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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Γενικά 

 

Ο ΦΠΑ είναι φόρος, που επιβαρύνει την τελική κα-

τανάλωση, που πραγματοποιείται στο εσωτερικό 

της χώρας και συνεπώς προβλέπεται απαλλαγή των 

αγαθών που εξάγονται από την ελληνική επικράτεια. 

Από 1.1.1993, ως εξαγωγή αγαθών θεωρείται η 

αποστολή αγαθών σε τρίτες, ως προς την Κοινότη-

τα, χώρες, καθώς και στα εδάφη, που δεν θεωρού-

νται εσωτερικό της Κοινότητας, όπως για παράδειγ-

μα το Άγιο Όρος. 

 

Η απαλλαγή αυτή, σε αντίθεση με τις απαλλαγές, 

που προβλέπονται στο εσωτερικό της χώρας σύμ-

φωνα με το άρθρο 22 (ιατρικές υπηρεσίες, υπηρεσί-

ες εκπαίδευσης κλπ), παρέχει δικαίωμα έκπτωσης 

του φόρου, με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί τα εξα-

γόμενα αγαθά σε προηγούμενα στάδια της παρα-

γωγικής διαδικασίας. Κατά συνέπεια, τα εξαγόμενα 

αγαθά εξέρχονται από τη χώρα, χωρίς καμιά επιβά-

ρυνση από φόρο προστιθέμενης αξίας. 

 

Ειδικότερα οι απαλλαγές κατά την εξαγωγή αγαθών 

εκτός Κοινότητας, που προβλέπονται στο άρθρο 24 

του Ν. 2859/2000, στο οποίο ενσωματώνονται τα 

άρθρα 131, 146, 147, 153 και 164 της Οδηγίας 

2006/112/ΕΚ και το άρθρο 15 της Οδηγίας 

77/388/ΕΟΚ, είναι οι ακόλουθες: 

 

2. Παράδοση αγαθών που εξάγονται εκτός  

της Κοινότητας από τον πωλητή ή από  

άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό 

του πωλητή (παρ. 1α) 

 

Ο υποκείμενος στο φόρο, που πραγματοποιεί εξα-

γωγή, εκδίδει τιμολόγιο χωρίς ΦΠΑ. Η εξαγωγή δια-

πιστώνεται από την ύπαρξη τελωνειακού παραστα-

τικού εξαγωγής (διασάφησης ή άλλου τελωνειακού 

παραστατικού), το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια 

τελωνειακή αρχή και θεωρείται από το τελωνείο εξό-

δου. 

 

Σε περίπτωση κατά την οποία, το τελωνειακό πα-

ραστατικό κατατίθεται σε τελωνειακή αρχή, που 

εδρεύει εντός της χώρας και στη συνέχεια τα αγαθά 

διανύουν απόσταση εντός της χώρας, ή εντός της 

Κοινότητας, η εξαγωγή πιστοποιείται από τη θεώ-

ρηση της διασάφησης, η οποία πραγματοποιείται 

από το τελωνείο εξόδου, δηλαδή το τελωνείο που 

εδρεύει στα εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας, από 

το οποίο τα αγαθά πράγματι εξέρχονται από το 

εσωτερικό της Κοινότητας. 

 

Διευκρινίζεται ότι, πράξη εξαγωγής αγαθών συνιστά 

η πραγματική έξοδος των αγαθών από το εσωτερικό 

της χώρας. Κατά συνέπεια η τιμολόγηση και μόνο 

ενός οίκου του εξωτερικού δεν αποτελεί εξαγωγή 

αγαθών στην περίπτωση, που τα αγαθά παραμέ-

νουν στην Ελλάδα ή αποστέλλονται σε άλλο κράτος 

- μέλος. 

 

Για την απαλλαγή από το ΦΠΑ των παραδόσεων 

αγαθών, που ενεργούνται από υποκείμενο στο φό-

ρο εξαγωγέα εγκατεστημένο στην Ελλάδα, σε αγο-

ραστή, που είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα, 

απαιτούνται: 

 

1. Υποβολή τελωνειακού παραστατικού εξαγωγής 

(διασάφηση) σύμφωνα με τις διατάξεις της ενω-

σιακής τελωνειακής νομοθεσίας. Επί του οικείου 

τελωνειακού παραστατικού εξαγωγής δηλώνεται 

ο ΑΦΜ του υποκείμενου στο φόρο πωλητή-

εξαγωγέα. 
 

Απαλλαγές των πράξεων κατά την εξαγωγή, 

εκτός Κοινότητας, των εξομοιούμενων προς 

αυτές πράξεων και των διεθνών μεταφορών 

(Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2859/2000). 

 
του Άγγελου Διονυσόπουλου 
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Μέλους του Τεχνικού Γραφείου της ΣΟΛ Crowe 
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2. Τιμολόγιο πώλησης, που εκδίδεται σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογι-

στικά Πρότυπα» με την ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ 

ΑΠΟ ΦΠΑ – ΑΡΘΡΟ 24 Ν. 2859/2000» και δη-

λώνεται επί του οικείου τελωνειακού παραστατι-

κού εξαγωγής. Ειδικά για τις λιανικές πωλήσεις 

αγαθών, που ενεργούνται από υποκείμενο στο 

ΦΠΑ πωλητή-εξαγωγέα εγκατεστημένο στην Ελ-

λάδα, σε αγοραστή-ιδιώτη εγκατεστημένο εκτός 

Ε.Ε δύναται να εκδίδεται, κατά τις διατάξεις του 

ανωτέρω νόμου, στοιχείο λιανικής πώλησης 

(απόδειξη λιανικής πώλησης) από την οποία να 

προκύπτουν τα στοιχεία του πελάτη. 
 

3. Αποδεικτικό εξόδου των αγαθών από το τελω-

νειακό έδαφος της Ε.Ε, όπως προκύπτει από το 

ηλεκτρονικό μήνυμα ΙΕ 599 «Γνωστοποίηση 

ολοκλήρωσης εξαγωγής» - «Export Notification», 

το οποίο εκδίδεται από το Τελωνείο Εξαγωγής 

μέσω του υποσυστήματος Ελέγχου Εξαγωγών 

του ICISnet. 
 

4. Τραπεζικό μέσο πληρωμής, από το οποίο θα 

προκύπτει η καταβολή του αντιτίμου της αξίας 

του τιμολογίου πώλησης, για κάθε συναλλαγή 

ξεχωριστά ή συγκεντρωτικά για περισσότερες 

συναλλαγές, κατά το μέρος της αντιπαροχής που 

δεν καταβάλλεται σε είδος και δεν συμψηφίζεται 

λογιστικά έναντι οφειλής του αντισυμβαλλομένου. 

Στις περιπτώσεις που για συγκεκριμένες συναλ-

λαγές, ή για συγκεκριμένες επιχειρήσεις λόγω 

της φύσης των εργασιών τους, η προσκόμιση 

τραπεζικού μέσου πληρωμής είναι αδύνατη ή 

εξαιρετικά δυσχερής, ακολουθούνται οι διαδικα-

σίες που ορίζονται στην ΠΟΛ 1203/2016. 
 

Έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση ότι η μη αναγραφή, 

λόγω παράλειψης, της ένδειξης «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ 

ΦΠΑ – ΑΡΘΡΟ 24 Ν. 2859/2000»  επί των τιμολο-

γίων πώλησης, δεν αποτελεί ουσιαστική παράλειψη 

εφόσον τηρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις και δεν 

αμφισβητείται η εξαγωγή.  

 

Στην περίπτωση πώλησης αγαθών από υποκείμενο 

στο φόρο πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ελλάδα 

προς πρόσωπο εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα, το 

οποίο δίνει εντολή στον πωλητή τα αγαθά να παρα-

δοθούν σε άλλη τρίτη χώρα (τριγωνική συναλλαγή), 

ως εξαγωγέας νοείται ο πωλητής που είναι εγκατε-

στημένος στην Ελλάδα. 

Παράδειγμα 

 

Ελληνική επιχείρηση πραγματοποιεί πώληση αγα-

θών σε πελάτη της στην Αλβανία, με εντολή να τα 

παραδώσει απευθείας σε επιχείρηση στη Σερβία. Η 

πράξη πώλησης είναι εξαγωγή διότι υπάρχει φυσική 

μετακίνηση των αγαθών από την Ελλάδα στην τρίτη 

χώρα (Σερβία). Η ελληνική επιχείρηση νοείται ως 

εξαγωγέας και είναι υπόχρεη για την κατάθεση δια-

σάφησης εξαγωγής και για την τήρηση των προ-

βλεπόμενων διαδικασιών εξαγωγής, εφόσον φυσικά 

λαμβάνει εντολή, η οποία προκύπτει από συμφωνία, 

από την αλβανική επιχείρηση για παράδοση αγα-

θών στη Σερβία. Η συναλλαγή αυτή δεν φορολογεί-

ται στην Ελλάδα ως εξαγωγή, εφόσον βέβαια πλη-

ρούνται οι προϋποθέσεις, που προαναφέρθηκαν και 

προβλέπονται στην ΠΟΛ 1203/2016. 

 

Η επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη στην Αλβανία 

δεν έχει υποχρέωση να ορίσει φορολογικό αντιπρό-

σωπο για την τήρηση των υποχρεώσεων της εξα-

γωγής προς τη Σερβία διότι ως εξαγωγέας και υπό-

χρεος έναντι του ελληνικού Δημοσίου για την τήρη-

ση των υποχρεώσεων εξαγωγής, νοείται η ελληνική 

επιχείρηση. 

 

Στην περίπτωση πώλησης αγαθών από υποκείμενο 

στο φόρο πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ελλάδα 

προς πρόσωπο εγκατεστημένο σε κράτος μέλος, το 

οποίο δίνει εντολή στον πωλητή τα αγαθά να παρα-

δοθούν σε τρίτη χώρα (τριγωνική συναλλαγή), ως 

εξαγωγέας νοείται ο πωλητής, που είναι εγκατεστη-

μένος στην Ελλάδα. Σχετικές οδηγίες και διευκρινί-

σεις για αυτές τις περιπτώσεις συναλλαγών έχουν 

δοθεί με την ΠΟΛ 1167/2013. 

 

Παράδειγμα 

 

Ελληνική επιχείρηση πραγματοποιεί πώληση αγα-

θών σε πελάτη της στην Κύπρο με εντολή να τα πα-

ραδώσει απευθείας στη Σερβία. Η πράξη πώλησης 

των αγαθών στην Κύπρο δεν είναι ενδοκοινοτική 

παράδοση διότι δεν υπάρχει φυσική μετακίνηση των 

αγαθών από την Ελλάδα στην Κύπρο και συνεπώς 

δεν υποβάλλονται ανακεφαλαιωτικοί πίνακες για την 

τιμολόγηση της ελληνικής επιχείρησης προς την 

κυπριακή, η οποία δεν θα περιλαμβάνει ΦΠΑ. Η 

πράξη αυτή αποτελεί οιωνεί εξαγωγή της ελληνικής 

επιχείρησης για λογαριασμό της κυπριακής. Συνε-

πώς, στη διασάφηση εξαγωγής, η ελληνική επιχεί-
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ρηση θα αναφέρει πως πραγματοποιεί εξαγωγή για 

λογαριασμό της κυπριακής επιχείρησης, αναφέρο-

ντας το ΑΦΜ-ΦΠΑ της. Στην περίπτωση αυτή δεν 

απαιτείται η λήψη ελληνικού ΑΦΜ-ΦΠΑ από την 

κυπριακή επιχείρηση, σύμφωνα με την ΠΟΛ 

1167/2013. Σε περίπτωση που η κυπριακή επιχεί-

ρηση δεν εκχωρεί το δικαίωμα διάθεσης των εμπο-

ρευμάτων και τηρεί τις διατυπώσεις εξαγωγής ως 

εξαγωγέας, σύμφωνα με το άρθρο 788 του 

καν.2454/93, απαιτείται η λήψη ΑΦΜ-ΦΠΑ στη χώ-

ρα μας προκειμένου να πραγματοποιήσει την εξα-

γωγή προς τον πελάτη της στη Σερβία. 

 

3. Παράδοση αγαθών που εξάγονται εκτός 

της Κοινότητας από το μη εγκατεστημένο  

στο εσωτερικό της χώρας αγοραστή ή από 

άλλο πρόσωπο, που ενεργεί για λογαριασμό 

του αγοραστή (παρ. 1β) 

 

Η παράδοση αγαθών, που πραγματοποιείται στο 

εσωτερικό της χώρας προς αγοραστή, ο οποίος δεν 

είναι εγκαταστημένος στην Ελλάδα, απαλλάσσεται 

από το φόρο, εφόσον ο αγοραστής εξάγει ο ίδιος τα 

αγαθά αυτά εκτός της Κοινότητας. Προϋπόθεση για 

τη χορήγηση της απαλλαγής αυτής είναι η εξαγωγή 

να πραγματοποιείται από τον ίδιο τον αγοραστή για 

τις ανάγκες του, σε τρίτη προς την Κοινότητα χώρα, 

δηλαδή να μην πρόκειται για μεταπώληση των αγα-

θών αυτών σε αγοραστή εγκαταστημένο σε τρίτη 

χώρα. Η απαλλαγή αυτή καλύπτει: 

 

α) Τις παραδόσεις αγαθών, που πραγματοποιούνται 

προς αγοραστή υποκείμενο στο φόρο, ο οποίος δεν 

έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα (είναι δηλα-

δή εγκαταστημένος σε τρίτη χώρα ή σε άλλο κράτος 

– μέλος). Εξαιρούνται από την απαλλαγή τα αγαθά, 

που μεταφέρονται από τον ίδιο τον αγοραστή και 

προορίζονται για τον εξοπλισμό ή εφοδιασμό σκα-

φών αναψυχής και ιδιωτικών αεροσκαφών ή 

οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού μέσου ιδιωτικής 

χρήσης. 

 

β) Τις παραδόσεις αγαθών, που πραγματοποιούνται 

προς ιδιώτες (ταξιδιώτες), ανεξάρτητα από τον τό-

πο, όπου έχουν την κατοικία ή τη μόνιμη διαμονή 

τους, εφόσον αποδεικνύεται η εξαγωγή των αγαθών 

εκτός της Κοινότητας. 

 

Για τη διαδικασία της χορήγησης της απαλλαγής 

αυτής μετά την 1.1.93, έχουν εκδοθεί οι ΑΥΟ ΠΟΛ 

1338/96, για την απαλλαγή των αγαθών, που μετα-

φέρονται στις αποσκευές των ταξιδιωτών και η ΠΟΛ 

1024/93, η οποία αντικαταστάθηκε με την ΠΟΛ 

1203/2016, για την επιστροφή στον υποκείμενο ή μη 

στο φόρο εγκαταστημένο εκτός Ευρωπαϊκής Ένω-

σης, του φόρου, που επιβάρυνε τα αγαθά εμπορι-

κού χαρακτήρα, τα οποία εξάγονται από τον ίδιο, 

εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Σύμφωνα με τις αποφάσεις αυτές, η χορήγηση της 

εν λόγω απαλλαγής είναι κατά κανόνα έμμεση, δη-

λαδή μετά τη διαπίστωση του πραγματικού γεγονό-

τος της εξαγωγής, πραγματοποιείται επιστροφή του 

φόρου στον αγοραστή των αγαθών.  

 

Η επιστροφή αυτή γίνεται από τον υποκείμενο στο 

φόρο, ο οποίος πραγματοποίησε την παράδοση 

των αγαθών στο εσωτερικό της χώρας, με έκδοση 

πιστωτικού τιμολογίου, για την αξία του ΦΠΑ και 

μόνο.  

 

Σημειώνεται ότι η διαπίστωση της εξαγωγής των 

αγαθών εκτός Κοινότητας, είναι δυνατόν να πιστο-

ποιείται από τελωνειακή αρχή, τόσο της Ελλάδας, 

όσο και άλλου κράτους - μέλους, στην περίπτωση 

κατά την οποία τα αγοραζόμενα αγαθά μεταφέρο-

νται σε άλλο κράτος - μέλος και στη συνέχεια εξάγο-

νται προς τρίτη χώρα από το κράτος αυτό. 

 

Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξί-

ας στην παράδοση αγαθών, που εξάγονται εκτός 

της Κοινότητας από το μη εγκατεστημένο στο εσω-

τερικό της χώρας αγοραστή, υποκείμενο ή μη στο 

φόρο πρόσωπο, ο οποίος δύναται σε περιστασιακή 

βάση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις τελωνεια-

κές διατάξεις να υποβάλλει τελωνειακά παραστατικά 

εξαγωγής, ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

 

α)  Ο υποκείμενος στο φόρο πωλητής των αγαθών 

παραδίδει τα προς εξαγωγή αγαθά στον αγορα-

στή εκδίδοντας τιμολόγιο πώλησης με ΦΠΑ ή 

απόδειξη λιανικής πώλησης σύμφωνα με τις δια-

τάξεις του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα». 

 

β) Ο αγοραστής – εξαγωγέας αποστέλλει στον πω-

λητή, εντός 90 ημερών από την ολοκλήρωση της 

εξαγωγής, το ηλεκτρονικό μήνυμα ΙΕ 599 «Γνω-

στοποίηση ολοκλήρωσης εξαγωγής» - «Export 

Notifications. Κατ΄ εξαίρεση το ανωτέρω αποδει-

κτικό δύναται να αποστέλλεται σε μεταγενέστερο 

χρόνο, εφόσον δικαιολογείται από τα πραγματικά 

περιστατικά της συναλλαγής. 
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γ) Ο πωλητής εξαγωγέας εκδίδει πιστωτικό τιμολό-

γιο στο όνομα του αγοραστή - εξαγωγέα και κα-

ταβάλλει το ποσό του ΦΠΑ σε τραπεζικό λογα-

ριασμό του δικαιούχου. 

 

Η ως άνω απαλλαγή μπορεί να είναι και άμεση, 

εφόσον ο πωλητής εκδίδει το τιμολόγιο χωρίς ΦΠΑ 

αναγράφοντας την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΛΟΓΩ 

ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ 

ΕΚΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» και παραδίδει ο ίδιος τα 

αγαθά στο τελωνείο εξόδου, παραλαμβάνοντας ταυ-

τόχρονα ακριβές φωτοαντίγραφο της άδειας εξαγω-

γής μικροαντικειμένων ή το αντίγραφο της αίτησης 

επιστροφής ΦΠΑ προκειμένου για ταξιδιώτες.  

 

Διευκρινίζεται ότι για να εφαρμοστεί η άμεση απαλ-

λαγή, θα πρέπει ο αγοραστής-ταξιδιώτης να δηλώ-

σει εγγράφως στον πωλητή ότι πρόκειται να αναχω-

ρήσει κατευθείαν από την Ελλάδα, με άμεσο προο-

ρισμό τρίτη προς την Κοινότητα χώρα.   

 

Παράδειγμα 1 

 

Εκπρόσωπος Σέρβικης επιχείρησης βρίσκεται στην 

Ελλάδα, όπου και αποκτά ένα αγαθό από ελληνική 

επιχείρηση, το οποίο εξάγει ο ίδιος εκτός Ελλάδας 

και μεταφέρει αυτό στη Σερβία. Η απόκτηση του 

αγαθού δεν θα επιβαρυνθεί με ΦΠΑ από την ελληνι-

κή επιχείρηση διότι ο αγοραστής εξάγει ο ίδιος το 

αγαθό εκτός Ελλάδας, εφόσον βέβαια τηρούνται οι 

διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας περί εξαγω-

γής και οι προϋποθέσεις άμεσης ή έμμεσης απαλ-

λαγής που προαναφέρθηκαν. 

 

Παράδειγμα 2 

 

Αλβανός τουρίστας αποκτά αγαθά από εμπορικό 

κέντρο στην Ελλάδα, πριν από την αναχώρησή του 

για τα Τίρανα. Κατά την εξόφληση των αγαθών στο 

ταμείο του εμπορικού κέντρου επιβαρύνεται με 

ΦΠΑ, όμως ζητά από τον υπάλληλο ταμείου «tax 

free». Με αυτό το στοιχείο μπορεί να ζητήσει την 

επιστροφή ΦΠΑ, που επιβαρύνθηκε στο εμπορικό 

κέντρο, όταν το προσκομίσει στο τελωνείο εξόδου 

για τη χώρα του.  

 

Παράδειγμα 3 

 

Ελβετός τουρίστας αποκτά ανταλλακτικά από ελλη-

νική επιχείρηση για την επισκευή του σκάφους ανα-

ψυχής του κατά την παραμονή του στην Ελλάδα 

λόγω διακοπών. Σε αυτή την περίπτωση, η ελληνική 

επιχείρηση επιβάλλει ΦΠΑ στο παραστατικό πώλη-

σης και ο Ελβετός τουρίστας επιβαρύνεται με φόρο, 

από τη στιγμή που δεν μπορεί να το ζητήσει προς 

επιστροφή διότι εξαιρούνται από την απαλλαγή τα 

αγαθά, που μεταφέρονται από τον ίδιο τον αγορα-

στή και προορίζονται για τον εξοπλισμό ή εφοδια-

σμό σκαφών αναψυχής και ιδιωτικών αεροσκαφών 

ή οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού μέσου ιδιωτικής 

χρήσης (παρ. 1β). 

 

4. Απαλλαγή της επεξεργασίας κινητών αγαθών 

που αφορά εξαγόμενα αγαθά (παρ. 1γ) 

 

Η μεταποίηση αγαθών απαλλάσσεται από το φόρο, 

εφόσον τα μεταποιημένα αγαθά εξάγονται εκτός της 

Κοινότητας. Η απαλλαγή αυτή καλύπτει την αξία της 

μεταποίησης, που πραγματοποιείται σε αγαθά τα 

οποία έχουν αποκτηθεί στο εσωτερικό της χώρας ή 

από άλλο κράτος - μέλος ή έχουν εισαχθεί από τρίτη 

χώρα, με σκοπό να μεταποιηθούν και στη συνέχεια 

να εξαχθούν εκτός της Κοινότητας και η εξαγωγή 

αυτή γίνεται από το πρόσωπο το οποίο πραγματο-

ποίησε τη μεταποίηση, ή από το λήπτη της υπηρε-

σίας αυτής, ο οποίος δεν είναι εγκαταστημένος 

εντός της χώρας ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί 

για λογαριασμό τους. 

 

Παράδειγμα 

 

Επιχείρηση εγκατεστημένη στην Πάτρα με αντικεί-

μενο δραστηριότητας την επεξεργασία ενδυμάτων 

παραλαμβάνει από την Τουρκία υφάσματα και ανα-

λαμβάνει την κατασκευή φασόν κοστουμιών που 

πρόκειται να εξαχθούν στην Τουρκία. Επειδή η 

υπηρεσία φασόν αφορά εξαγόμενα αγαθά ο παρέ-

χων την υπηρεσία του φασόν δεν θα τιμολογήσει με 

ΦΠΑ. Ο παρέχων την υπηρεσία παρόλο που δεν θα 

επιβαρύνει με ΦΠΑ το τιμολόγιό του δεν χάνει το 

δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών του και 

συνεπώς καταχωρεί το έσοδο από την παροχή 

υπηρεσίας στον κωδικό 349 «Λοιπές εκροές χωρίς 

ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης». 

 

5. Απαλλαγή της παράδοσης αγαθών  

προς αναγνωρισμένα σωματεία ή ιδρύματα 

με σκοπό την εξαγωγή εκτός Κοινότητας 

(παρ. 1δ) 

 

Η παράδοση αγαθών, που πραγματοποιείται στο 

εσωτερικό της χώρας προς αναγνωρισμένα σωμα-

τεία, ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδο-

σκοπικού χαρακτήρα, απαλλάσσεται από το φόρο, 
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εφόσον τα πρόσωπα αυτά εξαγάγουν τα αγαθά αυ-

τά εκτός Κοινότητας, στα πλαίσια των ανθρωπιστι-

κών, φιλανθρωπικών ή εκπαιδευτικών τους δρα-

στηριοτήτων.  

 

Στην έννοια της παράδοσης για την εφαρμογή της 

εν λόγω απαλλαγής περιλαμβάνεται και η δωρεάν 

παράδοση από υποκείμενους στο φόρο προς τα 

πρόσωπα αυτά.  

 

Η απαλλαγή αυτή χορηγείται άμεσα, με την προϋ-

πόθεση ότι τα νομικά αυτά πρόσωπα, αποδεικνύουν 

στον πωλητή των αγαθών την ιδιότητα τους και δη-

λώνουν υπεύθυνα ότι θα εξαγάγουν τα εν λόγω 

αγαθά εκτός Κοινότητας, εντός της οριζόμενης προ-

θεσμίας.  

 

Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής αυτής, τα εν 

λόγω νομικά πρόσωπα, υποχρεούνται να προσκο-

μίσουν στον προμηθευτή των αγαθών, θεωρημένο 

αντίγραφο του τελωνειακού παραστατικού, από το 

οποίο αποδεικνύεται η εξαγωγή των αγαθών, το 

οποίο ο προμηθευτής επισυνάπτει ως δικαιολογητι-

κό στο φορολογικό στοιχείο που έχει εκδώσει (ΑΥΟ 

Π. 6788/642/7.10.1986) και με ενυπόγραφη δήλωσή 

τους στη διασάφηση αναγράφουν το είδος, την αξία 

και την ποσότητα των εξαγόμενων αγαθών, καθώς 

και τα στοιχεία του προμηθευτή και του φορολογικού 

στοιχείου. 

 

Σημειώνεται, ότι μετά την 1.1.93, η εξαγωγή των 

αγαθών εκτός της Κοινότητας, μπορεί να πιστο-

ποιείται από θεώρηση τελωνειακής αρχής άλλου 

κράτους - μέλους της Κοινότητας, στην περίπτωση 

που η έξοδος των αγαθών δεν πραγματοποιείται απ' 

ευθείας από την Ελλάδα, αλλά πραγματοποιείται 

από άλλο κράτος - μέλος. 

 

Παράδειγμα 1 

 

Το ελληνικό  Ίδρυμα Ι’ αγοράζει από εκδοτικό οίκο 

που είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα 1.000 

βιβλία, τα οποία αποστέλλει σε ελληνικά χωριά της 

Αλβανίας με σκοπό την εκπαίδευση των παιδιών 

των χωριών αυτών. Για την εξαγωγή αυτή, το Ίδρυ-

μα ακολούθησε όλες τις προαναφερόμενες διαδικα-

σίες περί εξαγωγής. Ο εκδοτικός οίκος εκδίδει τιμο-

λόγιο χωρίς ΦΠΑ με την ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ 

ΛΟΓΩ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 24» και επισυνάπτει σε 

αυτό σε μεταγενέστερο χρόνο τη διασάφηση εξαγω-

γής. Ο εκδοτικός οίκος παρόλο που δεν θα επιβα-

ρύνει με ΦΠΑ το τιμολόγιό του δεν χάνει το δικαίω-

μα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών του και συνε-

πώς καταχωρεί το έσοδο από την πώληση στον 

κωδικό 349 «Λοιπές εκροές χωρίς ΦΠΑ με δικαίωμα 

έκπτωσης». 

 

Παράδειγμα 2 

 

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών 

έχουν αποφασίσει την αγορά συγκεκριμένων ειδών 

τροφίμων (άλευρα, ρύζι, όσπρια κλπ), κατόπιν αιτή-

ματος των Παλαιστινίων που πλήττονται από την 

κρίση στη Λωρίδα της Γάζας. Τα προϊόντα της αν-

θρωπιστικής βοήθειας πρόκειται να αγοραστούν 

από το ΥΠ.ΕΞ. και στη συνέχεια να εξαχθούν με 

προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας. To Υπουργείο Οι-

κονομίας και Οικονομικών λαμβάνοντας υπόψη ότι 

τα εν λόγω αγαθά δεν προορίζονται για κατανάλωση 

στο εσωτερικό της χώρας, αλλά θα εξαχθούν, κα-

θώς και το γεγονός ότι πρόκειται για ανθρωπιστική 

βοήθεια προς την Παλαιστίνη κάνει δεκτό να μην 

επιβαρυνθούν με ΦΠΑ οι εν λόγω παραδόσεις προς 

το ΥΠ.ΕΞ., κατ΄ ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας 

που προβλέπεται στην ΑΥΟ Π. 6788/642/7.10.1986. 

 

6. Απαλλαγή υπηρεσιών που συνδέονται  

με την εξαγωγή (παρ. 1ε) 

 

Οι υπηρεσίες, στις οποίες περιλαμβάνεται η μετα-

φορά και οι παρεπόμενες της μεταφοράς υπηρεσίες, 

απαλλάσσονται από το φόρο, εφόσον οι υπηρεσίες 

αυτές συνδέονται άμεσα με την εξαγωγή αγαθών, 

την εξωτερική διαμετακόμιση αγαθών, την εισαγωγή 

αγαθών, τα οποία τίθενται σε καθεστώς εναποθή-

κευσης με απαλλαγή από το φόρο, τα αγαθά που 

υπάγονται στα καθεστώτα της προσωρινής εισαγω-

γής και της εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης, 

που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 61 

και την εισαγωγή αγαθών, που τίθενται σε καθεστώς 

προσωρινής εισαγωγής. 

 

Στις παρεπόμενες της μεταφοράς υπηρεσίες περι-

λαμβάνονται οι υπηρεσίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, 

ζύγισης, ελέγχου ποιότητας, συσκευασίας κλπ. 

 

Για τις υπηρεσίες αυτές η απαλλαγή είναι άμεση, 

εφόσον κατά την έκδοση του αντίστοιχου φορολογι-

κού στοιχείου είναι δυνατόν να αποδειχθεί η άμεση 

σχέση των υπηρεσιών αυτών με τις συγκεκριμένες 

απαλλασσόμενες πράξεις που προαναφέρθηκαν. 

 

Παράδειγμα 

 

Επιχείρηση εγκατεστημένη στην Πάτρα με αντικεί-

μενο δραστηριότητας την παραγωγή και εμπορία 

ενδυμάτων αναθέτει σε μεταφορική επιχείρηση την 

μεταφορά αγαθών στην Τουρκία, όπου εξάγει κο-

στούμια. Επειδή η υπηρεσία μεταφοράς αφορά εξα-
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γόμενα αγαθά η μεταφορική επιχείρηση δεν θα τιμο-

λογήσει με ΦΠΑ την επιχείρηση της Πάτρας. Η με-

ταφορική επιχείρηση παρόλο που δεν θα επιβαρύνει 

με ΦΠΑ το τιμολόγιό της δεν χάνει το δικαίωμα έκ-

πτωσης του ΦΠΑ των εισροών της. Το σωματείο 

φορτοεκφορτωτών λιμένος Πάτρας παρέχει υπηρε-

σίες φόρτωσης του πλοίου με τα κοστούμια που 

εξάγονται από την Ελλάδα προς την Τουρκία. Αυτή 

η υπηρεσία φόρτωσης απαλλάσσεται του ΦΠΑ, 

επειδή συνδέεται άμεσα με αγαθά, τα οποία εξάγο-

νται από το εσωτερικό της χώρας. 

 

7. Απαλλαγή μεσιτικών εργασιών (παρ. 1στ) 

 

Απαλλάσσονται από το φόρο οι υπηρεσίες διαμεσο-

λάβησης από πρόσωπα, που ενεργούν στο όνομα 

τους και για λογαριασμό άλλων προσώπων και τα 

οποία μεσολαβούν για την πραγματοποίηση πρά-

ξεων που απαλλάσσονται από το φόρο, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 24 (εξαγωγές και συνα-

φείς υπηρεσίες) και τις διατάξεις του άρθρου 27 (ει-

δικές απαλλαγές πλοίων και αεροσκαφών, διεθνών 

οργανισμών, πρεσβειών, διεθνών μεταφορών προ-

σώπων κλπ.), καθώς και για την πραγματοποίηση 

πράξεων εκτός της Κοινότητας.  

 

Και στην περίπτωση αυτή, η απαλλαγή είναι άμεση 

όταν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί ότι η μεσολάβη-

ση αφορά τις απαλλασσόμενες αυτές πράξεις και 

έμμεση (επιστροφή ΦΠΑ στο λήπτη της υπηρεσίας) 

στις λοιπές περιπτώσεις.  

 

Η απαλλαγή αυτή δεν καλύπτει τα πρακτορεία ταξι-

διών, τα οποία ενεργούν στο όνομα και για λογα-

ριασμό των ταξιδιωτών, καθόσον οι επιχειρήσεις 

αυτές φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο, όπως 

προβλέπεται από το άρθρο 43. 

 

Παράδειγμα 

 

Η ελληνική επιχείρηση Α’ εγκατεστημένη στον Πει-

ραιά με αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή 

και εμπορία ανταλλακτικών μηχανημάτων πουλάει 

σε επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη στην Αίγυ-

πτο ανταλλακτικά που βρίσκονται στην Τουρκία. Για 

την πώληση αυτή μεσολάβησε η ελληνική επιχείρη-

ση Β’ για λογαριασμό της ελληνικής επιχείρησης Α’. 

Επειδή η υπηρεσία διαμεσολάβησης αφορά πώλη-

ση αγαθών εκτός της Κοινότητας, η ελληνική επιχεί-

ρηση Β’ θα εκδώσει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 

προς την επιχείρηση Α’ χωρίς να υπολογίζει ΦΠΑ. Η 

επιχείρηση Β’ παρόλο που δεν θα επιβαρύνει με 

ΦΠΑ το τιμολόγιό της δεν χάνει το δικαίωμα έκπτω-

σης του ΦΠΑ των εισροών της και συνεπώς κατα-

χωρεί το έσοδο από την παροχή υπηρεσίας στον 

κωδικό 349 «Λοιπές εκροές χωρίς ΦΠΑ με δικαίωμα 

έκπτωσης». 

 

8. Απαλλαγή των εισροών γενικά του εξαγωγέα 

(παρ. 1ζ) 

 

Οι επιχειρήσεις, που πραγματοποιούν εξαγωγές, 

έχουν δικαίωμα απαλλαγής των εισροών τους, που 

είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση της εξα-

γωγικής τους δραστηριότητας. Η απαλλαγή αυτή 

καλύπτει αξία εισροών μέχρι του ποσού των εξαγω-

γών, που έχουν πραγματοποιήσει, κατά την προη-

γούμενη 12μηνη χρονική ή 12μηνη διαχειριστική 

περίοδο. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνονται ταμεια-

κά οι εξαγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες δε υπο-

χρεώνονται στην καταβολή φόρου, κατά την αγορά 

των προς εξαγωγή αγαθών τους. 

 

Η απαλλαγή αυτή προβλέπεται και για επιχειρήσεις, 

που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές παραδόσεις 

αγαθών. Συνεπώς εάν η επιχείρηση πραγματοποιεί 

τόσο εξαγωγές σε τρίτες χώρες, όσο και ενδοκοινο-

τικές παραδόσεις αγαθών, η απαλλαγή αυτή χορη-

γείται συνολικά μέχρι του ορίου των εξαγωγών και 

των ενδοκοινοτικών παραδόσεων, που πραγματο-

ποιήθηκαν κατά την προηγούμενη διαχειριστική πε-

ρίοδο. 

