώνου ανάγκης που θα δίδεται από
τους καταστηματάρχες

47.79

Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.)

47.82

Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε
υπαίθριους πάγκους και αγορές, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού
εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.)

47.89

Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, με εξαίρεση τις υπηρεσίες
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.)

47.99

Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών, με εξαίρεση το
Άλλο λιανικό εμπόριο πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας
εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών (47.99.85) και τις υπηρεσίες
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.), καθώς και του
λιανικού εμπορίου άλλων τυποποιημένων τροφίμων π.δ.κ.α. μέσω αυτόματων πωλητών
(47.99.24.01), του λιανικού εμπορίου τυποποιημένων προϊόντων αρτοποιίας μέσω
αυτόματων πωλητών (47.99.16.01), του λιανικού εμπορίου ροφημάτων μέσω αυτόματων
πωλητών (47.99.21.01) και του λιανικού εμπορίου τυποποιημένων ειδών ζαχαροπλαστικής
μέσω αυτόματων πωλητών (47.99.17.01)

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) και 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

56.30

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

59.14

Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

71.20.14

Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών, εξαιρουμένων αποκλειστικά των
Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) που διαθέτουν εγκεκριμένη αδειοδοτημένη αυτόματη γραμμή τεχνικού ελέγχου βαρέων οχημάτων για τον τεχνικό
έλεγχο φορτηγών και λεωφορείων αυτοκίνητων οχημάτων που εκτελούν διεθνείς και
εγχώριες μεταφορές, των οποίων ο τεχνικός έλεγχος εξακολουθεί να διενεργείται σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις

77.21

Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών, με εξαίρεση: α) τις υπηρεσίες
ενοικίασης ποδηλάτων (ΚΑΔ 77.21.10.08) και β) τις υπηρεσίες μίσθωσης αθλητικού
εξοπλισμού (μπαστουνιών γκολφ, ρακετών κ.λπ.) (ΚΑΔ 77.21.10.09)

77.22

Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων

77.29

Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης

77.39.13

Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων
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77.39.19.0
Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων
3
79.90.32

Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους

79.90.39

Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και
Άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α.

82.30

Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

85.10

Προσχολική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση

85.51

Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και οι
υπηρεσίες προπονητή αθλητών (85.51.10.06) που σχετίζονται με ατομικά αθλήματα και
αθλητές που συμμετέχουν στην Α' κατηγορία καλαθοσφαίρισης (Basket league) και
ποδοσφαίρου (Superleague) και σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες

85.52

Πολιτιστική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση

85.53

Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών

85.59

Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α., εξαιρείται η ειδική αγωγή και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση

86.90.19.1 Υπηρεσίες οδηγιών διατροφής από ειδικούς που δεν είναι γιατροί, εξαιρείται η εξ'
0
αποστάσεως συμβουλευτική
88.10.11

Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους

88.10.12

Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων

88.91

Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών με εξαίρεση τα Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία (ΚΔΑΠΜΕΑ) (88.91.12) και τις υπηρεσίες
κατ οίκον φύλαξης μικρών παιδιών (ΚΑΔ 88.91.13.03)

90.01

Τέχνες του θεάματος

90.02

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

90.03.11.0
Υπηρεσίες ενορχηστρωτή
4
90.03.11.0
Υπηρεσίες μουσουργού
7
90.03.11.1
Υπηρεσίες χορογράφου
7
90.03.11.1
Υπηρεσίες χορωδού
8
90.04

Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

91.01

Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων

91.02

Δραστηριότητες μουσείων

91.03

Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών

91.04

Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων

92.00

Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας
(on-line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση
(92.00.21)

93.11

Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων ως προς τους εσωτερικούς τους χώρους και ως
προς τους χώρους ομαδικής άθλησης, με εξαίρεση α) τις εγκαταστάσεις που
διενεργούνται προπονήσεις και αγώνες ομάδων Α' κατηγορίας καλαθοσφαίρισης (Basket
league) και ποδοσφαίρου (Superleague), β) εγκαταστάσεις που προπονούνται αθλητές που
συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες, γ) τους προπονητές που
παρέχουν υπηρεσίες σε ατομικά αθλήματα
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93.12

Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων, με εξαίρεση τους αθλητικούς ομίλους που συμμετέχουν
στην Α' κατηγορία καλαθοσφαίρισης (Basket league) και ποδοσφαίρου (Superleague) και
σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες

93.13

Εγκαταστάσεις γυμναστικής

93.19

Άλλες αθλητικές δραστηριότητες , με εξαίρεση υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση
κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (93.19.13.03)
και υπηρεσίες που σχετίζονται με αθλητές που συμμετέχουν σε ατομικά αθλήματα και στην
Α' κατηγορία καλαθοσφαίρισης (Basket league) και ποδοσφαίρου (Superleague) και σε
Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες

93.21

Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

93.29

Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

94.99.16

Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις, με εξαίρεση τις
δραστηριότητες που αφορούν παροχή υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, και
ιδίως παραπομπές και συνοδεία σε θέσεις φιλοξενίας, υπηρεσίες διερμηνείας,
ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής συνδρομής

96.02

Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής

96.04

Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εξαιρείται η εξ' αποστάσεως συμβουλευτική

96.09.19.0
Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων
6
96.09.19.0
Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων
8
96.09.19.0
Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)
9
96.09.19.1
Υπηρεσίες ιερόδουλου
2
96.09.19.1 Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και Άλλες
6
εκδηλώσεις)
96.09.19.1
Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)
7
Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των
καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in ashop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά
χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων υπό την προϋπόθεση ότι
διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ
ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
(χρονικό διάστημα αναφοράς από 13/12/2020 έως 31/12/2020)
Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των δραστηριοτήτων που
αναστέλλονται. Δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές
επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στους ΚΑΔ του κατωτέρω Πίνακα. Επιχειρήσεις που έχουν πολλαπλές
δραστηριότητες συνεχίζουν τη λειτουργία τους ως προς δραστηριότητες που δεν καταλαμβάνονται από
τους ΚΑΔ του παρακάτω Πίνακα. 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.
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47.19

Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από εκμετάλλευση
καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01), εκμετάλλευση περίπτερου (47.19.10.02),
καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (eshop κτλ.)/ή προαγοράς προϊόντων μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click
away)

47.41

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και
λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) /ή προαγοράς προϊόντων
μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click away)

47.42

Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση
τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.),
καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και
αντικατάστασης κινητών συσκευών /ή προαγοράς προϊόντων μέσω τηλεφωνικής ή
ηλεκτρονικής παραγγελίας (click away)

47.43

Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση
τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.)
/ή προαγοράς προϊόντων μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click away)

47.51

Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με
εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (eshop κτλ.) /ή προαγοράς προϊόντων μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click
away)

47.52

Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με
εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (eshop κτλ.) [εξαιρουμένων των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου και Καρδίτσας, καθώς και
των Δήμων Χερσονήσου και Μίνωα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου
Κρήτης] /ή προαγοράς προϊόντων μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click
away)

47.53

Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα
καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με
παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) /ή προαγοράς προϊόντων μέσω τηλεφωνικής ή
ηλεκτρονικής παραγγελίας (click away)

47.54

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση
τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.),
το λιανικό εμπόριο βυσμάτων, πριζών και άλλων συσκευών για τη διακοπή ή την προστασία
ηλεκτρικών κυκλωμάτων που δεν καταχωρούνται αλλού [π.δ.κ.α.] (ΚΑΔ 47.54.54.07) και το
λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών θερμαντικών αντιστάσεων (ΚΑΔ 47.54.54.12) που
επαναλειτουργούν και πλήττονται από 7/12/2020 /ή προαγοράς προϊόντων μέσω
τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click away)

47.59

Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα
καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με
παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.), εξαιρουμένου του λιανικού εμπορίου άλλων ηλεκτρικών
λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων (ΚΑΔ 47.59.56.01), του λιανικού εμπορίου
λαμπτήρων πυράκτωσης π.δ.κ.α. (ΚΑΔ 47.59.56.07), που επαναλει-τουργούν και
πλήττονται από 13/12/2020 και του λιανικού εμπορίου φωτιστικών διατάξεων των τύπων
που χρησιμοποιούνται στα χριστουγεννιάτικα δέντρα (47.59.56.16) που επαναλειτουργεί και
πλήττεται από 7/12/2020 /ή προαγοράς προϊόντων μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής
παραγγελίας (click away)

47.61

Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα επαναλειτουργεί και πλήττεται από
13/12/2020

47.62.63

Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού
εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) /ή προαγοράς προϊόντων μέσω
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τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click away)
47.63

Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση
τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ)
/ή προαγοράς προϊόντων μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click away)

47.64

Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) /ή
προαγοράς προϊόντων μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click away)

47.65

Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ) του
λιανικού εμπορίου απομιμήσεων Χριστουγεννιάτικων δέντρων (47.65.67.02), του λιανικού
εμπορίου εορταστικών ειδών γενικά (47.65.67.06), του λιανικού εμπορίου εορταστικών,
αποκριάτικων και άλλων ψυχαγωγικών ειδών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα
ταχυδακτυλουργικά τεχνάσματα (τρικ) και τα είδη-εκπλήξεις (47.65.67.07) που
επαναλειτουργούν και πλήττονται από 7/12/2020 /ή προαγοράς προϊόντων μέσω
τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click away)

47.71

Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ) /ή προαγοράς
προϊόντων μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click away)

47.72

Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με
εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (eshop κτλ.)/ή προαγοράς προϊόντων μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click
away)

47.75

Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός
από Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού
προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί (47.75.76.19), καθώς και
τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop
κτλ.)/ή προαγοράς προϊόντων μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click away)

47.76

Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών
ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων
οσπριωδών λαχανικών, αποφλοιωμένων, για σπορά (47.76.77.02), Λιανικό εμπόριο
γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες (47.76.77.04), Λιανικό εμπόριο δενδρυλλίων και
φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών) (47.76.77.05), Λιανικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων
π.δ.κ.α. (47.76.77.06), Λιανικό εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών,
μοσχευμάτων και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών (47.76.77.07), Λιανικό εμπόριο
καλαμποκιού για σπορά (47.76.77.08), Λιανικό εμπόριο κεραμικών ειδών που
χρησιμοποιούνται στη γεωργία και για τη μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών (47.76.77.09),
Λιανικό εμπόριο σπόρων ανθέων και καρπών (47.76.77.13), Λιανικό εμπόριο σπόρων
ζαχαρότευτλων και σπόρων κτηνοτροφικών φυτών (47.76.77.14), Λιανικό εμπόριο σπόρων
ηλίανθου, σουσαμιού, κάρδαμου, κράμβης, ελαιοκράμβης και σιναπιού, για σπορά
(47.76.77.15), Λιανικό εμπόριο σπόρων λαχανικών (47.76.77.16), Λιανικό εμπόριο σπόρων
πατάτας (47.76.77.17), Λιανικό εμπόριο φρέσκων φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως
στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για
παρόμοιους σκοπούς (47.76.77.18), Λιανικό εμπόριο φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων
(47.76.77.19), Λιανικό εμπόριο φυτικών υλών π.δ.κ.α. για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα,
βάτες, βαφή ή δέψη, φυτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.76.77.20), Λιανικό εμπόριο
λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων (47.76.78), Λιανικό εμπόριο ζώων συντροφιάς και
τροφών για ζώα συντροφιάς (47.76.79), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.)/ή προαγοράς προϊόντων μέσω
τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click away)

47.77

Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) /ή
προαγοράς προϊόντων μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click away)
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47.78

Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό
εμπόριο υλικών καθαρισμού (47.78.84), Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής
χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας (47.78.85), Λιανικό εμπόριο περουκών και ποστίς
(47.78.86.24), Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87),
Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. (47.78.88), καθώς και τις υπηρεσίες
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.). Επιτρέπεται η
λειτουργία των καταστημάτων οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας,
μόνον κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε αριθμό τηλεφώνου ανάγκης που θα δίδεται
από τους καταστηματάρχες /ή προαγοράς προϊόντων μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής
παραγγελίας (click away)

47.79

Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) /ή προαγοράς
προϊόντων μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click away)

47.82

Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε
υπαίθριους πάγκους και αγορές, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού
εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.)

47.89

Το λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές πλην χαρτικών, ειδών
καθαριότητας και προσωπικής φροντίδας, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) επαναλειτουργεί και πλήττεται
από 18/12/2020.

47.99

Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών, με εξαίρεση το
Άλλο λιανικό εμπόριο πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας εκτός
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών (47.99.85) και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.), καθώς και του λιανικού
εμπορίου άλλων τυποποιημένων τροφίμων π.δ.κ.α. μέσω αυτόματων πωλητών
(47.99.24.01), του λιανικού εμπορίου τυποποιημένων προϊόντων αρτοποιίας μέσω
αυτόματων πωλητών (47.99.16.01), του λιανικού εμπορίου ροφημάτων μέσω αυτόματων
πωλητών (47.99.21.01) και του λιανικού εμπορίου τυποποιημένων ειδών ζαχαροπλαστικής
μέσω αυτόματων πωλητών (47.99.17.01)

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) και 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

56.30

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

59.13.11.02

Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών

59.14

Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

71.20.14.00

Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών επαναλειτουργούν και
πλήττονται από 13/12/2020

77.21

Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών, με εξαίρεση: α) τις
υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων (ΚΑΔ 77.21.10.08) και β) τις υπηρεσίες μίσθωσης
αθλητικού εξοπλισμού (μπαστουνιών γκολφ, ρακετών κ.λπ.) (ΚΑΔ 77.21.10.09)

77.22

Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων

77.29

Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
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ΚΛΑΔΟΣ
77.39.13

Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων

77.39.19.03

Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων

79.90.32

Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους

79.90.39

Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και
άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α.

82.30

Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

85.10

Προσχολική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση

85.51

Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και οι
υπηρεσίες προπονητή αθλητών (85.51.10.06) που σχετίζονται με ατομικά αθλήματα και
αθλητές που συμμετέχουν στην Α' κατηγορία καλαθοσφαίρισης (Basket league) και
ποδοσφαίρου (Superleague) και σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες

85.52

Πολιτιστική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση

85.53

Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών

85.59

Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α., εξαιρείται η ειδική αγωγή και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση

86.90.19.10

Υπηρεσίες οδηγιών διατροφής από ειδικούς που δεν είναι γιατροί επαναλειτουργούν και
πλήττονται από 13/12/2020

88.10.11

Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους

88.10.12

Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων

88.91

Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών με εξαίρεση τα Κέντρα
Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία (ΚΔΑΠΜΕΑ) (88.91.12) και
τις υπηρεσίες κατ οίκον φύλαξης μικρών παιδιών (ΚΑΔ 88.91.13)

90.01

Τέχνες του θεάματος

90.02

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

90.03.11.04

Υπηρεσίες ενορχηστρωτή

90.03.11.07

Υπηρεσίες μουσουργού

90.03.11.17

Υπηρεσίες χορογράφου

90.03.11.18

Υπηρεσίες χορωδού

90.04

Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

91.01

Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων

91.02

Δραστηριότητες μουσείων

91.03

Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών

91.04

Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων

92.00

Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας
(on-line) σύνδεση (92.00.14), υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση
(92.00.21)

93.11

Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων ως προς τους εσωτερικούς τους χώρους και ως
προς τους χώρους ομαδικής άθλησης, με εξαίρεση α) τις εγκαταστάσεις που διενεργούνται
προπονήσεις και αγώνες ομάδων Α' κατηγορίας καλαθοσφαίρισης (Basket league) και
ποδοσφαίρου (Superleague), β) εγκαταστάσεις που προπονούνται αθλητές που
συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες, γ) τους προπονητές που
παρέχουν υπηρεσίες σε ατομικά αθλήματα

93.12

Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων, με εξαίρεση τους αθλητικούς ομίλους που συμμετέχουν
στην Α' κατηγορία καλαθοσφαίρισης (Basket league) και ποδοσφαίρου (Superleague) και σε
Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες
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ΚΛΑΔΟΣ
93.13

Εγκαταστάσεις γυμναστικής

93.19

Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, με εξαίρεση υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση
κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (93.19.13.03) και
υπηρεσίες που σχετίζονται με αθλητές που συμμετέχουν σε ατομικά αθλήματα και στην Α'
κατηγορία καλαθοσφαίρισης (Basket league) και ποδοσφαίρου (Superleague) και σε
Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες

93.21

Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

93.29

Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

94.99.16

Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις, με εξαίρεση τις
δραστηριότητες που αφορούν παροχή υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, και
ιδίως παραπομπές και συνοδεία σε θέσεις φιλοξενίας, υπηρεσίες διερμηνείας,
ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής συνδρομής

96.02

Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής εξαιρουμένων των
υπηρεσιών κομμωτηρίων και άλλων υπηρεσιών καλλωπισμού (ΚΑΔ 96.02.10), των
υπηρεσιών κομμωτηρίων γυναικών και κοριτσιών (ΚΑΔ 96.02.11), των υπηρεσιών
κομμωτηρίου και καλλωπιστηρίου γυναικών, που απασχολεί μέχρι και δύο (2) τεχνίτες
κομμωτές (ΚΑΔ 96.02.11.01), των υπηρεσιών κομμωτηρίου και καλλωπιστηρίου γυναικών,
που απασχολεί πάνω από δύο (2) τεχνίτες κομμωτές (ΚΑΔ 96.02.11.02), των υπηρεσιών
κομμωτηρίων και κουρείων ανδρών και αγοριών (ΚΑΔ 96.02.12), των υπηρεσιών κουρείου
(ΚΑΔ 96.02.12.01), των υπηρεσιών κουρείου ή κομμωτηρίου ανδρών, που απασχολεί μέχρι
και δύο (2) τεχνίτες (ΚΑΔ 96.02.12.02), των υπηρεσιών κουρείου ή κομμωτηρίου ανδρών,
που απασχολεί πάνω από δύο (2) τεχνίτες (ΚΑΔ 96.02.12.03), που επαναλειτουργούν και
πλήττονται από 13/12/2020 και των υπηρεσιών μανικιούρ-πεντικιούρ (ΚΑΔ 96.02.13.04),
των υπηρεσιών ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών (ΚΑΔ 96.02.13.05) που
επαναλειτουργούν και πλήττονται από 15/12/2020.

96.04

Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εξαιρείται η εξ' αποστάσεως συμβουλευτική

96.09.19.06

Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων

96.09.19.08

Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων

96.09.19.09

Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)

96.09.19.12

Υπηρεσίες ιερόδουλου

96.09.19.16

Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και Άλλες
εκδηλώσεις)

96.09.19.17

Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)
α) Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των
καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in ashop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά
χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων υπό την προϋπόθεση ότι
διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές. Επιτρέπεται η λειτουργία των
εμπορικών καταστημάτων εντός των αεροδρομίων της Χώρας και συγκεκριμένα επί της
ζώνης μετά το σημείο ελέγχου εισιτηρίων και αποσκευών (air side) από 13/12/2020. β)
Στους χώρους της περίπτωσης α) επιτρέπεται η παροχή των υπηρεσιών κομμωτηρίου και
κουρείου με τις προϋποθέσεις του σημείου 26 του πίνακα της παρ. 1. του άρθρου 1 της υπό
στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80588/14-12-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 5509) από
15/12/2020
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' : ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ (από 7/12/2020 έως 14/12/2020)
ΚΑΔ

ΚΛΑΔΟΣ

59.13.11.02 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ
ΚΑΙ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ (από 7/12/2020 έως 31/12/2020)
Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) κλάδων που πλήττονται.
ΚΑΔ

ΚΛΑΔΟΣ

47.59.56.16

Λιανικό εμπόριο φωτιστικών διατάξεων των τύπων που χρησιμοποιούνται στα
χριστουγεννιάτικα δέντρα

47.65.67.02 Λιανικό εμπόριο απομιμήσεων Χριστουγεννιάτικων δέντρων
47.65.67.06 Λιανικό εμπόριο εορταστικών ειδών γενικά
47.65.67.07

Λιανικό εμπόριο εορταστικών, αποκριάτικων και άλλων ψυχαγωγικών ειδών, στα οποία
συμπεριλαμβάνονται τα ταχυδακτυλουργικά τεχνάσματα (τρικ) και τα είδη-εκπλήξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ1 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ
ΚΑΙ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
(χρονικό διάστημα αναφοράς από 13/12/2020 έως 31/12/2020 )
Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) κλάδων που πλήττονται.
ΚΑΔ

ΚΛΑΔΟΣ

47.59.56.01

Λιανικό εμπόριο άλλων ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων
επαναλειτουργεί και πλήττεται από 13/12/2020

47.59.56.07

Λιανικό εμπόριο λαμπτήρων πυράκτωσης π.δ.κ.α. επαναλειτουργεί και πλήττεται από
13/12/2020

47.61

Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα επαναλειτουργεί και πλήττεται από
13/12/2020

86.90.19.10

Υπηρεσίες οδηγιών διατροφής από ειδικούς που δεν είναι γιατροί επαναλειτουργούν και
πλήττονται από 13/12/2020

96.02.10

Υπηρεσίες κομμωτηρίων και άλλες υπηρεσίες καλλωπισμού επαναλειτουργούν και
πλήττονται από 13/12/2020

96.02.11

Υπηρεσίες κομμωτηρίων γυναικών και κοριτσιών επαναλειτουργούν και πλήττονται από
13/12/2020

96.02.11.01

Υπηρεσίες κομμωτηρίου και καλλωπιστηρίου γυναικών, που απασχολεί μέχρι και δύο (2)
τεχνίτες κομμωτές επαναλειτουργούν και πλήττονται από 13/12/2020

96.02.11.02

Υπηρεσίες κομμωτηρίου και καλλωπιστηρίου γυναικών, που απασχολεί πάνω από δύο (2)
τεχνίτες κομμωτές επαναλειτουργούν και πλήττονται από 13/12/2020

96.02.12

Υπηρεσίες κομμωτηρίων και κουρείων ανδρών και αγοριών επαναλειτουργούν και
πλήττονται από 13/12/2020

96.02.12.01 Υπηρεσίες κουρείου επαναλειτουργούν και πλήττονται από 13/12/2020
96.02.12.02

Υπηρεσίες κουρείου ή κομμωτηρίου ανδρών, που απασχολεί μέχρι και δύο (2) τεχνίτες
επαναλειτουργούν και πλήττονται από 13/12/2020

96.02.12.03 Υπηρεσίες κουρείου ή κομμωτηρίου ανδρών, που απασχολεί πάνω από δύο (2) τεχνίτες
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ΚΑΔ

ΚΛΑΔΟΣ
επαναλειτουργούν και πλήττονται από 13/12/2020

71.20.14.00

Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών επαναλειτουργούν και πλήττονται
από 13/12/2020
Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων εντός των αεροδρομίων της Χώρας
και συγκεκριμένα επί της ζώνης μετά το σημείο ελέγχου εισιτηρίων και αποσκευών (air side)
από 13/12/2020. Επιτρέπεται η παροχή των υπηρεσιών κομμωτηρίου και κουρείου με τις
προϋποθέσεις του σημείου 26 του πίνακα της παρ. 1. του άρθρου 1 της υπό στοιχεία
Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80588/14-12-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 5509) σε «Καταστήματα
λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων
λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), που
βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά,
εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν
ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές. Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών
καταστημάτων εντός των αεροδρομίων της Χώρας και συγκεκριμένα επί της ζώνης μετά το
σημείο ελέγχου εισιτηρίων και αποσκευών (air side)» από 15/12/2020

96.02.13.04 Υπηρεσίες μανικιούρ- πεντικιούρ επαναλειτουργούν και πλήττονται από 15/12/2020
96.02.13.05

Υπηρεσίες ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών επαναλειτουργούν και πλήττονται από
15/12/2020

47.89

Το λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές πλην χαρτικών, ειδών
καθαριότητας και προσωπικής φροντίδας επαναλειτουργεί και πλήττεται από 18/12/2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ
ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ (από 1/12/2020 έως 31/12/2020)
Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται. 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

01.19.2

Καλλιέργεια ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων σπόρων ανθέων

01.29

Άλλες πολυετείς καλλιέργειες

01.30

Πολλαπλασιασμός των φυτών

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

01.63.10.12 Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για ίδιο λογαριασμό)
01.63.10.13 Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για λογαριασμό τρίτων)
02.10

Δασοκομία και άλλες δασοκομικές δραστηριότητες

02.20

Υλοτομία

02.30

Συλλογή προϊόντων αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής

02.40

Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες

03.11

Θαλάσσια αλιεία

03.12

Αλιεία γλυκών υδάτων

03.21

Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια

03.22

Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων
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ΚΑΔ

ΚΛΑΔΟΣ

05.10

Εξόρυξη λιθάνθρακα

05.20

Εξόρυξη λιγνίτη

07.10

Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος

07.29

Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων

08.11

Εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, ασβεστόλιθου, γύψου, κιμωλίας και
σχιστόλιθου

08.12

Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αμμοχάλικου και άμμου- εξόρυξη αργίλου και καολίνης

08.91

Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων

08.92

Εξόρυξη τύρφης

08.93

Εξόρυξη αλατιού

08.99

Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

09.10

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου

09.90

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες

10.11

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος

10.12

Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών

10.13

Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών

10.20

Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

10.31

Επεξεργασία και συντήρηση πατατών

10.32

Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών

10.39

Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών

10.41

Παραγωγή ελαίων και λιπών

10.42

Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών

10.51

λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία

10.52

Παραγωγή παγωτών

10.61

Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων

10.62

Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου

10.71

Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

10.72

Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων- παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής

10.73

Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων

10.81

Παραγωγή ζάχαρης

10.82

Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών

10.83

Επεξεργασία τσαγιού και καφέ

10.84

Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων

10.85

Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών

10.86

Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών

10.89

Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α.

10.91

Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα

10.92

Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς

11.01

Απόσταξη, ανακαθορισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών

11.02

Παραγωγή οίνου από σταφύλια
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ΚΑΔ

ΚΛΑΔΟΣ

11.03

Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα

11.04

Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση

11.05

Ζυθοποιία

11.06

Παραγωγή βύνης

11.07

Παραγωγή αναψυκτικών- παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών

13.10

Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών

13.20

Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών

13.30

Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων

13.91

Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ

13.92

Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα

13.93

Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών

13.94

Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγκων και διχτυών

13.95

Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα
ενδύματα

13.96

Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών ειδών

13.99

Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α.

14.11

Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων

14.12

Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας

14.13

Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων

14.14

Κατασκευή εσωρούχων

14.19

Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης

14.20

Κατασκευή γούνινων ειδών

14.31

Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ

14.39

Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ

15.11

Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή γουναρικών

15.12

Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας
και σαγματοποιίας

15.20

Κατασκευή υποδημάτων

16.10

Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου

16.21

Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα-πλακέ) και άλλων πλακών με βάση το ξύλο

16.22

Κατασκευή συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ

16.23

Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής

16.24

Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων

16.29

Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας
και σπαρτοπλεκτικής

17.11

Παραγωγή χαρτοπολτού

17.12

Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού

17.21

Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί και
χαρτόνι

17.22

Κατασκευή χάρτινων ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής και ειδών τουαλέτας

17.23

Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)
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ΚΑΔ

ΚΛΑΔΟΣ

17.24

Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίας)

17.29

Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι

18.11

Εκτύπωση εφημερίδων

18.12

Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες

18.13

Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων

18.14

Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες

18.20

Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

19.10

Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κοκοποίησης)

20.11

Παραγωγή βιομηχανικών αερίων

20.12

Παραγωγή χρωστικών υλών

20.13

Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών

20.14

Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών

20.15

Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων

20.16

Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές

20.17

Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές

20.20

Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων

20.30

Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών τυπογραφίας και
μαστιχών

20.41

Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης

20.42

Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού

20.51

Παραγωγή εκρηκτικών

20.52

Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας

20.53

Παραγωγή αιθέριων ελαίων

20.59

Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.

20.60

Παραγωγή μη φυσικών ινών

22.11

Κατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και σωλήνων από καουτσούκ- αναγόμωση και
ανακατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) από καουτσούκ

22.19

Κατασκευή άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)

22.21

Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και καθορισμένων μορφών

22.22

Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας

22.23

Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών υλικών

22.29

Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων

23.11

Κατασκευή επίπεδου γυαλιού

23.12

Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού

23.13

Κατασκευή κοίλου γυαλιού

23.14

Κατασκευή ινών γυαλιού

23.19

Κατασκευή και κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού, περιλαμβανομένου του γυαλιού για
τεχνικές χρήσεις

23.20

Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων

23.31

Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών

23.32

Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από οπτή γη
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ΚΑΔ

ΚΛΑΔΟΣ

23.41

Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών

23.42

Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής

23.43

Κατασκευή κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών εξαρτημάτων

23.44

Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις

23.49

Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής

23.51

Παραγωγή τσιμέντου

23.52

Παραγωγή ασβέστη και γύψου

23.61

Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα

23.62

Κατασκευή δομικών προϊόντων από γύψο

23.63

Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος

23.64

Κατασκευή κονιαμάτων

23.65

Κατασκευή ινοτσιμέντου

23.69

Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο

23.70

Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων

23.91

Παραγωγή λειαντικών προϊόντων

23.99

Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α.

24.10

Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων

24.20

Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με καθορισμένη μορφή και
συναφών εξαρτημάτων

24.31

Ψυχρή επεκτατική ολκή ράβδων χάλυβα

24.32

Ψυχρή έλαση στενών φύλλων χάλυβα

24.33

Ψυχρή μορφοποίηση ή δίπλωση μορφοράβδων χάλυβα

24.34

Ψυχρή επεκτατική ολκή συρμάτων

24.41

Παραγωγή πολύτιμων μετάλλων

24.42

Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου)

24.43

Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου

24.44

Παραγωγή χαλκού

24.45

Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων

24.46

Επεξεργασία πυρηνικών καυσίμων

24.51

Χύτευση σιδήρου

24.52

Χύτευση χάλυβα

24.53

Χύτευση ελαφρών μετάλλων

24.54

Χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων

25.11

Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών

25.12

Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παράθυρων

25.21

Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης

25.29

Κατασκευή άλλων μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων

25.30

Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική
θέρμανση

25.50

Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων με έλασηκονιομεταλλουργία
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ΚΑΔ

ΚΛΑΔΟΣ

25.61

Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων

25.62

Μεταλλοτεχνία

25.71

Κατασκευή μαχαιροπίρουνων

25.72

Κατασκευή κλειδαριών και μεντεσέδων

25.73

Κατασκευή εργαλείων

25.91

Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων δοχείων

25.92

Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας

25.93

Κατασκευή ειδών από σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων

25.94

Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών

25.99

Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων πδκα

26.11

Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων

26.12

Κατασκευή έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών

26.20

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού

26.30

Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας

26.40

Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης

26.51

Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης

26.52

Κατασκευή ρολογιών

26.60

Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης

26.70

Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού

26.80

Κατασκευή μαγνητικών και οπτικών μέσων

27.11

Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών

27.12

Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος

27.20

Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών

27.31

Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών

27.32

Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συρμάτων και καλωδίων

27.33

Κατασκευή εξαρτημάτων καλωδίωσης

27.40

Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού

27.51

Κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

27.52

Κατασκευή μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

27.90

Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού

28.11

Κατασκευή κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων
και δικύκλων

28.12

Κατασκευή εξοπλισμού υδραυλικής ενέργειας

28.13

Κατασκευή άλλων αντλιών και συμπιεστών

28.14

Κατασκευή άλλων ειδών κρουνοποιίας και βαλβίδων

28.15

Κατασκευή τριβέων, οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης, στοιχείων οδοντωτών
τροχών και μετάδοσης κίνησης

28.21

Κατασκευή φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων

28.22

Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων

28.23

Κατασκευή μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και
περιφερειακού εξοπλισμού)
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28.24

Κατασκευή ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός

28.25

Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης

28.29

Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.

28.30

Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων

28.41

Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου

28.49

Κατασκευή άλλων εργαλειομηχανών

28.91

Κατασκευή μηχανημάτων για τη μεταλλουργία

28.92

Κατασκευή μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία και τις δομικές κατασκευές

28.93

Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού

28.94

Κατασκευή μηχανημάτων για τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων ή
δερμάτινων ειδών

28.95

Κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού

28.96

Κατασκευή μηχανημάτων παραγωγής πλαστικών και ελαστικών ειδών

28.99

Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.