 

Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις αυτές απαλλάσσονται 

της καταβολής ΦΠΑ για τις αγορές έτοιμων προϊό-

ντων, που προορίζονται προς εξαγωγή ή ενδοκοινο-

τική παράδοση, για τις υπηρεσίες που λαμβάνουν 

και συνδέονται άμεσα με τα αγαθά που πωλούνται 

εκτός Ελλάδας, για την αγορά πρώτων υλών, υλι-

κών συσκευασίας, καυσίμων και ηλεκτρικού ρεύμα-

τος που καταναλώνουν στην παραγωγή των ανωτέ-

ρω προϊόντων κλπ. 

 

Η απαλλαγή είναι άμεση και χορηγείται με έκδοση 

Ειδικoύ Διπλοτύπου Δελτίου Απαλλαγής (Ε.Δ.Δ.Α.) 

προς τους προμηθευτές της εξαγωγικής επιχείρη-

σης. Δεν είναι υποχρεωτική για τους προμηθευτές 

των αγαθών και τους παρέχοντες υπηρεσίες προς 

τους εξαγωγείς, η τιμολόγηση χωρίς ΦΠΑ διότι αυτοί 

έχουν το δικαίωμα να μην συναινέσουν στην πραγ-

ματοποίηση της συναλλαγής με την συγκεκριμένη 

διαδικασία. 

 

Σχετικές οδηγίες δόθηκαν αρχικά με την ΠΟΛ 

1262/1993, η οποία στη συνέχεια αντικαταστάθηκε 

με την ΠΟΛ 1167/2015, όπως αυτή έχει τροποποιη-

θεί με την ΠΟΛ 1247/2015, την ΠΟΛ 1142/2017 και 

την Α.1221/2020. Για τη διαδικασία απαλλαγής από 

το ΦΠΑ εισαγωγής αγαθών που προορίζονται να 

εξαχθούν ή να παραδοθούν σε υποκείμενο στο 

http://www.solae.gr/
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/22207
https://www.taxheaven.gr/circulars/27053/pol-1142-2017
https://www.taxheaven.gr/circulars/34370/a-1221-2020
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ΦΠΑ πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος-

Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δοθεί οδηγί-

ες με την ΠΟΛ 1194/2015. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΠΟΛ 1167/2015 η 

απαλλαγή χορηγείται στους δικαιούχους εφόσον 

κατά την τελευταία τριετία δεν έχει εκδοθεί σε βάρος 

τους αμετάκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου 

για τη διάπραξη φορολογικών παραβάσεων, που 

συνιστούν φοροδιαφυγή, κατά την έννοια και τα όρια 

του άρθρου 66 παρ. 1 έως 4 του ν. 4174/2013, και 

το όριο έκδοσης εικονικών ή πλαστών στοιχείων, 

αποδοχής εικονικών στοιχείων και νόθευσης τέτοιων 

στοιχείων της περ. α’ του τελευταίου εδαφίου της 

παρ. 5 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013, όπως αυτά 

ισχύουν. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΠΟΛ 1167/2015 η συ-

νολική αξία των πράξεων που δύναται να πραγμα-

τοποιηθούν με απαλλαγή από το φόρο σε μία δωδε-

κάμηνη χρονική περίοδο, δεν μπορεί να υπερβεί τη 

συνολική αξία των εξαγωγών και των ενδοκοινοτι-

κών παραδόσεων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν 

κατά το δωδεκάμηνο, που ολοκληρώνεται την τελευ-

ταία ημέρα του μήνα, ο οποίος προηγείται της αίτη-

σης, που υποβάλλει ο υποκείμενος για την έγκριση 

της απαλλαγής. Το όριο που χορηγείται ισχύει για το 

επόμενο της έγκρισης δωδεκάμηνο.  

 

Παράδειγμα 

 

Επιχείρηση εγκατεστημένη στη Θεσσαλονίκη, που 

διαθέτει ελληνικό ΑΦΜ/ΦΠΑ, υποβάλλει την 

15.4.2020 αίτηση στην αρμόδια ΔΟΥ για χορήγηση 

δελτίου απαλλαγής από το ΦΠΑ. Οι συνολικές εξα-

γωγές και ενδοκοινοτικές παραδόσεις, που έχει 

πραγματοποιήσει στο διάστημα 1.4.2019 - 

31.3.2020, ανέρχονται σε € 10.000.000. Συνεπώς η 

επιχείρηση θα λάβει δελτίο απαλλαγής ποσού € 

10.000.000 με ισχύ για ένα χρόνο, αρχής γενομένης 

από 1.5.2020. Η επιχείρηση μπορεί να πραγματο-

ποιεί εισροές για την εξαγωγική της δραστηριότητα 

μέχρι ποσού € 10.000.000 χωρίς να επιβαρύνουν με 

ΦΠΑ οι προμηθευτές της τα τιμολόγια αγορών ή 

λήψεων υπηρεσιών. 

 

Εάν το όριο εξαντληθεί πριν την λήξη της δωδεκά-

μηνης χρονικής περιόδου, για την οποία χορηγήθη-

κε, είτε το υπολειπόμενο όριο δεν επαρκεί για την 

διενέργεια απαλλασσόμενων πράξεων, ο υποκείμε-

νος έχει την δυνατότητα να επαναλαμβάνει την δια-

δικασία μετά την παρέλευση τουλάχιστον ενός μη-

νός από την προηγούμενη αίτηση. Για κάθε νέα αί-

τηση ο υπολογισμός του χορηγούμενου ορίου ακο-

λουθεί τον ανωτέρω κανόνα της μη υπέρβασης των 

εξαγωγών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων του 

δωδεκαμήνου, που ολοκληρώνεται την τελευταία 

ημέρα του μήνα, που προηγείται της αίτησης. Το 

συμπληρωματικό όριο της απαλλαγής θα είναι ίσο 

με τη διαφορά, που προκύπτει μεταξύ του συνόλου 

των εξαγωγών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων, 

που πραγματοποίησε η επιχείρηση στο τελευταίο 

δωδεκάμηνο πριν τη νέα αίτηση και του ορίου 

απαλλαγής, που έχει ήδη δοθεί με την προηγούμενη 

αίτηση. Το συμπληρωματικό όριο απαλλαγής θα 

προσαυξηθεί στο ήδη υπάρχον όριο και η χρονική 

ισχύς του θα είναι μέχρι την ημερομηνία λήξης του 

αρχικού ορίου. 

 

Παράδειγμα 

 

Η επιχείρηση του προηγούμενου παραδείγματος 

υποβάλλει την 12.12.2020 αίτηση στην αρμόδια 

ΔΟΥ για χορήγηση νέου ορίου απαλλαγής. Οι συ-

νολικές εξαγωγές και ενδοκοινοτικές παραδόσεις 

που έχει πραγματοποιήσει στο διάστημα 1.12.2019 

- 30.11.2020 ανέρχονται σε € 13.000.000. Συνεπώς 

η επιχείρηση θα λάβει συμπληρωματικό όριο απαλ-

λαγής ποσού € 3.000.000 (13.000.000-10.000.000) 

με ισχύ έως την 30.4.2021 (λήξη του αρχικού ορίου). 

 

Για τα πρόσωπα που προέρχονται από συγχώνευ-

ση ή μετατροπή και δεν έχουν συμπληρώσει πλήρη 

δωδεκάμηνη χρονική περίοδο, το όριο της απαλλα-

γής προσδιορίζεται με βάση τη συνολική αξία των 

εξαγωγών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων, που 

έχουν πραγματοποιηθεί από το πρόσωπο που 

προήλθε από το μετασχηματισμό, από της συστά-

σεώς του μέχρι τον προηγούμενο μήνα της υποβο-

λής της αίτησης, προσαυξημένης με την αξία των 

πράξεων αυτών, που είχαν πραγματοποιηθεί από 

κάθε ένα από τα πρόσωπα, που μετατράπηκαν ή 

συγχωνεύθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο διά-

στημα, που υπολείπεται για τη συμπλήρωση μίας 

πλήρους δωδεκάμηνης χρονικής περιόδου. 

 

Παράδειγμα 

 

Η επιχείρηση Α’ εγκατεστημένη στην Ελλάδα που 

διαθέτει ελληνικό ΑΦΜ/ΦΠΑ ξεκίνησε τη δραστηριό-

τητά της την 1.9.2020 προερχόμενη από τη συγχώ-

νευση των επιχειρήσεων Β’ και Γ’. Η επιχείρηση Α’ 

υποβάλλει την 15.1.2021 αίτηση στην αρμόδια ΔΟΥ 

για χορήγηση δελτίου απαλλαγής. Για το όριο απαλ-

λαγής θα ληφθούν υπόψη οι συνολικές εξαγωγές 

και ενδοκοινοτικές παραδόσεις που έχει πραγματο-

ποιήσει στο διάστημα 1.9.2020 - 31.12.2020, καθώς 

και οι συνολικές εξαγωγές και ενδοκοινοτικές παρα-

δόσεις που είχαν πραγματοποιήσει στο διάστημα 

1.1.2020 - 31.8.2020 οι δύο επιχειρήσεις Β’ και Γ’.  

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/66
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/66/paragraph/5
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4174/year/2013/article/66
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
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Για τον προσδιορισμό του ορίου απαλλαγής των 

νέων ή νεοσύστατων προσώπων, λαμβάνεται υπό-

ψη η συνολική αξία των εξαγωγών και ενδοκοινοτι-

κών παραδόσεων του προηγούμενου της αίτησης 

ημερολογιακού τριμήνου, που ολοκληρώνεται την 

τελευταία ημέρα του μήνα που προηγείται του μήνα 

υποβολής της αίτησης. Το όριο αυτό ισχύει μέχρι 

εξαντλήσεώς του και όχι πέραν της συμπλήρωσης 

του πρώτου ημερολογιακού δωδεκαμήνου από την 

ημερομηνία έγκρισης για τη χορήγησή του. Εάν το 

όριο εξαντληθεί πριν την λήξη του χρονικού διαστή-

ματος, για το οποίο χορηγήθηκε, ο υποκείμενος έχει 

τη δυνατότητα να επαναλαμβάνει την διαδικασία 

μετά την παρέλευση τουλάχιστον ενός μηνός από 

την προηγούμενη αίτηση. Για κάθε νέα αίτηση ο 

υπολογισμός του χορηγούμενου ορίου ακολουθεί 

τον ανωτέρω κανόνα της μη υπέρβασης των εξαγω-

γών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων του τριμήνου 

που προηγείται της αίτησης.  

 

Για την έγκριση του ορίου απαλλαγής ακολουθού-

νται οι διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 4 της 

ΠΟΛ 1167/2015. Ο υποκείμενος στο φόρο, που 

επιθυμεί τη χορήγηση του Ε.Δ.Δ.Α.  θα πρέπει να 

υποβάλλει στην αρμόδια ΔΟΥ τα ακόλουθα στοιχεί-

α: 

 

 Έντυπη αίτηση, όπως το υπόδειγμα 1 της ΠΟΛ 

1167/2015 

 Συγκεντρωτική κατάσταση εξαγωγών, όπως το 

υπόδειγμα 2 της ΠΟΛ 1167/2015, οι οποίες θε-

ωρούνται οριστικοποιημένες και δεν έχουν ακυ-

ρωθεί κατά το κρινόμενο διάστημα, στην οποία 

αναγράφονται ανά Τελωνείο Εξαγωγής, τα στοι-

χεία που προκύπτουν από τα αποδεικτικά εξό-

δου των αγαθών από το τελωνειακό έδαφος της 

ΕΕ (μήνυμα ΙΕ 599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρω-

σης εξαγωγής») 

 Συγκεντρωτική κατάσταση ενδοκοινοτικών πα-

ραδόσεων, όπως το υπόδειγμα 3 της ΠΟΛ 

1167/2015, στην οποία αναγράφονται, ανά κρά-

τος μέλος και ΑΦΜ/ΦΠΑ, η συνολική καθαρή 

αξία των παραδόσεων μόνο για τις ενδοκοινοτι-

κές παραδόσεις, για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 

η προθεσμία υποβολής ανακεφαλαιωτικού πίνα-

κα παραδόσεων, έως την ημερομηνία υποβολής 

της αίτησης. Επίσης στην κατάσταση αυτή ανα-

γράφεται η συνολική αξία των ενδοκοινοτικών 

παραδόσεων των περιόδων για τις οποίες έχουν 

ήδη υποβληθεί ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδο-

κοινοτικών παραδόσεων. 

 

Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ, αφού λάβει υπόψη του τα 

ανωτέρω, εκδίδει άμεσα απόφαση για την έγκριση 

του ορίου απαλλαγής ή απόφαση για την απόρριψη 

του αιτήματος. Οι αποφάσεις αυτές καταχωρούνται 

σε ειδικό βιβλίο αποφάσεων. 

 

Το Ε.Δ.Δ.Α. φέρει αλληλοδιάδοχη αρίθμηση. Παρέ-

χεται η δυνατότητα στους υποκείμενους στο φόρο 

να χρησιμοποιούν περισσότερες από μία σειρές 

Ε.Δ.Δ.Α.  διακριτές και με ιδιαίτερη αλληλοδιάδοχη 

αρίθμηση. Στην αίτηση που υποβάλλεται για τη χο-

ρήγηση Ε.Δ.Δ.Α.  αναγράφεται ο αριθμός των σει-

ρών, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, καθώς και 

το διακριτικό τους. Το ποσό του ορίου της απαλλα-

γής σε κάθε σειρά κατανέμεται από τον υποκείμενο 

στο φόρο, ο οποίος έχει και δυνατότητα ανακατανο-

μής του μεταξύ των σειρών για το χρονικό διάστημα 

που ισχύει, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό 

άθροισμα των επί μέρους ποσών του ορίου απαλ-

λαγής, που χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις σειρές δεν 

θα υπερβαίνει το συνολικό όριο της απαλλαγής, που 

εγκρίθηκε για τη συγκεκριμένη δωδεκάμηνη χρονική 

περίοδο. 

 

Το Ε.Δ.Δ.Α.  εκδίδεται σε δύο αντίτυπα από τον 

αγοραστή ή τον εισαγωγέα ή τον λήπτη υπηρεσιών, 

εκ των οποίων, το πρώτο αντίτυπο παραδίδεται 

στον προμηθευτή, εφόσον έχει συναινέσει στην 

πραγματοποίηση της συναλλαγής με την συγκεκρι-

μένη διαδικασία, προκειμένου αυτός να εκδώσει το 

τιμολόγιο ή στο τελωνείο εισαγωγής προκειμένου να 

ολοκληρωθεί η εισαγωγή, χωρίς την επιβάρυνση της 

πράξης με ΦΠΑ. Ο προμηθευτής στα τιμολόγια, που 

θα εκδώσει για τις εν λόγω πράξεις, αναγράφει τους 

αριθμούς των σχετικών δελτίων απαλλαγής. 

 

Η έκδοση του Ε.Δ.Δ.Α.  από το δικαιούχο απαλλα-

γής πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία 

προγενέστερη ή να έχει εκδοθεί την ίδια ημερομηνία 

με το τιμολόγιο πώλησης αγαθών του προμηθευτή ή 

τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του παρέχοντος την 

υπηρεσία. Ο προμηθευτής ή ο παρέχων την υπηρε-

σία φέρει την ευθύνη για την έκδοση τιμολογίου χω-

ρίς ΦΠΑ και συνεπώς στην περίπτωση που δεν 

έχουν τηρηθεί ορθά οι διαδικασίες και δεν υπάρχει 

Ε.Δ.Δ.Α.  ή έχει εκδοθεί σε μεταγενέστερη ημερομη-

νία, ο αναλογών ΦΠΑ θα του καταλογισθεί σε ενδε-

χόμενο μελλοντικό φορολογικό έλεγχο. 

 

Ο προμηθευτής ή ο παρέχων την υπηρεσία παρόλο 

που δεν θα επιβαρύνει με ΦΠΑ το τιμολόγιό του δεν 

χάνει το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών 

του και συνεπώς καταχωρεί το έσοδο από την πώ-

ληση ή την παροχή υπηρεσίας στον κωδικό 349 

«Λοιπές εκροές χωρίς ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτω-

σης». 

http://www.solae.gr/
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Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΟΜΩΝ - ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 

Νόμος 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική 

Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές 

ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 17/05-02-2021) 

 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

Με το άρθρο 26 του Ν.4772/2021, απαλλάσσονται οι μισθωτές από την υποχρέωση καταβολής του 

συνολικού μηνιαίου μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, που αφορούν 

επαγγελματικές μισθώσεις επιχειρήσεων, για τις οποίες έχει προσωρινά απαγορευτεί η λειτουργία ή 

πλήττονται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, (Άρθρο 2 ΠΝΠ 20/2/2020).  

 

Με την απόφαση Α. 1025/2021 της ΑΑΔΕ ορίστηκαν οι ΚΑΔ των πληττόμενων επιχειρήσεων που 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και 

Φεβρουάριο 2021. 

 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 

 Προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 42 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, με ισχύ 

από 5/2/2021,σχετικά με τη στήριξη των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων, κατ’ επιταγή 

νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες του 

έτους 2021 ισχύος του μέτρου πλήρους απαλλαγής του μηνιαίου μισθώματος. Η στήριξη συνίσταται 

στην απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του 

Κ.Φ.Ε. του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται (Άρθρο 27 παρ.1 του Ν. 4772/2021). 

 

 Προστίθενται νέα εδάφια στο τέλος της περίπτωσης α και β της παραγρ. 2 του άρθρου  13 Ν. 

4690/2020 σύμφωνα με τα οποία στα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, 

συμπεριλαμβανομένων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου της υποπαρ. 3 της παρ. 1 του 

άρθρου 68 του ν. 4235/2014, καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, τα οποία κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 δεν εισπράττουν μίσθωμα, 

σύμφωνα με την παρ. 10 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 ΠΝΠ, στο πλαίσιο της 

αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό, 

που έχει γνωστοποιηθεί στη Α.Α.Δ.Ε., ποσό ίσο με το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού 

μισθώματος του μήνα αυτού. 

 

 Το ποσό δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, 

τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του 

Δημοσίου ή τρίτων κλπ, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε 

περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης του ποσού αυτού στην περίπτωση δικαιούχου που 

είναι νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα. 

 

 Προστίθεται νέο εδάφιο στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν. 4172/2013, σχετικά με το χρόνο 

κτήσης του εισοδήματος για τις αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που εισπράττονται στα 

φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1η.1.2021 και μετά, όπου κατ’ εξαίρεση θεωρείται ο χρόνος της 

είσπραξής τους, εκτός από την περίπτωση που εισπράττονται αναδρομικά κατόπιν ένστασης ή 

δικαστικής απόφασης, όπου χρόνος κτήσης τους δύναται να θεωρείται και ο χρόνος στον οποίο 

ανάγονται. (Άρθρο 33 του ν. 4772/2021). 

 



 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 16  /// www.solcrowe.gr 

 Προστίθεται τρίτο εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 50 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, με 

ισχύ από 5/2/2021,σχετικά με την απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α, για 

το φορολογικό έτος 2021, των εισοδημάτων που αποκτώνται από αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις 

που εισπράττονται το φορολογικό έτος 2021, αλλά ανάγονται στο φορολογικό έτος 2020. (Άρθρο 33 

του Ν. 4772/2021). 

 

 Προστίθεται νέα παράγραφος 63 στο τέλος του άρθρου  72 του ν. 4172/2013, με ισχύ από 

5/2/2021, σχετικά με τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, των 

φορολογικών κατοίκων εξωτερικού, οι οποίες θεωρούνται εμπρόθεσμες σε περίπτωση που 

υποβληθούν μέχρι και την 30η Ιουνίου 2021. Η καταβολή του φόρου για αυτές τις δηλώσεις, εφόσον 

υποβληθούν μετά την 26η Φεβρουαρίου 2021, γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 

επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου, ενώ τυχόν πρόστιμα 

και τόκοι που έχουν επιβληθεί λόγω εκπρόθεσμης υποβολής για δηλώσεις που υποβλήθηκαν μετά την 

28η Αυγούστου 2020 ακυρώνονται και εάν έχουν εισπραχθεί είτε συμψηφίζονται με βεβαιωμένες 

οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση είτε επιστρέφονται στην περίπτωση που δεν υπάρχει οφειλή. 

(Άρθρο 37 του ν. 4772/2021). 

 

Με το άρθρο 29 του ν. 4772/2021 λαμβάνεται προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων 

που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, με τη 

μορφή επιδότησης παγίων δαπανών τους.  Η ενίσχυση, χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό 

στοιχεία C(2020) 1863 της 19ης Μαρτίου 2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι 

ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.  

 

Αναμένεται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά 

από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., στην οποία θα καθορίζονται οι διαδικασίες και τα απαιτούμενα 

στοιχεία και δικαιολογητικά για την εφαρμογή του μέτρου. 

 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΠΑ 

 

Οι κυριότερες διατάξεις του ανωτέρω νόμου, με τις οποίες τροποποιείται ή συμπληρώνεται ο ν. 2859/2000 

(ΦΠΑ), είναι οι παρακάτω: 

 

 Προστίθενται νέα εδάφια στην παράγραφο 6 του άρθρου 41 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης 

Αξίας (ΦΠΑ),  που ορίζει ότι η υποχρεωτική μετάταξη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, για 

τα φορολογικά έτη 2018, 2019 και 2020 λόγω είσπραξης, κατά το εκάστοτε προηγούμενο φορολογικό 

έτος, ποσών επιδοτήσεων που υπερβαίνουν τις πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000), αγροτών που δεν 

εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς, ισχύει από 1ης.1.2021. Η σχετική δήλωση μεταβολών 

υποβάλλεται μέχρι 31.3.2021, ενώ τυχόν πρόστιμα του Ν.4173/2013 που επιβλήθηκαν δεν οφείλονται 

και εφόσον έχουν καταβληθεί, επιστρέφονται. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2021, παρατείνεται έως 

τις 31.3.2021 η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων μεταβολών που υποβάλλονται σύμφωνα με το 

νόμο,  μέχρι την 31.1.2021. (Άρθρο 34 του Ν. 4772/2021 με ισχύ η διάταξη από 25.1.2021). 

 

 Παρατείνεται έως την 26η Μαρτίου 2021 η είσπραξη του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), του 

Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) και των λοιπών επιβαρύνσεων, που αναλογούν σε έτοιμα προς 

κατανάλωση αλκοολούχα ποτά και άλλα αλκοολούχα προϊόντα, τα οποία εξήλθαν από το καθεστώς 

αναστολής τον μήνα Δεκέμβριο του 2020.  Ισχύει από 25.1.2021. (Άρθρο 35 του Ν. 4772/2021). 

 

 Προστίθεται νέα παράγραφος 1γ στο Κεφάλαιο Β' «Υπηρεσίες» του Παραρτήματος ΙΙΙ «Αγαθά 

και Υπηρεσίες που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή (παράγραφος 1 του άρθρου 21)» του 

Κώδικα ΦΠΑ, με ισχύ από 5.2.2021  έως 31.12.2021, σύμφωνα με την οποία τα εισιτήρια (δικαίωμα 

εισόδου) για ζωολογικούς κήπους υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή  ΦΠΑ 13%. (Άρθρο 36 του Ν. 

4772/2021). 

http://www.solae.gr/
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ, ΓΕΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ) 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ 

e – ΕΦΚΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 
 

 Η εγκύκλιος 8/2021 του e-ΕΦΚΑ κοινοποιεί τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4756/2020 (με τις 

οποίες αντικαταστάθηκε το άρθρο 97 του ασφαλιστικού νόμου 4387/2016) σχετικά με την εξομοίωση 

εισφορών Επικουρικής ασφάλισης εμμίσθων δικηγόρων και μισθωτών Μηχανικών και παρέχει 

οδηγίες, ως προς την απεικόνιση της ασφάλισης των μισθωτών μηχανικών, που 

απασχολούνται τόσο στον ιδιωτικό τομέα, όσο και στο δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου  στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.). 

 

 Η εγκύκλιος 9/2021 του e-ΕΦΚΑ κοινοποιεί τις διατάξεις του άρθρου 311 του ν. 4756/2020 με τις 

οποίες προβλέπεται για την περίοδο από 01.01.2021 έως 31.12.2021 μείωση κατά τρείς (3) 

ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη - εργαζόμενου και παρέχει οδηγίες 

για την εφαρμογή τους. Σημειώνουμε ότι η εν λόγω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών αφορά 

αποκλειστικά τους απασχολούμενους (πλήρους, μειωμένης ή εκ περιτροπής απασχόλησης) 

στον ιδιωτικό τομέα και εξαιρεί ρητά το τακτικό και έκτακτο (Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ.) προσωπικό 

των δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, Ο.Τ.Α. (α' και β' βαθμού) και νομικών 

προσώπων αυτών, Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. εντός Γενικής Κυβέρνησης. 

 

 Με την απόφαση 1490/33/13.1.2021 του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  

καθορίζεται το ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζόμενων σε βιομηχανικές, 

βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Α' ημερολογιακό εξάμηνο 2021 στις 48 

ώρες. 

 

 Με την απόφαση 3310/Δ1.933/25.1.2021 του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

παρατείνεται η προθεσμία υποβολής του εντύπου Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας 

κανονικής άδειας) για το έτος 2021, μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2021. 

 
 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4756/year/2020/article/35
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/1033
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4387/year/2016/article/97
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/751
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4756/year/2020/article/31
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/1033
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Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 

H Ανώνυμη εταιρεία (Α) μεταβίβασε λόγω πώλησης 

στην Ανώνυμη εταιρεία Β, με την οποία δεν είναι 

συνδεδεμένη, το 60% ενός ακινήτου και το 40% του 

ίδιου ακινήτου το εισέφερε στην ίδια εταιρεία (Β), 

στο πλαίσιο της, από 13.11.2020, απόφασης της 

Γ.Σ. για αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου με 

εισφορά σε είδος. 

 

Η αποτίμηση του 40% του ακινήτου, που έχει ει-

σφερθεί σε είδος, έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, στις 26.10.2020. 

 

Η απόφαση έγκρισης της αύξησης του Μετοχικού 

Κεφαλαίου της εταιρείας Β καταχωρίστηκε στο 

Γ.ΕΜ.Η. στις 27.11.2020. 

 

Η πιστοποίηση της καταβολής για την αύξηση του 

Μετοχικού Κεφαλαίου, με εισφορά σε είδος, θα γίνει 

από το Δ.Σ. της εταιρείας Β εντός του 2021 και μετά 

την πιστοποίηση αυτή, η εισφέρουσα εταιρεία Α θα 

λάβει τους άυλους τίτλους των μετοχών της.  

 

Εξαιτίας των ημερομηνιών, στις οποίες ολοκληρώ-

θηκαν οι πράξεις μεταβίβασης και ειδικότερα η σύ-

νταξη των συμβολαίων, που έγινε στις 28/12/2020, 

ενώ η μεταγραφή τους έγινε το επόμενο έτος (στις 

11/1/2021), έχει τεθεί το ερώτημα σχετικά με το χρό-

νο που επέρχονται τα φορολογητέα αποτελέσματα 

των παραπάνω πράξεων, για την πωλήτρια εταιρεία 

(η οποία είναι και η εισφέρουσα), τόσο για την πώ-

ληση του 60% του ακινήτου της όσο και για την ει-

σφορά σε είδος του 40% του ίδιου ακινήτου. 

 

ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με τα 
παραπάνω ερωτήματα σας είναι η εξής: 
 
- Στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν. 
4172/2013 ορίζεται ότι: «χρόνος κτήσης του εισο-
δήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέ-
κτησε το δικαίωμα είσπραξής του». 
 
- Στην ΠΟΛ.1223/8.10.2015 με θέμα «Κοινοποίηση 
των διατάξεων του άρθρου 8 του νέου Κ.Φ.Ε. 
(ν.4172/2013)» αναφέρονται τα εξής:  
 
«Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 8 του 
ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167), αναφορικά με την έν-
νοια του φορολογικού έτους και τον χρόνο κτή-
σης του εισοδήματος και σας παρέχουμε τις ακό-
λουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρ-
μογή τους:  
 
(…) 
 
4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 
του ν.4172/2013 ορίζεται ότι χρόνος κτήσης του 
εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιού-
χος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του.(…) 
 
Με βάση την αιτιολογική έκθεση του άρθρου 8 του 
ν.4172/2013, με τις πιο πάνω διατάξεις τίθεται ως 
γενικός κανόνας για το χρόνο κτήσης του εισοδήμα-
τος το σύστημα της δεδουλευμένης βάσης, ήτοι ο 
χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα εί-
σπραξης του εισοδήματος, όπως άλλωστε ίσχυε και 
με τις προϊσχύσασες διατάξεις του ν.2238/1994, εν 
αντιθέσει με το σύστημα της ταμειακής βάσης το 
οποίο εφαρμόζεται κατά ρητή διατύπωση του νόμου 
μόνο για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές 
που εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος εισο-
δήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις σε φο-
ρολογικό έτος μεταγενέστερο. 
 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι για την υπαγω-
γή εισοδήματος σε φόρο απαιτείται να συντρέ-
χουν για το εισόδημα αυτό σωρευτικά δύο 
προϋποθέσεις:  
 
α) να έχει καταστεί δεδουλευμένο εντός του οικεί-
ου φορολογικού έτους και  
 
β) να έχει αποκτηθεί το δικαίωμα είσπραξής του 
εντός του ίδιου έτους. Οι δύο αυτές προϋποθέ-
σεις για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 
1.1.2015 και μετά είναι ανάλογες με τις τιθέμενες 

Ο χρόνος απόκτησης του εισοδήματος  

από την μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας  

με επαχθή αιτία ή εισφοράς για την αύξηση 

κεφαλαίου νομικού προσώπου είναι ο χρόνος 

σύνταξης του συμβολαίου μεταβίβασης,  

ο οποίος (χρόνος) δεν επηρεάζεται  

από την μεταγενέστερη (σε άλλο έτος) 

μεταγραφή της πράξης μεταβίβασης 

http://www.solae.gr/


 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 www.solcrowe.gr ///   19 

από τα άρθρα 11 και 13 του ν.4308/2014 προϋ-
ποθέσεις σχετικά με το χρόνο έκδοσης τιμολο-
γίου ή στοιχείου λιανικής πώλησης.  
 

Επομένως, το εισόδημα θεωρείται σε κάθε περί-

πτωση ότι αποκτάται στο χρόνο που υπάρχει 

υποχρέωση έκδοσης των προβλεπόμενων πα-

ραστατικών, καθόσον κατά το χρόνο αυτό πλη-

ρούνται και οι δύο ως άνω προϋποθέσεις.  

 

Στην περίπτωση που το σχετικό παραστατικό εκδί-

δεται εντός του επόμενου φορολογικού έτους, όπως 

προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του 

ν.4308/2014 (μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου 

μήνα), αλλά αφορά το προηγούμενο φορολογικό 

έτος, το σχετικό εισόδημα θεωρείται ότι έχει απο-

κτηθεί στο φορολογικό έτος το οποίο αφορά, δηλα-

δή το προηγούμενο. (…).». 

 

- Στην παρ. 2 του άρθρου 47 του Ν. 4172/2013 

ορίζεται ότι: «…2. Όλα τα έσοδα που αποκτούν τα 

νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που ανα-

φέρονται στις περιπτώσεις του άρθρου 45 θεωρού-

νται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα…». 

 

- Στην παρ. 1 του άρθρου 41 του Ν. 4172/2013 

ορίζεται ότι: «…Ως μεταβίβαση σύμφωνα με την 

παράγραφο αυτή νοείται και η εισφορά ακίνητης 

περιουσίας για την κάλυψη ή την αύξηση κεφαλαίου 

νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.». 

 

- Στην ΠΟΛ. 1122/2014, αναφέρονται μεταξύ άλλων 

και τα εξής, σχετικά με τη μεταβίβαση ακίνητης πε-

ριουσίας από φυσικά πρόσωπα: 

 

«…5. Φορολογητέα αξία. Η μεταγραφή, αν και απο-

τελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ολοκλήρωση 

της εμπράγματης δικαιοπραξίας, δεν επιδρά στη 

γένεση της φορολογικής υποχρέωσης, η οποία συν-

δέεται με την κατάρτιση του οικείου συμβολαίου…». 

 

- Στην εισηγητική έκθεση του Ν. 4110/2013, που 

τροποποίησε το άρθρο 33 του προγενέστερου ΚΦΕ, 

(Ν. 2238/1994), δίνεται πληρέστερη αιτιολόγηση της 

αποσύνδεσης του χρόνου φορολογίας  από τον 

χρόνο της μεταγραφής της πράξης μεταβίβασης 

ακίνητης περιουσίας, στην οποία αναφέρονται τα 

εξής: 

 

«Περαιτέρω, με την προτεινόμενη διάταξη της πα-

ραγράφου 5 του άρθρου 33 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος διευκρινίζεται ότι ως αξία πώλησης του 

ακινήτου λαμβάνεται η αξία αυτού κατά το χρόνο 

μεταβίβασής του, ανεξάρτητα από τη μεταγραφή της 

πράξης μεταβίβασης. Η μεταγραφή, αν και αποτελεί 

αναγκαία προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της 

εμπράγματης δικαιοπραξίας, δεν επιδρά στη γένεση 

της φορολογικής υποχρέωσης, η οποία συνδέεται 

με την κατάρτιση του οικείου συμβολαίου. Σε αντίθε-

τη περίπτωση, θα καθίστατο αβέβαιη ή και αδύνατη 

η είσπραξη του φόρου, καθώς η μεταγραφή μπορεί 

να γίνει οποτεδήποτε.». 

 

- Στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Ν. 

3427/2005 «Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9)» ορί-

ζονται και τα εξής: 

 

«1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους 

νομική οντότητα, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, κα-

τοικία ή έδρα του, το οποίο έχει την 1η Ιανουαρίου 

εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας, ψιλής 

κυριότητας, επικαρπίας, οίκησης και επιφάνειας επί 

του ακινήτου, καθώς και εμπράγματο ή ενοχικό δι-

καίωμα αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθμευσης, 

βοηθητικού χώρου και κολυμβητικής δεξαμενής, 

που βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα του ακινήτου 

και αποτελούν παρακολούθημα των παραπάνω 

εμπραγμάτων δικαιωμάτων, υποχρεούται να υπο-

βάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων….  

 

Τα ακίνητα ή τα εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά, 

ανεξάρτητα από τη μεταγραφή τους, για τις ανά-

γκες συμπλήρωσης της δήλωσης στοιχείων ακινή-

των, αναγράφονται στην οικεία δήλωση από: 

 

α) τον κύριο του ακινήτου, από την ημερομηνία 

σύνταξης του οριστικού συμβολαίου κτήσης,…». 

 

- Στην ερμηνεία του Γ. Σωτηρόπουλου, Δίκαιο 

Ανώνυμης Εταιρείας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο Ν. 

4548/2018, άρθρο 20, σελίδες 375-376, ΝΟΜΙΚΗ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ αναφέρεται ότι: 

 

«Επί εισφορών σε είδος θα πρέπει στην έκθεση ή 

στο πρακτικό να πιστοποιούνται η ύπαρξη σχετικής 

πρόβλεψης στο αρχικό καταστατικό ή στην απόφα-

ση περί αύξησης του κεφαλαίου περί εισφοράς σε 

είδος, η περιγραφή της κάθε εισφοράς σε είδος, το 

πρόσωπο που θα προβεί στην εισφορά σε είδος 

σύμφωνα με το καταστατικό ή την απόφαση περί 

αύξησης, η πραγματοποίηση αποτίμησης σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17, (χωρίς να απαι-

τείται επιβεβαίωση της ορθότητας της αποτίμησης) 

ή σε περίπτωση μη αποτίμησης σύμφωνα με το άρ-

θρο 18 η τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 

18 και η ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης 

στην εταιρεία της εισφοράς (βλ. και παρ. 8 του άρ-

θρου 20), η οποία βεβαίως εξαρτάται από το είδος 

της εισφοράς και τις εκάστοτε προβλεπόμενες στο 

νόμο διαδικασίες για την μεταβίβαση του αντικειμέ-
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νου της εισφοράς (π.χ. επί εισφοράς κυριότητας 

ακινήτου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η 

μεταγραφή, Γεωργακόπουλος το Δίκαιον των εται-

ρειών ΙΙ, 217) όπως και τα στοιχεία από τα οποία 

προκύπτουν τα ανωτέρω (Λιναρίτης εις ΔικΑΕ, 

αρθρ. 11 αρ 50) (..)». 

 

Από το συνδυασμό των παραπάνω προκύπτει 

ότι: 

 

1. Για την πώληση του 60% του ακινήτου:   

 

 Το συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτου,  που 

επέχει θέση τιμολογίου πώλησης, συντά-

χθηκε στις 28/12/2020. 

 Η αγοράστρια εταιρεία επιμελείται τη μετα-

γραφή του στο υποθηκοφυλακείο, η οποία 

έγινε στις 11/1/2021. 

 

Η μεταγραφή, αν και αποτελεί αναγκαία προϋπόθε-

ση για την ολοκλήρωση της εμπράγματης δικαιο-

πραξίας, δεν επιδρά στη γένεση της φορολογικής 

υποχρέωσης, η οποία συνδέεται με την κατάρτιση 

του οικείου συμβολαίου.   

 

Το εισόδημα, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 

4172/2013, θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι απο-

κτάται στο χρόνο που υπάρχει υποχρέωση έκδοσης 

των προβλεπόμενων παραστατικών, καθόσον κατά 

το χρόνο αυτό πληρούνται και οι δύο προϋποθέσεις 

που θέτει η ΠΟΛ. 1223/8.10.2015 ότι δηλαδή: 

 

α)  έχει καταστεί δεδουλευμένο εντός του οικείου 

φορολογικού έτους  και  

β) έχει αποκτηθεί το δικαίωμα είσπραξής του εντός 

του ίδιου έτους. 

 

Συνεπώς, για την εταιρεία Α (πωλητή), το εισόδημα 

από την πώληση του 60% του ακινήτου της, προ-

κύπτει στο φορολογικό έτος 2020 και φορολογείται 

ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. 

 

2.  Όμοια με την παραπάνω απάντηση είναι και 

αυτή που αφορά τη μεταβίβαση του 40% του 

ακινήτου, που έχει εισφερθεί σε είδος, και το 

συμβόλαιο για τη μεταβίβαση του ολοκληρώθηκε 

στις 28/12/2020. Με το συμβόλαιο αυτό αποχωρί-

στηκε η ιδιοκτησία του ακινήτου από την εισφέρου-

σα εταιρεία Α και αποκτήθηκε από την εταιρεία Β. 

 

Άλλο θέμα αποτελεί η ολοκλήρωση της αύξησης του 

Μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν μπορεί να ολο-

κληρωθεί πριν από τη μεταγραφή του παραπάνω 

συμβολαίου και την πιστοποίηση από το διοικητικό 

συμβούλιο της καταβολής της εισφοράς αυτής. Αλλά 

αυτό είναι θέμα που αφορά τη Β εταιρεία. 

 

Για την ενίσχυση των παραπάνω επιχειρημάτων, 

σημειώνουμε ότι μετά την σύνταξη του συμβολαίου 

μεταβίβασης ή εισφοράς έχει ολοκληρωθεί κάθε 

πράξη στην οποία θα μπορούσε να προβεί η πωλή-

τρια ή εισφέρουσα εταιρεία. Η πράξη της μεταγρα-

φής γίνεται αποκλειστικά και μόνο από την αγορά-

στρια εταιρεία, η οποία μπορεί να το πράξει αμέσως 

ή να καθυστερήσει για χρόνια, χωρίς να χάσει τα 

ουσιαστικά της δικαιώματα. Η καθυστέρηση όμως 

αυτή δεν επηρεάζει την πωλήτρια, για την οποία τα 

αποτελέσματα έχουν επέλθει ήδη από τη σύνταξη 

του συμβολαίου και την είσπραξη του τιμήματος ή 

την μετάθεση των δικαιωμάτων, στην περίπτωση 

της εισφοράς. 

 

Επιπρόσθετα σημειώνουμε ότι τα ακίνητα, ανεξάρ-

τητα από τη μεταγραφή τους, για τις ανάγκες συ-

μπλήρωσης της δήλωσης στοιχείων ακινήτων, ανα-

γράφονται στην οικεία δήλωση από τον κύριο του 

ακινήτου, από την ημερομηνία σύνταξης του 

οριστικού συμβολαίου κτήσης. 

 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στη δήλωση στοιχεί-

ων ακινήτων (Ε9) ο πωλητής θα διαγράψει το ακίνη-

το και ο αγοραστής θα το προσθέσει ως νέο ακίνη-

το, με ημερομηνία αναφοράς την ημερομηνία σύντα-

ξης του συμβολαίου (28/12/2020), ώστε την 

1/1/2021 να εμφανίζεται και στις δυο εταιρείες η 

πραγματική περιουσιακή κατάσταση και για τις ανά-

γκες υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ. 

 

Νομοθεσία - Νομολογία 

- Άρθρο 8, 41 και 47 Ν 4172/2013 

- Άρθρο 23 παρ. 1 Ν. 3427/2005 

- ΠΟΛ.1223/8.10.2015  

- ΠΟΛ.1122/28.4.2014 

- Γ. Σωτηρόπουλος, Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρείας, 

Ερμηνεία κατ’ άρθρο Ν. 4548/2018, άρθρο 20, 

σελίδες 375-376, ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
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ΕΡΩΤΗΜΑ 

Από την συμφωνία εξυγίανσης που έγινε μεταξύ 
Α.Ε. και των πιστωτών της με βάση τις διατάξεις των 
άρθρων 99 επ. του ΠτΚ, η οποία επικυρώθηκε από 
το δικαστήριο εντός του 2019, η εταιρεία ωφελήθηκε 
με σημαντικά ποσά από την διαγραφή υποχρεώσε-
ων της. 
 
Τα ποσά της ωφέλειας, που βάση της Εγκυκλίου Ε 
2164/2020 δεν αποτελούν φορολογητέο εισόδημα 
κατά το χρόνο διαγραφής, καταχωρήθηκαν σε λο-
γαριασμό αποθεματικού. 
 
Τα ερωτήματα που τίθενται σχετικά με τον μεταγε-
νέστερο φορολογικό χειρισμό του ανωτέρω αποθε-
ματικού είναι τα εξής: 
 
1. Στην περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής 
του ποια είναι η φορολογική επιβάρυνση; 
 
2. Στην περίπτωση συμψηφισμού του με τις υφιστά-
μενες λογιστικές ζημιές επηρεάζονται οι φορολογι-
κές ζημίες; 
 
ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με το 
παραπάνω ερώτημα είναι η εξής: 
 
- Στο άρθρο 21 του Ν. 4172/2013 με θέμα: «Κέρδη 
από επιχειρηματική δραστηριότητα» ορίζονται τα 
εξής: 
 
«1. Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα 
θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρη-
ματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχει-
ρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των 
προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Στα έσοδα 
από τις επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνο-
νται και τα έσοδα από την πώληση των στοιχείων 
του ενεργητικού της επιχείρησης, καθώς και το 
προϊόν της εκκαθάρισής της, όπως αυτά προκύ-
πτουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους. 

(…..) 
 
-Στο άρθρο 47 του Ν. 4172/2013 με θέμα «Κέρδη 
από επιχειρηματική δραστηριότητα» ορίζονται τα 
εξής: 
 
«1. Το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα 
προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφα-
λαίου Γ' , του Μέρους Δεύτερου («Φόρος Εισοδήμα-
τος Φυσικών Προσώπων») του Κ.Φ.Ε., εκτός από 
τις περιπτώσεις όπου ορίζεται διαφορετικά στο πα-
ρόν κεφάλαιο. 
 
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 φορο-
λογικών ζημιών. 
 
(….) 
 
- Στην Εγκύκλιο Ε 2164/2020 με θέμα «Η ωφέλεια 
που προκύπτει υπέρ επιχείρησης από τη διαγραφή 
υποχρεώσεων της στο πλαίσιο της προπτωχευτικής 
διαδικασίας εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του 
Πτωχευτικού Κώδικα δεν συνιστά εισόδημα από 
επιχειρηματική δραστηριότητα» αναφέρονται τα 
εξής: 
 
«Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε 
τα ακόλουθα:  
 
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 
47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε. - 
ν.4172/2013) 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 ν.4172/2013 ορίζεται ότι, σε περί-
πτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής κερδών για τα 
οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος νομι-
κών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, το ποσό που 
διανέμεται ή κεφαλαιοποιείται φορολογείται σε κάθε 
περίπτωση ως κέρδος από επιχειρηματική δραστη-
ριότητα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη φορολογικών 
ζημιών. 
 
2. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 21 του 
ν.4172/2013 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι ως κέρδος 
από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύ-
νολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλα-
γές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπα-
νών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για 
επισφαλείς απαιτήσεις. Στα έσοδα από τις επιχειρη-

Φορολογικές υποχρεώσεις που προκύπτουν 

από τη διανομή, κεφαλαιοποίηση  

ή το συμψηφισμό με λογιστικές ζημίες  

του ειδικού αποθεματικού, που σχημάτισε 

εταιρεία από τη διαγραφή υποχρεώσεων της, 

κατ' εφαρμογή των διατάξεων  

του άρθρου 99 επ. του ΠτΚ 
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ματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται και τα έσοδα 
από την πώληση των στοιχείων του ενεργητικού της 
επιχείρησης, καθώς και το προϊόν της εκκαθάρισης 
της, όπως αυτά προκύπτουν στη διάρκεια του φο-
ρολογικού έτους. 
 
Με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται 
ότι το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα 
προσδιορίζεται για κάθε φορολογικό έτος με βάση 
το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, ο οποίος 
συντάσσεται σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα 
που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία. 
 
Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 3 του ίδιου άρθρου 
και νόμου ορίζεται ότι για τους σκοπούς του παρό-
ντος άρθρου ως «επιχειρηματική συναλλαγή» θεω-
ρείται κάθε μεμονωμένη πράξη με την οποία πραγ-
ματοποιείται συναλλαγή ή και η συστηματική διενέρ-
γεια πράξεων στην οικονομική αγορά με σκοπό την 
επίτευξη κέρδους. 
 
3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του Έκτου Κεφαλαίου 
(άρθρα 99 επ.) του Πτωχευτικού Κώδικα (ΠτΚ - 
ν.3588/2007) ρυθμίζεται η προπτωχευτική διαδικα-
σία εξυγίανσης και θεσπίζεται ειδικό νομοθετικό 
πλαίσιο προστασίας της επιχείρησης η οποία βρί-
σκεται σε παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκ-
πλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υπο-
χρεώσεών της κατά τρόπο γενικό. Η διαδικασία εξυ-
γίανσης αποτελεί συλλογική προπτωχευτική διαδι-
κασία, που αποσκοπεί στη διατήρηση, αξιοποίηση, 
αναδιάρθρωση και ανόρθωση της επιχείρησης με 
την επικύρωση της συμφωνίας που προβλέπεται 
στο υπόψη κεφάλαιο, χωρίς να παραβλάπτεται η 
συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών. 
 
Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 103 του ΠτΚ 
όπως ισχύουν, ορίζεται ότι η συμφωνία εξυγίανσης 
δύναται να έχει ως αντικείμενο οποιαδήποτε ρύθμι-
ση του ενεργητικού και του παθητικού και, μεταξύ 
άλλων, τη μείωση των απαιτήσεων έναντι του οφει-
λέτη. 
 
Επισημαίνεται ότι με τις διατάξεις του άρθρου 181 
του ιδίου ως άνω Κώδικα, καταργήθηκαν από την 
έναρξη ισχύος του, μεταξύ άλλων, τα άρθρα 44 έως 
46γ του ν. 1892/1990 και το Τρίτο Βιβλίο (άρθρα 
525 έως 707) του Εμπορικού Νόμου. 
 
4. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με την 
αριθ. 457/1994 γνωμοδότησή του, η οποία έγινε 
αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών, έκρινε 
ότι το έσοδο που προκύπτει από τη διαγραφή υπο-
χρεώσεων των προβληματικών και υπερχρεωμένων 
επιχειρήσεων κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρ-
θρου 44 του ν. 1892/1990 (συμφωνίες πιστωτών και 
επιχείρησης), δεν περιέρχεται στην επιχείρηση από 

την άσκηση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας 
και συνεπώς δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα 
κατά την έννοια των διατάξεων του ν.δ. 3843/1958. 
 
5. Επίσης, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με 
την αριθ. 168/2007 γνωμοδότησή του, η οποία έγι-
νε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομίας και 
Οικονομικών, έκρινε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της περ. ι' της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 
2238/1994 (προϊσχύων Κ.Φ.Ε.), ως εισόδημα από 
εμπορικές επιχειρήσεις νοείται το προκύπτον από 
την άσκηση, μεταξύ άλλων, ατομικής ή εταιρικής 
επιχείρησης κέρδος, το οποίο (κέρδος) συνιστά και 
το χαρακτηριστικό γνώρισμα του φορολογητέου ει-
σοδήματος. Κατά συνέπεια, το ποσό το οποίο ωφε-
λείται εταιρεία από τη μείωση των απαιτήσεων των 
πτωχευτικών πιστωτών στα πλαίσια συμφωνίας 
πτωχευτικού συμβιβασμού με βάση τις διατάξεις 
των άρθρων 600 έως 609 του Εμπορικού Νόμου, 
δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα, διότι δεν συ-
γκεντρώνει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του εισο-
δήματος το οποίο προκύπτει από άσκηση εμπορι-
κής δραστηριότητας, και περαιτέρω, δεν εμπίπτει 
στις διατάξεις της περ. ι' της παρ. 3 του άρθρου 28 
του ν. 2238/1994, καθόσον ο πτωχευτικός συμβιβα-
σμός δεν θεωρείται παραίτηση της πιστώτριας επι-
χείρησης από την είσπραξη χρέους μέσα στα πλαί-
σια της επαγγελματικής τους συνεργασίας. 
 
6. Από όλα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω συνάγεται 
ότι η προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης των 
άρθρων 99 επ. του ΠτΚ έχει ως στόχο την εξυγίαν-
ση των επιχειρήσεων και όχι την επίτευξη κέρδους, 
το οποίο αποτελεί το χαρακτηριστικό γνώρισμα του 
φορολογητέου εισοδήματος σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 21 του ν.4172/2013, δεδομένου ότι 
η παραίτηση πιστώτριας επιχείρησης από την εί-
σπραξη χρέους δεν λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της 
επαγγελματικής τους συνεργασίας. 
 
Ως εκ τούτου το ποσό το οποίο από τη διαγραφή 
υποχρεώσεών της, κατ' εφαρμογή των διατάξεων 
του άρθρου 99 του ΠτΚ δεν αποτελεί φορολογητέο 
εισόδημα κατά το χρόνο διαγραφής τους και θα 
πρέπει να εμφανιστεί σε ειδικό αποθεματικό. Πε-
ραιτέρω, με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι για το εν 
λόγω αποθεματικό σε περίπτωση διανομής ή κεφα-
λαιοποίησής του δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις 
της παρ.1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013, δεδομέ-
νου ότι το ποσό της υπόψη ωφέλειας δεν εμπίπτει 
στην έννοια του εισοδήματος από επιχειρηματική 
δραστηριότητα. Τα αναφερόμενα στο προηγούμενο 
εδάφιο έχουν εφαρμογή και σε περίπτωση που το 
νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρό-
σωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα τη-
ρεί απλογραφικά βιβλία, όπου το ποσό της ως άνω 
ωφέλειας παρακολουθείται εξωλογιστικά.» 
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- Ως προς το εύρος της απαλλαγής από τον φόρο 
εισοδήματος, επισημαίνεται ότι αυτή καταλαμβάνει 
την κεφαλαιοποίηση/διανομή σε επίπεδο ωφελού-
μενου νομικού προσώπου, όχι δε τους προς ους η 
διανομή μετόχους,(άρθρ. 40, 62 και 64 του ΚΦΕ)- 
πρβλ. ΔΕΑΦ Β 1089843 ΕΞ 2015/29.6.2015: όπου 
αναφέρεται «Τέλος, διευκρινίζεται ότι κατά τη διανο-
μή των εν λόγω αφορολόγητων αποθεματικών πα-
ρακρατείται φόρος 10% με βάση τις διατάξεις των 
άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/2013 και όσα σχετικά 
αναφέρονται στην ΠΟΛ.1042/26.1.2015 εγκύκλιό 
μας, δεδομένου ότι η σχετική απαλλακτική διάταξη 
καταλαμβάνει τους δικαιούχους της αποζημίωσης 
και όχι μετόχους, εταίρους, κ.λπ. στους οποίους 
διανέμονται τα σχετικά ποσά.» 
 
- Στην ΠΟΛ 1088/2016 με θέμα: «Διευκρινίσεις σχε-
τικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 - 4 
του άρθρου 27 του ν.4172/2013 περί μεταφοράς 
ζημιών» αναφέρονται τα εξής: 
 
«1. Μεταφορά ζημιών στα επόμενα πέντε (5) φορο-
λογικά έτη 
 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 27 
του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι εάν με τον προσδιορι-
σμό 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 προγενέστε-
ρου έτους συμψηφίζεται κατά προτεραιότητα έναντι 
της ζημίας του μεταγενέστερου έτους 
 
(…..) 
 
- Για τον προσδιορισμό του κέρδους από επι-
χειρηματική δραστηριότητα των νομικών προ-
σώπων, η παράγραφος 1 του άρθρου 47 του 
ΚΦΕ παραπέμπει στις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄, 
του Μέρους Δεύτερου («Φόρος Εισοδήματος Φυσι-
κών Προσώπων») αυτού. 
 
Σε αυτές περιλαμβάνονται και οι διατάξεις του άρ-
θρου 27 υπό τον τίτλο «Μεταφορά ζημιών» και στο 
εδάφιο α’ της παραγράφου 1 του οποίου ορίζεται 
ότι:  
 
«Εάν με τον προσδιορισμό των κερδών από επιχει-
ρηματική δραστηριότητα το αποτέλεσμα είναι ζημία 
εντός του φορολογικού έτους, η ζημία αυτή μεταφέ-
ρεται για να συμψηφισθεί με τα επιχειρηματικά κέρ-
δη διαδοχικά στα επόμενα πέντε (5) φορολογικά 
έτη.»  
Από την αδιάστικτη διατύπωση της διάταξης αυτής 
προκύπτει ότι συμψηφισμός ζημιών χωρεί μόνο με 
κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα (πρβλ. 

ΠΟΛ. 1088/24.6.2016), όπως αυτά προσδιορίζονται 
στο άρθρο 21. Σύμφωνα με την  Ε 2164/2020 η 
ωφέλεια που προκύπτει υπέρ επιχείρησης από τη 
διαγραφή υποχρεώσεων της στο πλαίσιο της προ-
πτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης των άρθρων 
99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα δεν συνιστά εισό-
δημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, επομέ-
νως το σχετικό ποσό/αποθεματικό δεν μπορεί να 
συμψηφισθεί με ζημίες τρέχοντος ή παρελθόντων 
φορολογικών ετών. 
 
- Λαμβάνοντας υπόψη συνδυαστικά όλα τα 
ανωτέρω προκύπτει ότι: 
 
1. Η ωφέλεια από τη διαγραφή υποχρεώσεών κατ' 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 99 του ΠτΚ 
δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα κατά το χρόνο 
διαγραφής τους και θα πρέπει να εμφανιστεί σε ειδι-
κό αποθεματικό. Σε περίπτωση διανομής ή κεφα-
λαιοποίησής του δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις 
της παρ.1 του άρθρου 47 του Ν.4172/2013. Διευκρι-
νίζεται ότι κατά τη διανομή ή κεφαλαιοποίηση των εν 
λόγω αφορολόγητων αποθεματικών παρακρατείται 
φόρος μερισμάτων με βάση τις διατάξεις των άρ-
θρων 62 και 64 του Ν. 4172/2013 δεδομένου ότι η 
σχετική απαλλακτική διάταξη αναφέρεται περιορι-
στικά στις διατάξεις του άρθρου 47 του 
Ν.4172/2013, δηλαδή στην απαλλαγή του νομικού 
προσώπου από τον εταιρικό φόρο και όχι στην 
απαλλαγή από τον φόρο μερίσματος των μετόχων, 
κ.λπ. στους οποίους διανέμονται τα σχετικά ποσά. 
 
2. Η ωφέλεια που προκύπτει υπέρ επιχείρησης από 
τη διαγραφή υποχρεώσεων της στο πλαίσιο της 
προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης των άρ-
θρων 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα δεν συνιστά 
εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, και 
επομένως το σχετικό ποσό/αποθεματικό σε περί-
πτωση συμψηφισμού του με λογιστικές ζημίες δεν 
επηρεάζει τη μεταφορά των φορολογικών ζημιών 
τρέχοντος ή παρελθόντων φορολογικών ετών, κατά 
το μέρος που αναγνωρίζονται φορολογικά. Διευκρι-
νίζεται ότι για το αποθεματικό αυτό, σε περίπτωση 
συμψηφισμού του με ζημίες, οφείλεται φόρος μερι-
σμάτων ως έμμεση διανομή. 
 

Νομοθεσία-Νομολογία 

- Άρθρα 21, 27 και 47 Ν 4172/2013  
- ΠΟΛ 1014/2018 
- ΠΟΛ 1088/2016 

 - Ε 2164/2020 
- ΔΕΑΦ Β 1089843 ΕΞ 2015/29.6.2015 
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ΕΡΩΤΗΜΑ 

Εταιρεία Α συντάσσει τις χρηματοοικονομικές κατα-
στάσεις με το λογιστικό πλαίσιο των Ελληνικών Λο-
γιστικών Πρότυπων (Ν.4308/2014), εφαρμόζοντας 
ως αρχή επιμέτρησης των χρηματοοικονομικών πε-
ριουσιακών στοιχείων το κόστος κτήσης. 
 
Στην χρήση 2020 απέκτησε μετοχές ανώνυμης εται-
ρείας λόγω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της 
ΕΕ ΑΕ. Ειδικότερα : 
 
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΕ 
ΑΕ, που συνεδρίασε στις 16.3.2020, μεταξύ άλλων 
ενέκρινε: 
 
«(i) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της με μεί-
ωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομα-
στικής μετοχής εκδόσεως της Εταιρείας κατά € 
0,0155 και τη διανομή στους μετόχους της των με-
τοχών της εταιρείας με την επωνυμία CM, αντίστοι-
χης αξίας της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της, 
με αναλογία 1 μετοχή της C M για κάθε 12 μετοχές 
της Εταιρείας που ήδη κατέχουν και…»  
 
Η εταιρεία είχε 74.000 μετοχές της EΕ ΑΕ και έλαβε 
6.166 μετοχές της CM. Η συνολική μείωση της ονο-
μαστικής αξίας των μετοχών ανέρχεται σε ποσό ευ-
ρώ 1.147,00€ (74.000*0,0155) και η συνολική ονο-
μαστική αξία των νέων μετοχών που έλαβε η εται-
ρεία σε ποσό ευρώ 616,60€ (6.166*0,10€). Η ονο-
μαστική αξία της μετοχής CM που διαπραγματεύεται 
στην EN.A. PLUS του Χ.Α. είναι 0,10 ευρώ. 
 
Πως θα καταχωρηθούν και με ποια αξία στα βιβλία 
της εταιρείας οι νέες μετοχές της εταιρείας CM, που 
έλαβε η εταιρεία λόγω της μείωσης της ονομαστικής 
αξίας των μετοχών της EΕ που κατείχε. 
 
ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Η γνώμη του Τεχνικού Γραφείου επί του ανωτέρω 
ερωτήματος είναι η εξής: 
 
Στην υπ’αριθμ. 247 ΕΞ/03.04.2018 απάντηση του 
ΣΛΟΤ για ανάλογο θέμα, μεταξύ άλλων, αναφέ-
ρονται τα εξής: 
 

«Το ερώτημά σας συνοψίζεται επιγραμματικά ως 
εξής: «Σε ποιο λογαριασμό και με ποιες αξίες θα 
πρέπει να καταχωρισθούν σε περίπτωση που 
υπάρχει ανταλλαγή των μετοχών της Δ..AE με τις 
μετοχές της Α..,AE.» 
 
Θεωρούμε ότι η εταιρική πράξη που περιγράφετε 
στο ερώτημά σας, θα μπορούσε να εκληφθεί ως 
αποζημίωση της εταιρείας σας, λόγω της μείωσης 
της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Δ...ΑΕ, μέ-
σω της απόκτησης μετοχών της Α...ΑΕ, χωρίς την 
καταβολή χρηματικού ποσού. Θα μπορούσε επίσης 
να θεωρηθεί ότι η εταιρεία σας, αποκτά χωρίς χρη-
ματικό αντάλλαγμα, μετοχές της Α...ΑΕ, ενώ ταυτο-
χρόνως καταγράφεται μείωση της καθαρής της 
επένδυσης, ως προς την μετοχή της Δ..ΑΕ. 
 
Κατά συνέπεια, η εταιρεία σας θα πρέπει να κα-
ταχωρίσει τις παραπάνω κινήσεις με τρόπο που 
να μην προκύπτει λογιστικό αποτέλεσμα (κέρ-
δος ή ζημία), από την εν λόγω εταιρική πράξη. 
Ιδιαίτερα τονίζεται, πως οι λογιστικές εγγραφές της 
μείωσης της αξίας της Δ..ΑΕ με την ισόποση αύξηση 
της αξίας της Α..ΑΕ στα βιβλία σας, θα πρέπει να 
γίνουν κατά την ημερομηνία που ολοκληρώνεται η 
ανταλλαγή των μετοχών της πρώτης, με τις μετοχές 
της δεύτερης και όχι κατά την ημερομηνία που λαμ-
βάνεται η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων της Δ..AE, για την μείωση του κεφαλαίου 
της, με ταυτόχρονη επιστροφή σε είδος.» 
 
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην απάντηση του 
ΣΛΟΤ, θα πρέπει  κατά την ημερομηνία της ανταλ-
λαγής, να γίνει ταυτόχρονα, μείωση της αξίας των 
μετοχών της EE ΑΕ, με ισόποση αύξηση της επέν-
δυσης σε μετοχές της CM. Υπό την έννοια αυτήν, οι 
μετοχές της CM θα πρέπει να απεικονίζονται στα 
λογιστικά βιβλία με βάση την αξία κτήσεως, κατά την 
ημερομηνία της ανταλλαγής, η οποία αποτελεί και το 
κόστος κτήσης των μετοχών της CM.  
 

Αναγνώριση στο λογιστικό πλαίσιο των ΕΛΠ 

της αξίας μετοχών που αποκτήθηκαν  

ως επιστροφή κεφαλαίου σε είδος 

http://www.solae.gr/
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ΕΡΩΤΗΜΑ  

Ανώνυμη Εταιρεία από  την έναρξη εφαρμογής του 

λογιστικού πλαισίου των ΕΛΠ (1/1/2015) προέβη 

στην σύνταξη των Χρηματοοικονομικών Καταστά-

σεων της επιλέγοντας την αποτίμηση των ακινήτων 

της σε εύλογες αξίες και την αναγνώριση αναβαλλό-

μενου φόρου. Η εταιρεία έπαυσε να αναγνωρίζει  

αναβαλλόμενη φορολογία από τη χρήση 2020 και 

εφεξής κρίνοντας ότι δεν είναι απαραίτητη αυτή η 

χρηματοοικονομική πληροφορία στην Διοίκησής της 

ή σε οποιοδήποτε τρίτο. Είχε το δικαίωμα από τις 

διατάξεις του Ν.4308/2014 να προβεί σε αυτή την 

ενέργεια;  

 

ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Μια από τις μεταρρυθμίσεις του Ν.4308/2014 είναι η 

υιοθέτηση του αναβαλλόμενου φόρου.  

 

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 Κρατικές επιχο-

ρηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι ορίζεται ότι :«Οι 

οντότητες δύνανται να αναγνωρίζουν αναβαλλόμε-

νο φόρο εισοδήματος στις χρηματοοικονομικές κα-

ταστάσεις τους…..». 

 

Στην παράγραφο 23.3.2 της εκδοθείσας από την 

ΕΛΤΕ Λογιστικής Οδηγίας εφαρμογής του Νόμου 

4308/2014 αναφέρεται ότι: «Η λογιστική της ανα-

βαλλόμενης φορολογίας αποσκοπεί στην αποτύ-

πωση ορθότερου λογιστικού αποτελέσματος και 

περιουσιακών στοιχείων/ υποχρεώσεων απο-

τρέποντας τους ετεροχρονισμούς που μπορεί να 

προκαλούνται από τη διαφοροποίηση της φορολο-

γικής νομοθεσίας. Έτσι η αναγνώριση για λογιστι-

κούς σκοπούς κάποιου εσόδου ή εξόδου (περιου-

σιακού στοιχείου/υποχρέωσης) αντίστοιχα που θα 

φορολογηθεί/εκπεσθεί για φορολογικούς σκοπούς 

σε μεταγενέστερη περίοδο, συνεπάγεται την ταυτό-

χρονη αναγνώριση του αναλογούντος αναβαλλόμε-

νου φόρου εισοδήματος βάσει της αρχής του δεδου-

λευμένου, που προβλέπει την αναγνώριση όλων 

των στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστά-

σεων όταν προκύπτουν και όχι όταν διακανονίζο-

νται ταμειακά». 

 

Στην παράγραφο 23.3.6 της ίδιας οδηγίας αναφέρε-

ται ότι: «Η λογιστική της αναβαλλόμενης φορολογίας 

εισάγεται από το νόμο σε καθαρά προαιρετική 

βάση.». 

 

Στην παράγραφο 17.1.8 της προαναφερόμενης 

οδηγίας, μεταξύ άλλων, αναφέρονται και τα εξής: «Η 

κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

γίνεται με βάση τις λογιστικές πολιτικές της οντό-

τητας. Με τον όρο αυτό νοούνται οι συγκεκριμένες 

αρχές, βάσεις επιμέτρησης, παραδοχές, κανόνες και 

πρακτικές που υιοθετούνται από την οντότητα και 

επιτρέπονται ή επιβάλλονται από τον παρόντα 

νόμο. Περαιτέρω, κατά τη σύνταξη των χρηματοοι-

κονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται οι αρχές των 

περιπτώσεων (α) έως (θ) της παραγράφου 1 του 

άρθρου 17. Ιδιαίτερα: 

 

α) Συνέπεια στην εφαρμογή των λογιστικών πο-

λιτικών. Η αρχή αυτή αποσκοπεί στη διασφάλιση 

της συγκρισιμότητας των χρηματοοικονομικών πλη-

ροφοριών. Αλλαγή των λογιστικών πολιτικών είναι 

επιτρεπτή σε δύο μόνο περιπτώσεις. Πρώτον, όταν 

η αλλαγή επιβάλλεται από τροποποίηση του λογι-

στικού πλαισίου, εν προκειμένω του παρόντος νό-

μου. Δεύτερον, όταν η αλλαγή αποφασίζεται από 

την ίδια την οντότητα και με την προϋπόθεση ότι, 

κατά την τεκμηριωμένη κρίση της οντότητας, η 

νέα πολιτική παρέχει πιο αξιόπιστη και πιο σχε-

τική πληροφόρηση για τις επιπτώσεις των συναλ-

λαγών και γεγονότων στη χρηματοοικονομική θέση, 

τη χρηματοοικονομική επίδοση ή τις χρηματοροές 

της οντότητας (υπηρετεί καλύτερα στο στόχο της 

εύλογης παρουσίασης). Στην δεύτερη αυτή περί-

πτωση, η νέα πολιτική πρέπει να προβλέπεται από 

το πλαίσιο του παρόντος νόμου, διότι αν δεν προ-

βλέπεται, η υιοθέτησή της συνιστά λάθος και όχι 

αλλαγή λογιστικής πολιτικής……. Άλλες περιπτώ-

σεις αλλαγής λογιστικής πολιτικής είναι ……… η 

έναρξη αναγνώρισης αναβαλλόμενων φόρων ενώ η 

οντότητα δεν αναγνώριζε τέτοια στοιχεία βάσει των 

προβλέψεων του νόμου». 

 

Στην παράγραφο 37.3.6 της ανωτέρω Οδηγίας ανα-

φέρεται ότι: «Η αναδρομική αναπροσαρμογή μπορεί 

να συνεπάγεται την αναγνώριση αναβαλλόμενου 

Παρέχεται δυνατότητα παύσης αναγνώρισης 

αναβαλλόμενης φορολογίας στο λογιστικό 

πλαίσιο των Ε.Λ.Π, όταν είχε αρχικά επιλεγεί 

από την οντότητα σε προαιρετική βάση 
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φόρου, κατά την επιλογή της οντότητας. Στην περί-

πτωση αυτή (λογισμός αναβαλλόμενου φόρου), η 

οντότητα δεσμεύεται να λογίσει τον αναβαλλόμενο 

φόρο για όλες τις προκύπτουσες προσωρινές δια-

φορές και να ακολουθεί παγίως αυτή την πολιτική 

στο μέλλον». 