29.10

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

29.20

Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα- κατασκευή ρυμουλκούμενων και
ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

29.31

Κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα

29.32

Κατασκευή άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα

30.11

Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών

30.12

Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού

30.20

Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού

30.30

Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημόπλοιων και συναφών μηχανημάτων

30.91

Κατασκευή μοτοσικλετών

30.92

Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων

30.99

Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α.

31.01

Κατασκευή επίπλων για γραφεία και. καταστήματα

31.02

Κατασκευή επίπλων κουζίνας

31.03

Κατασκευή στρωμάτων

31.09

Κατασκευή άλλων επίπλων

32.11

Κοπή νομισμάτων

32.12

Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών

32.13

Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών

32.20

Κατασκευή μουσικών οργάνων

32.30

Κατασκευή αθλητικών ειδών

32.40

Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους

32.50

Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών

32.91

Κατασκευή σκουπών και βουρτσών

32.99

Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες πδκα

33.11

Επισκευή μεταλλικών προϊόντων
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33.12

Επισκευή μηχανημάτων

33.13

Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού

33.14

Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού

33.15

Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών

33.16

Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων

33.17

Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισμού μεταφορών

33.19

Επισκευή άλλου εξοπλισμού

33.20

Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού

35.13

Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος

35.14

Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος

35.22

Διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών

35.23

Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών

35.30

Παροχή ατμού και κλιματισμού

37.00

Επεξεργασία λυμάτων

38.11

Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων

38.12

Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων

38.21

Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων

38.22

Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριμμάτων

38.31

Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών

38.32

Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού

39.00

Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

41.10

Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων

41.20

Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη

42.11

Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων

42.12

Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων

42.13

Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων

42.21

Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών

42.22

Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών

42.91

Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων

42.99

Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.

43.11

Κατεδαφίσεις

43.12

Προετοιμασία εργοταξίου

43.13

Δοκιμαστικές γεωτρήσεις

43.21

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

43.22

Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης

43.29

Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις

43.31

Επιχρίσεις κονιαμάτων

43.32

Ξυλουργικές εργασίες

43.33

Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων

43.34

Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων
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43.39

Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος

43.91

Δραστηριότητες κατασκευής στεγών

43.99

Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

45.11

Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

45.19

Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων

45.20

Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

45.31

Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων

45.32

Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα
καταστήματα

45.40

Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους

46.11

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση γεωργικών πρώτων υλών, ζώντων
ζώων, κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και ημιτελών προϊόντων

46.12

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καυσίμων, μεταλλευμάτων,
μετάλλων και βιομηχανικών χημικών προϊόντων

46.13

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και οικοδομικών υλικών

46.14

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού
εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών

46.15

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης,
σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας

46.16

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων,
ενδυμάτων, γουναρικών, υποδημάτων και δερμάτινων προϊόντων

46.17

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων, ποτών και καπνού

46.18

Εμπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευμένοι στην πώληση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων, εκτός
από Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση βασικών
φαρμακευτικών προϊόντων (46.18.11.03), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην
πώληση εργαστηριακών ειδών, ιατροφαρμακευτικών ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών
ειδών (46.18.11.04), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών
αναλώσιμων υλικών (46.18.11.05), Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση
σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στιλβωτικών (46.18.11.07),
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φαρμακευτικών σκευασμάτων
(46.18.11.08)

46.18.11.01

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακτινολογικών και ηλεκτρονικών
μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης

46.18.11.02

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αρωμάτων και παρασκευασμάτων
καλλωπισμού

46.18.11.06

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών και οδοντιατρικών
οργάνων, μηχανημάτων και εργαλείων

46.19

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών

46.21

Χονδρικό εμπόριο σιτηρών, ακατέργαστου καπνού, σπόρων και ζωοτροφών

46.22

Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών

46.23

Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων

46.24

Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και κατεργασμένου δέρματος

46.31

Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών

46.32

Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος

46.33

Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων, αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών
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46.34

Χονδρικό εμπόριο ποτών

46.36

Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής

46.37

Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών

46.38

Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και
μαλακίων

46.39

Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού

46.41

Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

46.42

Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων

46.43

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

46.44

Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισμού

46.45

Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών

46.46.12

Χονδρικό εμπόριο χειρουργικών, ιατρικών και ορθοπεδικών οργάνων και συσκευών

46.47

Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών

46.48

Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων

46.49

Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης

46.51

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και
λογισμικού

46.52

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων

46.61

Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών

46.62

Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών

46.63

Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων, καθώς και μηχανημάτων για κατασκευαστικά
έργα και έργα πολιτικού μηχανικού

46.64

Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, και χονδρικό
εμπόριο ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών

46.65

Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου

46.66

Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου

46.69

Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού

46.72

Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων

46.73

Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής

46.74

Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για
εγκαταστάσεις θέρμανσης

46.75

Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων

46.76

Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων

46.77

Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων

46.90

Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο

47.19

Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένο καταστήματα, εκτός από Εκμετάλλευση
καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01)

47.23

Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένο καταστήματα

47.24

Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και
ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένο καταστήματα

47.25

Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένο καταστήματα

47.29

Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε εξειδικευμένο καταστήματα
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47.30

Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένο καταστήματα

47.41

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και
λογισμικού σε εξειδικευμένο καταστήματα

47.42

Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.43

Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.51

Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.52

Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.53

Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα
καταστήματα

47.54

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.59

Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα
καταστήματα

47.61

Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.62

Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.63

Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.64

Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.65

Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.71

Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.72

Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.74

Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.75

Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.76

Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών
ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.77

Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.78

Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.79

Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα

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

47.91.71

Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου

47.91.72

Λιανικό εμπόριο υποδημάτων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου

47.91.73

Λιανικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου

47.99

Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών

49.10

Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών

49.20

Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων

49.31

Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών

49.32

Εκμετάλλευση ταξί

49.39

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

49.41

Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων

49.42

Υπηρεσίες μετακόμισης
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50.10

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

50.20

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων

50.30

Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

50.40

Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων

51.10

Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

51.21

Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων

52.10

Αποθήκευση

52.21

Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές

52.22

Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές

52.23

Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές

52.24

Διακίνηση φορτίων

52.29

Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

53.20

Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες, εκτός από Υπηρεσίες κατ οίκον
παράδοσης τροφίμων (delivery) (53.20.12)

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

Άλλα καταλύματα

56.10

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης

56.21

Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

56.29

Άλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από
στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01)

56.30

Δραστηριότητες παροχής ποτών

58.11

Έκδοση βιβλίων

58.12

Έκδοση τηλεφωνικών και κάθε είδους καταλόγων

58.13

Έκδοση εφημερίδων

58.14

Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους

58.19

Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες

58.21

Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές

58.29

Έκδοση άλλου λογισμικού

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.
Αναστέλλεται η λειτουργία του ΚΑΔ υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών
(59.13.11.02) από 7/12/2020 έως 14/12/2020

59.14

Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

59.20

Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις

60.10

Ραδιοφωνικές εκπομπές

60.20

Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγραμματισμού και τηλεοπτικών εκπομπών

www.solcrowe.gr /// 275

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΚΑΔ

ΚΛΑΔΟΣ

61.90

Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

62.01

Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων

62.02

Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές

62.03

Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων

62.09

Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών
ηλεκτρονικών υπολογιστών

63.11

Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες

63.12

Δικτυακές πύλες (web portals)

63.91

Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσεων

63.99

Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας πδκα

64.20

Δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding)

64.30

Δραστηριότητες σχετικές με καταπιστεύματα (trusts), κεφάλαια (funds) και παρεμφερή
χρηματοπιστωτικά μέσα

64.91

Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)

65.11

Ασφάλειες ζωής

65.12

Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής

65.20

Αντασφάλιση

66.12

Δραστηριότητες σχετικές με συναλλαγές συμβάσεων χρεογράφων και αγαθών

66.19

Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις
ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία

66.21

Αξιολόγηση κινδύνων και ζημιών

66.22

Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών

66.29

Άλλες δραστηριότητες συναφείς προς τις ασφαλίσεις και τα συνταξιοδοτικά ταμεία

66.30

Δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων

68.10

Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων

68.20

Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων

68.31

Μεσιτικά γραφεία ακινήτων

68.32

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης

69.10

Νομικές δραστηριότητες

69.20

Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου παροχή φορολογικών
συμβουλών

70.10

Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων

70.21

Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας

70.22

Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης

71.11

Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων

71.12

Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών

71.20

Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

72.11

Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία

72.19

Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική

72.20

Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες

73.11

Διαφημιστικά γραφεία
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73.12

Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης

73.20

Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις

74.10

Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου

74.20

Φωτογραφικές δραστηριότητες

74.30

Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας

74.90

Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

75.00

Κτηνιατρικές δραστηριότητες

77.11

Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

77.12

Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών

77.21

Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών

77.22

Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων

77.29

Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης

77.31

Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού

77.32

Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού
μηχανικού

77.33

Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου (συμπεριλαμβανομένων
των ηλεκτρονικών υπολογιστών)

77.34

Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών

77.35

Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών

77.39

Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών πδκα

77.40

Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση τα έργα με
δικαιώματα δημιουργού

78.10

Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης εργασίας

78.20

Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης

78.30

Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού

79.11

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

79.12

Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

79.90

Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

80.10

Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας

80.20

Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας

80.30

Δραστηριότητες έρευνας

81.10

Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών ( Συνδυασμένες βοηθητικές υπηρεσίες
σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, φύλαξης, υποδοχής κλπ)

81.21

Γενικός καθαρισμός κτιρίων

81.22

Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού

81.29

Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού

81.30

Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου

82.11

Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου

82.19

Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες
γραμματειακής υποστήριξης
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82.20

Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων

82.30

Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

82.91

Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών
πληροφοριών

82.92

Δραστηριότητες συσκευασίας

82.99

Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.

84.12

Ρύθμιση των δραστηριοτήτων για την παροχή περίθαλψης υγείας, εκπαίδευσης,
πολιτιστικών και άλλων κοινωνικών υπηρεσιών, εκτός από την κοινωνική ασφάλιση

84.13

Ρύθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συμβολή στην αποτελεσματικότερη
λειτουργία των επιχειρήσεων

84.23

Δικαιοσύνη και δικαστικές δραστηριότητες

85.10

Προσχολική εκπαίδευση

85.20

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

85.31

Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

85.32

Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

85.41

Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση

85.42

Τριτοβάθμια εκπαίδευση

85.51

Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση

85.52

Πολιτιστική εκπαίδευση

85.53

Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών

85.59

Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.

85.60

Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες

86.21

Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων

86.22

Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων

86.23

Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων

86.90

Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

87.10

Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή καταλύματος

87.20

Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές
διαταραχές και χρήση ουσιών

87.30

Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία

87.90

Άλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος

88.10

Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και
άτομα με αναπηρία

88.91

Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών

88.99

Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος πδκα

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

91.01

Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων
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91.02

Δραστηριότητες μουσείων

91.03

λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών

91.04

Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων

92.00

Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ ευθείας
(online) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση
(92.00.21)

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

94.11

Δραστηριότητες επιχειρηματικών και εργοδοτικών οργανώσεων

94.12

Δραστηριότητες επαγγελματικών οργανώσεων

94.91

Δραστηριότητες θρησκευτικών οργανώσεων

94.99

Δραστηριότητες άλλων οργανώσεων π.δ.κ.α.

95.11

Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού

95.12

Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας

95.21

Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης

95.22

Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου

95.23

Επιδιόρθωση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών

95.24

Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης

95.25

Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων

95.29

Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης

96.01

Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων

96.02

Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής

96.04

Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία

96.09

Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών π.δ.κ.α., εκτός από Υπηρεσίες
οικιακού υπηρέτη (96.09.19.13), Υπηρεσίες προσωπικού οδηγού αυτοκινήτων (96.09.19.15)
Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των
καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in ashop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά
χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων
Επιχειρήσεις έκδοσης πρωτογενούς (branded) ψηφιακού περιεχομένου, οι οποίες είναι
εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης (Μητρώο
Online Media) που τηρείται στην Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης κατά την
έκδοση της παρούσας ή υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής και ενταχθούν σε αυτό κατόπιν
έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής της ΓΓΕΕ.
Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων,
ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων, όπως και τα
καταστήματα αφορολογήτων ειδών.
Καταστήματα λιανικής πώλησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της

www.solcrowe.gr /// 279

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΚΑΔ

ΚΛΑΔΟΣ
ανανέωσης προπληρωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και της επισκευής
και αντικατάστασης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού χρηστών.

Η ισχύς της παρούσας άρχεται την 1η Δεκεμβρίου 2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) 51083/2612/11.12.2020 (ΦΕΚ Β' 5515/16-12-2020)
Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής του επιδόματος εορτών
Χριστουγέννων 2020
Έχοντας υπόψη:
1. Την από 11.3.2020 Πράξη 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 τροποποιήθηκε με το άρθρο
όγδοο της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «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), 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. Την από 14.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (Α' 64)», όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.
4682/2020 (Α' 76).
3. Την από 1.5.2020 Πράξη 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)», όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α' 104).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 31, 32 και 37, 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), όπως ισχύουν.
5. 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», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο πρώτο της από 10.8.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «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» (Α' 157), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.
4722/2020 (Α' 177).
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6. Το άρθρο 19 και 22 του ν. 4722/2020 «Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «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» (A' 157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«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) και άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
άλλων επειγόντων ζητημάτων» (Α' 177) και ειδικότερα τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 22.
7. Το άρθρο 5 του ν. 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» (Α'
186) και ειδικότερα των διατάξεων των παρ. 4 και 10.
8. Το άρθρο 68, του ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,
κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων» (Α' 235).
9. Τις διατάξεις της υπ' αρ. 19040/7.12.1981 κοινής υπουργικής απόφασης «Χορήγηση επιδομάτων εορτών
Χριστουγέννων στους μισθωτούς όλης της χώρας που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου» (Β' 742), όπως ισχύουν.
10. 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).
11. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α' 121).
12. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123).
13. Το π.δ. 134/2017«Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» (Α' 168), όπως ισχύει.
14. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), όπως ισχύουν.
15. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α'
98).
16. 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 έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
17. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805).
18. Την υπ' αρ. οικ. 50111/2778/7.12.2020 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
19. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη στον κρατικό
προϋπολογισμό, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, οικονομικού έτους 2020, εκτιμώμενου ύψους 210 εκ. ευρώ για την κάλυψη της
δαπάνης του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020, στον ΕΦ 1033501-0000000 και ΑλΕ 2310989899
με ποσό ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ και στον ΕΦ 1033-2030000000 ΑΛΕ 2310589001 με ποσό ύψους
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60 εκατομμυρίων ευρώ, λόγω της καταβολής του εφάπαξ ποσού της αποζημίωσης (δώρου) και της
κάλυψης εργοδοτικών εισφορών.
20. Το γεγονός ότι η ειδική εντολή πληρωμής του άρθρου 3 επέχει θέση απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης,
αποφασίζουμε:
Τον καθορισμό των υπόχρεων προς καταβολή του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020 και το χρόνο
καταβολής του, τη διαδικασία καθορισμού του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020 που καλύπτεται
από τον κρατικό προϋπολογισμό και τη διαδικασία πληρωμής του, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Καθορισμός των υπόχρεων προς καταβολή προσώπων και του χρόνου καταβολής του επιδόματος
εορτών Χριστουγέννων 2020
1. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή
δημόσιας αρχής οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος από 1.5.2020 έως 31.12.2020, οι
επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 του
άρθρου 5 του ν. 4728/2020 καταβάλλουν το επίδομα εορτών Χριστουγέννων που αναλογεί στις ημέρες
πραγματικής απασχόλησης των μισθωτών τους κατά το χρονικό διάστημα από 1.5.2020 έως 31.12.2020.
Η καταβολή της ανωτέρω αναλογίας γίνεται από τους υπόχρεους προς τούτο εργοδότες κατά το χρόνο που
ορίζεται στην υπ' αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 742).
2. Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των εργαζομένων στους ως άνω εργοδότες έχει
τεθεί σε αναστολή από αυτούς ή οι εργαζόμενοι υπέβαλαν μονομερείς δηλώσεις αναστολής και
εντάσσονται στο εκ του νόμου καθεστώς της υποχρεωτικής επαναπρόσληψης κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 32 του ν. 4690/2020 (Α' 104), το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, που αναλογεί στο
ή στα χρονικά διαστήματα της αναστολής, καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, υπολογιζόμενο
επί της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του αντίστοιχου διαστήματος.
Η καταβολή της ως άνω αναλογίας πραγματοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων δια του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» και καταβάλλεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των
δικαιούχων - εργαζομένων, ως εξής:
α. για το διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας έως την 30.11.2020, η καταβολή
πραγματοποιείται έως την 21.12.2020,
β. για το διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας από 1.12.2020 έως 31.12.2020, η καταβολή
πραγματοποιείται έως την 31.1.2021.
3. α) Στην περίπτωση κατά την οποία οι εργαζόμενοι εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης της
απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, που αναλογεί στο
χρονικό διάστημα υπαγωγής στον εν λόγω μηχανισμό και βαρύνει τους εργοδότες, καταβάλλεται από
αυτούς κατά το χρόνο που ορίζεται στην υπ' αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 742).
β) Για την ίδια κατηγορία εργαζομένων, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, που αναλογεί
στο χρονικό διάστημα υπαγωγής στον εν λόγω μηχανισμό και βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό,
καταβάλλεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων απευθείας στους τραπεζικούς
λογαριασμούς των δικαιούχων - εργαζομένων, ως εξής:
βα. για το έως την 30.11.2020 διάστημα υπαγωγής, η καταβολή πραγματοποιείται έως την
21.12.2020
ββ. για το διάστημα υπαγωγής από 1.12.2020 έως 31.12.2020, η καταβολή πραγματοποιείται έως
την 31.1.2021.
Η αναλογία της παρούσας υποπαραγράφου υπολογίζεται επί του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης
βραχυχρόνιας εργασίας του αντίστοιχου διαστήματος.
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4. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπ' αρ. 19040/7.12.1981 κοινή υπουργική απόφαση.
Άρθρο 2
Διαδικασία καθορισμού του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων που καταβάλλεται από τον κρατικό
προϋπολογισμό και καταβολή του στους εργαζομένους
1. Η πληρωμή προς τους δικαιούχους - εργαζόμενους της αναλογίας του επιδόματος εορτών
Χριστουγέννων 2020, που βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, ολοκληρώνεται αυτοματοποιημένα από τα
δεδομένα που τηρούνται στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», αναφορικά με τις ημέρες αναστολής των συμβάσεων
εργασίας εκάστου μισθωτού, τις ημέρες υπαγωγής στο μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» και τα καταβαλλόμενα για τις αντίστοιχες αιτίες ποσά οικονομικής ενίσχυσης από τον κρατικό
προϋπολογισμό. Η αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020, πιστώνεται απευθείας στον
τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ) εκάστου μισθωτού.
2. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επεξεργάζεται τα απολύτως αναγκαία στοιχεία του
Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» για το σκοπό του ελέγχου και της πληρωμής της αναλογίας του επιδόματος εορτών
Χριστουγέννων 2020, που βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.
Άρθρο 3
Διαδικασία απόδοσης του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων
1. Για τη διαδικασία απόδοσης στους εργαζόμενους, του μέρους του επιδόματος εορτών, που βαρύνει τον
κρατικό προϋπολογισμό ορίζεται ως αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Η πληρωμή γίνεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με πίστωση του τραπεζικού
λογαριασμού (ΙΒΑΝ) εκάστου δικαιούχου-εργαζόμενου σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο Π.Σ.
«ΕΡΓΑΝΗ».
2. Από το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων- μισθωτών, η
οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, το
πιστωτικό Ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός, το ποσό της καταβολής, καθώς και το ΑΦΜ τους.
3. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρεία «Διατραπεζικά
Συστήματα ΑΕ» (ΔΙΑΣ ΑΕ) προς την οποία διαβιβάζεται. Επίσης διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ ΑΕ, στη Διεύθυνση
Συλλογικών Ρυθμίσεων και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων -μισθωτών σε έντυπη και ηλεκτρονική
μορφή, που περιλαμβάνει ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα τον αριθμό των δικαιούχων-εργαζομένων και το
συνολικό ποσό της καταβολής ολογράφως και αριθμητικώς. Οι ανωτέρω καταστάσεις εγκρίνονται από τον
αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έπειτα από εισήγηση της
Διεύθυνσης Συλλογικών Ρυθμίσεων.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εγκρίνεται η μεταφορά της πίστωσης
του συνολικού ποσού αυτής, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.
5. 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 Νο 200
«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 δικαιούχωνμισθωτών. 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. Τα ποσά που απέτυχαν να
πληρωθούν
επιστρέφουν
στο
λογαριασμό
του
Ελληνικού
Δημοσίου
με
IBAN:
GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και
λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ ΑΕ ενημερώνει
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» προκειμένου να
συμπεριληφθούν σε επόμενη πληρωμή.

www.solcrowe.gr /// 283

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

6. Για την πληρωμή του ποσού εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020 που βαρύνεται ο κρατικός
προϋπολογισμός, η ειδική εντολή πληρωμής της προηγούμενης παραγράφου 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.
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 4
Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών επί του επιδόματος εορτών
Χριστουγέννων έτους 2020 για τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει ανασταλεί
και για τους εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
1. α. Οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη ή ασφαλισμένου) επί του επιδόματος εορτών
Χριστουγέννων, για τους εργαζόμενους που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εργασίας σύμφωνα με το
άρθρο 1 της παρούσας, και οι οποίες αντιστοιχούν στο χρόνο αναστολής της σύμβασης εργασίας,
υπολογίζονται επί του ονομαστικού μισθού ή του ημερομισθίου του εργαζομένου, και καλύπτονται από τον
κρατικό προϋπολογισμό.
β. Οι ασφαλιστικές εισφορές για τον e-ΕΦΚΑ επί του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων για τους ανωτέρω
εργαζόμενους προσδιορίζονται μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) που υποβάλλεται από
τον εργοδότη για το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα
απασχόλησης καταχωρίζονται τα στοιχεία της πραγματικής απασχόλησης.
Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής
των συμβάσεων εργασίας καταχωρίζονται στην ίδια Αναλυτική Περιοδική Δήλωση τα στοιχεία του
ονομαστικού μισθού ή του ημερομισθίου, με πλήρη ή μειωμένη απασχόληση ή εκ περιτροπής απασχόληση
με βάση τις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Οι αποδοχές της
περίπτωσης αυτής καταχωρίζονται στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση με ειδικό τύπο αποδοχών, οι
λεπτομέρειες για τον οποίο καθορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.
Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των εισφορών υπολογίζεται το ύψος των απαιτητών
ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη, που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει μέσω της επεξεργασίας των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων και αποστέλλει
στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών
εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
Τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις για τον e-ΕΦΚΑ διασταυρώνονται
με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων απασχόλησης που δηλώνονται, καθώς και η
ορθότητα των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν δηλωθεί στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις βάσει των
στοιχείων απασχόλησης, με τις οποίες βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, και όπου απαιτείται
εκδίδονται και επιδίδονται από τον e-ΕΦΚΑ ηλεκτρονικά οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής εισφορών και
βεβαιώσεις οφειλής.
γ. Οι ασφαλιστικές εισφορές για τον ΕΔΟΕΑΠ, τα ταμεία επαγγελματικής υποχρεωτικής ασφάλισης και τα
ΝΠΙΔ εκ μετατροπής βάσει της παρ. 20 του άρθρου 6 του ν. 3029/2002, για τους ανωτέρω εργαζόμενους
προσδιορίζονται μέσω της αναλυτικής κατάστασης εισφορών που υποβάλλεται από τον εργοδότη για το
επίδομα εορτών Χριστουγέννων, σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές τους διατάξεις.
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Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων για τους ανωτέρω εργαζόμενους, που αντιστοιχεί
στο χρονικό διάστημα απασχόλησης καταχωρίζονται στην αναλυτική κατάσταση εισφορών τα στοιχεία της
πραγματικής απασχόλησης.
Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, για το χρονικό διάστημα αναστολής της
σύμβασης εργασίας προσδιορίζονται μέσω της ίδιας αναλυτικής κατάστασης εισφορών που υποβάλλεται
από τον εργοδότη για το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές τους
διατάξεις, με χρήση ειδικών τύπων αποδοχών.
Εκτός από τις αποδοχές των εργαζομένων καταχωρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και
ασφαλισμένου/ή ασφαλισμένου). Στα σχετικά πεδία των αναλυτικών καταστάσεων εισφορών
καταχωρούνται και τα ποσά της επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και ασφαλισμένου/ή
ασφαλισμένου) που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας. Οι ειδικοί
τύποι αποδοχών και οι οδηγίες συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων των καταστάσεων καθορίζονται από
τις αρμόδιες υπηρεσίες του κάθε φορέα.
Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των εισφορών υπολογίζεται το ύψος των απαιτητών
ασφαλιστικών εισφορών, εργοδότη και ασφαλισμένου/ή ασφαλισμένου, που καλύπτονται από τον κρατικό
προϋπολογισμό.
Οι φορείς συγκεντρώνουν μέσω της επεξεργασίας των αναλυτικών καταστάσεων εισφορών και
αποστέλλουν στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών
ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
Για τους ανωτέρω φορείς που δεν συνδέονται με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις αναλυτικές καταστάσεις
εισφορών προς τους ανωτέρω φορείς διασταυρώνονται με τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις
Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις του e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων
απασχόλησης και ασφαλιστικών εισφορών που δηλώνονται για τα οποία βαρύνεται ο κρατικός
προϋπολογισμός, και όπου απαιτείται εκδίδονται και επιδίδονται από τους φορείς οι προβλεπόμενες
πράξεις επιβολής εισφορών και βεβαιώσεις οφειλής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
2. α. Για τους εργαζόμενους που υπέβαλαν μονομερείς δηλώσεις αναστολής, οι ασφαλιστικές εισφορές
(ασφαλισμένου και εργοδότη) επί του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, υπολογίζονται επί της
αποζημίωσης ειδικού σκοπού της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4690/2020 (Α' 104).
β. Οι ασφαλιστικές εισφορές για τον e-ΕΦΚΑ προσδιορίζονται μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης
(ΑΠΔ), η οποία παράγεται αυτοτελώς από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με βάση τα
πληροφοριακά συστήματα και τα αρχεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του eΕΦΚΑ, του ΟΑΕΔ και των λοιπών συναρμόδιων φορέων, με το ίδιο πακέτο κάλυψης βάσει του οποίου
καταβάλλονταν οι ασφαλιστικές εισφορές πριν την υποβολή της μονομερούς δήλωσης αναστολής, και
χωρίς υποχρέωση καμίας περαιτέρω σχετικής ενέργειας εκ μέρους των επιχειρήσεων - εργοδοτών.
Ως τελική ημερομηνία παραγωγής των οικείων Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων της παρούσας
παραγράφου και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών ορίζεται η 31.3.2021.
3. α. Οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη ή ασφαλισμένου) επί του επιδόματος εορτών
Χριστουγέννων, για τους εργαζόμενους που εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ», και για το
χρονικό διάστημα υπαγωγής σε αυτόν (για το χρονικό διάστημα που δεν απασχολούνται), υπολογίζονται
επί του ονομαστικού μισθού ή ημερομισθίου και καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό σε ποσοστό
εκατό τοις εκατό (100%).
β. Οι ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη) για τον e-ΕΦΚΑ επί του επιδόματος εορτών
Χριστουγέννων για τους ανωτέρω εργαζόμενους προσδιορίζονται μέσω της Αναλυτικής Περιοδικής
Δήλωσης (ΑΠΔ) που υποβάλλεται από τον εργοδότη για το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις.
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Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα
απασχόλησης καταχωρίζονται τα στοιχεία της πραγματικής απασχόλησης.
Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα ένταξης στο
μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» καταχωρίζονται στην ίδια ΑΠΔ τα στοιχεία του ονομαστικού μισθού ή του
ημερομισθίου. Οι αποδοχές της περίπτωσης αυτής καταχωρίζονται στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση με
ειδικό τύπο αποδοχών, οι λεπτομέρειες για τον οποίο καθορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του eΕΦΚΑ.
Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των εισφορών υπολογίζεται το ύψος των απαιτητών
ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη, που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει μέσω της επεξεργασίας των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων και αποστέλλει
στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών
εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
Τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις για τον e-ΕΦΚΑ διασταυρώνονται
με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων απασχόλησης που δηλώνονται, καθώς και η
ορθότητα των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν δηλωθεί στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις βάσει των
στοιχείων απασχόλησης, με τις οποίες βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, και όπου απαιτείται
εκδίδονται και επιδίδονται από τον e-ΕΦΚΑ ηλεκτρονικά οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής εισφορών και
βεβαιώσεις οφειλής.
γ. Οι ασφαλιστικές εισφορές για τον ΕΔΟΕΑΠ, τα ταμεία επαγγελματικής υποχρεωτικής ασφάλισης και τα
ΝΠΙΔ εκ μετατροπής βάσει της παρ. 20 του άρθρου 6 του ν. 3029/2002, για τους ανωτέρω εργαζόμενους
προσδιορίζονται μέσω της αναλυτικής κατάστασης εισφορών που υποβάλλεται από τον εργοδότη για το
επίδομα εορτών Χριστουγέννων, σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές τους διατάξεις.
Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων για τους ανωτέρω εργαζόμενους, που αντιστοιχεί
στο χρονικό διάστημα απασχόλησης καταχωρίζονται στην αναλυτική κατάσταση εισφορών τα στοιχεία της
πραγματικής απασχόλησης.
Για την αναλογία του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων, για το χρονικό διάστημα ένταξης στο μηχανισμό
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» προσδιορίζονται μέσω της ίδιας αναλυτικής κατάστασης εισφορών που υποβάλλεται από
τον εργοδότη για το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές τους διατάξεις,
με χρήση ειδικών τύπων αποδοχών.
Εκτός από τις αποδοχές των εργαζομένων καταχωρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και
ασφαλισμένου/ή ασφαλισμένου). Στα σχετικά πεδία των αναλυτικών καταστάσεων εισφορών
καταχωρούνται και τα ποσά της επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και ασφαλισμένου/ή
ασφαλισμένου) που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα ένταξης στον μηχανισμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ». Οι
ειδικοί τύποι αποδοχών και οι οδηγίες συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων των καταστάσεων καθορίζονται
από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κάθε φορέα.
Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των εισφορών υπολογίζεται το ύψος των απαιτητών
ασφαλιστικών εισφορών, εργοδότη και ασφαλισμένου/ή ασφαλισμένου, που καλύπτονται από τον κρατικό
προϋπολογισμό.
Οι φορείς συγκεντρώνουν μέσω της επεξεργασίας των αναλυτικών καταστάσεων εισφορών και
αποστέλλουν στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών
ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
Για τους ανωτέρω φορείς που δεν συνδέονται με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις αναλυτικές καταστάσεις
εισφορών προς τους ανωτέρω φορείς διασταυρώνονται με τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις
Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις του e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων
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απασχόλησης και ασφαλιστικών εισφορών που δηλώνονται για τα οποία βαρύνεται ο κρατικός
προϋπολογισμός, και όπου απαιτείται εκδίδονται και επιδίδονται από τους φορείς οι προβλεπόμενες
πράξεις επιβολής εισφορών και βεβαιώσεις οφειλής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 5
Αχρεωστήτως καταβληθέντα
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 απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) 52831/1581/22.12.2020 (ΦΕΚ Β' 5759/28-12-2020)
Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε όλη την Επικράτεια έκτακτων και
προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α'184), ως προς την οργάνωση
του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής
μεταφοράς και του τόπου εργασίας
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 235 του ν. 4727/2020 (Α'184) «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).
2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α'143).
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 «Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005,
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).
6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α'181).
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), καθώς και το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α'155).
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9. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α'123).
10. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β'4805).
11. 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).
12. Την υπό στοιχεία 48690/1476/25-11-2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας «Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων
σε όλη την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α'184), ως
προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής
μεταφοράς και του τόπου εργασίας» (Β'5245).
13. 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.
14. 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.51663/2899/15-12-2020 εισήγηση ΓΔΟΥ του παραπάνω Υπουργείου,
αποφασίζουμε:
Παράταση της υποχρέωσης εφαρμογής των έκτακτων και προσωρινών μέτρων ως προς την οργάνωση του
τόπου και του χρόνου εργασίας, σε όλη την Επικράτεια.
Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνονται
έως και την 31η Ιανουαρίου 2021, οι εξής κανόνες ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου
εργασίας:
1.α) Επιχειρήσεις - εργοδότες που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε Περιφερειακή
Ενότητα της χώρας, υποχρεούνται, έως 31/01/2021, να εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως
παροχής εργασίας στους εργαζομένους τους, σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί
με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων
αυτών.
β) Για την ορθή τήρηση της περ. α ', οφείλουν να προαναγγείλουν πριν την έναρξη της εργασίας, στο Π.Σ.
«ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την εξ αποστάσεως εργασία του
πενήντα τοις εκατό (50%) των εργαζομένων τους, για τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό,
συμπληρώνοντας το Έντυπο 4.1 «ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ»
της 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).
γ) Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης της περ. β', επιβάλλεται πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000)
ευρώ στην επιχείρηση - εργοδότη, κατόπιν σχετικού ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
2. Το ωράριο εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που
εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας,
προσαρμόζεται, υποχρεωτικά, για τον μήνα Ιανουάριο, κατά την έναρξη και λήξη του με τρόπο
ώστε ανά μισή ώρα και εντός διώρου να προσέρχονται και να αποχωρούν οι εργαζόμενοι σε σχέση
με την έναρξη και τη λήξη αντίστοιχα του ωραρίου τους. Για το χρονικό διάστημα εφαρμογής του
παρόντος αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα
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«ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του
ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων.
Σε κάθε περίπτωση συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 88/1999 (Α'94), καθώς και η υποχρέωση
του εργοδότη για προαναγγελία του χρόνου υπερεργασίας και νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης, πριν
την πραγματοποίησή τους, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων. Η ως άνω προσαρμογή του ωραρίου των εργαζομένων δεν μεταβάλλει το είδος
της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων αυτών.
Η παρούσα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και την 31η Ιανουαρίου 2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) 53124/1344/23-12-2020 (ΦΕΚ Β' 5734/28-12-2020)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 49989/12664/12-12-2020 κοινής υπουργική απόφασης
«Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού
τομέα κατά τον μήνα Δεκέμβριο» (Β' 5391)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,
κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων» (Α' 235).
2. 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), όπως
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76).
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
και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της Δημόσιας
Διοίκησης» (Α' 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83).
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), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020
(Α'104).
5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143).
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 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).
8. Την παρ. 2 του άρθρου 12 και παρ. 3 του άρθρου 9 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.
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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. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155).
15. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805).
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), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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), όπως ισχύει.
18. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.76629/27-11-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο
σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7
Δεκεμβρίου 2020» (Β' 5255).
19. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.π.οικ.:78363/5-12-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού CQVID - 19 στο
σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη
Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00» (Β' 5350).
20. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.80189/12-12-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο
σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την
Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β' 5486).
21. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.:80588/14-12-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Αντικατάσταση της υπό
στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.80189/12.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης ''Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της
Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7
Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00'' (Β' 5486)» (Β' 5509).
22. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.81699/18-12-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπό
στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/14.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης ''Αντικατάσταση της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.80189/12.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για
το διάστημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και
ώρα 6:00” (Β' 5486)'' (Β' 5509)» (Β' 5579).
23. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.81746/18-12-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας στους Δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μάνδρας - Ειδυλλίας της
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής προς αντιμετώπιση της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β'5581).
24. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.82293/18-12-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β'5588).
25. Την υπό στοιχεία οικ. 49989/12664/12-12-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Αναστολή συμβάσεων
εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Δεκέμβριο» (Β'
5391).
26. Την υπό στοιχεία οικ. 52494/2944/18-12-2020 εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
27. Την επιτακτική ανάγκη παράτασης των μέτρων στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του
ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2020, ένεκα της απαγόρευσης λειτουργίας τους με εντολή
δημόσιας αρχής ή του γεγονότος ότι εξακολουθούν να πλήττονται από τις δυσμενείς συνέπειες της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης
της Χώρας και της υποχρέωσης τήρησης των έκτακτων προληπτικών μέτρων προστασίας.
28. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη επιπλέον αυτής που
προβλέπεται στην υπό στοιχεία οικ. 49989/12664/12-12-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Αναστολή
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συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα
Δεκέμβριο» (Β' 5391),
αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 49989/12664/12-12-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Αναστολή
συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα
Δεκέμβριο» (Β' 5391), ως εξής:
Α. Προστίθεται Παράρτημα Α1, ως ακολούθως:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ
ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
(χρονικό διάστημα αναφοράς από 13/12/2020 έως 31/12/2020)
Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των δραστηριοτήτων που
αναστέλλονται. Δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές
επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στους ΚΑΔ του κατωτέρω Πίνακα. Επιχειρήσεις που έχουν πολλαπλές
δραστηριότητες συνεχίζουν τη λειτουργία τους ως προς δραστηριότητες που δεν καταλαμβάνονται από
τους ΚΑΔ του παρακάτω Πίνακα. 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.
ΚΛΑΔΟΣ