 

Στην απόφαση του Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1629 ΕΞ 

6.9.2017: «Μεταγενέστερη της αρχικής μετάβασης 

στα Ε.Λ.Π. υιοθέτηση ή ακύρωση υιοθέτησης των 

ρυθμίσεων του άρθρου 37 του ν. 4308/2014 (πρώτη 

εφαρμογή)» αναφέρονται και τα εξής: «Κατά γενική 

αρχή, η χρήση διευκόλυνσης, η μη χρήση διευκό-

λυνσης, ή η εφαρμογή προβλεπόμενου κανόνα επι-

μέτρησης και παρουσίασης, έστω και αν δεν ήταν 

υποχρεωτικής εφαρμογής κατά τη μετάβαση, δεν 

μπορεί να ανακληθεί μεταγενέστερα, εάν με την 

ανάκληση υιοθετείται χειρισμός που συνιστά σφάλ-

μα, κατά τις γενικές διατάξεις του νόμου». 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και με δεδομένο 

ότι η αναγνώριση αναβαλλόμενου φόρου εισοδήμα-

τος στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις εισάγεται 

από το νόμο σε προαιρετική βάση, η μεταγενέστερη 

ανάκλησή του, δεν αντιβαίνει της εφαρμογής των 

γενικών διατάξεων του Νόμου 4308/2014 και κατά 

συνέπεια δεν συνιστά σφάλμα. Στην προκειμένη 

περίπτωση η μεταγενέστερη αλλαγή στη μη ανα-

γνώριση αναβαλλόμενου φόρου θεωρείται αλλαγή 

λογιστικής πολιτικής και αντιμετωπίζεται σύμφωνα 

με όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 28 του 

Ν. 4308/204: «Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και 

εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών». 

 

Στην παράγραφο 28.1.8 της Λογιστικής Οδηγίας 

εφαρμογής του Νόμου 4308/2014 αναφέρεται: 

 

«Η αναγνώριση της επίπτωσης από μεταβολές λο-

γιστικών πολιτικών και η διόρθωση λαθών προη-

γούμενων περιόδων διενεργούνται με την αναδρο-

μική διόρθωση των χρηματοοικονομικών καταστά-

σεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται 

μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου. 

Συγκεκριμένα: 

 

α) Διορθώνονται οι λογιστικές αξίες των περιουσια-

κών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής 

θέσης σωρευτικά κατά την έναρξη και λήξη της συ-

γκριτικής περιόδου. Δηλαδή, τα εν λόγω στοιχεία θα 

εμφανιστούν στις καταστάσεις με τα ποσά που θα 

είχαν, εάν η νέα πολιτική είχε εφαρμοστεί εξ’ αρχής 

ή το λάθος δεν είχε συμβεί. 

 

β) Διορθώνονται τα ποσά των εσόδων, κερδών, 

εξόδων και ζημιών της συγκριτικής περιόδου. 

 

γ) Οίκοθεν νοείται ότι μετά τη διόρθωση των ποσών 

του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμά-

των της συγκριτικής περιόδου, τα ποσά της τρέχου-

σας περιόδου αντανακλούν, κατά περίπτωση, την 

αλλαγή της λογιστικής πολιτικής και τη διόρθωση 

του λάθους». 

 

Βάσει των όσων αναφέρονται  παραπάνω στην λο-

γιστική οδηγία, παρέχεται στην εταιρεία η δυνατότη-

τα, αλλαγής της λογιστικής της πολιτικής στην ανα-

γνώριση του αναβαλλόμενου φόρου, με την προϋ-

πόθεση ότι, κατά την τεκμηριωμένη κρίση της, η νέα 

πολιτική παρέχει πιο αξιόπιστη και πιο σχετική πλη-

ροφόρηση. Επίσης η εταιρεία θα διορθώσει, όπου 

απαιτείται, τις λογιστικές αξίες κατά την έναρξη και 

λήξη της συγκριτικής περιόδου, καθώς και τα ποσά 

των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών της συγκρι-

τικής περιόδου, προκειμένου τα επί μέρους κονδύλια 

να καταστούν συγκρίσιμα με αυτά της τρέχουσας 

περιόδου. Επίσης θα πρέπει να γίνουν και οι κατάλ-

ληλες γνωστοποιήσεις στις σημειώσεις των χρημα-

τοοικονομικών καταστάσεων. 
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Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

Ι. ΚΦΕ (Ν. 4172/2013) 
 

Ε.2015/2021 
Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 40, 54, 55 και 57 του ν.4758/2020 (Α΄242/4.12.2020) 
«Περιστολή του λαθρεμπορίου Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του 
παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών 
κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την 
προσέλκυση φορολογικών κατοίκων και άλλες διατάξεις» 
 

Αθήνα, 21/01/2021 
 
1. Με το άρθρο 40 του κοινοποιούμενου νόμου, προστέθηκε νέο άρθρο 5Γ΄ στον ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) και 
θεσπίζεται ειδικός τρόπος φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία καθώς και από επιχειρηματική 
δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή, φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική 
κατοικία τους στην Ελλάδα. Ειδικότερα, ορίζονται οι σχετικές προϋποθέσεις, τα φορολογικά προνόμια 
(απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το πενήντα τοις εκατό 
(50%) του εισοδήματος υπό τις οριζόμενες εκ του νόμου προϋποθέσεις, μη εφαρμογή της ετήσιας 
αντικειμενικής δαπάνης και της δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχείων), η διαδικασία μεταφοράς της 
φορολογικής κατοικίας καθώς και η διάρκεια της ρύθμισης, η ισχύς της οποίας αρχίζει για φορολογικά έτη 
από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά (παρ. 3 του παρόντος άρθρου). Στη διάταξη προβλέπεται 
εξουσιοδότηση για την έκδοση κοινής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 
ως προς τον καθορισμό κάθε αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων. 
 
Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, ο φορολογούμενος, φυσικό πρόσωπο, που μεταφέρει τη 
φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπάγεται στην ειδική φορολόγηση για το εισόδημα από μισθωτή 
εργασία που αποκτά στην Ελλάδα, εφόσον σωρευτικά: α) δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος τα 
προηγούμενα πέντε (5) από τα έξι (6) έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην 
Ελλάδα, β) μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος με 
το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα, γ) 
παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 12 
του Κ.Φ.Ε., που ασκείται είτε σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα είτε σε μόνιμη εγκατάσταση 
αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα και δ) δηλώνει ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα τουλάχιστον για μία 
διετία. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται ανάλογα και για τα φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη 
φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, με σκοπό να ασκήσουν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα 
στην Ελλάδα. Το πενήντα τοις εκατό (50%) του εισοδήματός τους από επιχειρηματική δραστηριότητα που 
αποκτούν στην Ελλάδα μέσα στο φορολογικό έτος απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος και από την 
ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α για επτά (7) συναπτά φορολογικά έτη. Η αίτηση μεταφοράς 
της φορολογικής κατοικίας για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος υποβάλλεται στη Φορολογική 
Διοίκηση από το φυσικό πρόσωπο εντός του φορολογικού έτους έναρξης των εργασιών του ή ανάληψης 
της υπηρεσίας του στην Ελλάδα και όχι πέραν της 31ης Ιουλίου του έτους αυτού. Με την παρ.10 του 
άρθρου 81 του κοινοποιούμενου νόμου η ισχύς του άρθρου 40 αρχίζει από 1.1.2021. 
  
2. Με το άρθρο 54 (Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για την επιστροφή του ημίσεος ποσού της 
μείωσης των μισθωμάτων – Αντικατάσταση του άρθρου 13 του ν.4690/2020), ορίζεται ότι το ποσό της 
επιστροφής του 50% της μείωσης των μισθωμάτων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις στο πλαίσιο 
αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COV1D-19, δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος. 
Είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται, και δεν 
συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Ο.Τ.Α., 
τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα. Επίσης, 
απαλλάσσεται της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013. Ειδικότερα, τα φυσικά 
πρόσωπα, εφόσον εισέπραξαν μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) ή εφόσον 
εισέπραξαν, κατόπιν συμφωνίας, μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%), σύμφωνα 
με διατάξεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, έχουν δικαίωμα 
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έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του εξήντα τοις εκατό (60%) των 
μισθωμάτων των μηνών αυτών λογιζομένων πριν την ως άνω μείωση, από οφειλές με καταληκτική 
ημερομηνία καταβολής προς τη φορολογική αρχή από τις 31-7-2020 και μετά, πλην των οφειλών από 
ρυθμίσεις ή διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, οφειλών υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και από ανάκτηση 
κρατικών ενισχύσεων. Ακόμα, φυσικά πρόσωπα τα οποία από τον μήνα Νοέμβριο 2020 και εφεξής, 
εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά σαράντα τοις εκατό (40%), σύμφωνα με διατάξεις στο πλαίσιο της 
αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, αντί της έκπτωσης του προηγούμενου εδαφίου 
καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό, που έχει γνωστοποιηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.aade.gr της 
Α.Α.Δ.Ε. στο περιβάλλον TAXISnet. Οι ως άνω διατάξεις ισχύουν από τη δημοσίευση του νόμου, ήτοι από 
4.12.2020 (άρθρο 81). 
 
3. Με το άρθρο 55 προβλέπεται το αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο των ενισχύσεων που θα 
καταβληθούν στο πλαίσιο δράσεων επιχορήγησης των επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια 
θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου. Επίσης, απαλλάσσεται της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του 
άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167). Η ως άνω ενίσχυση αφορά το χρονικό διάστημα ισχύος των 
έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν 
της 30ής.4.2021. Ισχύς των ως άνω διατάξεων από τη δημοσίευση του νόμου, ήτοι από 4.12.2020. 
 
4. Με το άρθρο 57 τροποποιούνται, η παρ.2 του άρθρου 14, η παρ.2 του άρθρου 15 και η παρ.6 του 
άρθρου 43Α του ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.). Με τις διατάξεις αυτές απαλλάσσεται από τη φορολογία το εισόδημα 
από μισθωτή εργασία που αποκτούν οι αλλοδαποί αξιωματικοί και το αλλοδαπό κατώτερο πλήρωμα, οι 
οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού με Ελληνική σημαία, τα 
οποία εκτελούν αποκλειστικά διεθνείς πλόες. Ομοίως, απαλλάσσεται της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης το 
εισόδημα από μισθωτή εργασία που αποκτούν αλλοδαποί αξιωματικοί και αλλοδαπό κατώτερο πλήρωμα, 
οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού με ελληνική σημαία, τα 
οποία εκτελούν αποκλειστικά διεθνείς πλόες. Με την παρ.1 του άρθρου 69 του κοινοποιούμενου νόμου το 
άρθρο 57 εφαρμόζεται από την 1η.1.2021. 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

 

 

Ε.2030/2021 
Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 157 και 170 του ν.4759/2020 (Α' 245) 
 

Αθήνα, 04/02/2021  
 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 157 και 170 του ν.4759/2020, 
που έχουν ως εξής: 
 
1. Άρθρο 157 (Επιβολή έκτακτης εισφοράς σε έργα Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α) 
 
Με τις διατάξεις της περ.γ' της παρ.1 του άρθρου 157 του ν.4759/2020 ορίζεται ότι τα ποσά που 
αντιστοιχούν στην έκτακτη εισφορά που επιβάλλεται άπαξ στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από 
σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού - Θερμότητας Υψηλής 
Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), οι οποίοι έχουν τεθεί σε λειτουργία κανονική ή δοκιμαστική έως και την 31η 
Δεκεμβρίου 2015, υπολογίζονται και παρακρατούνται σε κάθε εκκαθάριση από την εταιρεία «Διαχειριστής 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης» (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) ή την εταιρεία 
«Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας»(Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.) ως Διαχειριστή των 
Μ.Δ.Ν.(Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών) ή από τους προμηθευτές για την περίπτωση των φωτοβολταϊκών 
σταθμών που εμπίπτουν στο Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές 
εγκαταστάσεις (υποπερ, ββ) και η έκπτωση της εν λόγω δαπάνης διενεργείται εφάπαξ, το φορολογικό έτος 
εντός του οποίου πραγματοποιήθηκαν η παρακράτηση και ο συμψηφισμός της επιβληθείσας έκτακτης 
εισφοράς και ανεξάρτητα του φορολογικού έτους εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η πώληση της 
παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και υπολογίσθηκε η επιβληθείσα έκτακτη εισφορά. 
 

http://www.solae.gr/
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2. Άρθρο 170 (Πρόσθετη αποζημίωση μετακινούμενου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού) 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 170 του ν.4759/2020 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι από τη δημοσίευση του 

παρόντος νόμου (ήτοι από 9.12.2020), στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που μετακινείται εκτός 

περιφερειακής ενότητας σε νοσοκομεία και λοιπούς φορείς υποδοχής της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου της 

από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4682/2020 (A' 76) για τις ανάγκες αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και στους ιατρούς που 

μετακινούνται σε επιχειρησιακά κέντρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) εκτός περιφερειακής 

ενότητας κατ' εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου δευτέρου της ως άνω Π.Ν.Π., καταβάλλεται για κάθε ημέρα 

απασχόλησης για το χρονικό διάστημα της μετακίνησής τους, ως πρόσθετη αποζημίωση ποσό ίσο με ένα 

(1) επιπλέον ημερομίσθιο, πλέον των μηνιαίων αποδοχών τους. Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της ως 

άνω διάταξης η πρόσθετη αποζημίωση είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη, δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές 

εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής, καθώς και υγειονομικής περίθαλψης. 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. 

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

 

 

Ε.2031/2021 

Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22Β, όπως τέθηκε 

με τον ν. 4646/2019 (Α' 201) και τροποποιήθηκε με τον ν.4710/2020 (Α' 142) 
 

Αθήνα, 04/02/2021 

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

 

Άρθρο 22Β 

Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους 

εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος 

 

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4646/2019 μετά το άρθρο 22Α του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) 

προστίθεται νέο άρθρο 22Β αναφορικά με τη χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για συγκεκριμένες 

δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος. Ειδικότερα:  

 

Α) περ.α': Δαπάνη αγοράς καρτών απεριορίστων διαδρομών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 

 

2. Με την περίπτωση (α) του ως άνω άρθρου ορίζεται ότι για τη δαπάνη αγοράς μηνιαίων ή ετήσιων 

καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα 

έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά τον χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά 

ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). 

 

Οι διατάξεις της περ. α' εφαρμόζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 66 του ν. 

4646/2019, για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2020 και 

μετά.  

 

Ως έτος πραγματοποίησης των δαπανών αυτών νοείται το έτος στο οποίο πραγματοποιείται η δαπάνη 

αγοράς καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς. 

 

Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι στο πεδίο εφαρμογής αυτής εμπίπτει η αγορά όλων των ειδών καρτών 

απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς (μηνιαίων, τριμηνιαίων, εξαμηνιαίων και ετήσιων). 

Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι η δαπάνη προσαυξημένη κατά τριάντα τοις εκατό (30%) αναγνωρίζεται προς 

έκπτωση, είτε το σχετικό ποσό καταβάλλεται από την επιχείρηση απευθείας στον προμηθευτή για την 

αγορά των καρτών, είτε δίνεται ως αποζημίωση στους εργαζομένους της για την κάλυψη της σχετικής 

δαπάνης από τους ίδιους (βάσει των προσκομιζόμενων αποδεικτικών αγοράς). 
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3. Σημειώνεται ότι η καταβολή της εν λόγω αποζημίωσης στους εργαζομένους εξαιρείται από τον 

υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία βάσει των διατάξεων της περ. ιβ' της παρ. 1 του 

άρθρου 14 του ΚΦΕ, οι οποίες τέθηκαν με το άρθρο 5 του ν. 4646/2019 και εφαρμόζονται για τα 

εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2020 και μετά. Επιπροσθέτως, για λόγους συστηματικής ερμηνείας 

των διατάξεων και ενόψει του επιδιωκόμενου σκοπού του νόμου για την έμμεση αύξηση του διαθέσιμου 

εισοδήματος των εργαζομένων, χωρίς να προκύψει επιβάρυνση για την επιχείρηση, με την παρούσα 

διευκρινίζεται ότι η χορήγηση καρτών στους εργαζομένους που έχουν αγορασθεί από την επιχείρηση δεν 

συνιστά παροχή σε είδος, μη εφαρμοζομένων των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 13 του ΚΦΕ. 

 

Β) περ.β': Δαπάνη μίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων 

 

4. Με την περίπτωση (β), του άρθρου 22Β του ΚΦΕ όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν. 

4710/2020, ορίζεται ότι για τη δαπάνη μίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων, με 

μέγιστη Λ.Τ.Π.Φ. (Λιανική Τιμή Προ Φόρων) έως τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, χορηγείται στην 

επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης του μισθώματος από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά τον χρόνο 

πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και για το υπερβάλλον 

ποσό κατά ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%). Τα αντίστοιχα ποσοστά για αυτοκίνητα χαμηλών ρύπων 

έως 50 γρ. CO2/χλμ, είναι τριάντα τοις εκατό (30%) και για το υπερβάλλον ποσό δεκαπέντε τοις εκατό 

(15%). 

 

5. 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 Λιανική 

Τιμή Προ Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ.) 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 δύναται 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. 

 

6. Οι διατάξεις της περ. β' εφαρμόζονται για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που 

αρχίζουν από την 1.1.2020 και μετά σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.45 του άρθρου 72 του ΚΦΕ, όπως 

προστέθηκαν με το άρθρο 11 του ν.4710/2020. Ως έτος πραγματοποίησης των δαπανών αυτών, νοείται το 

έτος που αυτές αφορούν. 

 

7. Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγμα: 

 

Παράδειγμα 

 

Ανώνυμη εταιρεία στο φορολογικό έτος 2020 μισθώνει εταιρικό επιβατικό αυτοκίνητο με εκπομπή ρύπων 

20g CO2/Km με Λ.Τ.Π.Φ. 60.000 ευρώ, μηνιαίο μίσθωμα 1.000 ευρώ και διάρκεια μίσθωσης πέντε έτη 

(λειτουργική μίσθωση). Η εταιρεία εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της δαπάνη ύψους 12.000 ευρώ 

(1.000€ * 12 μήνες) και επιπλέον εξωλογιστικά με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 

συνολικό ποσό ύψους 3.000 ευρώ το οποίο προκύπτει ως εξής: 

30% επί του ποσού της δαπάνης μίσθωσης που αναλογεί στη ΛΤΠΦ έως τις 40.000 ευρώ 

[(12.000*40.000/60.000)*30%=2.400] και επιπλέον 15% επί της ποσού της δαπάνης μίσθωσης που 

αναλογεί στις υπόλοιπες 20.000 ευρώ (υπερβάλλον των 40.000 ευρώ ποσό 

)[(12.000*20.000/60.000)*15%=600] δεδομένου ότι η ΛΤΠΦ υπερβαίνει το όριο των 40.000 κατά 20.000 

ευρώ. 
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Επομένως, η επιχείρηση σε κάθε ένα από τα φορολογικά έτη μίσθωσης 2020 έως και 2024 θα εκπέσει από 

τα ακαθάριστα έσοδά της το ποσό (μίσθωμα) των 12.000 ευρώ και επιπλέον για κάθε ένα από τα πιο πάνω 

φορολογικά έτη θα εκπέσει εξωλογιστικά με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος το ποσό 

των 3.000 ευρώ. 

 

Γ) περ.γ': Δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών 

ή χαμηλών ρύπων 

 

8. Η περίπτωση (γ), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4646/2019 και αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 7 του ν. 4710/2020, ορίζει ότι (πρώτο εδάφιο) για τη δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας 

δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/Km, 

χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, όπως ορίζονται κατά την 

κείμενη νομοθεσία, κατά τον χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό πενήντα τοις 

εκατό (50%). 

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της περ. γ', για επιχειρήσεις που ασκούν επιχειρηματική 

δραστηριότητα σε νησιωτικούς δήμους της Ελλάδας, το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται σε 

εβδομήντα τοις εκατό (70%) κατά το ποσό των δαπανών που αφορούν τη δραστηριότητα στους δήμους 

αυτούς. 

 

Εάν, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της περ. γ', το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται για την 

ηλεκτροδότηση των δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως αυτό αποδεικνύεται αποκλειστικά με τη χρήση Εγγυήσεων Προέλευσης του άρθρου 

15 του ν. 3468/2006 (Α' 129), τότε τα ποσοστά έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που 

περιγράφονται στα ανωτέρω εδάφια (πρώτο και δεύτερο) διαμορφώνονται σε 70% και 90%, αντίστοιχα. 

 

9. Εφόσον οι παραπάνω δαπάνες γίνονται αποκλειστικά και μόνον για τη χρήση των σημείων φόρτισης 

από τους εργαζόμενους της επιχείρησης (μη δημόσια προσβάσιμα σημεία φόρτισης), το ποσοστό 

προσαύξησης είναι τριάντα τοις εκατό (30%). 

 

10. Οι διατάξεις του πρώτου και του τρίτου εδαφίου της περ. γ' εφαρμόζονται για δαπάνες που 

πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2020 και μετά,σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρ.45 του άρθρου 72 του ΚΦΕ, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 11 του ν. 4710/2020. Ως έτος 

πραγματοποίησης των δαπανών αυτών νοείται το έτος που αυτές αφορούν. 

 

11. Διευκρινίζεται ότι δαπάνες λειτουργίας είναι οι δαπάνες για την ηλεκτροδότηση των σημείων φόρτισης 

είτε αυτά είναι δημόσια ή ιδιωτικά προσβάσιμα, όπως αποδεικνύονται από τους λογαριασμούς των 

παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας και εκπίπτουν κατά τον χρόνο που αυτές αφορούν. Επισημαίνεται ότι για 

την εφαρμογή της προσαύξησης, η επιχείρηση θα πρέπει να αποδεικνύει με κάθε πρόσφορο τρόπο τη 

δαπάνη που αφορά στη λειτουργία των σταθμών φόρτισης. 

 

12. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περ. γ' του άρθρου 22Β ΚΦΕ εφαρμόζονται για πάγια που 

αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2020 και 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.45 του άρθρου 72 του 

ΚΦΕ, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 11 του ν.4710/2020. 

 

13. Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγμα: 

 

Παράδειγμα 

 

Ανώνυμη εταιρεία στο φορολογικό έτος 2020 προβαίνει στην αγορά και εγκατάσταση δημόσια 

προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ρύπων αξίας 50.000 ευρώ. Η εταιρεία θα εκπέσει 

από τα ακαθάριστα έσοδά της ποσό ύψους €50.000 για το έτος 2020 και επιπλέον για το ίδιο έτος θα 
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εκπέσει εξωλογιστικά με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος το ποσό των 25.000 ευρώ 

(50.000*50%). Στο υπόψη παράδειγμα, στην περίπτωση κατά την οποία η αγορά και η εγκατάσταση των 

σημείων φόρτισης διενεργούνταν αποκλειστικά για χρήση τους από τους εργαζομένους της επιχείρησης και 

συνεπώς δεν αφορούσε δημόσια προσβάσιμα σημεία φόρτισης, το ποσοστό προσαύξησης θα ανέρχονταν 

σε 30% αντί του 50%. 

 
Δ) περ. δ': Δαπάνη αγοράς ελαφρού επαγγελματικού ηλεκτρικού οχήματος μηδενικών ή χαμηλών 
ρύπων 
 
14. Η περίπτωση (δ), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν.4710/2020, ορίζει ότι για τη δαπάνη αγοράς 
ελαφρού επαγγελματικού ηλεκτρικού οχήματος (κατηγορία Ν1 μέχρι 3,5 τόνοι μικτό βάρος) μηδενικών 
ρύπων χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά το χρόνο 
πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). Το ποσοστό 
προσαύξησης της έκπτωσης για τη δαπάνη αγοράς αντίστοιχων οχημάτων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. 
CO22/χλμ. ορίζεται σε τριάντα τοις εκατό (30%). Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής εφαρμόζονται για 
δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2020 και μετά σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ.45 του άρθρου 72 του ΚΦΕ, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 11 του ν.4710/2020. 
Ως έτος πραγματοποίησης των δαπανών αυτών νοείται το έτος το οποίο αυτές αφορούν. 
 
Ε) περ. ε': Δαπάνη αγοράς οχημάτων τύπου L και λοιπών μηδενικών ή χαμηλών ρύπων 
 
15. Η περίπτωση (ε), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν.4710/2020, ορίζει ότι για τη δαπάνη αγοράς 
οχημάτων τύπου L, μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών, καθώς και οχημάτων παντός εδάφους και άλλων 
μικρών οχημάτων με τρεις ή τέσσερις τροχούς, μηδενικών ρύπων ή χαμηλών ρύπων έως 50 g. CO2,/χλμ 
χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά τον χρόνο 
πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). 
 
Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής εφαρμόζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 65 του 
4710/2020 από τη δημοσίευση του νόμου, ήτοι από 23/07/2020. Ως έτος πραγματοποίησης των δαπανών 
αυτών νοείται το έτος που αυτές αφορούν. 
 
16. Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν 
επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που πραγματοποιούν 
τις πιο πάνω δαπάνες, ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησης των βιβλίων τους (απλογραφικά ή 
διπλογραφικά). 
 
17. Διευκρινίζεται ότι η προσαυξημένη έκπτωση επί των υπόψη δαπανών διενεργείται εξωλογιστικά με την 
υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στα έτη πραγματοποίησης των εν λόγω δαπανών. 
 
18. Εφόσον πρόκειται για δαπάνες του άρθρου 22Β ΚΦΕ οι οποίες αφορούν πάγια της επιχείρησης τα 
οποία καλύπτονται και από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 24 ΚΦΕ, διευκρινίζεται ότι η επιχείρηση 
δύναται είτε να εκπέσει τις δαπάνες αυτές κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 22Β είτε να 
διενεργήσει απόσβεση σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 24. Σε περίπτωση που η 
επιχείρηση επιλέξει την διενέργεια απόσβεσης, αυτή θα τηρείται μέχρι την πλήρη απόσβεση του παγίου. 
 
19. Η διενέργεια προσαυξημένης έκπτωσης με βάση το άρθρο 22Β ΚΦΕ παρέχεται για τις δαπάνες για τις 
οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις και εκπίπτουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 ΚΦΕ. Ειδικά 
για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. γ' του άρθρου 22Β θεωρείται ότι συντρέχει σε κάθε περίπτωση η 
προϋπόθεση της παρ. α' του άρθρου 22 του ΚΦΕ και εξετάζονται συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του 
άρθρου 22Β μόνο οι προϋποθέσεις των παρ. β' και γ' του άρθρου 22 ΚΦΕ. 
 
20. Στην περίπτωση κατά την οποία μετά την αφαίρεση και του πιο πάνω ποσοστού προσαύξησης των 
δαπανών προκύψουν ζημίες, αυτές μεταφέρονται για συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη με βάση τις 
διατάξεις του άρθρου 27 του ΚΦΕ. 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
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Ε.2033/2021 
Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22Γ του ν. 
4172/2013 (A'167), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 11 τουν. 4728/2020 (Α'186), καθώς 
επίσης του άρθρου 22Δ και της περ. ιστ' του άρθρου 23 του ν. 4172/2013, τα οποία 
προστέθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 189 του ν.4764/2020 (Α'256), σχετικά με την 
έκπτωση διαφημιστικών δαπανών 
 

Αθήνα, 04/02/2021 
 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
 
Άρθρα 22Δ & 23  
Διαφημιστικές δαπάνες (εκπιπτόμενες και μη) 
 
1. Με τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 189 του ν. 4764/2020 προστέθηκε νέο άρθρο 22Δ στο 
ν. 4172/2013 (ΚΦΕ), αναφορικά με τις διαφημιστικές δαπάνες. Με τις υπόψη διατάξεις εντάσσεται στο 
ισχύον νομικό πλαίσιο του ΚΦΕ η ρύθμιση που αφορά στους όρους και τη διαδικασία έκπτωσης δαπανών 
διαφήμισης της παρ. 7 άρθρου 12 ν. 2328/1995 (Α'159), η οποία παράλληλα καταργήθηκε από τον ν. 
2328/1995 με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 189 του ν. 4764/2020.  
 
2. Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 22Δ του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι 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. 
 
3. Με το άρθρο 12 του ν.2328/1995, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 189 του ν. 4764/2020, 
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. 
 
Ειδικότερα θέματα που ρυθμίζονται αφορούν στην εγκυρότητα της έγγραφης εντολής και της 
συνοδευόμενης κατά περίπτωση εξουσιοδότησης, στον τρόπο έκδοσης των σχετικών τιμολογίων 
(συμπεριλαμβανομένων και των πιστωτικών τιμολογίων), στην παροχή επιβράβευσης, στον καθορισμό 
περιπτώσεων μη εξουσιοδοτημένων πωλήσεων διαφημιστικού χρόνου, κλπ. 
 
4. Σε περίπτωση που δεν έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που τίθενται με το άρθρο 12 του ν. 2328/1995, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 54Ζ του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ), το οποίο προστέθηκε με την 
παρ. 3 του άρθρου 189 του ν.4764/2020. 
 
5. Επίσης, με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 189 του ν. 4764/2020 προστέθηκε νέα 
περίπτωση ιστ' στο άρθρο 23 του Κ.Φ.Ε., με την οποία ορίζεται ότι δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα 
έσοδα τα χρηματικά ποσά ή άλλα ανταλλάγματα που τυχόν καταβλήθηκαν άμεσα ή έμμεσα για μη 
εξουσιοδοτημένη πώληση διαφημιστικού τηλεοπτικού χρόνου. 
 
6. Οι διατάξεις του άρθρου 22Δ και της περ. ιστ' του άρθρου 23 ΚΦΕ ισχύουν για διαφημιστικές δαπάνες 
που πραγματοποιούνται από την δημοσίευση του ν. 4764/2020, ήτοι από 23.12.2020 και μετά. 
Διευκρινίζεται ότι για δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν την 23.12.2020, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις 
του άρθρου 12 του ν.2328/1995, όπως ίσχυαν κατά περίπτωση. 
 
Άρθρο 22Γ 
Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης κατά τα φορολογικά έτη 2020 και 2021 
 
7. Με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4728/2020 προστέθηκε νέο άρθρο 22Γ στο ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), 
αναφορικά με την προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης κατά τα φορολογικά έτη 2020 και 2021. 
Με την υπόψη διάταξη δίνεται κίνητρο στις επιχειρήσεις να πραγματοποιούν δαπάνες διαφήμισης, με 
σκοπό την τόνωση της κατανάλωσης και ως εκ τούτου την ενίσχυση του εμπορίου, τις οποίες για τα 
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φορολογικά έτη 2020 και 2021 θα εκπίπτουν, υπό προϋποθέσεις, από τα ακαθάριστα έσοδα τους 
προσαυξημένες κατά ποσοστό 100% και 60%, αντίστοιχα. 
 
8. Πιο συγκεκριμένα, με την πιο πάνω διάταξη ορίζεται ότι η διαφημιστική δαπάνη που πραγματοποιεί 
επιχείρηση κατά τα φορολογικά έτη 2020 και 2021, κατά το μέρος που η εν λόγω δαπάνη αφορά: 
 
α) στην ανάρτηση σε χώρους που νόμιμα προορίζονται για υπαίθρια διαφήμιση, διαφημιστικών και 
χορηγικών μηνυμάτων ή επί πληρωμή δημοσιεύσεων ή 
 
β) στην αγορά χρόνου ή χώρου, με σκοπό τη μετάδοση ή καταχώριση δια των ακόλουθων Μέσων 
Ψυχαγωγίας:  
 
βα) της τηλεόρασης,  
ββ) του ραδιοφώνου,  
βγ) του κινηματογράφου,  
βδ) του διαδικτύου, 
βε) των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης και των λοιπών ψηφιακών μέσων και εργαλείων εφόσον η 
μετάδοση ή η καταχώριση στις υποπερ. βδ) και βε) πραγματοποιήθηκε από επιχείρηση που έχει 
καταχωρισθεί στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης του άρθρου 52 του ν. 
4339/2015 (Α' 133) και  
βστ) των εφημερίδων και περιοδικών, 
 
εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής της, 
προσαυξημένη κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) για το φορολογικό έτος 2020 και κατά εξήντα τοις 
εκατό (60%) για το φορολογικό έτος 2021 υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 
(i) η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης για το φορολογικό έτος 2020 ανέρχεται τουλάχιστον στο 
ισόποσο της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης στα 
οριζόμενα στις περ. α) και β) για το έτος 2019 και  
 
(ii) η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης για το φορολογικό έτος 2021 ανέρχεται τουλάχιστον στο εκατόν 
πέντε τοις εκατό (105%) του ποσού της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) 
διαφημιστικής δαπάνης στα οριζόμενα στις περ. α) και β) για το έτος 2019. 
 
Εφόσον η επιχείρηση βάσει σχετικών κανονιστικών πράξεων της διοίκησης έχει αναστείλει τη 
δραστηριότητά της ή επλήγη οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η 
ανωτέρω υπό στοιχείο (i) προϋπόθεση πληρούται εφόσον το ύψος της διαφημιστικής δαπάνης για το έτος 
2020 ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της προ εκδόσεως πιστωτικών 
τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης έτους 2019. 
 
9. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική 
δραστηριότητα, καθώς και τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, που πραγματοποιούν τις πιο πάνω 
δαπάνες, ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησης των βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά). 
 
Διευκρινίζεται ότι η προσαυξημένη έκπτωση επί των υπόψη δαπανών διενεργείται εξωλογιστικά με την 
υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στα έτη πραγματοποίησης των εν λόγω δαπανών. 
 
Αν προκύψουν ζημιές μετά από την αφαίρεση των ως άνω ποσοστών, αυτές μεταφέρονται με βάση το 
άρθρο 27 του Κ. Φ. Ε.. 
 
10. Όπως ρητά προκύπτει από τις πιο πάνω διατάξεις εκπίπτει προσαυξημένη σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 22Γ του ΚΦΕ η διαφημιστική δαπάνη αποκλειστικά κατά το μέρος που αφορά το 
κόστος διαφήμισης των περ. α' (ανάρτηση σε χώρους που νόμιμα προορίζονται για υπαίθρια διαφήμιση) 
και β' (αγορά χρόνου ή χώρου στα μέσα) του υπόψη άρθρου. Λοιπές δαπάνες διαφήμισης ή τυχόν 
παρεπόμενες δαπάνες/αμοιβές για υπηρεσίες που παρέχονται προς τις διαφημιζόμενες επιχειρήσεις δεν 
εμπίπτουν στις υπόψη διατάξεις. Σε περίπτωση που από τα σχετικά λογιστικά στοιχεία δεν προκύπτει 
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σαφώς το ποσό που αναλογεί στη διαφημιστική δαπάνη του άρθρου αυτού, ο φορολογούμενος οφείλει να 
τεκμηριώσει με κάθε πρόσφορο μέσο το ποσό της διαφημιστικής δαπάνης που εμπίπτει στη διάταξη αυτή. 
 
Ως δαπάνη διαφήμισης,για την εφαρμογή του άρθρου αυτού νοείται το ποσό που απομένει μετά την 
αφαίρεση τυχόν φόρων ή λοιπών επιβαρύνσεων. 
 