47.19

Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από εκμετάλλευση
καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01), εκμετάλλευση περίπτερου (47.19.10.02),
καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (eshop κτλ.)/ή προαγοράς προϊόντων μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click
away)

47.41

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και
λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) /ή προαγοράς προϊόντων
μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click away)

47.42

Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση
τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.),
καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και
αντικατάστασης κινητών συσκευών /ή προαγοράς προϊόντων μέσω τηλεφωνικής ή
ηλεκτρονικής παραγγελίας (click away)

47.43

Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) /ή
προαγοράς προϊόντων μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click away)

47.51

Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με
εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (eshop κτλ.) /ή προαγοράς προϊόντων μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click
away)

47.52

Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με
εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (eshop κτλ.) [εξαιρουμένων των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου και Καρδίτσας, καθώς και
των Δήμων Χερσονήσου και Μίνωα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου
Κρήτης] /ή προαγοράς προϊόντων μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click
away)

47.53

Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα
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ΚΛΑΔΟΣ
καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με
παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) /ή προαγοράς προϊόντων μέσω τηλεφωνικής ή
ηλεκτρονικής παραγγελίας (click away)

47.54

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση
τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.),
το λιανικό εμπόριο βυσμάτων, πριζών και άλλων συσκευών για τη διακοπή ή την προστασία
ηλεκτρικών κυκλωμάτων που δεν καταχωρούνται αλλού [π.δ.κ.α.] (ΚΑΔ 47.54.54.07) και το
λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών θερμαντικών αντιστάσεων (ΚΑΔ 47.54.54.12) που
επαναλειτουργούν και πλήττονται από 7/12/2020 /ή προαγοράς προϊόντων μέσω
τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click away)

47.59

Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα
καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με
παράδοση κατ' οίκον (e-shop κ.τ.λ.), εξαιρουμένου του λιανικού εμπορίου άλλων ηλεκτρικών
λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων (ΚΑΔ 47.59.56.01), του λιανικού εμπορίου
λαμπτήρων πυράκτωσης π.δ.κ.α. (ΚΑΔ 47.59.56.07), που επαναλειτουργούν και πλήττονται
από 13/12/2020 και του λιανικού εμπορίου φωτιστικών διατάξεων των τύπων που
χρησιμοποιούνται στα χριστουγεννιάτικα δέντρα (47.59.56.16) που επαναλειτουργεί και
πλήττεται από 7/12/2020 /ή προαγοράς προϊόντων μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής
παραγγελίας (click away)

47.61

Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα επαναλειτουργεί και πλήττεται από
13/12/2020

47.62.63

Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού
εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) /ή προαγοράς προϊόντων μέσω τηλεφωνικής
ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click away)

47.63

Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση
τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ) /ή
προαγοράς προϊόντων μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click away)

47.64

Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) /ή
προαγοράς προϊόντων μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click away)

47.65

Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ) του
λιανικού εμπορίου απομιμήσεων Χριστουγεννιάτικων δέντρων (47.65.67.02), του λιανικού
εμπορίου εορταστικών ειδών γενικά (47.65.67.06), του λιανικού εμπορίου εορταστικών,
αποκριάτικων και άλλων ψυχαγωγικών ειδών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα
ταχυδακτυλουργικά τεχνάσματα (τρικ) και τα είδη-εκπλήξεις (47.65.67.07) που
επαναλειτουργούν και πλήττονται από 7/12/2020 /ή προαγοράς προϊόντων μέσω
τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click away)

47.71

Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ) /ή προαγοράς
προϊόντων μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click away)

47.72

Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με
εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (eshop κτλ.)/ή προαγοράς προϊόντων μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click
away)

47.75

Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός
από Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού
προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί (47.75.76.19), καθώς και
τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.)/ή
προαγοράς προϊόντων μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click away)

47.76

Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών
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ΚΛΑΔΟΣ
ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων
οσπριωδών λαχανικών, αποφλοιωμένων, για σπορά (47.76.77.02), Λιανικό εμπόριο
γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες (47.76.77.04), Λιανικό εμπόριο δενδρυλλίων και
φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών) (47.76.77.05), Λιανικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων
π.δ.κ.α. (47.76.77.06), Λιανικό εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών,
μοσχευμάτων και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών (47.76.77.07), Λιανικό εμπόριο
καλαμποκιού για σπορά (47.76.77.08), Λιανικό εμπόριο κεραμικών ειδών που
χρησιμοποιούνται στη γεωργία και για τη μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών (47.76.77.09),
Λιανικό εμπόριο σπόρων ανθέων και καρπών (47.76.77.13), Λιανικό εμπόριο σπόρων
ζαχαρότευτλων και σπόρων κτηνοτροφικών φυτών (47.76.77.14), Λιανικό εμπόριο σπόρων
ηλίανθου, σουσαμιού, κάρδαμου, κράμβης, ελαιοκράμβης και σιναπιού, για σπορά
(47.76.77.15), Λιανικό εμπόριο σπόρων λαχανικών (47.76.77.16), Λιανικό εμπόριο σπόρων
πατάτας (47.76.77.17), Λιανικό εμπόριο φρέσκων φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως
στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για
παρόμοιους σκοπούς (47.76.77.18), Λιανικό εμπόριο φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων
(47.76.77.19), Λιανικό εμπόριο φυτικών υλών π.δ.κ.α. για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα,
βάτες, βαφή ή δέψη, φυτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.76.77.20), Λιανικό εμπόριο
λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων (47.76.78), Λιανικό εμπόριο ζώων συντροφιάς και
τροφών για ζώα συντροφιάς (47.76.79), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.)/ή προαγοράς προϊόντων μέσω
τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click away)
47.77

Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) /ή
προαγοράς προϊόντων μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click away)

47.78

Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό
εμπόριο υλικών καθαρισμού (47.78.84), Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής
χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας (47.78.85), Λιανικό εμπόριο περουκών και ποστίς
(47.78.86.24), Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87),
Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. (47.78.88), καθώς και τις υπηρεσίες
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.). Επιτρέπεται η
λειτουργία των καταστημάτων οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας,
μόνον κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε αριθμό τηλεφώνου ανάγκης που θα δίδεται από
τους καταστηματάρχες /ή προαγοράς προϊόντων μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής
παραγγελίας (click away)

47.79

Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) /ή προαγοράς
προϊόντων μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής παραγγελίας (click away)

47.82

Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε
υπαίθριους πάγκους και αγορές, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού
εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.)

47.89

Το λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές πλην χαρτικών, ειδών
καθαριότητας και προσωπικής φροντίδας, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.) επαναλειτουργεί και πλήττεται
από 18/12/2020.

47.99

Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών, με εξαίρεση το
Άλλο λιανικό εμπόριο πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας εκτός
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών (47.99.85) και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.), καθώς και του λιανικού
εμπορίου άλλων τυποποιημένων τροφίμων π.δ.κ.α. μέσω αυτόματων πωλητών
(47.99.24.01), του λιανικού εμπορίου τυποποιημένων προϊόντων αρτοποιίας μέσω
αυτόματων πωλητών (47.99.16.01), του λιανικού εμπορίου ροφημάτων μέσω αυτόματων
πωλητών (47.99.21.01) και του λιανικού εμπορίου τυποποιημένων ειδών ζαχαροπλαστικής
μέσω αυτόματων πωλητών (47.99.17.01)
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ΚΛΑΔΟΣ
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) και 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

56.30

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

59.13.11.02 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών
59.14

Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

71.20.14.00

Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών επαναλειτουργούν και πλήττονται
από 13/12/2020

77.21

Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών, με εξαίρεση: α) τις
υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων (ΚΑΔ 77.21.10.08) και β) τις υπηρεσίες μίσθωσης
αθλητικού εξοπλισμού (μπαστουνιών γκολφ, ρακετών κ.λπ.) (ΚΑΔ 77.21.10.09)

77.22

Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων

77.29

Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης

77.39.13

Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων

77.39.19.03 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων
79.90.32

Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους

79.90.39

Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και
άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α.

82.30

Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

85.10

Προσχολική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση

85.51

Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και οι
υπηρεσίες προπονητή αθλητών (85.51.10.06) που σχετίζονται με ατομικά αθλήματα και
αθλητές που συμμετέχουν στην Α' κατηγορία καλαθοσφαίρισης (Basket league) και
ποδοσφαίρου (Superleague) και σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες

85.52

Πολιτιστική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση

85.53

Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών

85.59

Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α., εξαιρείται η ειδική αγωγή και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση

86.90.19.10

Υπηρεσίες οδηγιών διατροφής από ειδικούς που δεν είναι γιατροί επαναλειτουργούν και
πλήττονται από 13/12/2020

88.10.11

Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους

88.10.12

Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων

88.91

Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών με εξαίρεση τα Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία (ΚΔΑΠΜΕΑ) (88.91.12) και τις υπηρεσίες
κατ οίκον φύλαξης μικρών παιδιών (ΚΑΔ 88.91.13)

90.01

Τέχνες του θεάματος

90.02

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

90.03.11.04 Υπηρεσίες ενορχηστρωτή
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ΚΛΑΔΟΣ
90.03.11.07 Υπηρεσίες μουσουργού
90.03.11.17 Υπηρεσίες χορογράφου
90.03.11.18 Υπηρεσίες χορωδού
90.04

Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

91.01

Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων

91.02

Δραστηριότητες μουσείων

91.03

Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών

91.04

Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων

92.00

Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας
(on-line) σύνδεση (92.00.14), υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση
(92.00.21)

93.11

Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων ως προς τους εσωτερικούς τους χώρους και ως
προς τους χώρους ομαδικής άθλησης, με εξαίρεση α) τις εγκαταστάσεις που διενεργούνται
προπονήσεις και αγώνες ομάδων Α' κατηγορίας καλαθοσφαίρισης (Basket league) και
ποδοσφαίρου (Superleague), β) εγκαταστάσεις που προπονούνται αθλητές που
συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες, γ) τους προπονητές που
παρέχουν υπηρεσίες σε ατομικά αθλήματα

93.12

Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων, με εξαίρεση τους αθλητικούς ομίλους που συμμετέχουν
στην Α' κατηγορία καλαθοσφαίρισης (Basket league) και ποδοσφαίρου (Superleague) και σε
Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες

93.13

Εγκαταστάσεις γυμναστικής

93.19

Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, με εξαίρεση υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση
κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (93.19.13.03) και
υπηρεσίες που σχετίζονται με αθλητές που συμμετέχουν σε ατομικά αθλήματα και στην Α'
κατηγορία καλαθοσφαίρισης (Basket league) και ποδοσφαίρου (Superleague) και σε
Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες

93.21

Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

93.29

Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

94.99.16

Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις, με εξαίρεση τις
δραστηριότητες που αφορούν παροχή υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, και
ιδίως παραπομπές και συνοδεία σε θέσεις φιλοξενίας, υπηρεσίες διερμηνείας,
ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής συνδρομής

96.02

Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής εξαιρουμένων των
υπηρεσιών κομμωτηρίων και άλλων υπηρεσιών καλλωπισμού (ΚΑΔ 96.02.10), των
υπηρεσιών κομμωτηρίων γυναικών και κοριτσιών (ΚΑΔ 96.02.11), των υπηρεσιών
κομμωτηρίου και καλλωπιστηρίου γυναικών, που απασχολεί μέχρι και δύο (2) τεχνίτες
κομμωτές (ΚΑΔ 96.02.11.01), των υπηρεσιών κομμωτηρίου και καλλωπιστηρίου γυναικών,
που απασχολεί πάνω από δύο (2) τεχνίτες κομμωτές (ΚΑΔ 96.02.11.02), των υπηρεσιών
κομμωτηρίων και κουρείων ανδρών και αγοριών (ΚΑΔ 96.02.12), των υπηρεσιών κουρείου
(ΚΑΔ 96.02.12.01), των υπηρεσιών κουρείου ή κομμωτηρίου ανδρών, που απασχολεί μέχρι
και δύο (2) τεχνίτες (ΚΑΔ 96.02.12.02), των υπηρεσιών κουρείου ή κομμωτηρίου ανδρών,
που απασχολεί πάνω από δύο (2) τεχνίτες (ΚΑΔ 96.02.12.03), που επαναλειτουργούν και
πλήττονται από 13/12/2020 και των υπηρεσιών μανικιούρ- πεντικιούρ (ΚΑΔ 96.02.13.04),
των υπηρεσιών ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών (ΚΑΔ 96.02.13.05) που
επαναλειτουργούν και πλήττονται από 15/12/2020.