11. Περαιτέρω, η προϋπόθεση που τίθεται στην περ. β' του υπόψη άρθρου, με βάση την οποία η μετάδοση 
ή η καταχώριση στις υποπερ. βδ) και βε) πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από επιχείρηση που έχει 
καταχωρισθεί στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης του άρθρου 52 του ν. 
4339/2015 (Α' 133) αναφέρεται στις επιχειρήσεις που εν τέλει μεταδίδουν ή καταχωρούν τη διαφήμιση και 
όχι σε τυχόν επιχειρήσεις που μεσολαβούν μεταξύ του διαφημιζόμενου και των υπόψη επιχειρήσεων, όπως 
για παράδειγμα διαφημιστές ή διαφημιστικές επιχειρήσεις. 
 
Σε περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση που μεταδίδει ή καταχωρεί τη διαφήμιση καταχωρισθεί στο 
Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης του άρθρου 52 του ν.4339/2015 κατά τη 
διάρκεια του φορολογικού έτους της διαφημιζόμενης επιχείρησης, στις υπόψη διατάξεις εμπίπτουν μόνο οι 
δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την καταχώρησή της στο εν λόγω Μητρώο. 
 
12. Τα ανωτέρω αναφερόμενα στις παραγράφους 10 και 11 εφαρμόζονται και για τον προσδιορισμό των 
αντίστοιχων δαπανών φορολογικού έτους 2019 (για σκοπούς σύγκρισης με το έτος βάσης 2019). 
 
13. Επισημαίνεται ότι οι προϋποθέσεις (i) και (ii) των υπόψη διατάξεων εξετάζονται μεμονωμένα και δε 
χρειάζεται να πληρούνται αθροιστικά, καθόσον κάθε προϋπόθεση εφαρμόζεται ξεχωριστά για κάθε ένα έτος 
προκειμένου οι δαπάνες να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα κατά το έτος πραγματοποίησής τους. 
Επομένως, εάν μια επιχείρηση πληροί τις υπόψη προϋποθέσεις σε ένα εκ των δύο ετών, δικαιούται να 
εκπέσει τις δαπάνες διαφήμισης προσαυξημένες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22Γ στο έτος αυτό, 
ανεξάρτητα εάν στο άλλο έτος δεν δικαιούται την αντίστοιχη έκπτωση. 
 
14. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι για την πλήρωση των προϋποθέσεων (i) και (ii) συγκρίνεται η προ 
εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστική δαπάνη των περ. α' και β' του 
άρθρου 22Γ του ΚΦΕ του φορολογικού έτους 2019 (έτος βάσης) με την αντίστοιχη δαπάνη προ εκδόσεως 
πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021, αντίστοιχα. 
 
Οι προϋποθέσεις (i) και (ii) θέτουν ένα ελάχιστο όριο διαφημιστικών δαπανών προκειμένου για τη σύγκριση 
τους μεταξύ του έτους βάσης 2019 και των ετών 2020 και 2021. Πιο συγκεκριμένα, για το έτος 2020 οι 
υπόψη δαπάνες διαφήμισης θα πρέπει να είναι ίσες ή και μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες δαπάνες του 
έτους 2019, ενώ για το φορολογικό έτος 2021 θα πρέπει να είναι προσαυξημένες κατά 5% και άνω. 
 
15. Διευκρινίζεται ότι στις διατάξεις αυτές εμπίπτουν και οι επιχειρήσεις οι οποίες κατά το φορολογικό έτος 
2019 δεν διενήργησαν καμία αντίστοιχη δαπάνη διαφήμισης, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων 
που εμφανίζονται στο μητρώο ως ευρισκόμενες «σε αδράνεια»εντός του 2019 (για όλο ή μέρος του έτους) 
καθώς και των επιχειρήσεων οι οποίες έκαναν έναρξη εργασιών μετά την 1.1.2020. 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
 
16. Για παράδειγμα, ανώνυμη εταιρεία κατά τα έτη 2019 και 2020 λαμβάνει υπηρεσίες διαφήμισης από 
εταιρεία η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης του 
άρθρου 52 του ν.4339/2015 την 1.5.2020. Στο φορολογικό έτος που έληξε 31.12.2019 έλαβε τιμολόγια από 
την υπόψη εταιρεία αξίας 50.000€ και για το φορολογικό έτος 2020 έλαβε τιμολόγια αξίας 10.000€ από 
1.1.2020 έως 30.4.2020 και 40.000€ από 1.5.2020 έως 31.12.2020. Επομένως, στο φορολογικό έτος 2020 
δικαιούται να εκπέσει προσαυξημένη κατά 100% τη διαφημιστική δαπάνη των 40.000€, ήτοι συνολικά 
80.000€ (40.000€ βάσει λογιστικών στοιχείων και 40.000€ εξωλογιστικά), καθόσον πληρείται η 
προϋπόθεση (i) του άρθρου 22Γ, δεδομένου ότι η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης για το φορολογικό 
έτος 2019 θεωρείται μηδενική (υπηρεσία από εταιρεία μη καταχωρημένη στο Μητρώο). 
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17. Επισημαίνεται ότι τα πιο πάνω τελούν υπό την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων της περ. δ' της 
κατηγορίας Δ' της παρ.1 του άρθρου 15 του από 24.9/20.10.1958 Βασιλικού Διατάγματος, όπως 
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2880/2001, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν. 
 
Με τις διατάξεις αυτές ορίζεται ότι σε περίπτωση εκπρόθεσμης απόδοσης των οφειλόμενων τελών, οι 
σχετικές δαπάνες διαφήμισης δεν αναγνωρίζονται ως εκπεστέες από τα ακαθάριστα έσοδα κατά τις 
φορολογικές διατάξεις. Επομένως, οι δαπάνες διαφήμισης, οι οποίες υπάγονται στη συγκεκριμένη 
κατηγορία δεν εκπίπτουν στην περίπτωση εκπρόθεσμης απόδοσης των οφειλομένων τελών διαφήμισης, 
δηλαδή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (σχετ. 
ΠΟΛ.1113/2015) και ως εκ τούτου, δεν εφαρμόζονται ούτε οι διατάξεις του άρθρου 22Γ του Κ.Φ.Ε.. 
 
18. Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 22Γ θα πρέπει καταρχήν 
να πληρούνται για τις δαπάνες διαφήμισης των περιπτώσεων α' και β' του άρθρου αυτού, οι προϋποθέσεις 
έκπτωσης που ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 22 και 22Δ του Κ.Φ.Ε., του άρθρου 12 του ν. 
2328/1995 και λοιπών διατάξεων, όπως ισχύουν κάθε φορά, και πάντοτε με την επιφύλαξη των διατάξεων 
του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε. 
 
19. Αναφορικά με τον χρόνο έκπτωσης των δαπανών διαφήμισης, αυτές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα 
έσοδα κατά τον χρόνο πραγματοποίησής τους, ήτοι στο φορολογικό έτος το οποίο αυτές αφορούν. 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
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ΙΙ. ΚΦΔ (Ν. 4174/2013) 
 

Ε.2021/2021 
Παράταση των προθεσμιών άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής 
του άρθρου 63 ν.4174/2013 
 

Αθήνα, 27/01/2021  
 
Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, τόσο από 
φορολογούμενους όσο και από υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής: 
 
1. Σύμφωνα με το α' εδάφιο της παρ. 1 της με αριθμό Α.1273/2020 Κοινής Απόφασης του Υφυπουργού 
Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ B' 5597/21.12.2020), «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 9η Νοεμβρίου 2020 έως και την 31η Ιανουαρίου 2021 αναστέλλονται για εξήντα (60) 
ημέρες». 
 
2. Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, 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 9 Νοεμβρίου 
2020 έως και την 31 Ιανουαρίου 2021 παρατείνονται από τη λήξη τους για εξήντα (60) ημέρες. Ειδικά, 
διευκρινίζεται ότι οι προθεσμίες άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής που λήγουν 
την 30η ή την 31η Ιανουαρίου 2021, οι οποίες είναι μη εργάσιμες ημέρες (Σάββατο και Κυριακή), εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης του α' εδαφίου της παρ. 1 της με αριθμό Α.1273/2020 Κοινής Απόφασης 
του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και ομοίως παρατείνονται για εξήντα (60) 
ημέρες. 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

 

 

Ε.2028/2021 
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 56 του άρθρου 72 του 
ν.4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει, μετά την ψήφιση του άρθρου 78 του ν. 4764/2020 (Α' 
256), αναφορικά με ακύρωση προστίμων εκπρόθεσμης υποβολής καταστάσεων 
φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών για το ημερολογιακό έτος 2014, 
που υπεβλήθησαν από 21.1.2016 έως και 25.1.2016 
 

Αθήνα, 02/02/2021 
 
Μετά την έκδοση της εγκυκλίου Ε.2010/2021, με την οποία κοινοποιήθηκαν μεταξύ άλλων και οι διατάξεις 
του άρθρου 78 του κεφαλαίου Α' «Φορολογικές Ρυθμίσεις» του μέρους Β' του ν.4764/2020 (Α' 256) 
«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 
με αφορμή ερωτήματα σχετικά με το παραπάνω θέμα, παρέχονται οι κάτωθι διευκρινίσεις: 
 
1. Πράξεις επιβολής προστίμου, που έχουν εκδοθεί και αφορούν εκπρόθεσμη υποβολή καταστάσεων 
φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών για το ημερολογιακό έτος 2014, κατά το χρονικό 
διάστημα από 21.1.2016 έως και 25.1.2016, ακυρώνονται, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 56 του 
άρθρου 72 του ν. 4174/2013 (Α' 170), οι οποίες προστέθηκαν με το άρθρο 78 του ν. 4764/2020 (Α' 256). 
 
2. Κατ' εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του ελεγκτικού κέντρου που 
εξέδωσε την προαναφερόμενη πράξη επιβολής προστίμου ή σε περιπτώσεις κατάργησης ή αναστολής 
λειτουργίας της Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας υποδοχής, ακυρώνει την εν λόγω 
πράξη, οίκοθεν ή έπειτα από σχετική αίτηση του φορολογούμενου σε περίπτωση που τα ως άνω πρόστιμα 
έχουν επιβληθεί κατόπιν έκδοσης εντολής ελέγχου ορθής τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων, 
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εκδίδοντας σχετική απόφαση, ανεξαρτήτως υποβολής ή μη από τον φορολογούμενο ενδικοφανούς 
προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή προσφυγής του στα Διοικητικά Δικαστήρια 
κατόπιν απόρριψης της ως άνω ενδικοφανούς προσφυγής του και αποστέλλει σχετική ενημέρωση στη 
θυρίδα του στην προσωποποιημένη πληροφόρηση περί της ακύρωσης του προστίμου. Τυχόν 
καταβληθέντα ποσά, αφού συμψηφισθούν με βεβαιωμένες οφειλές, επιστρέφονται. 
 
3. Σε περίπτωση που εκκρεμεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, ο 
Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του ελεγκτικού κέντρου, ο οποίος ακύρωσε την πράξη επιβολής προστίμου, 
ενημερώνει σχετικά την εν λόγω Υπηρεσία και η ενδικοφανής προσφυγή δεν εξετάζεται. 
 
4 Σε περίπτωση που εκκρεμεί προσφυγή του φορολογούμενου ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, ο 
Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του ελεγκτικού κέντρου, ο οποίος ακύρωσε την πράξη επιβολής προστίμου, 
ενημερώνει σχετικά τα εν λόγω Δικαστήρια προς εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 142§1 του ν. 
2717/1999 (Κωδ. Διοικ. Δικ.). 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
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ΙΙΙ. ΦΠΑ (Ν. 2859/2000) 
 

Ε.2008/2021 
Κοινοποίηση και παροχή οδηγιών εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 39 του 
ν.4753/2020 (ΦΕΚ 227 A', 18.11.2020), του άρθρου 64 του ν.4758/2020 (ΦΕΚ 242Α', 
04.12.2020) και του άρθρου 75 του ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256 Α) αναφορικά με τη παράταση 
εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ έξι τοις εκατό (6%) σε συγκεκριμένα αγαθά 
που συνδέονται με την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, με τη 
μείωση συντελεστή ΦΠΑ σε παρασκευάσματα διατροφής της ΔΚ 2106 και της μουστάρδας 
ΔΚ 2103 και την υπαγωγή ειδών για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία στον μειωμένο 
συντελεστή Φ.Π.Α., αντίστοιχα 
 

Αθήνα, 11/01/2021 
 
Σχετ: 1) Η αριθ. πρωτ. Ε.2038/23-03-2020, εγκύκλιος Διοικητή ΑΑΔΕ, κοινοποίηση των διατάξεων του Α' 
μέρους του άρθρου πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 68 20-3-20) 
αναφορικά με τη μείωση συντελεστών ΦΠΑ για είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας 
2) Η αριθ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Ε 1045494 ΕΞ 21-04-2020, κοινοποίηση του άρθρου 1 του νόμου 4683/2020 (Α' 
83) με τις διατάξεις του οποίου κυρώθηκε η από 20.3.2020 Π.Ν.Π 
 
Α. Όσον αφορά το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας 
 
1) Με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4758/2020 αντικαθίσταται η παράγραφος 28 του Παραρτήματος ΙΙΙ 
του ν.2859/2000. 
 
- Με την νέα παράγραφο προστίθενται ορισμένα προϊόντα και παρασκευάσματα διατροφής της ΔΚ 2106 
καθώς και η μουστάρδα (παρασκευασμένη) της Δ.Κ. 2103 στην παράγραφο 28, του Μέρους Α «Αγαθά» 
του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν.2859/2000 ώστε να υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13%), με στόχο 
τον εξορθολογισμό ως προς την εφαρμογή του συντελεστή Φ.Π.Α. Σημειώνεται ότι παραμένουν στον 
κανονικό συντελεστή ΦΠΑ εικοσιτέσσερα τοις εκατό (24%) τα συμπληρώματα διατροφής σε οποιαδήποτε 
μορφή και αν παρουσιάζονται και τα σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα, άλλα από εκείνα που γίνονται 
με βάση ευώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών, της ΔΚ ΕΧ2106. 
 
Στο σημείο Β.1α την παρούσας εγκυκλίου γίνεται αναφορά στα προϊόντα που κατατάσσονται δασμολογικά 
στην ΔΚ 2106 και υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% του Κώδικα ΦΠΑ ν.2859/2000. 
 
Στο σημείο Β.1α την παρούσας εγκυκλίου γίνεται ενδεικτική αναφορά στα είδη που κατατάσσονται στην ΔΚ 
2106 και υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% του Κώδικα Φ.Π.Α. 
 
- Ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ είναι η 4η Δεκεμβρίου 2020, ημερομηνία 
δημοσίευσης του νόμου 4758/2020. 
 
2) Με τις διατάξεις του άρθρου 39, του νόμου 4753/2020 αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 
πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68 Α'), η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο 1 του ν.4683/2020 (ΦΕΚ 83 Α' ). 
 
Με την νέα παράγραφο παρατείνεται έως και 30.4.2021 η εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ έξι 
τοις εκατό ( 6%) της παραγράφου 50 του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (κυρ. με ν. 2859/2000), η 
οποία είχε προστεθεί με το άρθρο πρώτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68 
Α') και εφαρμόζονταν για το χρονικό διάστημα από 20.03.2020 έως και 31.12.2020. 
 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 50 είχαν υπαχθεί σε συντελεστή ΦΠΑ 6% τα απαραίτητα αγαθά για την 
αντιμετώπιση του COVID 19 και τη αποφυγή της διασποράς του (μάσκες και γάντια των ΔΚ ΕΧ3926, 
ΕΧ4015, ΕΧ4818 ΕΧ6307), σαπούνι και παρασκευάσματα (ΔΚ ΕΧ 3401 και ΕΧ3402), αντισηπτικά 
διαλύματα, αντισηπτικά μαντηλάκια και άλλα αντισηπτικά παρασκευάσματα (των ΔΚ ΕΧ3307, ΔΚ ΕΧ3401, 
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ΔΚ ΕΧ2828, ΕΧ3402 και ΔΚ 3808 και ΕΧ 3824), Αιθυλική αλκοόλη μετουσιωμένη (ΔΚ ΕΧ2207) και καθαρή 
αιθυλική αλκοόλη (ΔΚ ΕΧ2207). 
 
Σημειώνεται ότι οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τις αριθ. πρωτ. Ε.2038/23-03-2020 και την Ε.2152/25-09-
2020, εγκύκλιους Διοικητή ΑΑΔΕ, για την κοινοποίηση των διατάξεων του Α' μέρους της ΠΝΠ 20/03/2020 
(ΦΕΚ Α 68), και την παροχή πρόσθετων οδηγιών, αντίστοιχα, συνεχίζουν να ισχύουν, πλην της 
αναφερόμενης σε αυτή λήξης της διάρκειας εφαρμογής (31.12.2020), η οποία με τον ν. 4753/2020 (ΦΕΚ 
227 Α), ορίζεται σε 30.4.2021. 
 
3) Με τις διατάξεις του άρθρου 75 του νόμου 4764/2020 τροποποιείται το Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ ( 
κυρ. με ν. 2859/2000)και αντικαθίστανται οι παράγραφοι 45, 46 και 47 του ιδίου Παραρτήματος. 
 
- Με την αντικατάσταση αυτή επέρχονται οι ακόλουθες μεταβολές: 
 
α) τα προϊόντα που προορίζονται για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία όρασης που υπάγονταν σε 
συντελεστή 13% μετατίθενται σε συντελεστή ΦΠΑ 6%. 
 
β) οι ταινίες μέτρησης σακχάρου, το σύστημα φωτεινής ειδοποίησης και ο δέκτης φωτεινών σημάτων που 
προορίζονται για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία μετατίθενται από το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 
13%, στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6%. 
 
- Ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των ανωτέρω είναι η 23η Δεκεμβρίου 2020, ημερομηνία δημοσίευσης του 
νόμου 4764/2020. 
 
Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
 
Η δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων 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.). 
 
Ειδικότερα σε ότι αφορά τα παρασκευάσματα διατροφής της κλάσης 2106 θα πρέπει να τονιστεί ιδιαιτέρως 
ότι η συγκεκριμένη κλάση θεωρείται υπολειμματική για το Δασμολόγιο, πράγμα που σημαίνει ότι σε αυτήν 
κατατάσσονται χιλιάδες εμπορεύματα που δεν είναι δυνατόν να καταταγούν σε άλλη κλάση του 
Δασμολογίου. Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια οι κάτωθι παρασχόμενες περιγραφές να είναι ενδεικτικές 
και να απαιτείται, για πλήθος από τα προϊόντα της κλάσης 2106, η κατά περίπτωση (case by case) εξέτασή 
τους για τον ακριβή προσδιορισμό της δασμολογικής κλάσης τους. 
 
1.α. Εφόσον δεν περιλαμβάνονται σε άλλες κλάσεις της Ονοματολογίας, η κλάση 2106 ενδεικτικά 
περιλαμβάνει: 
 
(Α) Τα παρασκευάσματα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν, είτε απευθείας ως έχουν είτε κατόπιν 
επεξεργασίας (όπως το ψήσιμο, η διάλυση ή το βράσιμο στο νερό ή στο γάλα κ.λπ.), για τη διατροφή του 
ανθρώπου. 
 
(Β) Τα παρασκευάσματα που αποτελούνται πλήρως ή μερικώς από προϊόντα διατροφής, τα οποία 
χρησιμοποιούνται στην παρασκευή ποτών ή παρασκευασμάτων διατροφής για τη διατροφή του ανθρώπου. 
Η κλάση περιλαμβάνει παρασκευάσματα που αποτελούνται από μίγματα χημικών ουσιών (οργανικά οξέα, 
άλατα ασβεστίου κ.λπ.) με προϊόντα διατροφής (αλεύρι, ζάχαρη, γάλα σε σκόνη κ.λπ.), τα οποία 
προορίζονται να ενσωματωθούν σε παρασκευάσματα διατροφής, είτε ως συστατικά αυτών είτε για τη 
βελτίωση ορισμένων από τα χαρακτηριστικά τους (εμφάνιση, διατήρηση ποιότητας κ.λπ.) (βλ. τις Γενικές 
Παρατηρήσεις του Κεφαλαίου 38). 
 
Ειδικότερα, στην κλάση 2106 περιλαμβάνονται και επιβαρύνονται με χαμηλό ΦΠΑ, μεταξύ άλλων, τα 
κάτωθι προϊόντα, υπό τη βασική προϋπόθεση ότι δεν χαρακτηρίζονται ως συμπληρώματα διατροφής: 
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(1) Οι σκόνες για την παρασκευή πουτίγκας, ζελέ, παγωτών και παρόμοιων παρασκευασμάτων, έστω και 
με την προσθήκη γλυκαντικών ουσιών. 
 
(2) Οι αρωματισμένες σκόνες για την παρασκευή ποτών, έστω και με την προσθήκη γλυκαντικών ουσιών, 
με βάση το διττανθρακικό νάτριο και τη γλυκυρριζίνη ή το εκχύλισμα γλυκόριζας (τα οποία διατίθενται ως 
«σκόνη κακάο»). 
 
(3) Τα παρασκευάσματα με βάση το βούτυρο ή άλλα λίπη ή έλαια που προέρχονται από το γάλα και 
χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, στα προϊόντα αρτοποιίας. 
 
(4) Οι πολτοί με βάση τη ζάχαρη, που περιέχουν πρόσθετες λιπαρές ουσίες σε σχετικά μεγάλη αναλογία 
και, μερικές φορές, γάλα ή φουντούκια που δεν είναι κατάλληλα να μεταποιηθούν απευθείας σε ζαχαρώδη 
προϊόντα αλλά χρησιμοποιούνται για το γέμισμα ή τη διακόσμηση π.χ. σοκολάτας, πτιφούρ, τούρτας, κέικ, 
κ.λπ. 
 
(5) Το φυσικό μέλι που είναι εμπλουτισμένο με βασιλικό πολτό. 
 
(6) Τα προϊόντα υδρόλυσης πρωτεϊνών, που αποτελούνται κυρίως από ένα μίγμα αμινοξέων και 
χλωριούχου νατρίου και χρησιμοποιούνται στα παρασκευάσματα διατροφής (π.χ. για να προσδώσουν 
γεύση). Τα συμπυκνώματα πρωτεϊνών που λαμβάνονται με αφαίρεση ορισμένων συστατικών 
απελαιωμένων σογιάλευρων και χρησιμοποιούνται για τον εμπλουτισμό σε πρωτεΐνες των 
παρασκευασμάτων διατροφής. Τα σογιάλευρα και άλλες πρωτεϊνικές ουσίες ειδικής πλοκής (textured). 
Ωστόσο, από την κλάση εξαιρούνται τα απελαιωμένα σογιάλευρα που δεν είναι ειδικής πλοκής (textured), 
έστω και αν προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου (κλάση 23.04), και τα απομονώματα πρωτεϊνών 
(κλάση 35.04). 
 
(7) Τα βρώσιμα δισκία με βάση φυσικά ή τεχνητά αρώματα (π.χ. βανιλλίνη). 
 
(8) Τα γλυκά, οι τσίχλες και παρόμοια είδη (κυρίως για διαβητικούς) που περιέχουν συνθετικούς 
γλυκαντικούς παράγοντες (π.χ. σορβιτόλη) αντί για ζάχαρη. Επισημαίνεται ότι οι τσίχλες με ζάχαρη 
υπάγονται στη Δ.Κ. 1704 (συντελεστής ΦΠΑ 13%). 
 
(9) Τα παρασκευάσματα (π.χ. δισκία) που αποτελούνται από ζαχαρίνη και ένα προϊόν διατροφής, όπως 
είναι η λακτόζη, και χρησιμοποιούνται για γλυκαντικούς σκοπούς. 
 
(10) Οι αυτολύτες ζύμης και άλλα εκχυλίσματα ζύμης, τα οποία είναι προϊόντα που λαμβάνονται από την 
υδρόλυση της ζύμης. Τα προϊόντα αυτά δεν μπορούν να προκαλέσουν ζύμωση και διαθέτουν υψηλή 
πρωτεϊνική αξία. Χρησιμοποιούνται κυρίως στη βιομηχανία προϊόντων διατροφής (π.χ. για την παρασκευή 
ορισμένων καρυκευμάτων). 
 
(11) Τα παρασκευάσματα για την παρασκευή λεμονάδων και άλλων ποτών, που αποτελούνται, π.χ. από: 
 
- σιρόπια, αρωματισμένα ή χρωματισμένα, τα οποία είναι ζαχαρώδη διαλύματα στα οποία έχουν προστεθεί 
φυσικές ή τεχνητές ουσίες που τους προσδίδουν τη γεύση ορισμένων φρούτων ή φυτών (σμέουρα, 
φραγκοστάφυλα, λεμόνια, μέντα κ.λπ.), έστω και με προσθήκη κιτρικού οξέος ή συντηρητικών. 
 
- σιρόπι στο οποίο έχει προστεθεί για τον αρωματισμό του ένα σύνθετο παρασκεύασμα της παρούσας 
κλάσης και το οποίο περιέχει, κυρίως, είτε εκχύλισμα κόλας και κιτρικού οξέος, χρωματισμένο με 
καραμελοποιημένη ζάχαρη, είτε κιτρικό οξύ και αιθέρια έλαια φρούτων (π.χ. λεμονιού ή πορτοκαλιού). 
 
- σιρόπι στο οποίο έχουν προστεθεί για αρωματισμό χυμοί φρούτων, οι οποίοι έχουν τροποποιηθεί με την 
προσθήκη συστατικών (κιτρικό οξύ, αιθέρια έλαια που έχουν εξαχθεί από τα φρούτα κ.λπ.) σε τέτοιες 
ποσότητες, ώστε η ισορροπία των συστατικών των χυμών φρούτων, όπως αυτά απαντούν στον φυσικό 
χυμό, να έχει προφανώς διαταραχθεί. 
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- συμπυκνωμένο χυμό φρούτων με την προσθήκη κιτρικού οξέος (σε τέτοια αναλογία που να του προσδίδει 
μια συνολική περιεκτικότητα σε οξύ σαφώς ανώτερη από εκείνη του φυσικού χυμού), αιθερίων ελαίων 
φρούτων, τεχνητών γλυκαντικών κ.λπ. 
 
Τα παρασκευάσματα αυτά προορίζονται να καταναλωθούν ως ποτά μετά από απλή διάλυσή τους με νερό 
ή κατόπιν περαιτέρω επεξεργασίας. Ορισμένα παρασκευάσματα του είδους αυτού προορίζονται για 
προσθήκη σε άλλα παρασκευάσματα διατροφής. 
 
(12) Τα μίγματα εκχυλίσματος ginseng (ιαπωνικής κάνναβης) με άλλα συστατικά (π.χ. λακτόζη ή γλυκόζη), 
που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή «ποτού» ή «τσαγιού ginseng». 
 
(13) Τα προϊόντα που αποτελούνται από ένα μίγμα φυτών ή μερών φυτών (στα οποία περιλαμβάνονται οι 
σπόροι και οι καρποί) διαφορετικών ειδών ή που αποτελούνται από φυτά ή μέρη φυτών (στα οποία 
περιλαμβάνονται οι σπόροι και οι καρποί) ενός μόνο είδους ή διαφορετικών ειδών, αναμιγμένων με άλλες 
ουσίες, όπως είναι ένα ή περισσότερα φυτικά εκχυλίσματα, τα οποία δεν καταναλώνονται ως τέτοια, αλλά 
είναι του είδους που χρησιμοποιείται για την παρασκευή φυτικών εκχυλισμάτων ή φυτικών «τσαγιών» [π.χ. 
εκείνων που έχουν υπακτικές, καθαρκτικές, διουρητικές ή αναφυσώδεις (ανακούφιση από μετεωρισμό ή 
αέρια) ιδιότητες], περιλαμβανομένων και των προϊόντων για τα οποία πιστεύεται ότι προσφέρουν 
ανακούφιση από ασθένειες ή συμβάλουν στη διατήρηση της καλής κατάστασης του οργανισμού και της 
υγείας. Αντίθετα τα φυτά και τα μέρη φυτών (περιλαμβανομένων των σπόρων και των καρπών ) ενός 
μοναδικού είδους (πχ φασκόμηλο, τσάι του βουνού, χαμομήλι κλπ) που συσκευάζονται (π.χ. σε φακελάκια) 
για την Παρασκευή εκχυλισμάτων βοτάνων ή βοτανικών «τσαγιών» υπάγονται στη Δ.Κ. 1211. 
 
(14) Τα μίγματα φυτών, μερών φυτών, σπόρων ή καρπών (ολόκληρων, κομμένων, θρυμματισμένων, 
αλεσμένων ή σε σκόνη) των ειδών που εμπίπτουν σε διαφορετικά Κεφάλαια (π.χ. στα Κεφάλαια 7, 9, 11, 
12) ή των διαφορετικών ειδών που εμπίπτουν στην κλάση 12.11, τα οποία δεν καταναλώνονται ως τέτοια, 
αλλά είναι του είδους που χρησιμοποιείται είτε απευθείας για τον αρωματισμό ποτών, είτε για την 
παρασκευή εκχυλισμάτων για την παραγωγή ποτών. 
 
(15) Τα υποκατάστατα τυριών και άλλων γαλακτοκομικών, τα οποία είναι παρασκευασμένα κυρίως από 
άμυλα και φυτικά έλαια (ποσοστό ελαίων που κυμαίνεται περίπου από 20% έως 24%), με ελάχιστα ή 
καθόλου συστατικά ζωικής προέλευσης. Τα προϊόντα αυτά παρουσιάζονται με διάφορες μορφές, όπως π.χ. 
σε μπλοκ, κομμένα σε φέτες για χρήση σε τοστ, τριμμένα κ.λπ. και διατίθενται συνήθως ως κατάλληλα για 
νηστεία και vegetarian ή vegan διατροφή και με τη δήλωση ότι δεν περιέχουν σόγια, trans λιπαρά, γλουτένη 
ή λακτόζη. Παράδειγμα τέτοιου προϊόντος μπορεί να φέρει την εξής σύνθεση: νερό, μη- υδρογωνομένο 
καρυδέλαιο, τροποποιημένο άμυλο πατάτας, τροποποιημένο άμυλο ταπιόκας, αλάτι, φυτικό άρωμα, 
σορβικό κάλιο (συντηρητικό) και β-καροτένιο (χρωστική ουσία). 
 
16) Τα φυτικά μπιφτέκια (π.χ. με λαχανικά, τόφου κ.λπ.) και παρόμοια είδη διατροφής. 
 
1. β. Τα εν λόγω προϊόντα σύμφωνα με το άρθρο 21 σε συνδυασμό με την παράγραφο 28 του 
Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ ( ν.2859/2000) υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%. 
 
2. α. Στην κλάση 2106 επίσης περιλαμβάνονται, σύμφωνα με το κοινό Δασμολόγιο τα κάτωθι προϊόντα: 
 
1) Τα παρασκευάσματα που αναφέρονται συχνά ως «συμπληρώματα διατροφής», με βάση εκχυλίσματα 
φυτών, συμπυκνώματα φρούτων, μέλι, φρουκτόζη κ.λπ., με προσθήκη βιταμινών και, ενίοτε, πολύ μικρών 
ποσοτήτων ενώσεων του σιδήρου. Τα παρασκευάσματα αυτά παρουσιάζονται συχνά σε συσκευασίες με 
την ένδειξη ότι προορίζονται για τη διατήρηση της καλής κατάστασης του οργανισμού και της υγείας. Τα 
«συμπληρώματα διατροφής» είναι γενικά τρόφιμα που διατίθενται με σκοπό τη συμπλήρωση της συνήθους 
δίαιτας (π.χ. σε αθλητές, σε άτομα που παρουσιάζουν έλλειψη μιας βιταμίνης κ.λπ.), τα οποία αποτελούν 
συμπυκνωμένες πηγές θρεπτικών συστατικών (π.χ. βιταμίνες ή ανόργανα στοιχεία) ή άλλων ουσιών με 
θρεπτικές ή φυσιολογικές επιδράσεις, μεμονωμένων ή σε συνδυασμό, και τα οποία διατίθενται στο εμπόριο 
σε δοσιμετρικές μορφές, ήτοι μορφές παρουσίασης όπως, κάψουλες, παστίλιες, δισκία, χάπια και άλλες 
παρόμοιες μορφές, καθώς και φακελάκια σκόνης, φύσιγγες υγρού προϊόντος, φιαλίδια με σταγονόμετρο, 
πλαστικούς περιέκτες και άλλες παρόμοιες μορφές υγρών και κόνεων. 
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Παρόμοια παρασκευάσματα, ωστόσο, που προορίζονται για την πρόληψη ή την θεραπεία ασθενειών ή 
παθήσεων εξαιρούνται (κλάσεις 30.03 ή 30.04). 
 
Για διευκόλυνσή σας και καθαρά βοηθητικά ως προς τον προσδιορισμό των συμπληρωμάτων διατροφής, 
σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να συμβουλεύεστε την Οδηγία 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου. Τονίζεται ότι η συγκεκριμένη Οδηγία, όπως και κάθε άλλη νομοθεσία (εσωτερική ή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης), δεν είναι δεσμευτική ως προς τη δασμολογική κατάταξη, καθώς η τελευταία 
πραγματοποιείται μόνο με βάση το νομικό κείμενο του Δασμολογίου και των σχετικών Επεξηγηματικών 
Σημειώσεων αυτού. 
 
(2) Τα σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα που δεν βασίζονται σε ευώδεις ουσίες, των τύπων που 
χρησιμοποιούνται για την παρασκευή διαφόρων ποτών. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να λαμβάνονται 
αναμιγνύοντας φυτικά εκχυλίσματα της κλάσης 13.02 (π.χ. γλυκόριζας, λυκίσκου κ.λπ.) με γαλακτικό οξύ, 
τρυγικό οξύ, κιτρικό οξύ, φωσφορικό οξύ, συντηρητικά, προϊόντα ενεργούντα επί της επιφανειακής τάσης, 
χυμούς φρούτων κ.λπ. Τα παρασκευάσματα αυτά περιέχουν (εν όλω ή εν μέρει) τα γευστικά συστατικά που 
χαρακτηρίζουν ένα συγκεκριμένο ποτό. Ως εκ τούτου, το εν λόγω ποτό μπορεί συνήθως να ληφθεί με απλή 
διάλυση του παρασκευάσματος με νερό, κρασί ή αλκοόλη, με ή χωρίς την προσθήκη, για παράδειγμα, 
ζάχαρης ή αέριου διοξειδίου του άνθρακα. Ορισμένα από τα προϊόντα αυτά είναι ειδικά παρασκευασμένα 
για οικιακή χρήση. Χρησιμοποιούνται επίσης ευρέως στη βιομηχανία, με σκοπό την αποφυγή της 
ανεπιθύμητης μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων νερού, αλκοόλης κ.λπ. Σύμφωνα με τον τρόπο που 
παρουσιάζονται, τα παρασκευάσματα αυτά δεν προορίζονται για κατανάλωση ως ποτά και επομένως 
μπορούν να διαχωριστούν από τα ποτά του Κεφαλαίου 22. 
 
2.β. Τα προϊόντα της παραγράφου 2α, υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24% καθώς εξαιρούνται 
από το πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 28 του παραρτήματος ΙΙΙ του κώδικα ΦΠΑ. 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

 

 

Ε.2011/2021 
Παροχή οδηγιών για τη φορολογική μεταχείριση από πλευράς Φ.Π.Α. των συναλλαγών με 
το Ηνωμένο Βασίλειο λόγω της αποχώρησής του από την Ε.Ε. και ενόψει της λήξης της 
μεταβατικής περιόδου την 31.12.2020 
 

Αθήνα, 14/01/2021  
 
1. Γενικά 
 
Το Ηνωμένο Βασίλειο (εφεξής ΗΒ) έπαψε να αποτελεί κράτος μέλος (εφεξής κ-μ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(εφεξής ΕΕ) την 31.1.2020 και έκτοτε ίσχυε μεταβατική περίοδος, η οποία προβλεπόταν στα άρθρα 126 
έως 132 της Συμφωνίας Αποχώρησης1 του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας 
Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (εφεξής 
Συμφωνία Αποχώρησης). Η μεταβατική περίοδος διήρκεσε έως την 31.12.2020, δεδομένου ότι το ΗΒ είχε 
αποφασίσει να μην επεκτείνει τη διάρκειά της. 
 
Σύμφωνα με τη Συμφωνία Αποχώρησης, μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, ήτοι από την 1η 
Ιανουαρίου 2021 κι εφεξής, η νομοθεσία της ΕΕ παύει να εφαρμόζεται στο ΗΒ. 
 
Ωστόσο, στη Συμφωνία Αποχώρησης του ΗΒ έχει προβλεφθεί ως αναπόσπαστο κομμάτι της το 
Πρωτόκολλο σχετικά με την Ιρλανδία/Β. Ιρλανδία (εφεξής πρωτόκολλο). Σύμφωνα με το πρωτόκολλο αυτό 
για διάρκεια 4 ετών μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου η Βόρεια Ιρλανδία θα εξακολουθήσει να 
υπάγεται στη νομοθεσία της ΕΕ για τον ΦΠΑ όσον αφορά τα αγαθά, με σκοπό την αποφυγή δημιουργίας 
«σκληρών συνόρων» μεταξύ Ιρλανδίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Αντίθετα, όσον αφορά την παροχή 
υπηρεσιών, η Βόρεια Ιρλανδία μαζί με το υπόλοιπο ΗΒ θα θεωρείται ότι βρίσκονται εκτός ΕΕ, και άρα οι 
σχετικές συναλλαγές θα αντιμετωπίζονται όπως οι αντίστοιχες με τρίτες χώρες. 
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Προς τον σκοπό αυτό και προκειμένου να λειτουργήσει σωστά το σύστημα ΦΠΑ της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή εισηγήθηκε την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ για τον ΦΠΑ, όσον αφορά τον 
προσδιορισμό με το πρόθεμα «XI» των υποκειμένων στον φόρο στη Βόρεια Ιρλανδία που διενεργούν 
παραδόσεις αγαθών, ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών και ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών. Με τον 
τρόπο αυτό, οι τελευταίοι θα διαθέτουν χωριστό ΑΦΜ/ΦΠΑ με το πρόθεμα «XI», ο οποίος θα χορηγείται 
σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ και θα πρέπει να διαφέρει από τους ΑΦΜ/ΦΠΑ του ΗΒ με πρόθεμα τους 
χαρακτήρες «GB» και οι οποίοι θα χορηγούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία του ΗΒ. Αναφορικά με την 
ταυτοποίηση υποκείμενων στη Β. Ιρλανδία με το πρόθεμα «XI», δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα 
της ΕΕ η Οδηγία του Συμβουλίου (ΕΕ) 2020/1756 της 20ης Νοεμβρίου 2020. 
 
2. Κανόνες ΦΠΑ όσον αφορά τις διασυνοριακές παραδόσεις αγαθών με το ΗΒ2 
 
Δεδομένου ότι μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, ήτοι από την 1η Ιανουαρίου 2021, οι κανόνες της ΕΕ 
στον τομέα του ΦΠΑ, και ιδίως η Οδηγία ΦΠΑ παύουν να ισχύουν ως προς το ΗΒ, η παράδοση και η 
μεταφορά αγαθών μεταξύ ΕΕ και ΗΒ υπόκειται στους κανόνες ΦΠΑ για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές. 
 
Συνεπώς, κατά την εισαγωγή αγαθών από το HB στην ΕΕ θα οφείλεται ΦΠΑ, με βάση τον συντελεστή ΦΠΑ 
που εφαρμόζεται για τις παραδόσεις των ίδιων αγαθών εντός ΕΕ. Ο ΦΠΑ θα καταβάλλεται στις τελωνειακές 
αρχές κατά τον χρόνο της εισαγωγής. 
 
Όσον αφορά το τελωνειακό καθεστώς εξαγωγής, αυτό θα είναι υποχρεωτικό για τα ενωσιακά αγαθά που 
εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ, με προορισμό το ΗΒ. 
 
Τα αγαθά που θα εξάγονται προς το ΗΒ θα απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ. Ο προμηθευτής των 
εξαγόμενων αγαθών θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι τα εν λόγω αγαθά έχουν διακινηθεί εκτός 
ΕΕ. 
 
2.1. Ειδικές περιπτώσεις 
 
2.1.1. Αποστολή ή μεταφορά αγαθών μεταξύ ΕΕ και ΗΒ, που ξεκίνησε πριν την λήξη της 
μεταβατικής περιόδου αλλά έληξε μετά από αυτήν. 
 
Η αποστολή ή η μεταφορά αγαθών από το ΗΒ στο έδαφος κ-μ (ή αντιστρόφως) μπορεί να ξεκινήσει πριν τη 
λήξη της μεταβατικής περιόδου, αλλά να ολοκληρωθεί μετά από αυτή. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 51, παράγραφος 1 της Συμφωνίας Αποχώρησης ΕΕ με το ΗΒ, οι εν λόγω 
συναλλαγές θα εξακολουθούν να θεωρούνται, για σκοπούς ΦΠΑ, ως ενδοενωσιακές συναλλαγές και όχι 
εισαγωγές/εξαγωγές. 
 
Φυσικά, μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (31.12.2020), οι εν λόγω - εν εξελίξει -διακινήσεις αγαθών 
θα πρέπει να παρουσιάζονται πλέον στο τελωνείο, στα σύνορα της ΕΕ και του ΗΒ. Οι τελωνειακές αρχές 
μπορούν να ζητήσουν από τον εισαγωγέα να αποδείξει, με κάποιο έγγραφο μεταφοράς, ή οποιοδήποτε 
άλλο έγγραφο ότι η αποστολή ή η μεταφορά ξεκίνησε πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. 
 
Οι σχετικές δηλωτικές υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις ΦΠΑ (πχ. η υποβολή 
ανακεφαλαιωτικού πίνακα) εξακολουθούν να ισχύουν. 
 
Παράδειγμα 1 
 
Ελληνική επιχείρηση αποστέλλει σε επιχείρηση με έδρα το ΗΒ αγαθά αξίας 2.000 Ευρώ, έχοντας και τα 
σχετικά αποδεικτικά έγγραφα (CMR κλπ), στις 30.12.2020, και εφόσον ελέγχει τον ΑΦΜ/ΦΠΑ VIES της 
εκδίδει και το σχετικό παραστατικό, χωρίς ΦΠΑ. Τα εν λόγω αγαθά φτάνουν στο ΗΒ στις 2.1.2021, 
συνεπώς - ως προερχόμενα από την Ελλάδα - πρέπει να υποστούν τις σχετικές τελωνειακές διαδικασίες. Ο 
εισαγωγέας στο ΗΒ θα πρέπει να αποδείξει, με το CMR και το τιμολόγιο, ότι η μεταφορά έλαβε χώρα πριν 
τις 31.12.2020. 
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Εν συνεχεία, η ελληνική επιχείρηση θα αναφέρει στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα παραδόσεων Φ4 την εν 
λόγω συναλλαγή που είχε με την επιχείρηση με έδρα το ΗΒ 
 
2.1.2. Επανεισαγωγή αγαθών μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου 
 
Σύμφωνα με τη Συμφωνία Αποχώρησης, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του υποκείμενου στον φόρο 
εξακολουθούν να ισχύουν όταν η συναλλαγή μεταξύ ΗΒ και ΕΕ έλαβε χώρα πριν από τη λήξη της 
μεταβατικής περιόδου. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1, περίπτωση α) του Κώδικα 
ΦΠΑ προβλέπεται απαλλαγή από τον ΦΠΑ για την επανεισαγωγή αγαθών, από το πρόσωπο που τα 
εξήγαγε. 
 
Συνεπώς, σε περίπτωση που είχαν μεταφερθεί ή αποσταλεί αγαθά στο ΗΒ από ένα κ-μ πριν τις 31.12.2020 
και επιστρέφονται στην ίδια κατάσταση από το ΗΒ στο εν λόγω κ-μ μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, 
οι εν λόγω διακινήσεις θεωρούνται ως επανεισαγωγές και σύμφωνα με το προαναφερθέν άρθρο η 
εισαγωγή απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ. 
 
3. Κανόνες ΦΠΑ όσον αφορά τις διασυνοριακές παραδόσεις αγαθών στην Βόρεια Ιρλανδία 
 
3.1. Γενικά 
 
α. Εφαρμοστέοι Κανόνες σχετικά με τον ΦΠΑ στην Βόρεια Ιρλανδία μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου 
(31.12.2020). 
 
Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, ισχύουν τα κάτωθι: 
 
• συναλλαγές που αφορούν διακίνηση αγαθών μεταξύ Βορείου Ιρλανδίας και κ-μ θεωρούνται ως 
ενδοενωσιακές συναλλαγές 
 
• συναλλαγές που αφορούν διακίνηση αγαθών μεταξύ Βορείου Ιρλανδίας και ΗΒ θεωρούνται 
εισαγωγές/εξαγωγές 
 
Από την 1.1.2021, οι υποκείμενοι στον φόρο εγκατεστημένοι στην Β. Ιρλανδία, όσον αφορά τα αγαθά, θα 
πρέπει να ταυτοποιούνται με ένα ΑΦΜ/ΦΠΑ με το πρόθεμα «XI». Ειδικότερα, οι προμηθευτές αγαθών της 
Β. Ιρλανδίας θα πρέπει να αναφέρουν το πρόθεμα «XI» στα τιμολόγια που εκδίδουν προς υποκείμενους 
στον φόρο εγκατεστημένους σε κάποιο κ-μ. 
 
β. Δηλώσεις ΦΠΑ και Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες των συναλλασσόμενων στην Ελλάδα. 
 
Ο ΑΦΜ/ΦΠΑ με το πρόθεμα «XI» θα πρέπει επίσης να γνωστοποιείται από έναν υποκείμενο στον φόρο 
εγκατεστημένο στην Β.Ιρλανδία στον προμηθευτή του ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα κατά την 
απόκτηση αγαθών, καθώς αυτό αποτελεί μία από τις προϋποθέσεις της ενδοκοινοτικής απαλλαγής του, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του Κώδικα ΦΠΑ. 
 
Αυτό θα έχει ως συνέπεια και την αναγραφή του προθέματος «XI» στους οικείους ανακεφαλαιωτικούς 
πίνακες παραδόσεων/αποκτήσεων των Ελλήνων προμηθευτών. 
 
Ως προς τις δηλώσεις ΦΠΑ (έντυπο Φ2), οι πράξεις που αφορούν σε συναλλαγές αγαθών με την Β. 
Ιρλανδία θα καταχωρίζονται στους ίδιους κωδικούς που καταχωρίζονται οι συναλλαγές με άλλα κ-μ. 
 
Παράδειγμα 2 
 
Ελληνική επιχείρηση αποστέλλει σε επιχείρηση με έδρα την Β. Ιρλανδία αγαθά αξίας 1.000 Ευρώ στις 
3.1.2021. 
 
Όσον αφορά το τιμολόγιο πώλησης αγαθών, εφόσον η ελληνική ελέγξει τον ΑΦΜ/ΦΠΑ VIES με πρόθεμα 
«XI» της αντίστοιχης βορειοϊρλανδικής, έχοντας και τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα (CMR κλπ), δεν θα την 
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χρεώσει με ΦΠΑ, ως ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 του Κώδικα 
ΦΠΑ. 
 
Την ενδοκοινοτική αυτή παράδοση θα την συμπεριλάβει στον κωδικό [342] της δήλωσης ΦΠΑ (έντυπο Φ2) 
που θα υποβάλλει, καθώς και στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα για τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις (έντυπο 
Φ4) αναγράφοντας στην στήλη (3) το πρόθεμα «ΧΙ». 
 
3.2. Αγαθά που αποστέλλονται/μεταφέρονται από και προς τη Β. Ιρλανδία μετά τη λήξη της 
μεταβατικής περιόδου (31.12.2020). 
 
Θα υπάρχουν και περιπτώσεις που η μεταφορά/αποστολή αγαθών από και προς τη Β. Ιρλανδία μπορεί να 
έλαβε χώρα πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, ωστόσο η άφιξη των αγαθών πραγματοποιείται μετά 
τη λήξη αυτής. 
 
Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν θα αλλάξει ο τρόπος μεταχείρισης της αρχικής συναλλαγής, επομένως θα 
εξακολουθήσει να θεωρείται ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών. 
 
Παράδειγμα 3 
 
Έστω ότι την 1.12.2020 εστάλησαν αγαθά από επιχείρηση εγκατεστημένη στη Β. Ιρλανδία με προορισμό 
ελληνική επιχείρηση, τα οποία θα παραδοθούν στην Ελλάδα στις 17.1.2021. Δεν αλλάζει η μεταχείριση της 
εν λόγω συναλλαγής από πλευράς ΦΠΑ και εξακολουθεί να αποτελεί μία ενδοκοινοτική παράδοση για την 
επιχείρηση στη Β. Ιρλανδία και μία ενδοκοινοτική απόκτηση για την ελληνική επιχείρηση. 
 
3.3. Χρήση προθέματος «GB» για συναλλαγές που διενεργήθηκαν πριν την λήξη της μεταβατικής 
περιόδου. 
 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το πρόθεμα «ΧΙ» θα πρέπει να χρησιμοποιείται για συναλλαγές με τη Β. Ιρλανδία 
που αφορούν σε αγαθά και διενεργούνται από 1.1.2021 και μετά. 
 
Σημειώνεται ότι στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες (αρχικούς ή διορθωτικούς), που υποβάλλονται μετά την 
1.1.2021 και αφορούν σε πράξεις που διενεργήθηκαν πριν την 1.1.2021 ή σε πληροφορίες για μεταφορές 
αγαθών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κώδικα ΦΠΑ, θα πρέπει να αναγράφεται το πρόθεμα «GB». 
 
4. Κανόνες ΦΠΑ όσον αφορά τις διασυνοριακές παροχές υπηρεσιών 
 
4.1. Γενικά 
 
Όσον αφορά τον τομέα των υπηρεσιών δεν υφίσταται διαφοροποίηση ως προς τη Β. Ιρλανδία έναντι του 
υπόλοιπου ΗΒ4 5 6, όπως συμβαίνει με τον τομέα των αγαθών. Συνεπώς όλες οι παροχές υπηρεσιών 
προς ολόκληρο το ΗΒ, συμπεριλαμβανομένης δηλαδή και της Β. Ιρλανδίας, θεωρούνται ως παροχές 
υπηρεσιών σε Τρίτη Χώρα και αντίστοιχα οι λήψεις υπηρεσιών από ολόκληρο το ΗΒ, θεωρούνται ως λήψη 
υπηρεσιών από Τρίτη Χώρα. 
 
Όσον αφορά την υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων από την 1.1.2021 και εφεξής δεν θα υφίσταται η 
υποχρέωση υποβολής ανακεφαλαιωτικών πινάκων για παροχές υπηρεσιών ελληνικών επιχειρήσεων από 
και προς το ΗΒ καθώς δεν θα πρόκειται για ενδοενωσιακές παροχές υπηρεσιών. 
 
Έως το τέλος Ιανουαρίου του 2021, οι υποκείμενοι στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι στο ΗΒ θα πρέπει 
να υποβάλουν τους ανακεφαλαιωτικούς τους πίνακες στις φορολογικές αρχές του ΗΒ για υπηρεσίες 
παρεχόμενες το 2020 σε υποκείμενους στον φόρο εγκατεστημένους στα κ-μ (άρα και στην Ελλάδα). 
Αντίστοιχα, οι υποκείμενοι στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα θα πρέπει να υποβάλουν τους 
ανακεφαλαιωτικούς τους πίνακες για υπηρεσίες παρεχόμενες σε υποκείμενους στον φόρο εγκατεστημένους 
στο ΗΒ το έτος 2020, για τις οποίες ο φόρος είναι απαιτητός. 
 
Στη Συμφωνία Αποχώρησης προβλέπεται επίσης, ότι η Οδηγία ΦΠΑ συνεχίζει να εφαρμόζεται έως 5 έτη 
μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των υποκείμενων 
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στον φόρο σε σχέση με παροχή υπηρεσιών μεταξύ του ΗΒ και των κ-μ (συνεπεία αυτού και της Ελλάδας), 
οι οποίες πραγματοποιήθηκαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (31.12.2020). 
 
Επισημαίνεται ότι, οι υποκείμενοι στον φόρο θα πρέπει να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
εξασφαλίσουν ότι μπορούν να παρέχουν όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά τις παροχές 
υπηρεσιών που έχουν πραγματοποιήσει στο ΗΒ ή έχουν λάβει από το ΗΒ πριν από τη λήξη της 
μεταβατικής περιόδου( 31.12.2020). 
 
4.2 Μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα (MOSS) μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (31.12.2020) 
 
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιπτώσεις παροχής τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και 
τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα εγκατεστημένα εντός της 
ΕΕ μέσω της μικρής μονοαπευθυντικής θυρίδας (Mini One Stop Shop - εφεξής MOSS). 
 
Ειδικότερα: 
 
1. Οι παρέχοντες τις τηλεπικοινωνιακές, ραδιοτηλεοπτικές και ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες που 
είναι εγκατεστημένοι στο ΗΒ και είναι εγγεγραμμένοι για το «ενωσιακό καθεστώς» στο ΗΒ καθώς επίσης και 
οι παρέχοντες τις υπηρεσίες αυτές που είναι εγκατεστημένοι σε Τρίτη Χώρα και είναι εγγεγραμμένοι για το 
«μη ενωσιακό καθεστώς» στο ΗΒ, οι οποίοι θα συνεχίσουν να παρέχουν τηλεπικοινωνιακές, 
ραδιοτηλεοπτικές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πελάτες μη υποκείμενους στο φόρο στην ΕΕ θα πρέπει, 
από 1.1.2021, να αλλάξουν το καθεστώς τους και να κάνουν χρήση του «μη ενωσιακού καθεστώτος» σε 
ένα από τα κ-μ. 
 
2.  Περαιτέρω, οι παρέχοντες τις ανωτέρω αναφερόμενες υπηρεσίες οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο ΗΒ, 
είναι εγγεγραμμένοι για το «ενωσιακό καθεστώς» στο ΗΒ και οι οποίοι είναι επίσης εγκατεστημένοι και σε 
άλλο κ-μ (για παράδειγμα στην Ελλάδα), θα πρέπει να μεταφέρουν την εγγραφή τους για το «ενωσιακό 
καθεστώς» από το ΗΒ στην Ελλάδα, με ισχύ από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. 
 
3. Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (31.12.2020), δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν το σύστημα 
MOSS για τη δήλωση και την καταβολή τυχόν οφειλόμενου ΦΠΑ στο κράτος του Η Β: α) οι παρέχοντες 
υπηρεσίες που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ και είναι εγγεγραμμένοι για το «ενωσιακό καθεστώς» σε ένα 
από τα κ-μ (όπως η Ελλάδα) καθώς και 
 
β) οι παρέχοντες υπηρεσίες που είναι εγκατεστημένοι σε Τρίτη χώρα και είναι εγγεγραμμένοι για το «μη 
ενωσιακό καθεστώς» σε ένα από τα κ-μ (όπως η Ελλάδα ), οι οποίοι θα συνεχίσουν να παρέχουν 
τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πελάτες τους στο ΗΒ δεδομένου 
ότι το ΗΒ δεν θα είναι πλέον κ-μ. Στην περίπτωση αυτή οι εν λόγω παρέχοντες θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με τους κανόνες που θα ισχύσουν στο Η Β. 
 
Οι παρέχοντες υπηρεσίες που είναι εγκατεστημένοι στο ΗΒ και θα παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές σε 
τελικούς καταναλωτές στην ΕΕ, θα πρέπει να χρησιμοποιούν το «μη ενωσιακό καθεστώς» και να 
εγγράφονται για τον σκοπό αυτόν σε ένα από τα κ-μ. 
 
Οι παρέχοντες υπηρεσίες που είναι εγκατεστημένοι στο ΗΒ και είναι επίσης εγκατεστημένοι σε κ-μ θα 
πρέπει να χρησιμοποιούν το «ενωσιακό καθεστώς» και να εγγράφονται για τον σκοπό αυτόν στο εν λόγω 
κ-μ. 
 
Ωστόσο, υπενθυμίζεται ότι, επειδή η χρήση της MOSS δεν είναι υποχρεωτική, οι εγκατεστημένοι στο 
Ηνωμένο Βασίλειο οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές (B2C) και οι οποίες φορολογούνται στην ΕΕ, 
στην περίπτωση που δεν επιθυμούν να χρησιμοποιούν το «μη ενωσιακό καθεστώς» θα πρέπει να 
εγγράφονται σε όλα τα κ-μ στα οποία οφείλεται ΦΠΑ. 
 
Όπως προαναφέρθηκε, η οδηγία ΦΠΑ συνεχίζει να εφαρμόζεται έως 5 έτη μετά τη λήξη της μεταβατικής 
περιόδου όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των υποκείμενων στον φόρο για παροχή 
υπηρεσιών μεταξύ του ΗΒ και κ- μ που πραγματοποιήθηκαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. 
Αυτό, μεταξύ άλλων, αφορά και στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ως προς τη χρήση της MOSS. 
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Δηλαδή, οι υποχρεώσεις καταβολής Φ.Π.Α. και υποβολής δήλωσης που προβλέπονται στην οδηγία ΦΠΑ 
σε σχέση με τις εν λόγω υπηρεσίες που παρέχονται έως τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, εξακολουθούν 
να ισχύουν μετά τη λήξη αυτής (31.12.2020). 
 
Συνεπώς, οι Έλληνες υποκείμενοι στον φόρο που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο σύστημα MOSS στο ΗΒ 
είναι υπόχρεοι καταβολής του ΦΠΑ για τις εν λόγω υπηρεσίες και θα πρέπει να υποβάλουν τις δηλώσεις 
ΦΠΑ μέσω της MOSS για το 4ο τρίμηνο του 2020 έως τις 20 Ιανουαρίου 2021. 
 
Ωστόσο, οι τροποποιήσεις των δηλώσεων MOSS σε σχέση με υπηρεσίες που παρασχέθηκαν πριν από τη 
λήξη της μεταβατικής περιόδου θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2021. 
 
5. Ορισμός φορολογικού αντιπροσώπου. 
 
Υποχρέωση επιχείρησης εγκατεστημένης στο ΗΒ για ορισμό φορολογικού αντιπροσώπου 
προκειμένου να διενεργεί μετά την 31.12.2020 φορολογητέες στην Ελλάδα πράξεις. 
 
Εφόσον ο εγκατεστημένος στο ΗΒ υποκείμενος στον φόρο πρόκειται να διενεργήσει φορολογητέες στην 
Ελλάδα πράξεις μετά τις 31.12.2020, για τις οποίες δεν θεωρείται ότι αποκτά μόνιμη εγκατάσταση στο 
εσωτερικό της χώρας, θα πρέπει να ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο, σύμφωνα με τη διαδικασία της με 
αριθ. ΑΥΟ ΠΟΛ 1281/1993. 
 
Στην περίπτωση που ο εγκατεστημένος στο ΗΒ υποκείμενος στον φόρο, για τη διενέργεια φορολογητέων 
πράξεων στην Ελλάδα, είχε, πριν από την ημερομηνία αποχώρησης, αποκτήσει ελληνικό Α.Φ.Μ. για 
σκοπούς Φ.Π.Α. χωρίς τον ορισμό φορολογικού αντιπροσώπου, μπορεί να συνεχίσει τη διενέργεια των 
πράξεων αυτών στο εσωτερικό της χώρας και μετά την 1.1.2021, εφόσον ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρο 3 της με αριθ. ΠΟΛ.1113/2013 απόφασης Υπουργού και 
Υφυπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει. 
 
Εξαίρεση από την προαναφερόμενη υποχρέωση για ορισμό φορολογικού αντιπροσώπου αποτελεί η 
περίπτωση συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων με έδρα Ελλάδα και Β. Ιρλανδία, οι οποίες αφορούν μόνο 
αγαθά. 
 
Σημειώνεται ότι ο φορολογικός αντιπρόσωπος είναι υπόχρεος για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων 
ως προς τον Φ.Π.Α. και ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με τον εντολέα του για την καταβολή του 
οφειλόμενου Φ.Π.Α.. 
 
6. Επιστροφές Φ.Π.Α. για επαγγελματικές δαπάνες ελληνικών ή βρετανικών επιχειρήσεων 
(υποκειμένων στο φόρο) σύμφωνα με την Οδηγία 2008/9/ΕΚ (εφαρμόζεται για κ-μ) και σύμφωνα με 
την Οδηγία 86/560/EOK (εφαρμόζεται για τρίτες χώρες). 
 
6.1. Γενικά 
 
Σύμφωνα με τα άρθρα 170 και 171 της οδηγίας Φ.Π.Α. (2006/112/ΕΚ) και τις παραγράφους 2 έως 9 του 
άρθρου 34 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), οι υποκείμενοι στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε ένα κ-
μ της ΕΕ, μπορούν να ζητήσουν από το κ-μ στο οποίο δεν είναι εγκατεστημένοι, την επιστροφή Φ.Π.Α. για 
επαγγελματικές δαπάνες που καταβλήθηκε σε αυτό. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται ηλεκτρονικά σύμφωνα με 
όσα ορίζει η Οδηγία 2008/9/ΕΚ μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του κράτους μέλους εγκατάστασης και εν 
συνεχεία διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στο κ-μ επιστροφής. Για τις τρίτες χώρες εφαρμόζεται η διαδικασία που 
ορίζει η 13η Οδηγία (86/560/ΕΟΚ). 
 
Με το πέρας της μεταβατικής περιόδου, το ΗΒ αποτελεί τρίτη χώρα. Επισημαίνεται ότι για δαπάνες που 

έχουν διενεργηθεί από 1.1.2020 έως και 31.12.2020 θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής 

αίτησης, από και προς το ΗΒ, το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021 και όχι 30 Σεπτεμβρίου, όπως 

προβλέπει η Οδηγία 2008/9/ΕΚ. Μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας δεν θα υπάρχει δυνατότητα 

ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης επιστροφής από και προς το ΗΒ μέσω της ευρωπαϊκής διαδικτυακής 

πύλης, καθότι θα διακοπεί η πρόσβαση του ΗΒ σε αυτήν. Ωστόσο, οι λοιποί κανόνες που προβλέπονται 

στην Οδηγία ΦΠΑ και την Οδηγία Επιστροφών 2008/9/ΕΚ θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται, έως 5 έτη 
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μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου για τις εν λόγω αιτήσεις αλλά και για όσες είχαν υποβληθεί και πριν 

από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. 

 

Εξαίρεση στα ανωτέρω θα αποτελεί η περίπτωση της Β. Ιρλανδίας. 

 

6.2. Κανόνες σχετικά με αιτήσεις επιστροφής Φ.Π.Α. από και προς την Β. Ιρλανδία 

 

Όπως έχει προαναφερθεί, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου και για 

διάρκεια 4 ετών η Βόρεια Ιρλανδία θα εξακολουθήσει να υπάγεται στη νομοθεσία της ΕΕ για τον ΦΠΑ όσον 

αφορά τα αγαθά ενώ όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών, μαζί με το υπόλοιπο ΗΒ θα θεωρείται ότι 

βρίσκονται εκτός ΕΕ, και άρα οι σχετικές συναλλαγές θα αντιμετωπίζονται όπως οι αντίστοιχες με τρίτες 

χώρες. 

 

Όσον αφορά τις επιστροφές ΦΠΑ, πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι υποκείμενοι στον φόρο που είναι 

εγκατεστημένοι στη Β. Ιρλανδία και έχουν ΑΦΜ με πρόθεμα «XI»7 θα μπορούν να ζητούν επιστροφή του 

ΦΠΑ που καταβάλλεται στα κ-μ σύμφωνα με τη διαδικασία επιστροφής που προβλέπει η οδηγία 2008/9/ΕΚ 

του Συμβουλίου, εφόσον η επιστροφή αφορά τον ΦΠΑ που κατέβαλαν για την απόκτηση αγαθών. Στην 

περίπτωση που ο αιτών πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις και έχει διενεργήσει δαπάνες τόσο για την 

αγορά αγαθών όσο και για την λήψη υπηρεσιών, τότε εφόσον αυτό είναι δυνατό8, θα πρέπει να λάβει 

ξεχωριστό τιμολόγιο για την αγορά αγαθών και άλλο για την παροχή υπηρεσιών. Με αυτό τον τρόπο θα 

μπορεί για τις δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά αγαθών να κάνει ηλεκτρονικά αίτηση επιστροφής 

μέσω της εθνικής δικτυακής πύλης (σύμφωνα δηλαδή με την Οδηγία Επιστροφών ΦΠΑ 2008/9/ΕΚ). 

Σημειώνεται ότι προκειμένου να τυγχάνει εφαρμογής το σύστημα Επιστροφής ΦΠΑ της ΕΕ σύμφωνα με την 

Οδηγία 2008/9/ΕΚ, τα παραστατικά που θα εκδίδονται μετά την 1.1.2021 από υποκείμενους 

εγκατεστημένους στη Β. Ιρλανδία προς υποκείμενους άλλων κ-μ για δαπάνες που αφορούν αγαθά, θα 

πρέπει να φέρουν το ΑΦΜ της επιχείρησης με το πρόθεμα «XI». 

 

Μετά την 1.1.2021, συναλλαγές που αφορούν υπηρεσίες δεν καλύπτονται από το πρωτόκολλο και οι 

συναλλαγές αυτές μεταξύ των κρατών μελών και της Βόρειας Ιρλανδίας θα αντιμετωπίζονται ως 

συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών/εδαφών. Οι υποκείμενες στον φόρο επιχειρήσεις με 

εγκατάσταση στη Β. Ιρλανδία, δεν θα μπορούν για τις δαπάνες αυτές να υποβάλλουν αίτηση επιστροφής 

ηλεκτρονικά. Για τις εν λόγω περιπτώσεις, η αίτηση επιστροφής θα πρέπει να υποβάλλεται απευθείας στην 

Ελλάδα, σύμφωνα με τη διαδικασία της 13ης οδηγίας (86/560/ΕΟΚ) του Συμβουλίου. Για τον σκοπό αυτό 

θα πρέπει να γίνει χρήση του εντύπου που ορίζεται στην ΠΟΛ.1230/2018 (https://www.aade.gr/ 

epicheireseis/phorologikes-vperesies/phpa/aitese-epistrophes-phpa-apo-chores-ektos-ee). Σε περίπτωση 

που έχει εκδοθεί παραστατικό το οποίο αφορά παράλληλα αγαθά και υπηρεσίες ή υπηρεσίες μόνο, κι 

εφόσον πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις της Οδηγίας Επιστροφών ΦΠΑ, τότε η αίτηση και σε 

αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γίνει κατ' εφαρμογή της 13ης οδηγίας. 

 

Αντίστοιχα, και οι Έλληνες υποκείμενοι, θα μπορούν να ζητούν επιστροφή του ΦΠΑ που καταβάλλεται στη 

Βόρεια Ιρλανδία σύμφωνα με τη διαδικασία επιστροφής που προβλέπει η Οδηγία 2008/9/ΕΚ του 

Συμβουλίου, εφόσον η επιστροφή αφορά τον Φ.Π.Α. που κατέβαλαν για την απόκτηση αγαθών. Αυτό δεν 

θα ισχύει για την περίπτωση που έχει καταβληθεί Φ.Π.Α. για συναλλαγές που αφορούν την παροχή 

υπηρεσιών ή την παροχή υπηρεσιών και αγαθών για τις οποίες έχει εκδοθεί ένα παραστατικό. 

 

Προκειμένου να γίνουν πιο κατανοητά τα ανωτέρω και ο τρόπος υποβολής της αίτησης επιστροφής, 

παρατίθενται οι κάτωθι περιπτώσεις και ο χειρισμός αυτών: 

 

1. Υποβολή αίτησης επιστροφής Φ.Π.Α. για δαπάνες αγαθών ή/και υπηρεσιών που έχουν λάβει 

χώρα εντός του 2020. 

 

α) Για δαπάνες που έχουν διενεργηθεί από 'Ελληνες υποκείμενους έως και 31.12.2020 στο ΗΒ, η 

ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης επιστροφής Φ.Π.Α. προς το ΗΒ μπορεί να γίνει σύμφωνα με την Οδηγία 
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2008/9/ΕΚ, μέσω της εφαρμογής «VAT refund Portal» της ΑΑΔΕ το αργότερο μέχρι και την 31.3.2021. 

Ωστόσο, συστήνεται στις ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες στο ΗΒ εντός του 

2020 να υποβάλλουν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις τους (αρχικές ή τροποποιητικές) μέσω   της εφαρμογής 

«VAT refund Portal» της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/epicheireseis/phorologikes-vperesies/phpa/aitese-

epistrophes-phpa-pros-chores-tes-ee) εγκαίρως και πριν την 31η Μαρτίου 2021 ώστε να υπάρχει ο 

απαραίτητος χρόνος (15 ημέρες) που προβλέπει ο Καν. 904/2010 για την ηλεκτρονική διαβίβαση αυτών 

από την Ελλάδα προς το ΗΒ. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που δεν διαβιβαστεί κάποια ηλεκτρονική 

αίτηση επιστροφής μέχρι και την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση των 

ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων. Οι εν λόγω επιχειρήσεις θα πρέπει τότε να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους 

απευθείας στο ΗΒ σύμφωνα με τη διαδικασία που θα εφαρμόσει το τελευταίο για τις τρίτες χώρες (κάτι 

αντίστοιχο της 13ης Οδηγίας). 

 

β) Αντίστοιχα, οι βρετανικές επιχειρήσεις για επαγγελματικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιήσει έως και 

31.12.2020στην Ελλάδα, πρέπει να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση σύμφωνα με την Οδηγία 

2008/9/ΕΚ, μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του ΗΒ εγκαίρως και το αργότερο μέχρι την 31.3.2021. 