96.04

Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εξαιρείται η εξ' αποστάσεως συμβουλευτική

96.09.19.06 Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων
96.09.19.08 Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων
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ΚΛΑΔΟΣ
96.09.19.09 Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)
96.09.19.12 Υπηρεσίες ιερόδουλου
96.09.19.16

Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και Άλλες
εκδηλώσεις)

96.09.19.17 Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)
α) Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των
καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in ashop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά
χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων υπό την προϋπόθεση ότι
διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές. Επιτρέπεται η λειτουργία των
εμπορικών καταστημάτων εντός των αεροδρομίων της Χώρας και συγκεκριμένα επί της
ζώνης μετά το σημείο ελέγχου εισιτηρίων και αποσκευών (air side) από 13/12/2020. β)
Στους χώρους της περίπτωσης α) επιτρέπεται η παροχή των υπηρεσιών κομμωτηρίου και
κουρείου με τις προϋποθέσεις του σημείου 26 του πίνακα της παρ. 1. του άρθρου 1 της υπό
στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80588/14-12-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 5509) από
15/12/2020
Β. Προστίθεται παράρτημα Γ1 , ως ακολούθως:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ1: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ
ΚΑΙ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
(χρονικό διάστημα αναφοράς από 13/12/2020 έως 31/12/2020)
Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) κλάδων που πλήττονται.
ΚΑΔ

ΚΛΑΔΟΣ

47.59.56.01

Λιανικό εμπόριο άλλων ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων
επαναλειτουργεί και πλήττεται από 13/12/2020

47.59.56.07

Λιανικό εμπόριο λαμπτήρων πυράκτωσης π.δ.κ.α. επαναλειτουργεί και πλήττεται από
13/12/2020

47.61

Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα επαναλειτουργεί και πλήττεται από
13/12/2020

86.90.19.10

Υπηρεσίες οδηγιών διατροφής από ειδικούς που δεν είναι γιατροί επαναλειτουργούν και
πλήττονται από 13/12/2020

96.02.10

Υπηρεσίες κομμωτηρίων και άλλες υπηρεσίες καλλωπισμού επαναλειτουργούν και
πλήττονται από 13/12/2020

96.02.11

Υπηρεσίες κομμωτηρίων γυναικών και κοριτσιών επαναλειτουργούν και πλήττονται από
13/12/2020

96.02.11.01

Υπηρεσίες κομμωτηρίου και καλλωπιστηρίου γυναικών, που απασχολεί μέχρι και δύο (2)
τεχνίτες κομμωτές επαναλειτουργούν και πλήττονται από 13/12/2020

96.02.11.02

Υπηρεσίες κομμωτηρίου και καλλωπιστηρίου γυναικών, που απασχολεί πάνω από δύο (2)
τεχνίτες κομμωτές επαναλειτουργούν και πλήττονται από 13/12/2020

96.02.12

Υπηρεσίες κομμωτηρίων και κουρείων ανδρών και αγοριών επαναλειτουργούν και
πλήττονται από 13/12/2020

96.02.12.01 Υπηρεσίες κουρείου επαναλειτουργούν και πλήττονται από 13/12/2020
96.02.12.02

Υπηρεσίες κουρείου ή κομμωτηρίου ανδρών, που απασχολεί μέχρι και δύο (2) τεχνίτες
επαναλειτουργούν και πλήττονται από 13/12/2020

96.02.12.03

Υπηρεσίες κουρείου ή κομμωτηρίου ανδρών, που απασχολεί πάνω από δύο (2) τεχνίτες
επαναλειτουργούν και πλήττονται από 13/12/2020
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ΚΑΔ

ΚΛΑΔΟΣ

71.20.14.00

Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών επαναλειτουργούν και
πλήττονται από 13/12/2020
Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων εντός των αεροδρομίων της Χώρας
και συγκεκριμένα επί της ζώνης μετά το σημείο ελέγχου εισιτηρίων και αποσκευών (air side)
από 13/12/2020. Επιτρέπεται η παροχή των υπηρεσιών κομμωτηρίου και κουρείου με τις
προϋποθέσεις του σημείου 26 του πίνακα της παρ. 1. του άρθρου 1 της υπό στοιχεία
Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80588/14-12-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 5509) σε «Καταστήματα
λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων
λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), που
βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά,
εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν
ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές. Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών
καταστημάτων εντός των αεροδρομίων της Χώρας και συγκεκριμένα επί της ζώνης μετά το
σημείο ελέγχου εισιτηρίων και αποσκευών (air side)» από 15/12/2020

96.02.13.04 Υπηρεσίες μανικιούρ-πεντικιούρ επαναλειτουργούν και πλήττονται από 15/12/2020
96.02.13.05

Υπηρεσίες ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών επαναλειτουργούν και πλήττονται από
15/12/2020

47.89

Το λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές πλην χαρτικών, ειδών
καθαριότητας και προσωπικής φροντίδας επαναλειτουργεί και πλήττεται από 18/12/2020

Γ. Για τους ΚΑΔ που πλήττονται σε όλη την Επικράτεια ισχύει το παράρτημα Δ' της υπό στοιχεία οικ.
49989/12664/12-12-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε
επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Δεκέμβριο» (Β' 5391).
Δ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία οικ. 49989/12664/12-12-2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 5391).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) 54462/1611/31.12.2020 (ΦΕΚ Β' 5892/31-12-2020)
Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 23103/478/2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του
πλαισίου εφαρμογής του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ"»
(Β΄2274)
Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 31 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), όπως ισχύει,
2. το ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143), όπως ισχύει,
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3. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133),
4. τα στοιχεία γ και ε της παρ. 1 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία
Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.»),
5. 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),
6. την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄145),
όπως ισχύει,
7. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» (Α΄168), όπως ισχύει,
8. το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄181), όπως ισχύει,
9. το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄192) όπως ισχύει,
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. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄121),
12. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123),
13. το π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄155).
14. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄4805).
15. Την υπ΄ αρ. 23103/478/2020 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του
μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ“» (Β΄2274), όπως ισχύει.
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), όπως ισχύει.
17. Την υπό στοιχεία οικ. 53195/2977/29-12-2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
18. Την ανάγκη αντιμετώπισης των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.
19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ποσού ύψους έως τεσσάρων
εκατομμυρίων εκατόν οκτώ χιλιάδων και εκατόν εξήντα ευρώ (4.108.160 €), η οποία βαρύνει τον κρατικό
προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ΄ αρ. 23103/478/2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου
εφαρμογής του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ“» (Β΄2274), ως εξής:
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Στο κεφάλαιο Α, μετά το άρθρο 4, προστίθεται άρθρο 4Α ως εξής:
«Άρθρο 4Α
Καταβολή στους εργαζόμενους αναλογίας επιδόματος αδείας επί της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας
εργασίας
1. Η αναλογία του επιδόματος αδείας της παρ. 3 του άρθρου 4 της παρούσης η οποία καταβάλλεται στους
εργαζόμενους, ανέρχεται, για κάθε μήνα ένταξης των εργαζομένων στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» εντός
του έτους 2020, σε 1/25 επί της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας των δικαιούχων
εργαζομένων, όπως αυτή προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσης.
2. Η καταβολή της αναλογίας του επιδόματος αδείας της παρ. 1 του παρόντος προς τους δικαιούχους εργαζόμενους πραγματοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και βαρύνει τον
Κρατικό Προϋπολογισμό. Η πληρωμή στους δικαιούχους εργαζόμενους ολοκληρώνεται αυτοματοποιημένα
κατόπιν διασταύρωσης με τα στοιχεία που τηρούνται στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», αναφορικά με το χρονικό
διάστημα υπαγωγής εκάστου μισθωτού στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και
τα καταβαλλόμενα ποσά της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας. Η αναλογία του επιδόματος
αδείας πιστώνεται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ) εκάστου μισθωτού, τηρουμένης της
διαδικασίας που προβλέπεται στο κεφάλαιο Β΄της παρούσης απόφασης».
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία οικ. 23103/478/2020 (Β΄2274) κοινή υπουργική απόφαση, όπως
ισχύει.
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) οικ. 52241/1567/17-12-2020 (ΦΕΚ Β' 5586/18-12-2020)
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.
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 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), 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).
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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),
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),
6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181),
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 Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805),
11. 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.
12. Την υπ' αρ. 36124/1194/11-9-2020 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' 3945).
13. 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. 51664/2900/15-12-2020 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
περίπτωση 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 Ιανουαρίου 2021.
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Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Υπ Εργασίας και Κοιν Υποθ Εγκ. 49500/1498/2.12.2020
Οδηγίες για τη χορήγηση της εξάμηνης ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας σε
σχέση με την ετήσια κανονική άδεια στο πλαίσιο αναστολής λειτουργίας επιχείρησης με
εντολή δημόσιας αρχής λόγω των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά
εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19
Αθήνα: 2 Δεκεμβρίου 2020
Με την παρούσα εγκύκλιο, λόγω της λήξης του ημερολογιακού έτους 2020, κρίνεται απαραίτητο να
δοθούν περαιτέρω οδηγίες και διευκρινίσεις προκειμένου για τις εργαζόμενες νέες μητέρες και τη
χορήγηση της εξάμηνης ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας σε σχέση με την ετήσια
κανονική άδεια, στο πλαίσιο των αναστολών συμβάσεων εργασίας ως συνέπεια αναστολής
λειτουργίας των επιχειρήσεων με εντολή δημόσιας αρχής.
Α. Αναστολές συμβάσεων εργασίας
Οι αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων, ως συνέπεια των αναστολών λειτουργίας επιχειρήσεων,
με εντολή δημόσιας αρχής, λόγω της υιοθέτησης έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας
για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, έλαβαν ή λαμβάνουν
χώρα σε μία εξαιρετικά επείγουσα συνθήκη κατά την οποία προέχει η προστασία της δημόσιας υγείας και
ασφάλειας και κατά συνέπεια το δημόσιο συμφέρον.
Στο ανωτέρω πλαίσιο είναι σαφές ότι η αναστολή της εργασιακής σύμβασης 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.
Β. Αναστολή σύμβασης εργασίας - Χορήγηση ετήσιας κανονικής άδειας
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 539/1945 (Α' 229) όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, η
άδεια αποτελείται από εργάσιμες ημέρες. Ως εργάσιμες ημέρες χαρακτηρίζονται εκείνες κατά τις οποίες
ο μισθωτός θα παρείχε εργασία, σύμφωνα με το καταρτιζόμενο πρόγραμμα εργασίας. Ευνόητο είναι ότι οι
εργαζόμενοι δεν μπορούν να λάβουν την ετήσια κανονική τους άδεια κατά το χρονικό διάστημα που τελούν
σε αναστολή της εργασιακής τους σχέσης, δεδομένου ότι η άδεια χορηγείται σε εργάσιμες ημέρες, οι οποίες
δεν συμψηφίζονται με τις ημέρες τις οποίες ο εργαζόμενος ήταν σε αναστολή.
Κατά τη διάρκεια λοιπόν της αναστολής της εργασιακής σύμβασης αναστέλλεται επίσης το
δικαίωμα χορήγησης της ετήσιας κανονικής άδειας το οποίο στο σύνολό του δεν επηρεάζεται.
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Συνεπώς, το δικαίωμα στην εν λόγω άδεια διακόπτεται κατά την έναρξη της αναστολής και συνεχίζεται με
την ενεργοποίηση της εργασιακής σύμβασης, μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης,
σύμφωνα με τις ισχύουσες για το θέμα διατάξεις.
Σχετικά με το θέμα σημειώνεται ότι με την παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 4756/2020 (Α'23) δίνεται η
δυνατότητα σε επιχειρήσεις - εργοδότες που απασχολούν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας
έχει τεθεί σε αναστολή από τον Μάρτιο του 2020 και συνεχίζει να τελεί σε αναστολή, αδιαλείπτως ή κατά
διαστήματα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, να μεταφέρουν το σύνολο ή το υπόλοιπο των δικαιούμενων
ημερών της ετήσιας κανονικής άδειας του έτους 2020 έως και την 30ή Ιουνίου 2021, κατά παρέκκλιση των
σχετικών διατάξεων περί ετήσιας κανονικής άδειας. Επίσης στην παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου αναφέρεται
ρητά ότι κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας
και του επιδόματος αδείας.
Γ. Χορήγηση εξάμηνης ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας έπειτα από τη χορήγηση της
ετήσιας κανονικής άδειας του έτους 2020.
Η ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 του ν. 3655/2008
και της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3996/2011 χορηγείται στις εργαζόμενες, μετά τη λήξη της άδειας
μητρότητας ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο αδείας ή και της ετήσιας κανονικής άδειας, εφόσον
αυτό είναι απαραίτητο με βάση τις ετήσιες προθεσμίες, προκειμένου η εργαζόμενη να μην απολέσει το
δικαίωμα αυτό, όπως διευκρινίζεται από την παρ. 2 του Κεφ. Α' της ΥΑ 33891/606/7.5.2008.
Στην περίπτωση που, κατά την έναρξη της αναστολής της σύμβασης εργασίας στο πλαίσιο αναστολής της
λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, η εργαζόμενη που έχει λάβει την άδεια
μητρότητας (τοκετού και λοχείας) έχει υπόλοιπο κανονικής αδείας τότε η σύμβαση εργασίας της
τίθεται σε αναστολή. Μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης, έπειτα από εντολή της
δημόσιας αρχής και την ενεργοποίηση της εργασιακής σχέσης, η εργαζόμενη λαμβάνει το υπόλοιπο της
ετήσιας κανονικής άδειας που δικαιούται για το έτος 2020, ως αναφέρεται ανωτέρω στην παρ. Β της
παρούσης και στη συνέχεια δικαιούται να κάνει χρήση της εξάμηνης ειδικής παροχής προστασίας της
μητρότητας, εφόσον είναι δικαιούχος αυτής σύμφωνα με τις ισχύουσες για το θέμα διατάξεις.
Εν κατακλείδι καθίσταται σαφές ότι η αναστολή χορήγησης της ετήσιας κανονικής άδειας και η
ολοκλήρωση της χορήγησής της μετά το πέρας της αναστολής της σύμβασης εργασίας σύμφωνα
με τα ανωτέρω δεν μπορεί να επηρεάζει δυσμενώς την άσκηση του δικαιώματος των εργαζομένων
μητέρων για την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας του άρθρου 142 του ν. 3655/2008.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ

Υπ. Εργασίας και Κοιν. Υποθ. Εγκ. 52713/1576/21/12/2020
Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού κατά την περίοδο των Χριστουγέννων
Αθήνα: 21 Δεκεμβρίου 2020
Κατόπιν ερωτημάτων που τίθενται στην Υπηρεσία μας σχετικά με τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού
της παρ. 3 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, Α' 55, η οποία κυρώθηκε
με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020, ως ισχύει, κατά την επερχόμενη περίοδο των Χριστουγέννων 2020 οπότε
και οι σχολικές μονάδες δεν θα λειτουργούν λόγω διακοπών, διευκρινίζεται ότι η χορήγησή της θα ήταν
δυνατόν να εγκριθεί για την περίοδο αυτή εφόσον ο εργαζόμενος αποδείξει ότι κατά το ίδιο διάστημα δεν
είναι δυνατή η φροντίδα των τέκνων από τον άλλο γονέα ή άλλο πρόσωπο και εφόσον δεν διαθέτει επαρκές
υπόλοιπο κανονικής άδειας η οποία θα πρέπει να χορηγηθεί μέχρι τέλος του έτους. Η ως άνω κατ' εξαίρεση
χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού αφορά αποκλειστικά στο χρονικό διάστημα από 24/12/2020 έως και
τις 31/12/2020, καθώς από 1/1/2021 στοιχειοθετείται το δικαίωμα κανονικής άδειας του έτους 2021.
Σημειώνεται τέλος προκειμένου για τους βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς ότι η κανονική
λειτουργία τους είχε προγραμματισθεί σε διαφορετικές ημερομηνίες ανά περίπτωση. Ως εκ τούτου η
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αναστολή λειτουργίας των ανωτέρω μονάδων αφορά σε διαφορετικές ημερομηνίες και συνεπακόλουθα οι
γονείς είναι δικαιούχοι της άδειας ειδικού σκοπού κατά τις ημερομηνίες που προβλεπόταν η λειτουργία των
μονάδων στις οποίες είναι εγγεγραμμένα τα τέκνα τους.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ

e-ΕΦΚΑ Εγκ 1/5/1/2021
Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης στο πλαίσιο
υλοποίησης πρόσθετων μέτρων στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών τουριστικών
καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας
Αθήνα, 05/01/2021
ΣΧΕΤ. Η με αριθμ. 39/2020 Εγκύκλιος e-Ε.Φ.Κ.Α..
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν.4745/2020 (Φ.Ε.Κ. 214 Α') με τις οποίες προστέθηκε
άρθρο 123Α στο ν.4714/2020 (Φ.Ε.Κ.148 Α') καθώς και της με αριθμ.Δ.15/Δ'/49300/1927/23.12.2020
(Φ.Ε.Κ.5715 Β') Κ.Υ.Α., σχετικά με τη θέσπιση πρόσθετων μέτρων στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών,
που αφορούν πλήρη κάλυψη (100% επιδότηση) εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών από τον
Κρατικό Προϋπολογισμό, για το χρονικό διάστημα από 01.09.2020 έως 31.12.2020, για επιχειρήσεις εργοδότες δραστηριοποιούμενες στον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας (ως
κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα) και συγκεκριμένα για όσες από αυτές απαγορεύθηκε η λειτουργία
τους με εντολή δημόσιας αρχής τον Μάρτιο του 2020 και εδύναντο να επαναλειτουργήσουν την 01.06.2020,
εφόσον, κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο 2020 έως και τον Αύγουστο 2020, είχαν χαμηλότερα
ακαθάριστα έσοδα, κατά ποσοστό τουλάχιστον 70%, από το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του έτους 2019.
Οι ανωτέρω επιχειρήσεις - εργοδότες που πληρούν τις προϋποθέσεις των κοινοποιούμενων διατάξεων
προσδιορίζονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
Το σχετικό αρχείο διαβιβάζεται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) προκειμένου να
καθοριστούν οι επιχειρήσεις - εργοδότες που πληρούν τα τιθέμενα οικονομικά κριτήρια και εν συνεχεία
ενημερώνεται ο e- Ε.Φ.Κ.Α. για σχετικές διασταυρώσεις με τα στοιχεία υποβολών Α.Π.Δ..
Εάν, οι ανωτέρω επιχειρήσεις - εργοδότες, παράλληλα, ενταχθούν στο Μηχανισμό «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ»,
τότε, καλύπτεται πλήρως από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (100% επιδότηση) 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».
- 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.
Τέλος, σύμφωνα με την κοινοποιούμενη Κ.Υ.Α., οι επιχειρήσεις - εργοδότες που κάνουν χρήση των μέτρων
επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών, υποχρεούνται για την περίοδο από 01.09.2020 έως 31.12.2020 να
διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό προσωπικού που είχαν την 31.08.2020 και σε περίπτωση καταγγελίας
συμβάσεων εργασίας, αυτή είναι άκυρη. Στην έννοια του ίδιου αριθμού προσωπικού δεν
συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω
συνταξιοδότησης, οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας λήγει μετά την
01.09.2020, οι εργαζόμενοι που την 31.08.2020 βρίσκονταν σε αναστολή και οι περιπτώσεις λύσεως της
συμβάσεως εργασίας λόγω θανάτου του εργαζόμενου.
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ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ Α.Π.Δ.
Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 123Α του ν.4714/2020 υποβάλλουν
τις Α.Π.Δ. περιόδου 01.09.2020 - 31.12.2020 με τον ίδιο τρόπο (Κ.Α.Δ., Κωδικούς Ειδικότητας, Κωδικούς
Πακέτων Κάλυψης, ημέρες εργασίας, Τύπους Αποδοχών π.χ. Τ.Α. 001, 013, ονομαστικές αποδοχές,
αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, συμπλήρωση των πεδίων ένδειξης πλήρους απασχόλησης, Από Έως
..., κ.λ.π.) που υπέβαλαν Α.Π.Δ. προγενέστερων μισθολογικών περιόδων, με συμπλήρωση των
πεδίων 44 (100%) & 45 (ποσό) επιδότησης εργοδοτικής εισφοράς.
Όμως, εάν, ενταχθούν παράλληλα στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», πρέπει για το χρονικό διάστημα
ένταξης κάθε εργαζόμενου στο Μηχανισμό (01.09.2020 - 31.12.2020) να γίνεται χρήση των Τύπων
Αποδοχών (Τ.Α.) 040 και 060, οι οποίοι λειτουργούν παράλληλα και συνδυαστικά/προσθετικά (σχετ.
Εγκ. e-Ε.Φ.Κ.Α.39/2020 Κεφ. Δ ).
Ειδικότερα:
- Τ.Α. 040 αφορά την απεικόνιση της παρασχεθείσας απασχόλησης, και
- Τ.Α. 060 αφορά το τμήμα των ονομαστικών / τακτικών αποδοχών που δεν υποχρεούται να καταβάλλει ο
εργοδότης στον εργαζόμενο, πλην όμως, έχει υποχρέωση να δηλώσει στις Α.Π.Δ..
Α. Η εγγραφή με τον Τ.Α. 040 περιλαμβάνει:
• Κ.Α.Δ., Κωδικό Ειδικότητας και Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) που αντιστοιχούν στην απασχόληση
του εργαζόμενου,
• ονομαστικές /τακτικές 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. 040, ενώ, ο Τ.Α. 060 ΔΕΝ δέχεται Η.Α..
• τιμή 100 (%) δηλώνεται ως ποσοστό στο πεδίο 44 «Επιδότηση Εργοδότη (%)», ενώ, ως ποσό που
αντιστοιχεί στην εργοδοτική εισφορά δηλώνεται στο πεδίο 45: « Επιδότηση Εργοδότη (ΠΟΣΟ)».
Β. Στην εγγραφή με τον Τ.Α. 060 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. 040,
• οι ονομαστικές /τακτικές αποδοχές που αναλογούν στο υπολειπόμενο συμβατικό χρόνο εργασίας κατά τον
οποίο δεν παρασχέθηκε εργασία την συγκεκριμένη μισθολογική περίοδο, καθώς και οι αντίστοιχες
ασφαλιστικές εισφορές,
• η τιμή 100 (%), που αντιστοιχεί στο ποσοστό (%) επιδότησης του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών
(εργοδότη και εργαζόμενου) δηλώνεται ως ποσοστό στο πεδίο 44 «Επιδότηση Εργοδότη (%)», ενώ, ως
ανάλογα ποσά (επιδότησης 100%) δηλώνονται στα πεδία 43: «Επιδότηση Ασφαλισμένου (ΠΟΣΟ)» και 45:
« Επιδότηση Εργοδότη (ΠΟΣΟ)», αντίστοιχα.
Επισημαίνεται ότι:
Όπως προαναφέρθηκε, οι ανωτέρω Τ.Α. λειτουργούν παράλληλα και συνδυαστικά/προσθετικά.
Συνεπώς, ΔΕΝ γίνεται δεκτή Α.Π.Δ. με εγγραφή μόνο του Τ.Α. 040, εάν, για τον ίδιο ασφαλισμένο και
την ίδια μισθολογική περίοδο δεν υπάρχει και εγγραφή με Τ.Α. 060, με τον ίδιο συνδυασμό Κ.Α.Δ.,
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Κωδικού Ειδικότητας, Κωδικού Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) (και αντίστροφα ΔΕΝ γίνεται δεκτή Α.Π.Δ.
με εγγραφή Τ.Α. 060, χωρίς εγγραφή Τ.Α. 040).
Ο υπολογισμός εισφορών (εργοδότη - εργαζόμενου) πραγματοποιείται βάσει των ισχυόντων ποσοστών
Κωδικών Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) πλήρους απασχόλησης (για εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί
στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»).
Για την απεικόνιση του Ε.Α./2020 και του Δ.Χ./2020 των συγκεκριμένων εργαζομένων χρησιμοποιούνται οι
Τ.Α. 053 και 054 (Ε.Α./2020) και 114 και 115 (Δ.Χ./2020) αντιστοίχως, με αντίστοιχη συμπλήρωση των
πεδίων της Α.Π.Δ. (σχετ. Εγκ.39/2020). Για την ενεργοποίηση των Τ.Α.114 &115 θα ενημερωθείτε με
νεώτερο έγγραφο της Διεύθυνσής μας.
Οι Α.Π.Δ. επιχειρήσεων - εργοδοτών υπαγόμενων στις διατάξεις του άρθρου 123Α του ν.4714/2020, που
παράλληλα έχουν ενταχθεί στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», οι οποίες, για τις κρίσιμες μισθολογικές
περιόδους (9/2020, 10/2020, 11/2020 και 12/2020), υποβλήθηκαν χωρίς την προαναφερθείσα
κωδικοποίηση δύνανται να τροποποιηθούν κατά τα γνωστά (Δ.Μ.Σ.Α.).
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
• Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Νοεμβρίου 2020 και καταβολής των αντίστοιχων απαιτητών
εισφορών των εργαζομένων, στους οποίους αναφέρεται η παρούσα, παρατείνεται μέχρι και την
Παρασκευή 15.01.2021 (Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου e-Ε.Φ.Κ.Α. 535/Συν. 45η/29.12.2020).
• Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 123Α
του ν.4714/2020 καθορίζονται, ως προαναφέρθηκε, σε τελικό στάδιο από την Α.Α.Δ.Ε., η οποία αποστέλλει
στον e- Ε.Φ.Κ.Α. τα σχετικά στοιχεία, προκειμένου να συσχετισθούν με το περιεχόμενο των υποβληθεισών
εκ μέρους τους Α.Π.Δ. για τη κρίσιμη χρονική περίοδο. Επιπλέον, η επαλήθευση των υποβληθέντων στον
φορέα μας στοιχείων και ο έλεγχος των προϋποθέσεων απαλλαγής των εργοδοτών από την καταβολή των
ασφαλιστικών εισφορών, λόγω της πλήρους κάλυψής τους από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, θα
πραγματοποιηθεί με διασταύρωση στοιχείων από τα πληροφοριακά συστήματα, τόσο, του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Α.Α.Δ.Ε., όσο, και λοιπών συναρμόδιων φορέων.
• Ποσά ασφαλιστικών εισφορών που καταβλήθηκαν από επιχειρήσεις - εργοδότες υπαγόμενους στις
διατάξεις του άρθρου 123Α του ν. 4714/2020, χωρίς να υφίσταται σχετική υποχρέωσή τους, παραμένουν
ως πιστωτικό υπόλοιπο για λογαριασμό τους στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και συμψηφίζονται με ασφαλιστικές εισφορές
επόμενων μισθολογικών περιόδων.
Όλοι οι υπάλληλοι των υπηρεσιών εσόδων να λάβουν γνώση της παρούσας εγκυκλίου με ευθύνη των
προϊσταμένων εκάστης.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Απασχολούμενος τον Νοέμβριο 2020 σε επιχείρηση υπαγόμενη στις διατάξεις του άρθρου 69
ν.4745/2020 - τουριστικά καταλύματα δωδεκάμηνης λειτουργίας - με μηνιαίο ονομαστικό μισθό 896,30
ευρώ, ο οποίος δεν έχει ενταχθεί στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».
18 ΑΡ. ΠΑΡΑΡΤ./Κ.Α.Δ.

00/5522

00/5522

00/0011

00/0012

30 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

423200

423200

000106

000107

32 ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

109

4172

024

025

33 ΜΙΣΘΟΛ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

34 ΑΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.

01/11/20

01/11/20

01/11/20

01/11/20

www.solcrowe.gr /// 305

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

35 ΕΩΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.

31/11/20

31/11/20

31/11/20

31/11/20

36 ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

01

01

01

99

37 Η.Α.

25

25

25

0

39 ΑΠΟΔΟΧΕΣ

896,30

896,30

896,30

0

40 ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ.

114,55

22,86

35,85

0,29

41 ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ.

177,29

40,78

0,00

0,00

42 ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ.

291,84

63,64

35,85

0,29

43 ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ)

0,00

0,00

0,00

0

44 ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%)

100

100

0

0

45 ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ)

177,29

40,78

0,00

0,00

46 ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ.

114,55

22,86

35,85

0,29

2. Απασχολούμενος τον Νοέμβριο 2020 σε επιχείρηση υπαγόμενη στις διατάξεις του άρθρου 69
ν.4745/2020 - τουριστικά καταλύματα δωδεκάμηνης λειτουργίας - με μηνιαίο ονομαστικό μισθό 896,30
ευρώ, ο οποίος εντάσσεται από 17 /11 /2020 στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».
18 ΑΡ. ΠΑΡΑΡΤ./Κ.Α.Δ.

00/5522

00/5522

00/0011

00/0012

30 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

423200

423200

000106

000107

32 ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

109

4172

024

025

33 ΜΙΣΘΟΛ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

34 ΑΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.

01/11/20

01/11/20

01/11/20

01/11/20

35 ΕΩΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.

16/11/20

16/11/20

16/11/20

16/11/20

36 ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

01

01

01

99

37 Η.Α.

13

13

13

0

39 ΑΠΟΔΟΧΕΣ

466,08

466,08

466,08

0

40 ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ.

59,57

11,88

18,64

0,29

41 ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ.

92,19

21,20

0,00

0,00

42 ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ.

151,76

33,08

18,64

0,29

43 ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ)

0,00

0,00

0,00

0,00

44 ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%)

100

100

0

0

45 ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ)

92,19

21,20

0,00

0,00

46 ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ.

59,57

11,88

18,64

0,29

18

ΑΡ. ΠΑΡΑΡΤ. /Κ.Α.Δ.

00/5522

00/5522

00/0011

30

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

423200

423200

000106

32

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

109

4172

024

33

ΜΙΣΘΟΛ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ

11/2020

11/2020

11/2020

34

ΑΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.

17/11/20

17/11/20

17/11/20

35

ΕΩΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.

30/11/20

30/11/20

30/11/20

36

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

40

40

40

37

Η.Α.

12

12

12

39

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

215,11

215,11

215,11

40

ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ.

27,49

5,49

8,60

41

ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ.

42,55

9,79

0,00
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42

ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ.

70,04

15,28

8,60

43

ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ)

0,00

0,00

0,00

44

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%)

100

100

0

45

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ)

42,55

9,79

0,00

46

ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ.

27,49

5,49

8,60

18

ΑΡ. ΠΑΡΑΡΤ. /Κ.Α.Δ.

00/5522

00/5522

00/0011

30

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

423200

423200

000106

32

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

109

4172

024

33

ΜΙΣΘΟΛ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ

11/2020

11/2020

11/2020

34

ΑΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.

17/11/20

17/11/20

17/11/20

35

ΕΩΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.

30/11/20

30/11/20

30/11/20

36

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

60

60

60

37

Η.Α.

0

0

0

39

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

215,11

215,11

215,11

40

ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ.

27,49

5,49

8,60

41

ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ.

42,55

9,79

0,00

42

ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ.

70,04

15,28

8,60

43

ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ)

27,49

5,49

8,60

44

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%)

100

100

0

45

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ)

42,55

9,79

0,00

46

ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ.