 

Μετά την 31.3.2021 δεν θα υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης επιστροφής Φ.Π.Α. από 

και προς το ΗΒ. Για ενδεχόμενη υποβολή αλλαγών/διορθώσεων την επομένη αυτής της μεταβατικής 

ημερομηνίας για αρχική αίτηση που είχε υποβληθεί από ελληνική επιχείρηση ηλεκτρονικά, η τελευταία θα 

πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια φορολογική αρχή του ΗΒ. Ομοίως, για ενδεχόμενη υποβολή 

αλλαγών/διορθώσεων μετά την μεταβατική ημερομηνία για αρχική αίτηση που έχει υποβάλει βρετανική 

επιχείρηση ηλεκτρονικά προς την Ελλάδα, η τελευταία θα πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια φορολογική 

αρχή της Ελλάδος (Δ/νση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας, Τμ. Γ': Επιστροφών Φ.Π.Α. σε επιχειρήσεις με 

εγκατάσταση εντός και εκτός ΕΕ, email: vatrefunds@aade.gr) και να κάνει χρήση του εντύπου που ορίζεται 

στην ΠΟΛ.1230/2018 (https://www.aade.gr/epicheireseis/phorologikes-vperesies/phpa/aitese-epistrophes-

phpa-apo-chores-ektos-ee). 

 

2. Υποβολή αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α. από βρετανικές επιχειρήσεις για δαπάνες που έχουν 

πραγματοποιήσει από 1.1.2020 έως και 31.12.2020, για τις οποίες δεν υποβλήθηκε ή/και δεν 

διαβιβάστηκε ηλεκτρονική αίτηση επιστροφής. 

 

Για δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί για το εν λόγω διάστημα και εφόσον συμπληρώνεται πλήρης 

χρονική περίοδος (κατ' ελάχιστον τρίμηνο) που σύμφωνα με την Οδηγία 2008/9/ΕΚ δύναται να ασκηθεί 

αξίωση επιστροφής και δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ηλεκτρονικά μέχρι την 31.3.2021 ή έχει 

υποβληθεί ηλεκτρονικά αλλά δεν διαβιβάστηκε από το ΗΒ στη χώρα μας, μετά την 31.3.2021, θα 

εφαρμόζεται η 13η οδηγία 86/560/ΕΟΚ, δηλαδή η αίτηση επιστροφής θα μπορεί να υποβληθεί απευθείας 

στην αρμόδια φορολογική αρχή με χρήση του εντύπου που ορίζεται στην ΠΟΛ.1230/2018 (ο σχετικός 

σύνδεσμος αναφέρεται παραπάνω). 

 

3. Υποβολή αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α. ελληνικών ή βρετανικών επιχειρήσεων για δαπάνες που 

θα πραγματοποιηθούν μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (31.12.2020). 

 

α) Οι ελληνικές επιχειρήσεις για δαπάνες που θα πραγματοποιήσουν στο ΗΒ από 1.1.2021 (οπότε και το 

ΗΒ είναι πλέον Τρίτη χώρα), θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση επιστροφής Φ.Π.Α. σύμφωνα με τους 

κανόνες που εφαρμόζει το Ηνωμένο Βασίλειο για επιστροφή Φ.Π.Α. σε τρίτες χώρες. 

 

β) Οι βρετανικές επιχειρήσεις για δαπάνες που θα πραγματοποιήσουν στην Ελλάδα από 1.1.2021, θα 

πρέπει να υποβάλουν αίτηση επιστροφής Φ.Π.Α .σύμφωνα με τη διαδικασία της 13ης Οδηγίας Φ.Π.Α., 

όπως εφαρμόζεται από την Ελλάδα, για επιστροφή Φ.Π.Α. σε τρίτες χώρες. 

 

Όσον αφορά την υποβολή αιτήσεων επιστροφής από επιχειρήσεις με εγκατάσταση στη Β. Ιρλανδία, κατ' 

εφαρμογή του Πρωτοκόλλου για την Ιρλανδία/Β. Ιρλανδία, για τις δαπάνες που αφορούν αγαθά (και όχι 
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υπηρεσίες) οι σχετικές αιτήσεις επιστροφής από την Β. Ιρλανδία θα εξακολουθήσουν να υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής δικτυακής πύλης του ΗΒ (η οποία θα προσαρμοστεί αναλόγως), θα 

εξακολουθήσουν δηλαδή να γίνονται με την ισχύουσα διαδικασία και σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 

2008/9/ΕΚ. 

 

4. Υποβολή αίτησης επιστροφής Φ.Π.Α. ελληνικής επιχείρησης για δαπάνες που διενήργησε για 

αγορά αγαθών στην Β. Ιρλανδία μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, δηλαδή μετά την 1.1.2021. 

 

Εφόσον η ελληνική επιχείρηση έχει διενεργήσει δαπάνες για την αγορά αγαθών στην Β. Ιρλανδία και έχει 

εκδοθεί τιμολόγιο προς αυτήν από επιχείρηση με εγκατάσταση στην Β. Ιρλανδία που έχει λάβει ΑΦΜ με 

πρόθεμα «XI», τότε η αίτηση θα υποβάλλεται σύμφωνα με την Οδηγία 2008/9/ΕΚ μέσω της εθνικής 

δικτυακής πύλης και θα διαβιβαστεί ηλεκτρονικά στην Β. Ιρλανδία. 

 

5. Υποβολή αίτησης επιστροφής Φ.Π.Α. ελληνικής επιχείρησης για δαπάνες σχετικές με υπηρεσίες 

που διενήργησε στην Β. Ιρλανδία μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, δηλαδή μετά την 

1.1.2021. 

 

Η αίτηση θα υποβάλλεται σύμφωνα με τη διαδικασία που θα ορίσει το Ηνωμένο Βασίλειο για τις τρίτες 

χώρες (κάτι ανάλογο με ό,τι ισχύει στην 13η Οδηγία ΦΠΑ). 

 

6. Υποβολή αίτησης επιστροφής Φ.Π.Α. επιχείρησης με εγκατάσταση στη Β. Ιρλανδία, που έχει 

ΑΦΜ με πρόθεμα «XI», για δαπάνες σχετικές με υπηρεσίες που διενήργησε στην Ελλάδα μετά τη 

λήξη της μεταβατικής περιόδου, δηλαδή μετά την 1.1.2021. 

 

Η αίτηση θα υποβάλλεται σύμφωνα με τη διαδικασία της 13ης Οδηγίας Φ.Π.Α., όπως εφαρμόζεται από την 

Ελλάδα, για επιστροφή Φ.Π.Α. σε τρίτες χώρες (με χρήση του εντύπου που ορίζεται στην ΠΟΛ 1230/2018). 

 

7. Υποβολή αίτησης επιστροφής Φ.Π.Α. επιχείρησης με εγκατάσταση στη Β. Ιρλανδία, που έχει 

ΑΦΜ με πρόθεμα «XI», για δαπάνες σχετικές με αγαθά που διενήργησε στην Ελλάδα μετά τη λήξη 

της μεταβατικής περιόδου, δηλαδή μετά την 1.1.2021. 

 

Η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τη διαδικασία της Οδηγίας Επιστροφών Φ.Π.Α. 

(2009/8/ΕΚ). 

 

8. Υποβολή αίτησης επιστροφής Φ.Π.Α. επιχείρησης με εγκατάσταση στη Β. Ιρλανδία, που έχει 

ΑΦΜ με πρόθεμα «XI», για δαπάνες σχετικές με αγαθά και υπηρεσίες, που διενήργησε στην Ελλάδα 

μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, δηλαδή μετά την 1.1.2021. 

 

Εφόσον έχει εκδοθεί τιμολόγιο που αφορά τόσο την παροχή υπηρεσιών όσο και την αγορά αγαθών, τότε η 

αίτηση θα υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία της 13ης Οδηγίας Φ.Π.Α., όπως εφαρμόζεται από την 

Ελλάδα, για επιστροφή Φ.Π.Α. σε τρίτες χώρες (με χρήση του εντύπου που ορίζεται στην ΠΟΛ.1230/2018). 

 

Υπενθυμίζεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί τουλάχιστον τρίμηνο για την 

υποβολή αίτησης επιστροφής, επομένως αιτήσεις επιστροφής για δαπάνες διενεργηθείσες μετά την 

1.1.2021, μπορούν να γίνουν αρχής γενομένης της 1.4.2021. 

 

Τονίζεται δε ότι μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, οποιαδήποτε πληροφορία, απαιτείται όσον αφορά 

στις εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφής Φ.Π.Α., η αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους επιστροφής θα 

απευθύνεται. απευθείας στον αιτούντα ή στον εκπρόσωπο που δηλώνεται στην αίτησή του. 

 

7. Λοιπές πληροφορίες 

 

Στον ιστότοπο της Επιτροπής για τη φορολογία και την τελωνειακή ένωση (https://ec.europa.eu/ 

taxation_customs/index_en) παρέχονται γενικές πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες της αποχώρησης 
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του Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα του ΦΠΑ. Τίθεται επιπλέον υπόψη, ότι παρέχονται πληροφορίες για 

θέματα ΦΠΑ που αφορούν στην αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ στη σχετική ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. 

(https://www.aade.gr/menoy/brexit/emmesi-forologia-fpa-brexit). 

 

Τυχόν δε ειδικότερα ερωτήματα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα από την επιλογή στην 

κεντρική ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. (https://www.aade.gr): «Ο λογαριασμός μου/My TAXISnet» (για 

εγγεγραμμένους χρήστες) ή μέσω της σχετικής φόρμας υποβολής αιτήματος στην εξής ηλεκτρονική 

διεύθυνση: https://www1.gsis.gr/inquirv/newInquirv.htm (για μη εγγεγραμμένους χρήστες). 

 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
 
---- 
1  Επίσημη Εφημερίδα της EE L 29 της 31.1.2020, σ.7 
2  Στο κεφάλαιο 2 νοείται ως Ηνωμένο Βασίλειο η Αγγλία, η Ουαλία και η Σκωτία χωρίς την Β. Ιρλανδία (βλ. κεφ. 3) 

 

 

Ε.2013/2021 
Οδηγίες εφαρμογής της Α.1205/2020 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε - Τροποποίηση της 
ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε περί υπαγωγής εμπορευμάτων σε καθεστώς 
τελωνειακής αποθήκευσης 
 

Αθήνα, 15/01/2021  
 
Με την Α.1205/2020 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(ΦΕΚ 4120/Β/24.09.2020) και αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Α.Δ.Α : Ψ7ΑΘ46ΜΠ3Ζ-ΝΚΠ), 
τροποποιήθηκε η ΠΟΛ.1184/2018 απόφαση περί υπαγωγής εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής 
αποθήκευσης με σκοπό την προσαρμογή της στην πλήρη μηχανογράφηση της διαδικασίας και τη ρύθμιση 
επιμέρους θεμάτων τα οποία συμβάλλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ευελιξίας 
λειτουργίας του καθεστώτος. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΓΕΝΙΚΑ 
 
1.1 Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο - ημερομηνία ισχύος 
 
Στο πλαίσιο περαιτέρω προώθησης του διαμετακομιστικού εμπορίου και δημιουργίας ενός ευνοϊκού 
περιβάλλοντος για εγκατεστημένες ή μη στη χώρα μας επιχειρήσεις που επιθυμούν μία ολοκληρωμένη 
διαχείριση μη ενωσιακών και εγχώριων εμπορευμάτων, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 25 του Ν.2859/2000 
«Κώδικας Φ.Π.Α», με την ΠΟΛ.1184/2018 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε θεσπίσθηκε διαδικασία απαλλαγής 
του φόρου προστιθεμένης αξίας κατά: 
 
α. τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής 
αποθήκευσης (εφεξής«καθεστώς 07») και 
 
β. την παράδοση εγχώριων εμπορευμάτων με υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης. 
 
Οδηγίες αναλυτικά για την εφαρμογή της ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε έχουν δοθεί με την 
Ε.2063/2020 εγκύκλιο διαταγή (Α.Δ.Α : 67ΖΝ46ΜΠ3Ζ-237).  
 
Η Α.1205/2020 απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευση της ήτοι 24.09.2020. 
 
1.2 Συνοπτικά, οι αλλαγές που επέρχονται στο καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης είναι οι ακόλουθες: 
 
- Η διαδικασία υπαγωγής μη ενωσιακών και εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής 
αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και έκδοσης αδειών, 
πραγματοποιείται πλήρως μηχανογραφικά μέσω του ICISnet με κατάργηση των χειρόγραφων διαδικασιών, 
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- η υποβολή των νέων τελωνειακών παραστατικών (Δελτίων Εισόδου, Εξόδου και Μεταβίβασης) προς 
υποστήριξη παρακολούθησης και ελέγχου της διαδικασίας πραγματοποιείται από το Διαχειριστή της 
αποθήκης-κάτοχο της άδειας στο ICISnet αποδεσμεύοντας τους πωλητές - προμηθευτές από την 
υποχρέωση έκδοσης και συμπλήρωσης αυτών χειρόγραφα, 
 
- υποχρέωση των Διαχειριστών αποθηκών-κατόχων αδειών τελωνειακής αποθήκευσης να αποστέλλουν 
στους δικαιούχους του καθεστώτος αντίγραφα των Δελτίων Εισόδου, Εξόδου και Μεταβίβασης προκειμένου 
να τηρούνται στο αρχείο τους ως δικαιολογητικά της απαλλαγής από το φόρο, 
 
- υποχρέωση υποβολής Δελτίου Εισόδου εμπορευμάτων στο καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης και για 
μη ενωσιακά εμπορεύματα για τα οποία έχουν προηγουμένως τηρηθεί τελωνειακές διατυπώσεις 
εισαγωγής, 
 
- δυνατότητα πραγματοποίησης συνήθων εργασιών, εκτός αποθηκών τελωνειακής αποθήκευσης, χωρίς 
σύσταση συμπληρωματικής εγγύησης, 
 
- δυνατότητα διακίνησης εμπορευμάτων μεταξύ αποθηκών τελωνειακής αποθήκευσης χωρίς σύσταση 
συμπληρωματικής εγγύησης, 
 
- υποβολή ενός τελωνειακού παραστατικού (ΔΕΦΚ) για την απόδοση του φόρου προστιθεμένης αξίας κατά 
τη θέση εμπορευμάτων σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας, 
 
- διαδικασία χορήγησης απαλλαγών κατά τη θέση εμπορευμάτων σε ανάλωση με αναγραφή της 
απαλλαγής και των δικαιολογητικών αυτής στη λογιστική αποθήκης και στο Δελτίο Εξόδου, 
 
- παρακολούθηση των εμπορευμάτων κατά την προσωρινή ή οριστική έξοδο αυτών από το καθεστώς 
τελωνειακής αποθήκευσης μέσω του Δελτίου Εξόδου για τις κάτωθι περιπτώσεις: 
 
- διενέργεια συνήθων εργασιών εκτός αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης, 
 
- διακίνηση σε άλλη αποθήκη τελωνειακής αποθήκευσης, 
 
- εκκαθάριση καθεστώτος με παράδοση των εμπορευμάτων σε άλλο Κράτος Μέλος, 
 
- θέση εμπορευμάτων σε ανάλωση. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Για την ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων διατάξεων της απόφασης από τελωνειακές αρχές και οικονομικούς 
φορείς παρατίθενται αναλυτικά οδηγίες ως κατωτέρω: 
 
2.1 Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1 ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης) 
 
Ως προς το πεδίο εφαρμογής της απόφασης διευκρινίζεται για λόγους σαφήνειας ότι εμπορεύματα που 
υπόκεινται, βάσει διατάξεων της εθνικής τελωνειακής νομοθεσίας, σε εθνική φορολογία, ειδικότερα 
εμπορεύματα υποκείμενα σε φόρο κατανάλωσης και οχήματα υποκείμενα σε τέλος ταξινόμησης, δύνανται 
να υπάγονται σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης με απαλλαγή ΦΠΑ υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
καταβληθεί ο φόρος κατανάλωσης και το τέλος ταξινόμησης. Σε κάθε περίπτωση βέβαια για την αναστολή 
του συνόλου των επιβαρύνσεων εφαρμογή τυγχάνουν οι διατάξεις που αφορούν την θέση των εν λόγω 
εμπορευμάτων σε φορολογική αποθήκευση του Ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας». 
 
2.2 Υποβολή αιτήσεων και έκδοση αδειών τελωνειακής αποθήκευσης (άρθρα 5-10 ΠΟΛ. 1184/2018 
απόφασης) 
 
Η υποβολή της αίτησης από τους Διαχειριστές αποθηκών (δημόσιων ή ιδιωτικών) και των απαιτούμενων 
επισυναπτομένων δικαιολογητικών καθώς και η έκδοση των αδειών από τις αρμόδιες Τελωνειακές 
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Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαϊας πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του υποσυστήματος 
αδειών - εγκρίσεων του ICISnet. 
 
Για την υποβολή της αίτησης, ο αιτών πρέπει να διαθέτει ήδη την ιδιότητα του AEO και να είναι κάτοχος και 
των δύο αδειών AEO-C και AEO-S. H αίτηση δύναται να υποβάλλεται στο όνομα του διαχειριστή και από 
τον τελωνειακό αντιπρόσωπο του αιτούντος. 
 
Εφιστάται η προσοχή των αιτούντων διαχειριστών αποθηκών ως προς την ορθή συμπλήρωση των πεδίων 
της αίτησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση και τις οδηγίες που έχουν δοθεί για τη 
συμπλήρωση αυτών. Ειδικότερα: 
 
Στην καρτέλα «Γενικά στοιχεία αίτησης», στο πεδίο «τύπος αποθήκης» συμπληρώνεται μία επιλογή 
(δημόσια ή ιδιωτική αποθήκη). 
 
Στην καρτέλα «Γενικά στοιχεία αίτησης», στο πεδίο «καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης» δύνανται να 
συμπληρώνονται και τα δύο καθεστώτα τελωνειακής αποθήκευσης (Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με 
ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης και Υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε 
καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης). Εφόσον στο ανωτέρω πεδίο έχει επιλεχθεί η θέση εμπορευμάτων σε 
ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης συμπληρώνεται 
υποχρεωτικά και το πεδίο «Επιχειρηματικοί εταίροι» της καρτέλας «Ειδικά στοιχεία αίτησης». 
 
Σε περιπτώσεις όπου ο Διαχειριστής της αποθήκης διαθέτει περισσότερες από μία αποθηκευτικές 
εγκαταστάσεις στο εσωτερικό της χώρας, η μία καταχωρείται στην καρτέλα «Ειδικά στοιχεία αίτησης» στο 
πεδίο «Εγκαταστάσεις αποθήκευσης» και οι υπόλοιπες στην καρτέλα «Γενικά στοιχεία αίτησης» στο πεδίο 
«Παρατηρήσεις». Στην εκτυπώσιμη μορφή της άδειας η οποία αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα, οι 
προαναφερομένες στο πεδίο «Παρατηρήσεις» πληροφορίες τίθενται χειρόγραφα. 
 
Στην καρτέλα «Ειδικά στοιχεία αίτησης», στο πεδίο «αρμόδια τελωνεία», ως τελωνείο ελέγχου 
συμπληρώνεται ένα τελωνείο (το τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει η λειτουργία της 
αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης του αιτούντος), αντιθέτως, ως τελωνείο υπαγωγής (εισαγωγής) 
δύναται να συμπληρώνονται περισσότερα του ενός τελωνεία υπό την προϋπόθεση ότι στο πεδίο 
«καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης» έχει συμπληρωθεί «Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη 
υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης». 
 
Στην καρτέλα «Ειδικά στοιχεία αίτησης», το πεδίο «Είδος Διασάφησης» (συνήθης, απλουστευμένη, 
λογιστικές καταχωρήσεις) συμπληρώνεται υποχρεωτικά μόνο σε περίπτωση θέσης εμπορευμάτων σε 
ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης (καθεστώς 07). 
 
Σε περίπτωση πραγματοποίησης συνήθων εργασιών, εντός ή εκτός αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης, 
το αντίστοιχο πεδίο της καρτέλας «Ειδικά στοιχεία αίτησης» πρέπει να είναι συμπληρωμένο. 
 
Η εγγύηση δεν συμπληρώνεται κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης. Υπενθυμίζεται ότι η εγγύηση δεν 
είναι υποχρεωτική για τους Φορείς Διαχείρισης Ελευθέρων Ζωνών και επιχειρήσεις εγκατεστημένες εντός 
Ελεύθερης Ζώνης. 
 
Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής, οι άδειες που είχαν εκδοθεί χειρόγραφα έχουν καταχωρηθεί στο 
υποσύστημα αδειών - εγκρίσεων βάσει των οδηγιών που δόθηκαν στις αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες. 
  
Η καταχώρηση των αδειών στο ICISnet επιτρέπει τον έλεγχο της εγκυρότητας και ισχύος αυτών μέσω 
διαλειτουργικότητας του υποσυστήματος αδειών - εγκρίσεων με το υποσύστημα εισαγωγών του ICISnet. Ο 
έλεγχος πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση του αριθμού της άδειας μέσω του κωδικού 1764 στη θέση 44 
κατά την υποβολή της διασάφησης εισαγωγής και με τη συμπλήρωση του πεδίου «αριθμός άδειας» κατά 
την υποβολή του Δελτίου Εισόδου, αντίστοιχα. 
 
Για την υποβολή αίτησης έκδοσης ή τροποποίησης άδειας τελωνειακής αποθήκευσης, λεπτομερείς οδηγίες 
για εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες έχουν δοθεί στα εγχειρίδια χρηστών. 
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Για την ακύρωση, αναστολή, ανάκληση αδειών τελωνειακής αποθήκευσης ακολουθείται η λειτουργικότητα 
του υποσυστήματος αδειών - εγκρίσεων κατά τα πρότυπα άλλων αδειών. 
 
2.3 Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής 
αποθήκευσης (καθεστώς 07) (άρθρο 11 ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης) 
 
Η κυριότερη αλλαγή που επέρχεται στη διαδικασία υπαγωγής μη ενωσιακών εμπορευμάτων σε καθεστώς 
τελωνειακής αποθήκευσης είναι η υποβολή Δελτίου Εισόδου στο υποσύστημα εισαγωγών του ICISnet μετά 
την ολοκλήρωση των τελωνειακών διατυπώσεων της θέσης των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία 
με την καταβολή ή απαλλαγή των δασμολογικών επιβαρύνσεων και την εφαρμογή τυχόν μέτρων εμπορικής 
πολιτικής. 
 
Όταν η διασάφηση για τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε 
καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης (καθεστώς 07) οριστικοποιηθεί στο τελωνείο υπαγωγής, ο 
Διαχειριστής της αποθήκης - κάτοχος της άδειας ενημερώνεται αυτόματα, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος 
(μήνυμα ID39), ότι η διαδικασία θέσης των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία έχει ολοκληρωθεί και τα 
εμπορεύματα διακινούνται από το τελωνείο υπαγωγής στις αποθηκευτικές του εγκαταστάσεις. Με την 
παραλαβή των εμπορευμάτων και την καταχώρησή τους στη λογιστική αποθήκης ακολουθεί η υποβολή του 
Δελτίου Εισόδου στο ICISnet. 
 
Η διασάφηση θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία, μετά την οριστικοποίηση της, αποστέλλεται 
ηλεκτρονικά από τον αρμόδιο υπάλληλο του τελωνείου υπαγωγής, στο τελωνείο ελέγχου. Με την παραλαβή 
της μέσω του ICISnet και την απόδοση νέου MRN, η διασάφηση τακτοποιείται αυτόματα στο τελωνείο 
υπαγωγής και οριστικοποιείται στο τελωνείο ελέγχου (κατάσταση «Παραληφθέν»). Επισημαίνεται ότι η 
ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία παραλαβής από το τελωνείο ελέγχου, αφορά διαδικασία που 
πραγματοποιείται στο ηλεκτρονικό σύστημα ICISnet από την τελωνειακή υπηρεσία και δεν υφίσταται 
υποχρέωση για τον Διαχειριστή να γνωστοποιήσει την παραλαβή των εμπορευμάτων στο τελωνείο 
ελέγχου, ούτε υπάρχουν άλλες προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρωθούν από τον Διαχειριστή για την 
παραλαβή της διασάφησης και την απόδοση αριθμού καταχώρησης (MRN) από το τελωνείο ελέγχου. Στην 
ουσία η παραλαβή αυτή αποσκοπεί στην συστημική τακτοποίηση της διασάφησης θέσης σε ελεύθερη 
κυκλοφορία στο τελωνείο υπαγωγής ώστε να παρακολουθείται πλέον από το τελωνείο ελέγχου. 
 
Διευκρινίζεται ότι, η υποβολή της διασάφησης θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία με συμπλήρωση του 
καθεστώτος 07 στη θέση 37α πραγματοποιείται από τον εισαγωγέα - κύριο των εμπορευμάτων, ενώ, η 
υποβολή του Δελτίου Εισόδου πραγματοποιείται από το Διαχειριστή της αποθήκης - κάτοχο της άδειας 
τελωνειακής αποθήκευσης. Ο εισαγωγέας - κύριος των εμπορευμάτων, με την ιδιότητα του δικαιούχου του 
καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης, πρέπει να περιλαμβάνεται στον κατάλογο των επιχειρηματικών 
εταίρων του Διαχειριστή της αποθήκης - κατόχου της άδειας. 
 
To Δελτίο Εισόδου υποβάλλεται μέσω του ICISnet στο τελωνείο ελέγχου, οριστικοποιείται αυτόματα με την 
αποδοχή του και την απόδοση MRN, εφόσον ολοκληρωθούν επιτυχώς οι συστημικοί έλεγχοι επικύρωσης 
και δεν διενεργούνται περαιτέρω ελεγκτικές ενέργειες. Το MRN της διασάφησης θέσης εμπορευμάτων σε 
ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης (καθεστώς 07) που 
έχει υποβληθεί στο τελωνείο υπαγωγής συμπληρώνεται με τον κωδικό 1775 στην ενότητα «Στοιχεία 
Συμπληρωματικών Εγγράφων». 
 
Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση πεδίο αποτελεί ο αριθμός καταχώρησης στη λογιστική αποθήκης. 
 
Στην περίπτωση όπου τα εμπορεύματα παραλαμβάνονται από τον ίδιο τον εισαγωγέα-κύριο του 
εμπορεύματος στην αποθήκη τελωνειακής αποθήκευσης, μέχρι την μηχανογραφική προσαρμογή του 
πεδίου ως μη υποχρεωτικού, για την ανωτέρω περίπτωση το πεδίο συμπληρώνεται με τα διαθέσιμα 
στοιχεία. 
 
Τα πεδία «τύπος αναγνωριστικού» και «αριθμός αναγνωριστικού» των προσώπων που αναφέρονται στην 
ενότητα «Συναλλασσόμενοι», συμπληρώνονται με το ΑΦΜ που διαθέτουν τα πρόσωπα αυτά στη χώρα μας 
και εναλλακτικά, εφόσον πρόκειται για μη εγκατεστημένο στη χώρα μας πρόσωπο το οποίο δεν 
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υποχρεούται σε απόκτηση ΑΦΜ στη χώρα μας, με το EORI που διαθέτει (στη χώρα μας ή σε άλλο Κράτος 
Μέλος της Ε.Ε) ή με οποιονδήποτε άλλον αναγνωστικό αριθμό. 
 
Υποβολή, τροποποίηση ή ακύρωση του Δελτίου Εισόδου πραγματοποιείται μόνο από το Διαχειριστή της 
αποθήκης-κάτοχο της άδειας. Το Τελωνείο Ελέγχου έχει μόνο τη δυνατότητα αποδοχής ή απόρριψης του 
αιτήματος μεταβολής ή του αιτήματος ακύρωσης. 
 
Η τακτοποίηση του Δελτίου Εισόδου πραγματοποιείται από το Διαχειριστή της αποθήκης-κάτοχο της άδειας 
με την ενέργεια «Τακτοποίηση» (μήνυμα DI8o). 
 
2.4 Υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης (άρθρο 12 
ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης) 
 
Για την υπαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης, συνεπεία παράδοσης 
(πώλησης) αυτών με απαλλαγή ΦΠΑ, η υποβολή του Δελτίου Εισόδου πραγματοποιείται πλέον 
ηλεκτρονικά από το Διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης - κάτοχο της άδειας μέσω του 
υποσυστήματος εισαγωγών του ICISnet. Με την καθιέρωση της ηλεκτρονικής υποβολής του νέου 
τελωνειακού παραστατικού καταργείται η υποχρέωση έκδοσης και συμπλήρωσης των Δελτίων από τους 
προμηθευτές- πωλητές των αγαθών με χειρόγραφες διαδικασίες. 
 
Το Δελτίο Εισόδου υποβάλλεται στο αρμόδιο τελωνείο ελέγχου μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων 
στην αποθήκη και την καταχώρηση στη λογιστική αποθήκης. Στο Δελτίο Εισόδου αποδίδεται MRN κατόπιν 
ολοκλήρωσης συστημικών ελέγχων επικύρωσης και οριστικοποιείται εφόσον παρέλθει χρονικό διάστημα 
εξήντα (6ο) ωρών (timer). Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, τα εμπορεύματα δεν μπορούν να εξέλθουν από 
την αποθήκη και να λάβουν οποιοδήποτε προορισμό (εξαγωγή, ενδοκοινοτική συναλλαγή, εφοδιασμό, 
ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας). 
 
Σε περίπτωση που εκκρεμεί αίτημα τροποποίησης (υπό επεξεργασία μεταβολής) ή αίτημα ακύρωσης (υπό 
επεξεργασία ακύρωσης), το Δελτίο Εισόδου δεν οριστικοποιείται αυτόματα με τη λήξη του timer, αλλά 
παραμένει στο αντίστοιχο status, μέχρι να γίνει επεξεργασία του αιτήματος από το τελωνείο. Μετά την 
απόρριψη ή την αποδοχή του αιτήματος το παραστατικό άμεσα οριστικοποιείται, εφόσον έχει λήξη ο timer. 
 
Με την οριστικοποίηση του Δελτίου Εισόδου, o Διαχειριστής της αποθήκης-κάτοχος της άδειας προβαίνει σε 
τακτοποίηση του Δελτίου Εισόδου μέσω της ενέργειας «Τακτοποίηση» (μήνυμα DI80) και αποστολή 
αντιγράφου αυτού στον προμηθευτή των αγαθών το οποίο τηρείται στο αρχείο του ως δικαιολογητικό της 
παράδοσης των αγαθών με απαλλαγή ΦΠΑ. 
 
2.5 Συνήθεις εργασίες - Διακίνηση μεταξύ αποθηκών (άρθρο 13 ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης) 
 
Με γνώμονα την προσπάθεια βελτίωσης της ευελιξίας του καθεστώτος αίρονται ορισμένοι περιορισμοί που 
είχαν τεθεί κατά την θέσπιση του καθεστώτος, συγκεκριμένα με την Α.1205/2020 απόφαση καθιερώνεται: 
 
- δυνατότητα πραγματοποίησης συνήθων εργασιών εκτός αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης, 
 
- δυνατότητα διακίνησης εμπορευμάτων μεταξύ αποθηκών τελωνειακής αποθήκευσης. 
 
Η έξοδος των εμπορευμάτων από τις αποθήκες τελωνειακής αποθήκευσης με σκοπό τη διενέργεια 
συνήθων εργασιών ή τη διακίνηση σε άλλη αποθήκη (του ιδίου Διαχειριστή - κατόχου άδειας ή άλλου 
Διαχειριστή - κατόχου άδειας) πραγματοποιείται χωρίς την υποβολή συμπληρωματικής εγγύησης. Η έξοδος 
των εμπορευμάτων καλύπτεται από την ήδη συσταθείσα κατά την έκδοση της άδειας εγγύηση του 
Διαχειριστή της αποθήκης, όπως διαμορφώνεται κάθε μήνα βάσει της κατάστασης αποθεμάτων. 
 
Η κατάσταση αποθεμάτων του άρθρου 15 της απόφασης περιλαμβάνει και τα εξερχόμενα από την 
αποθήκη εμπορεύματα λόγω συνήθων εργασιών ή διακίνησης σε άλλη αποθήκη (άρθρο 15 παρ.3 
ΠΟΛ.1184/2018) και μέχρι την επάνοδό τους στην αποθήκη ή την ολοκλήρωση της διακίνησης σε άλλη 
αποθήκη. 
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Για την έξοδο των εμπορευμάτων από την αποθήκη τελωνειακής αποθήκευσης για τους ως άνω λόγους 
απαιτείται προηγούμενη υποβολή στο τελωνείο ελέγχου, μέσω του ICISnet, της e-αίτησης και Δελτίου 
Εξόδου. Επισημαίνεται ότι η e-αίτηση λειτουργεί ως γνωστοποίηση και δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση 
της τελωνειακής αρχής. 
 
Για την μεν διενέργεια συνήθων εργασιών (εντός ή εκτός αποθήκης σε τακτική ή περιστασιακή βάση), στην 
e-αίτηση αναγράφονται: 
 
αα. τα εμπορεύματα ανά είδος και ποσότητα, στα οποία θα παρασχεθούν συνήθεις εργασίες,  
 
ββ. η ακριβής περιγραφή συνήθων εργασιών που πρόκειται να πραγματοποιηθούν και 
 
γγ. ο αριθμός Δελτίου εισόδου που αφορούν τα εμπορεύματα που προορίζονται για τη διενέργεια συνήθων 
εργασιών, για τη δε διακίνηση εμπορευμάτων σε άλλη αποθήκη τελωνειακής αποθήκευσης, στην e-αίτηση, 
αναγράφεται ο λόγος διακίνησης. 
 
Η υποβολή του Δελτίου Εξόδου πραγματοποιείται κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 της ΠΟΛ.1184/2018 
και στην επόμενη ενότητα 2.6 της παρούσας. 
 
Η διακίνηση των εμπορευμάτων μεταξύ αποθηκών τελωνειακής αποθήκευσης ολοκληρώνεται σε διάστημα 
15ημερών. Η διακίνηση μεταξύ αποθηκών πραγματοποιείται με ευθύνη του Διαχειριστή της αποθήκης από 
την οποία εξέρχονται τα εμπορεύματα υπό την κάλυψη της ήδη υπάρχουσας εγγύησης, του Δελτίου 
Εξόδου και οποιουδήποτε παραστατικού διακίνησης προβλέπεται από διατάξεις της φορολογικής 
νομοθεσίας. 
 
Με την ολοκλήρωση των συνήθων εργασιών και την επάνοδο των αγαθών στην αποθήκη καθώς και με την 
ολοκλήρωση της διακίνησης των αγαθών σε άλλη αποθήκη υποβάλλεται Δελτίο Εισόδου ηλεκτρονικά στο 
ICISnet κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 12 της απόφασης και στην ενότητα 2.4 της παρούσας. 
 
Με την ολοκλήρωση των εργασιών εντός ή εκτός αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης πραγματοποιείται 
νέα καταχώρηση στη λογιστική αποθήκης. 
 