0,00

0,00

0,00

3. Απασχολούμενος τον Νοέμβριο 2020 σε επιχείρηση υπαγόμενη στις διατάξεις του άρθρου 69
ν.4745/2020 - τουριστικά καταλύματα δωδεκάμηνης λειτουργίας - με μηνιαίο ονομαστικό μισθό 650,00
ευρώ, ο οποίος εντάσσεται από 17/11/2020 στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (δικαιούται της επιδότησης
6,67% εργατικής εισφοράς).
18 ΑΡ. ΠΑΡΑΡΤ. /Κ.Α.Δ.

00/5522

00/5522

00/0011

00/0012

30 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

423200

423200

000106

000107

32 ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

109

4172

024

025

33 ΜΙΣΘΟΛ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ

11/2020

11/2020

11/2020

11/2020

34 ΑΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.

01/11/20

01/11/20

01/11/20

01/11/20

35 ΕΩΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.

16/11/20

16/11/20

16/11/20

16/11/20

36 ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

01

01

01

99

37 Η.Α.

13

13

13

0

39 ΑΠΟΔΟΧΕΣ

338,00

338,00

338,00

0

40 ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ.

43,20

8,62

13,52

0,29

41 ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ.

66,86

15,38

0,00

0,00

42 ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ.

110,06

24,00

13,52

0,29

43 ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ)

22,54

0,00

0,00

0,00

100

100

0

0

45 ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ)

66,86

15,38

0,00

0,00

46 ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ.

20,66

8,62

13,52

0,29

44 ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%)
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18

ΑΡ. ΠΑΡΑΡΤ./Κ.Α.Δ.

00/5522

00/5522

00/0011

30

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

423200

423200

000106

32

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

109

4172

024

33

ΜΙΣΘΟΛ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ

11/2020

11/2020

11/2020

34

ΑΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.

17/11/20

17/11/20

17/11/20

35

ΕΩΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.

30/11/20

30/11/20

30/11/20

36

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

40

40

40

37

Η.Α.

12

12

12

39

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

156,00

156,00

156,00

40

ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ.

19,94

3,98

6,24

41

ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ.

30,86

7,10

0,00

42

ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ.

50,80

11,08

6,24

43

ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ)

10,41

0,00

0,00

44

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%)

100

100

0

45

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ)

30,86

7,10

0,00

46

ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ.

9,53

3,98

6,24

18

ΑΡ. ΠΑΡΑΡΤ./Κ.Α.Δ.

00/5522

00/5522

00/0011

30

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

423200

423200

000106

32

ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

109

4172

024

33

ΜΙΣΘΟΛ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ

11/2020

11/2020

11/2020

34

ΑΠΟ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.

17/11/20

17/11/20

17/11/20

35

ΕΩΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΑΣΧ.

30/11/20

30/11/20

30/11/20

36

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

60

60

60

37

Η.Α.

0

0

0

39

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

156,00

156,00

156,00

40

ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛ.

19,94

3,98

6,24

41

ΕΙΣΦ.ΕΡΓΟΔ.

30,86

7,10

0,00

42

ΣΥΝΟΛ.ΕΙΣΦ.

50,80

11,08

6,24

43

ΕΠΙΔ.ΑΣΦΑΛ.(ΠΟΣΟ)

19,94

3,98

6,24

44

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(%)

100

100

0

45

ΕΠΙΔ.ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ)

30,86

7,10

0,00

46

ΚΑΤΑΒ.ΕΙΣΦ.

0,00

0,00

0,00
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e-ΕΦΚΑ Εγκ 2/5/1/2021
Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις και εργοδότες
Αθήνα, 05/01/2021
Σχετ.: Η με αρ. 51/2020 εγκύκλιος.
Με την παρούσα εγκύκλιο σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της υπ' αριθμ. οικ. 47/9/4.1.2021 (ΦΕΚ 4/τ. Β'/0401-2021) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων «Επέκταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμίσεων επιχειρήσεων και εργοδοτών για τις
οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των
αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19» και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την
εφαρμογή τους:
1. Ισχύουσες διατάξεις
Όπως είναι γνωστό με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. οικ. 49250/2712/30.11.2020 (ΦΕΚ 5298/τ. Β'/02-122020) Κ.Υ.Α. παρατάθηκε έως 31/12/2020 η προθεσμία καταβολής δόσεων ενεργών ρυθμίσεων των
επιχειρήσεων ή εργοδοτών με τους Κ.Α.Δ. που αναφέρονται στον συνημμένο αυτής πίνακα. Αντίστοιχα,
παρατάθηκε κατά έναν (1) μήνα και η προθεσμία όλων των επόμενων μηναίων δόσεων της κάθε ρύθμισης.
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις παρατείνεται κατά έναν (1) μήνα η προθεσμία καταβολής των δόσεων
ενεργών ρυθμίσεων οι οποίες είναι απαιτητές μέχρι τη δημοσίευση της υπ' αριθμ. οικ. 47/9/4.1.2021 (ΦΕΚ
4/τ. Β704-01-2021) Κ.Υ.Α., δηλαδή μέχρι την 04/01/2021. Συγχρόνως, παρατάθηκε κατά έναν (1) μήνα και
η προθεσμία όλων των επόμενων μηναίων δόσεων της κάθε ρύθμισης.
Στο άρθρο 2 της υπ' αριθμ. οικ. 47/9/4.1.2021 (ΦΕΚ 4/τ. Β'/04-01-2021) Κ.Υ.Α. ορίζεται ότι δικαίωμα
υπαγωγής στις διατάξεις της παρούσας έχουν οι επιχειρήσεις ή οι εργοδότες που:
- απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου,
αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση,
- έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 05/11/2020 ή διαθέτουν ενεργό κατά την 05/11/2020
κωδικό δευτερεύουσας δραστηριότητας, με ακαθάριστα έσοδα της αρχικής δήλωσης φόρου εισοδήματος
φορολογικού έτους 2018 να είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ
στις 05/11/2020.
Στην προαναφερόμενη Κ.Υ.Α. επισυνάπτεται σχετικός πίνακας που περιλαμβάνει τους αναφερόμενους
Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας.
Σε εφαρμογή των ανωτέρω, η δόση του Δεκεμβρίου των υπαγόμενων επιχειρήσεων ή εργοδοτών θα έχει
πλέον καταληκτική ημερομηνία καταβολής την 31/01/2021. Ως αποτέλεσμα η συνολική διάρκεια των
ρυθμίσεων που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις παρατείνεται κατά ένα (1) μήνα, καθώς
τροποποιούνται και οι καταληκτικές ημερομηνίες των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ενεργής
ρύθμισης.
Επισημαίνεται ότι κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και
λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις, ενώ κατά τα λοιπά συνεχίζουν να εφαρμόζονται οι διατάξεις της
εκάστοτε ρύθμισης.
Σημειώνεται ότι ο έλεγχος και η συστημική υλοποίηση των ανωτέρω για τους εργοδότες και επιχειρήσεις θα
πραγματοποιηθεί κεντρικά.
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2. Απώλεια ευεργετημάτων
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της κοινοποιούμενης Κ.Υ.Α. η μη καταγγελία της σύμβασης
εργασίας των εργαζόμενων (μέρους ή συνόλου αυτών) που τέθηκαν σε καθεστώς αναστολής αυτής από
τις επιχειρήσεις ή εργοδότες, δικαιούχους της παράτασης, καθώς και η διατήρηση του ίδιου αριθμού
θέσεων εργασίας κατά την ολοκλήρωση του μέτρου για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού και της νόσου COVID-19, συνιστούν απαραίτητες προϋποθέσεις για τη
χορήγηση της παράτασης.
Από την δεύτερη συνθήκη εξαιρούνται οι επιχειρήσεις με συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας λόγω της
μορφής, του είδους ή της δραστηριότητας τους και οι επιχειρήσεις ή εργοδότες με μείωση του αριθμού
θέσεων εργασίας λόγω οικειοθελούς αποχώρησης, συνταξιοδότησης ή θανάτου εργαζομένου, ύπαρξης
συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου που έληξαν κατά την ολοκλήρωση του μέτρου.
Στην περίπτωση που δεν συντρέχουν τα ανωτέρω χάνεται το ευεργέτημα της παράτασης και παύει
αυτοδικαίως η παράταση καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων. Ως επακόλουθο οι οφειλές
επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις από την ημερομηνία που αυτές κατέστησαν απαιτητές
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ Κ.Ε.Α.Ο.
ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ

Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) οικ. 47/9/4.1.2021 (ΦΕΚ Β/4/4/1/2021)
Επέκταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμίσεων επιχειρήσεων και εργοδοτών για τις
οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για την
αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του
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 30.3.2020 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).
2. 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.
3. 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.
4. Τις διατάξεις του ν. 4651/2019 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» (Α'
209).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α' 168), όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192), όπως
ισχύει.
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).
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10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α' 121).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών
και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123).
12. Την υπό στοιχεία Α.1280/2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των
λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 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 τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε
με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76)» (Β' 5639).
13. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805).
14. Την υπ' αρ. Οικ. 54416/3027/31-12-2020 ΓΔ2 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
15. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό
προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Επέκταση καταβολής δόσεων ρύθμισης εργοδοτών
Για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες, του άρθρου 2 της παρούσας, η προθεσμία καταβολής των δόσεων
ενεργών ρυθμίσεων, οι οποίες είναι απαιτητές μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, καθώς και η προθεσμία
όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, παρατείνεται κατά έναν (1) μήνα. Κατά το
χρονικό διάστημα της παράτασης καταβολής των δόσεων, δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και
λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις της οικείας ρύθμισης που
αφορά η δόση.
Άρθρο 2
Δικαίωμα υπαγωγής
Στις διατάξεις του άρθρου 1 υπάγονται επιχειρήσεις ή εργοδότες που:
α) απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου, Αορίστου ή Ορισμένου Χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση,
β) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 05-11-2020, ή των οποίων τα ακαθάριστα
έσοδα ενεργού κατά την 05-11-2020 κωδικού δευτερεύουσας δραστηριότητας, από τους αναφερόμενους
στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, όπως αυτά προκύπτουν
από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα
έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 05-11-2020.
Άρθρο 3
Απώλεια ευεργετημάτων
1. Σε περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων ή εργοδοτών του άρθρου 2 της παρούσας, μέρος ή
όλοι, τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει
αυτή, καθώς και στην περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση του μέτρου οι ανωτέρω επιχειρήσεις ή
εργοδότες δεν διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση καταβολής του άρθρου 1 της
παρούσας παύει αυτοδικαίως, και οι οφειλές επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις από την
ημερομηνία που αυτές κατέστησαν απαιτητές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
2. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως
σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο
χρόνο λειτουργίας.
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3. Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς
από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου, καθώς και οι εργαζόμενοι
Ορισμένου Χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού
διαστήματος.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ, συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων
και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου, συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.
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
46.42.11.40 Χονδρικό εμπόριο ημιετοίμων γουναρικών
46.42.11.29

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

46.42.11.58 Χονδρικό εμπόριο αποκομμάτων γουναρικών
46.90.10.06 Χονδρικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης
47.19

Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Εκμετάλλευση
καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01) και Εκμετάλλευση
περίπτερου (47.19.10.02)

47.41

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και
λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.42

Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.43

Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.51

Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.52

Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.53

Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου καν τοίχου σε εξειδικευμένα
καταστήματα

47.54

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.59

Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα
καταστήματα

47.61

Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.62.63

Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών

47.63

Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.64

Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.65

Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.71

Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.72

Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
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47.75

Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός
από Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού
προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί (47.75.76.19)

47.76

Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών
ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων
οσπριωδών λαχανικών, αποφλοιωμένων, για σπορά (47.76.77.02), Λιανικό εμπόριο
γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες (47.76.77.04), Λιανικό εμπόριο δενδρυλλίων και
φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών) (47.76.77.05), Λιανικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων
π.δ.κ.α. (47.76.77.06), Λιανικό εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών,
μοσχευμάτων και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών (47.76.77.07), Λιανικό εμπόριο
καλαμποκιού για σπορά (47.76.77.08), Λιανικό εμπόριο κεραμικών ειδών που
χρησιμοποιούνταν στη γεωργία και για τη μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών (47.76.77.09),
Λιανικό εμπόριο σπόρων ανθέων και καρπών (47.76.77.13), Λιανικό εμπόριο
σπόρων ζαχαρότευτλων και σπόρων κτηνοτροφικών φυτών (47.76.77.14), Λιανικό
εμπόριο σπόρων ηλίανθου, σουσαμιού, κάρδαμου, κράμβης, ελαιοκράμβης και σιναπιού, για
σπορά (47.76.77.15), Λιανικό εμπόριο σπόρων λαχανικών (47.76.77.16), Λιανικό εμπόριο
σπόρων πατάτας (47.76.77.17), Λιανικό εμπόριο φρέσκων φυτών που χρησιμοποιούνται
κυρίως στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων
ή για παρόμοιους σκοπούς (47.76.77.18), Λιανικό εμπόριο φυσικών χριστουγεννιάτικων
δέντρων (47.76.77.19), Λιανικό εμπόριο φυτικών υλών π.δ.κ.α. για σπαρτοπλεκτική,
παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη, φυτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.76.77.20), Λιανικό
εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων (47.76.78), Λιανικό εμπόριο ζώων
συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς (47.76.79), καθώς και τις υπηρεσίες
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ' οίκον (e-shop κτλ.)

47.77

Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.78

Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό
εμπόριο υλικών καθαρισμού (47.78.84), Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής
χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας (47.78.85), Λιανικό εμπόριο περουκών και ποστίς
(47.78.86.24), Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87),
Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. (47.78.88)

47.79

Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα

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

47.99

Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών, με εξαίρεση το
Άλλο λιανικό εμπόριο πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας εκτός
καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών (47.99.85), καθώς και του λιανικού εμπορίου
άλλων τυποποιημένων τροφίμων π.δ.κ.α. μέσω αυτόματων πωλητών (47.99.24.01), του
λιανικού εμπορίου τυποποιημένων προϊόντων αρτοποιίας μέσω αυτόματων πωλητών
(47.99.16.01), του λιανικού εμπορίου ροφημάτων μέσω αυτόματων πωλητών (47.99.21.01)
και του λιανικού εμπορίου τυποποιημένων ειδών ζαχαροπλαστικής μέσω
αυτόματων πωλητών (47.99.17.01)

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
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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 οχή ματα

55.90.13

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

55.90.19

Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.

56.10

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης

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)

56.30

Δραστηριότητες παροχής ποτών

59.13.11.02 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών
59.14

Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

71.20.14

Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών

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

77.22

Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων

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

79.90.32

Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους

79.90.39

Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και
Άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α.

82.30

Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

85.10

Προσχολική εκπαίδευση
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85.51

Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση

85.52

Πολιτιστική εκπαίδευση

85.53

Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών

85.59

Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.

86.90.19.10 Υπηρεσίες οδηγιών διατροφής από ειδικούς που δεν είναι γιατροί
88.10.11

Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους

88.10.12

Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων

88.91

Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών με εξαίρεση τα Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία (ΚΔΑΠΜΕΑ) (88.91.12) και τις υπηρεσίες
κατ οίκον φύλαξης μικρών παιδιών (ΚΑΔ 88.91.13.03)

90.01

Τέχνες του θεάματος

90.02

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του Θεάματος

90.03.11.04 Υπηρεσίες ενορχηστρωτή
90.03.11.07 Υπηρεσίες μουσουργού
90.03.11.17 Υπηρεσίες χορογράφου
90.03.11.18 Υπηρεσίες χορωδού
90.04

Εκμετάλλευση αιθουσών Θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

91.01

Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων

91.02

Δραστηριότητες μουσείων

91.03

Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών

91.04

Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων

92.00

Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ ευθείας
(on-line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (online) σύνδεση
(92.00.21)

93.11

Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων ως προς τους εσωτερικούς τους χώρους και ως
προς τους χώρους ομαδικής άθλησης

93.12

Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων

93.13

Εγκαταστάσεις γυμναστικής

93.19

Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, με εξαίρεση υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση
κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (93.19.13.03)

93.21

Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

93.29

Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

94.99.16

Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις

96.02

Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής

96.04

Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία

96.09.19.06 Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων
96.09.19.08 Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων
96.09.19.09 Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)
96.09.19.12 Υπηρεσίες ιερόδουλου
96.09.19.16 Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και Άλλες
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εκδηλώσεις)
96.09.19.17 Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)
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.
Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των
καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in ashop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά
χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων υπό την προϋπόθεση ότι
διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2021
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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