Για τη διακίνηση εμπορευμάτων σε άλλη αποθήκη τελωνειακής αποθήκευσης λόγω πώλησης αυτών 
καθιερώνεται διαδικασία απαλλαγής καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να διαθέτει στο 
αρχείο του ο πωλητής των αγαθών (άρθρο 13 παρ.9 της ΠΟΛ.1184/2018). 
 
2.6 Έξοδος εμπορευμάτων από το καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης - Δελτία Εξόδου (άρθρο 13 
ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης) 
 
Με την τροποποίηση της ΠΟΛ.1184/2018, για σκοπούς παρακολούθησης των εμπορευμάτων που 
εξέρχονται από το καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης,προσωρινά ή οριστικά, το Δελτίο Εξόδου 
εμπορευμάτων από το καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης, απαιτείται στις κάτωθι περιπτώσεις: 
 
- πραγματοποίηση συνήθων εργασιών εκτός αποθήκης, 
 
- διακίνηση μεταξύ αποθηκών τελωνειακής αποθήκευσης, 
 
- εκκαθάριση καθεστώτος λόγω παράδοσης σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε,  
 
- ανάλωση εμπορευμάτων στο εσωτερικό της χώρας. 
 
Το Δελτίο Εξόδου εμπορευμάτων υποβάλλεται ηλεκτρονικά από το Διαχειριστή της αποθήκης - κάτοχο της 
άδειας στο υποσύστημα εισαγωγών του ICISnet. Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση πεδίο αποτελεί ο 
αριθμός καταχώρησης στη λογιστική αποθήκης. Ως προς τη συμπλήρωση των πεδίων της ενότητας 
«Συναλλασσόμενοι» ισχύουν τα ίδια με το Δελτίο Εισόδου. 
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Με την αυτόματη αποδοχή του από το ICISnet και την απόδοση MRN, το Δελτίο Εξόδου θεωρείται 
οριστικοποιημένο και τα εμπορεύματα μπορούν να εξέλθουν από την αποθήκη τελωνειακής αποθήκευσης. 
Μετά την προαναφερόμενη οριστικοποίηση, ο Διαχειριστής της αποθήκης - κάτοχος της άδειας προβαίνει 
σε τακτοποίηση του Δελτίου Εξόδου με την ενέργεια «Τακτοποίηση» (μήνυμα DI8o). Αντίγραφο του Δελτίου 
Εξόδου αποστέλλεται από το Διαχειριστή της αποθήκης-κάτοχο της άδειας προς το δικαιούχο του 
καθεστώτος, όπου απαιτείται, για σκοπούς τήρησης αρχείου δικαιολογητικών της απαλλαγής ΦΠΑ. 
 
Υποβολή, τροποποίηση ή ακύρωση του Δελτίου Εξόδου πραγματοποιείται μόνο από το Διαχειριστή της 
αποθήκης-κάτοχο της άδειας. Το Τελωνείο Ελέγχου έχει μόνο τη δυνατότητα αποδοχής ή απόρριψης του 
αιτήματος μεταβολής ή του αιτήματος απόρριψης. 
 
2.7 Μεταβιβάσεις αγαθών εντός καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης - Δελτία Μεταβίβασης (άρθρο 13 
ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης) 
 
Για τη μεταβίβαση εμπορευμάτων εντός του καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης, το «Δελτίο 
Μεταβίβασης εμπορευμάτων εντός καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης» υποβάλλεται από τον 
Διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης-κάτοχο της άδειας στο αρμόδιο τελωνείο ελέγχου, 
μέσω του υποσυστήματος εισαγωγών του ICISnet. 
 
Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση πεδίο αποτελεί ο αριθμός καταχώρησης στη λογιστική αποθήκης. Ως 
προς τη συμπλήρωση των πεδίων της ενότητας «Συναλλασσόμενοι» ισχύουν τα ίδια με το Δελτίο Εισόδου 
και Εξόδου. 
 
Με την αποδοχή του «Δελτίου Μεταβίβασης εμπορευμάτων εντός καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης» 
από το ICISnet και την απόδοση MRN, το Δελτίο θεωρείται οριστικοποιημένο. 
 
Με ευθύνη του διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης-κατόχου της άδειας, αντίγραφο του 
«Δελτίου μεταβίβασης εμπορευμάτων εντός καθεστώτος τελωνειακής αποθήκευσης» αποστέλλεται στο 
δικαιούχο του καθεστώτος-πωλητή του εμπορεύματος ώστε να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογητικό 
απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας. 
 
Υποβολή, τροποποίηση ή ακύρωση του Δελτίου Μεταβίβασης πραγματοποιείται μόνο από το Διαχειριστή 
της αποθήκης-κάτοχο της άδειας. Το Τελωνείο Ελέγχου έχει μόνο τη δυνατότητα αποδοχής ή απόρριψης 
του παραστατικού σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω καταστάσεις (status) του παραστατικού. 
 
2.8 Απόδοση φόρου προστιθεμένης αξίας κατά τη θέση εμπορευμάτων σε ανάλωση στο εσωτερικό της 
χώρας (άρθρο 22 ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης) 
 
Η απόδοση του οφειλόμενου φόρου προστιθεμένης αξίας κατά την έξοδο των εμπορευμάτων από το 
καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης και τη θέση τους σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας 
πραγματοποιείται εφεξής με την υποβολή Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και Λοιπών Φορολογιών 
(ΔΕΦΚ) ανεξαρτήτως του χαρακτήρα των εμπορευμάτων (μη ενωσιακά ή εγχώρια) και του παραστατικού 
με το οποίο είχαν τεθεί στο καθεστώς. Η ανωτέρω τροποποίηση προκρίθηκε για σκοπούς περαιτέρω 
διευκόλυνσης των οικονομικών φορέων κατά τη διαδικασία διεκπεραίωσης των πληρωμών. 
 
Κατ'εφαρμογή των ανωτέρω, η υποβολή της ΔΕΦΚ στο ICISnet πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση 
όλων των υποχρεωτικών πεδίων και του νέου κωδικού παραστατικού 69 (Δήλωσης Τελωνειακής 
Αποθήκευσης) ώστε το εν λόγω παραστατικό να δρομολογείται χωρίς περαιτέρω διαδικασίες για πληρωμή. 
 
Αναλυτικότερα,στα «Βασικά Στοιχεία» της ΔΕΦΚ, στην καρτέλα «Θέσεις Δήλωσης», στο πεδίο «Κωδικός 
Παραστατικού», έχει δημιουργηθεί η επιλογή «69 - Δήλωση Τελωνειακής Αποθήκευσης». Η νέα επιλογή θα 
χρησιμοποιείται στις ανωτέρω περιπτώσεις και μόνο και επιτρέπει την είσπραξη του ΦΠΑ χωρίς την 
μεσολάβηση του τελωνείου. 
 
Πιο συγκεκριμένα, με τη χρήση του Κωδικού Παραστατικού 69 κατά την υποβολή της ΔΕΦΚ, το 
παραστατικό δρομολογείται αυτόματα εντός προκαθορισμένου χρονικού ορίου - σε κατάσταση «Υπό 
Πληρωμή» (ή «Οριστικοποιημένη» στην περίπτωση μηδενικής δασμοφορολογικής επιβάρυνσης). 
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2.9 Διαδικασία χορήγησης απαλλαγών ΦΠΑ κατά τη θέση εμπορευμάτων σε ανάλωση στο εσωτερικό της 
χώρας (άρθρο 22 ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης) 
 
Όπως είναι γνωστό η έξοδος εμπορευμάτων από το καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης και η θέση τους 
σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας δεν θίγει την εφαρμογή ισχυουσών διατάξεων απαλλαγής ΦΠΑ (π.χ 
παραδόσεις αγαθών στο πλαίσιο ρυθμίσεων διπλωματικών ή προξενικών σχέσεων, Ευρωπαϊκών ή 
Διεθνών Οργανισμών, παραδόσεις αγαθών στο πλαίσιο του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, παραδόσεις 
επενδυτικών αγαθών κ.λ.π). 
 
Για σκοπούς περαιτέρω απλούστευσης της διαδικασίας, για τη χορήγηση των απαλλαγών ΦΠΑ κατά την 
έξοδο των εμπορευμάτων σε ανάλωση απαιτείται καταχώρηση των εμπορευμάτων στη λογιστική αποθήκης 
με αναφορά των σχετικών δικαιολογητικών απαλλαγής και υποβολή Δελτίου Εξόδου εμπορευμάτων στο 
ICISnet από το Διαχειριστή της αποθήκης-κάτοχο της άδειας, με επισυναπτόμενα τα δικαιολογητικά 
απαλλαγής μέσω της ενέργειας «Αίτηση με συνημμένα αρχεία». Η διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών 
ολοκληρώνεται χωρίς περαιτέρω τελωνειακές διατυπώσεις. 
 
2.10 Τήρηση αρχείου τελωνειακών παραστατικών (άρθρο 24 παρ.5 ΠΟΛ.1184/2018 απόφασης) 
 
Σημειώνεται ότι τα νέα τελωνειακά παραστατικά τηρούνται από τους Διαχειριστές των αποθηκών - 
κατόχους αδειών για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών. Σε περίπτωση μη εγκατεστημένων στη χώρα μας 
προσώπων (εισαγωγέων, πωλητών, αγοραστών), αρχείο των ανωτέρω παραστατικών που αποστέλλονται 
από τους Διαχειριστές των αποθηκών στα πρόσωπα αυτά ως δικαιολογητικά της απαλλαγής από το φόρο 
τηρούνται από τους τελωνειακούς αντιπροσώπους αυτών. 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε  
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

 

 

Ε.2036/2021 
Διευκρινίσεις για εξαγωγές εμπορευμάτων και ταχυδρομικών αντικειμένων προς το 
Ηνωμένο Βασίλειο 
 

Αθήνα, 03/02/2021 
 
Με αφορμή ερωτήματα πολιτών και οικονομικών φορέων σχετικά με την τελωνειακή αντιμετώπιση 
εμπορευμάτων και ταχυδρομικών αντικειμένων που εξάγονται από τη χώρα μας προς το Ηνωμένο Βασίλειο 
(ΗΒ) μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που προέβλεπε η Συμφωνία Αποχώρησης του ΗΒ από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), διευκρινίζουμε τα ακόλουθα: 
 
Το ΗΒ από 1/1/2021 αποχώρησε από την ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση της ΕΕ, με αποτέλεσμα η 
διακίνηση των εμπορευμάτων από τη χώρα μας προς το ΗΒ και το αντίθετο να αντιμετωπίζεται 
διαδικαστικά με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο γίνεται η διακίνηση εμπορευμάτων από και προς τρίτες χώρες, 
γεγονός που συνεπάγεται την υποχρεωτική πλέον τήρηση τελωνειακών διατυπώσεων για εμπορεύματα με 
προορισμό το ΗΒ. 
 
Ειδικότερα: 
 
Α. Εξαγωγές εμπορευμάτων προς το ΗΒ 
 
1. Για εμπορεύματα που εξέρχονται από τη χώρα μας με προορισμό το ΗΒ τηρούνται υποχρεωτικά 
τελωνειακές διαδικασίες και διατυπώσεις, σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα. Αυτό σημαίνει 
ότι οι επιχειρήσεις των κρατών-μελών της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) που εξάγουν 
εμπορεύματα προς το ΗΒ θα πρέπει να υποβάλλουν τελωνειακές διασαφήσεις κατά την εξαγωγή 
εμπορευμάτων προς το ΗΒ. 
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Οι διασαφήσεις εξαγωγής υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στο αρμόδιο τελωνείο μέσω του 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (ICISnet). Το υποσύστημα ελέγχου εξαγωγών 

του ICISnet επιτρέπει την επικοινωνία, μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων, μεταξύ τελωνειακών αρχών και 

μεταξύ τελωνειακών αρχών και οικονομικών φορέων-εξαγωγέων.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις της χώρας μας που πραγματοποιούν διακινήσεις εμπορευμάτων προς το 

ΗΒ χρειάζεται να προβούν, ενδεικτικά, στα ακόλουθα βασικά βήματα:  

 

α) Να μεριμνήσουν ώστε να διαθέτουν αριθμό καταχώρισης και ταυτοποίησης οικονομικών φορέων (EORI) 

για τη διεκπεραίωση των απαιτούμενων τελωνειακών διατυπώσεων.Ο αριθμός EORI είναι ένας μοναδικός 

αριθμός που χορηγείται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές των κρατών-μελών της ΕΕ στους οικονομικούς 

φορείς που, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, ασκούν συναλλαγές με χώρες εκτός της ΕΕ. 1 

 

β) Να μεριμνήσουν ώστε να διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες/πιστοποιητικά που απαιτούνται για την 

εξαγωγή ορισμένων εμπορευμάτων προς τρίτες χώρες. Ανάλογα με το είδος των εμπορευμάτων, οι 

απαιτούμενες άδειες/πιστοποιητικά εκδίδονται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες Αρχές (Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Υπουργείο Ανάπτυξης κ.λπ.). 2 

 

Ειδικότερα ως προς τη συμπλήρωση της διασάφησης εξαγωγής επισημαίνονται τα ακόλουθα: 3 

 

Θέσεις διασάφησης Κωδικός συμπλήρωσης 

1α : Τύπος διασάφησης EU 

17α : Χώρα προορισμού GB 

44: Ειδικές μνείες/ Προσκομιζόμενα 

έγγραφα/ Πιστοποιητικά-άδειες 
Κωδικοί Πιστοποιητικών/αδειών/εγκρίσεων 

Θέση 44.1 

Αλφαριθμητικός κωδικός για την Βεβαίωση Καταγωγής : U116 

Αλφαριθμητικός κωδικός για την Βεβαίωση Καταγωγής για 

πολλαπλές αποστολές πανομοιότυπων προϊόντων : U118 

 

2. Η προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

ΗΒ, από την 1η Ιανουαρίου 2021 (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεύχος L 444/31-12-

2020), προβλέπει την πλήρη κατάργηση των δασμών για όλα τα προϊόντα καταγωγής καθενός από τα 

συμβαλλόμενα μέρη κατά την εισαγωγή τους στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος. 4 

 

Στην περίπτωση της εξαγωγής από ΕΕ προς ΗΒ και προκειμένου να επιβληθεί εκεί μηδενικός δασμός, 

πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις : 

 

α) τα εμπορεύματα πρέπει να είναι καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύμφωνα με τους κανόνες 

καταγωγής της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΒ) 

 

β) ο εισαγωγέας στο ΗΒ να υποβάλλει αίτημα προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης το οποίο πρέπει 

να βασίζεται: 

- σε «Βεβαίωση Καταγωγής» την οποία συντάσσει ο εξαγωγέας επί του τιμολογίου ή άλλου εγγράφου (π.χ. 

προτιμολόγιο, κατάλογος συσκευασίας, επιστολόχαρτο με τα στοιχεία της εταιρείας), στο οποίο 

περιγράφεται το καταγόμενο προϊόν με επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή του, 

σύμφωνα με το παράρτημα ORIG-4 (Κείμενο της Βεβαίωσης Καταγωγής, σελ. 563 της Συμφωνίας ΕΕ-ΗΒ, 

στην οποία πρέπει να αναγράφεται ότι τα εμπορεύματα είναι καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης), είτε 

- στη «Γνώση του εισαγωγέα» ότι το προϊόν είναι καταγόμενο (Άρθρο ORIG.21: Γνώση του εισαγωγέα 

σελ.52 της Συμφωνίας ΕΕ-ΗΒ). 

 

γ) τα εμπορεύματα να αποστέλλονται απευθείας στο ΗΒ. 
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Επισημαίνεται ότι παρέχεται η δυνατότητα εκ των υστέρων υποβολής αιτήματος χορήγησης προτιμησιακής 

μεταχείρισης εντός χρονικού διαστήματος τριών ετών από την ημερομηνία εισαγωγής στο ΗΒ. 

 

Για εξαγωγές εμπορευμάτων καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης με αξία άνω των 6.000 ευρώ, ο εξαγωγέας 

προκειμένου να συντάσσει Βεβαιώσεις Καταγωγής, πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Σύστημα 

Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX και να χρησιμοποιεί τον αριθμό εγγεγραμμένου εξαγωγέα REX στις 

σχετικές Βεβαιώσεις Καταγωγής. Ο ίδιος αριθμός εγγεγραμμένου εξαγωγέα REX χρησιμοποιείται σε κάθε 

Προτιμησιακή Συμφωνία η οποία προβλέπει την χρήση REX. 5 

 

Η αίτηση εγγραφής κατατίθεται στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια (Αττικής, Θεσσαλονίκης ή Αχαΐας) και 

συνοδεύεται απαραίτητα με πρόσφατο (τελευταίου μήνα) «Γενικό Πιστοποιητικό» από το Γ.Ε.ΜΗ. 

(λεπτομέρειες στο άρθρο 5 της σχετικής Απόφασης). 

 

Για εξαγωγές εμπορευμάτων καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης με αξία έως 6.000 ευρώ, ο εξαγωγέας 

μπορεί να συντάσσει Βεβαιώσεις Καταγωγής, χωρίς να είναι απαραίτητο να είναι εγγεγραμμένος στο 

Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX. 

 

Σε περίπτωση που ο εξαγωγέας δεν είναι και παραγωγός των προς εξαγωγή εμπορευμάτων, θα πρέπει να 

κατέχει τις σχετικές «Δηλώσεις Προμηθευτή» βάσει των οποίων παρέχονται οι πληροφορίες που είναι 

αναγκαίες για τον καθορισμό του χαρακτήρα καταγωγής των εμπορευμάτων. Για εξαγωγές στο ΗΒ και 

προκειμένου να παρασχεθούν οι Δηλώσεις Προμηθευτή, ισχύει μεταβατική περίοδος από 01-01-2021 έως 

και 31-12-2021. 6 

 

Β. Εξαγωγές ταχυδρομικών αντικειμένων και ταχυμεταφορές προς το ΗΒ 

 

Ταχυδρομικά αντικείμενα που αποστέλλονται από τη χώρα μας προς το ΗΒ μέσω του Φορέα Παροχής 

Καθολικής Υπηρεσίας ΕΛΤΑ Α.Ε. και εμπορεύματα που αποστέλλονται από τη χώρα μας προς το ΗΒ μέσω 

εταιρειών ταχυμεταφοράς (πωλήσεις μέσω διαδικτύου (e-commerce), αποστολές από ιδιώτη σε ιδιώτη) 

υπόκεινται σε τελωνειακές διατυπώσεις εξαγωγής ως ακολούθως: 

 

1. Εξαγωγές ταχυδρομικών αντικειμένων μέσω ΕΛΤΑ Α.Ε. 

 

i) Οι εξαγωγές ταχυδρομικών αντικειμένων αξίας έως 1000 ευρώ πραγματοποιούνται με τις δηλώσεις CN22 

και CN23 για την υπαγωγή εμπορευμάτων στο καθεστώς της εξαγωγής και ειδικότερα: 

- Για αντικείμενα που εμπίπτουν στην κατηγορία του επιστολικού ταχυδρομείου και βάρους έως 2 χλγμ, ο 

εξαγωγέας συμπληρώνει τη δήλωση CN22 που συνοδεύει το αντικείμενο στην τρίτη χώρα και, εφόσον ο 

εξαγωγέας επιθυμεί την απαλλαγή από ΦΠΑ, για τις αποστολές αυτές συμπληρώνει και τη δήλωση CN23. 

- Για δέματα και αντικείμενα επιστολικού ταχυδρομείου βάρους άνω των 2 χλγμ, ο εξαγωγέας συμπληρώνει 

τη δήλωση CN23 σε δύο αντίτυπα, τα οποία σφραγίζονται από τον ταχυδρομικό υπάλληλο και το ένα εξ 

αυτών συνοδεύει το αντικείμενο στην τρίτη χώρα, ενώ το δεύτερο παραδίδεται στον εξαγωγέα για το αρχείο 

του. 

 

ii) Τηρούνται διατυπώσεις εξαγωγής με την υποβολή συνήθους διασάφησης εξαγωγής στο αρμόδιο 

τελωνείο εξαγωγής και με τη συμπλήρωση της δήλωσης CN23 στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

- Εξαγωγές ταχυδρομικών αντικειμένων αξίας άνω των 1000 ευρώ. 

- Εξαγωγές ταχυδρομικών αντικειμένων ανεξαρτήτως αξίας που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, 

μέτρα εμπορικής πολιτικής ή απαγορεύσεις και περιορισμούς. 

- Προσωρινή εξαγωγή ταχυδρομικών αντικειμένων με σκοπό την επανεισαγωγή τους (συνηθέστερα για 

εμπορικές εκθέσεις/επισκευή). 7 

 

2. Εξαγωγές εμπορευμάτων μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς 

 

i) Τηρούνται διατυπώσεις εξαγωγής με την υποβολή ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής εξαγωγής στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 
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- Εξαγωγές εμπορευμάτων μη εμπορικού χαρακτήρα (εμπορεύματα που περιέχονται σε αποστολές και 

αποστέλλονται από ιδιώτη σε ιδιώτη, εφόσον οι αποστολές αυτές έχουν ευκαιριακό χαρακτήρα, περιέχουν 

αποκλειστικά εμπορεύματα που προορίζονται για προσωπική χρήση, λόγω της φύσης ή της ποσότητάς 

τους δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για εμπορεύματα χωρίς εμπορικό χαρακτήρα και 

πραγματοποιούνται από τον αποστολέα στον παραλήπτη χωρίς οποιασδήποτε μορφής πληρωμή). 

- Εξαγωγές ταχυδρομικών αντικειμένων εμπορικού χαρακτήρα των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει τα 1000 

ευρώ και η καθαρή μάζα δεν υπερβαίνει τα 1000 χιλιόγραμμα. 

 

Επισημαίνεται ότι η υποβολή ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής εξαγωγής στις ανωτέρω περιπτώσεις είναι αποδεκτή 

μόνο για τα καθεστώτα 10 και 31 και εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• Το τελωνείο εξόδου είναι ελληνικό 

• Τα εμπορεύματα δεν υπόκεινται σε απαγορεύσεις ή περιορισμούς 

• Τα εμπορεύματα δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε άλλη ειδική τελωνειακή διατύπωση (π.χ. εμπορεύματα 

υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης). 8 

 

ii) Τηρούνται διατυπώσεις εξαγωγής με την υποβολή συνήθους διασάφησης εξαγωγής σε όλες τις 

περιπτώσεις εξαγωγών εμπορευμάτων μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω 

περίπτωση (i). 

 

3. Μικρές αποστολές στο πλαίσιο της Προτιμησιακής Συμφωνίας. 

 

Κατά την εισαγωγή στο ΗΒ εφαρμόζεται μηδενικός προτιμησιακός δασμός και δεν απαιτείται να 

συνοδεύονται από αποδεικτικό καταγωγής : 

- Προϊόντα που αποστέλλονται ως μικρά δέματα από ιδιώτη σε ιδιώτη  

- Προϊόντα που αποτελούν μέρος των προσωπικών αποσκευών ταξιδιώτη  

- Αποστολές μικρής αξίας εμπορικού χαρακτήρα με την προϋπόθεση ότι: τα προϊόντα αυτά δηλώνονται ότι 

είναι καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης, ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κεφαλαίου για τους κανόνες 

καταγωγής, το τελωνείο εισαγωγής στο ΗΒ δεν έχει αμφιβολία ως προς την ειλικρίνεια της δήλωσης αυτής 

και η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει τις 1.000 Λίρες Αγγλίας (GBP). 

 

Δεν εντάσσονται στην προαναφερόμενη εξαίρεση και απαιτείται να συνοδεύονται από αποδεικτικό 

καταγωγής: 

- προϊόντα των οποίων η εισαγωγή αποτελεί μέρος μιας σειράς εισαγωγών για τις οποίες μπορεί εύλογα να 

θεωρηθεί ότι έγιναν ξεχωριστά για να παρακαμφθούν οι απαιτήσεις για την αίτηση προτιμησιακής 

μεταχείρισης, 

- προϊόντα των οποίων η συνολική αξία υπερβαίνει τις 1.000 Λίρες Αγγλίας (GBP)- Το ποσό αυτό έχει 

κοινοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

Γ. Απαλλαγή Φ.Π.Α κατά την παράδοση (πώληση) αγαθών προς εξαγωγή στο ΗΒ 

 

1. Παράδοση (πώληση) αγαθών προς εξαγωγή μέσω συνήθους τελωνειακής διαδικασίας εξαγωγής 

(αγαθά αξίας άνω των 1.000 ευρώ) 

 

Η παράδοση (πώληση) αγαθών από τον πωλητή τα οποία μεταφέρονται από το εσωτερικό της χώρας 

προς το ΗΒ απαλλάσσονται από το φόρο προστιθεμένης αξίας, υπό την προϋπόθεση ότι : 

• υποβάλλεται διασάφηση εξαγωγής στην αρμόδια τελωνειακή αρχή από τον πωλητή-εξαγωγέα μέσω του 

μηχανογραφικού συστήματος τελωνείων ICISnet, 

• το τιμολόγιο πώλησης εκδίδεται χωρίς Φ.Π.Α με την ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ Φ.Π.Α - ΑΡΘΡΟ 24 

Ν.2859/2000 ΚΩΔΙΚΑΣ Φ.Π.Α» και δηλώνεται στη θέση 44 της διασάφησης εξαγωγής 

• το ποσό του τιμολογίου συμπληρώνεται στη θέση 22 της διασάφησης εξαγωγής 

• ο πωλητής διαθέτει στο αρχείο του το ηλεκτρονικό μήνυμα ΙΕ599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης 

εξαγωγής» ως δικαιολογητικό της απαλλαγής Φ.Π.Α. 

http://www.solae.gr/
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Νομικό πλαίσιο Κανονιστικό πλαίσιο Εγκύκλιες διαταγές 

Άρθρο 24 παρ.1 περ.α Ν.2859/2000 

«Κώδικας Φ.Π.Α» 

Άρθρο 1 ΠΟΛ.1203/2016 

απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε 

ΔΤΔ Α 1068392 ΕΞ 

2016/26.4.2016 

Για μη εγκατεστημένα στη χώρα μας πρόσωπα, οδηγίες για την υποχρέωση ή μη απόκτησης ΑΦΜ κατά 

την τήρηση τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής παρέχονται στην ενότητα iii της ΠΟΛ.1125/2016 (ΑΔΑ: 

791ΨΗ-Π3Α) εγκυκλίου. 

 

Για μη εγκατεστημένα στη χώρα μας πρόσωπα, οδηγίες για την υποχρέωση ή μη απόκτησης ΑΦΜ κατά 

την τήρηση τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής παρέχονται στην ενότητα iii της ΠΟΛ.1125/2016 (ΑΔΑ: 

791ΨΗ-Π3Α) εγκυκλίου. 

 

2. Παράδοση (πώληση) αγαθών προς εξαγωγή μέσω Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΕΛΤΑ 

Α.Ε.) (αγαθά αξίας έως 1.000 ευρώ) 

 

Οι παραδόσεις (πωλήσεις) αγαθών που πραγματοποιούνται από πωλητή-εξαγωγέα και διακινούνται από 

τη χώρα μας προς το ΗΒ, μέσω της ταχυδρομικής οδού (ΕΛΤΑ Α.Ε.), απαλλάσσονται από το φόρο 

προστιθεμένης αξίας, υπό την προϋπόθεση ότι: 

• υποβάλλεται τελωνειακή δήλωση CN23 από τον πωλητή-εξαγωγέα στα αρμόδια καταστήματα/ 

πρακτορεία του Φ.Π.Κ.Υ. 

• το τιμολόγιο πώλησης εκδίδεται χωρίς Φ.Π.Α με την ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ Φ.Π.Α - ΑΡΘΡΟ 24 

Ν.2859/2000 ΚΩΔΙΚΑΣ Φ.Π.Α» και η αξία του δηλώνεται επί της τελωνειακής δήλωσης CN23 

• ο πωλητής-εξαγωγέας διαθέτει βεβαίωση εξόδου της ταχυδρομικής αποστολής μέσω σχετικής πράξης 

παραλαβής επί της τελωνειακής δήλωσης CN23 από το εγκεκριμένο κατάστημα/πρακτορείο του Φ.Π.Κ.Υ. 

 

Νομικό πλαίσιο Κανονιστικό πλαίσιο Εγκύκλιες διαταγές 

Άρθρο 24 παρ.1 περ.α 

Ν.2859/2000 «Κώδικας 

Φ.Π.Α» 

ΔΤΔ Α 1181957 ΕΞ 2016/9.12.2016 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 

4092/Β/20.12.2016) (άρθρα 11 και 12) 

ΔΤΔ Α 1094213 ΕΞ 

2017/21.6.2017 

 

3. Παράδοση (πώληση) αγαθών προς εξαγωγή μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών (αγαθά αξίας έως 

1.000 ευρώ) 

 

Οι παραδόσεις (πωλήσεις) αγαθών που πραγματοποιούνται από πωλητή-εξαγωγέα και διακινούνται από 

τη χώρα μας προς το ΗΒ, μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών, απαλλάσσονται από το φόρο προστιθεμένης 

αξίας, υπό την προϋπόθεση ότι : 

• υποβάλλεται ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ εξαγωγής στην αρμόδια τελωνειακή αρχή από τον πωλητή-εξαγωγέα 

μέσω του μηχανογραφικού συστήματος τελωνείων ICISnet, 

• το τιμολόγιο πώλησης εκδίδεται χωρίς Φ.Π.Α με την ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ Φ.Π.Α - ΑΡΘΡΟ 24 

Ν.2859/2000 ΚΩΔΙΚΑΣ Φ.Π.Α» και δηλώνεται στη θέση 44 του ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ εξαγωγής 

• το ποσό του τιμολογίου συμπληρώνεται στη θέση 22 του ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ εξαγωγής 

• ο πωλητής-εξαγωγέας λαμβάνει και τηρεί στο αρχείο του εκτυπωμένο και θεωρημένο το μήνυμα ΕΑ99 

από το τελωνείο εξαγωγής. 

 

Νομικό πλαίσιο Κανονιστικό πλαίσιο Εγκύκλιες διαταγές 

Άρθρο 24 παρ.1 περ.α 

Ν.2859/2000 «Κώδικας 

Φ.Π.Α» 

Άρθρο 1 ΠΟΛ.1203/2016 απόφαση 

Γ.Γ.Δ.Ε (ΦΕΚ 4396/30.12.2016) 

ΔΤΔ Α 1019133 ΕΞ 

2018/01.02.2018 (ενότητες ΣΤ 

και Ζ) 
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Δυνατότητα έκδοσης απόδειξης λιανικών συναλλαγών αντί τιμολογίου 

 

Ειδικά για τις λιανικές πωλήσεις αγαθών που ενεργούνται από υποκείμενο στο φόρο πωλητή προς 

αγοραστή-ιδιώτη εγκατεστημένο εκτός Ε.Ε δύναται να εκδίδεται, βάσει των διατάξεων των Ε.Λ.Π, απόδειξη 

λιανικών συναλλαγών από την οποία να προκύπτουν τα στοιχεία του πελάτη (σχετ. Δ17Ε 5005682 ΕΞ 

5.3.2014 εγκύκλιος). 

 

Συμπλήρωση διασάφησης εξαγωγής για σκοπούς Φ.Π.Α 

 

Για σκοπούς απαλλαγής ΦΠΑ, εφιστούμε την προσοχή των υποκείμενων στο φόρο πωλητών ως προς τη 

συμπλήρωση των κάτωθι θέσεων των διασαφήσεων εξαγωγής και ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ εξαγωγής: 

 

Θέσεις διασάφησης Συμπλήρωση 

Θέση 2 - εξαγωγέας 

•  αναγνωριστικός αριθμός EORI πωλητή-εξαγωγέα για συνήθη 

διασάφηση εξαγωγής 

• ΑΦΜ πωλητή-εξαγωγέα για τα ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ εξαγωγής 

Θέση 22 - ποσό τιμολογίου ποσό τιμολογίου 

Θέση 44 - ειδικές μνείες, 

προσκομιζόμενα έγγραφα 

• αριθμός τιμολογίου 

• ΑΦΜ πωλητή - εξαγωγέα, όπου απαιτείται (ενότητα iii 

ΠΟΛ.1125/2016 εγκυκλίου) 

 

Δ. Απαλλαγή Φ.Π.Α κατά την λιανική πώληση αγαθών σε ταξιδιώτες από το ΗΒ 

 

Οι λιανικές πωλήσεις αγαθών σε ταξιδιώτες-πολίτες του ΗΒ (πλην προσώπων εγκατεστημένων στην Β. 

Ιρλανδία) τα οποία μεταφέρονται στις προσωπικές τους αποσκευές κατά την έξοδό τους από τη χώρα μας 

για την κάλυψη προσωπικών τους αναγκών και χωρίς να έχουν εμπορικό χαρακτήρα απαλλάσσονται από 

το φόρο προστιθεμένης αξίας άμεσα ή έμμεσα (με επιστροφή του ΦΠΑ) υπό την προϋπόθεση ότι 

προσκομίζονται προς έλεγχο στην αρμόδια τελωνειακή αρχή εξόδου της χώρας μας μαζί με τη σχετική 

απόδειξη λιανικής. Ο ταξιδιώτης υποχρεούται σε επίδειξη της κάρτας επιβίβασης ή του εισιτηρίου και 

στοιχείων ταυτότητας. Με τις διατάξεις της ΠΟΛ.1338/1996 ΑΥΟ ορίζονται ειδικότεροι όροι προϋποθέσεις 

και διαδικασία για την εφαρμογή των ανωτέρω. 

 

Εξαιρούνται της απαλλαγής Φ.Π.Α   

• καπνικά, αλκοολούχα, είδη διατροφής 

• είδη που μεταφέρονται με μεταφορικά έγγραφα και 

επαγγελματικά οχήματα 

• είδη για τον εξοπλισμό και εφοδιασμό μεταφορικών μέσων 

ιδιωτικής χρήσης 

• είδη για το προσωπικό μεταφορικών μέσων 

Όριο απαλλαγής   50 ευρώ ανά συναλλαγή 

Χρονικό περιθώριο μεταφοράς αγαθών 

εκτός Ε.Ε 
  3 μήνες 

 

Επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι όσον αφορά τα εγκατεστημένα στη Βόρεια Ιρλανδία πρόσωπα δεν δύναται να 

τυγχάνει εφαρμογής η ανωτέρω διαδικασία περί απαλλαγής από ΦΠΑ σε ταξιδιώτες (tax-free) καθόσον για 

τις παραδόσεις αγαθών που διενεργούνται προς την Β. Ιρλανδία εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις που 

αφορούν το ενδοενωσιακό εμπόριο και συναφώς τις συναλλαγές με ιδιώτες στο εσωτερικό της Ε.Ε. 

συνεπώς πρόκειται για λιανικές πωλήσεις που επιβαρύνονται με ΦΠΑ. 

 

Νομικό πλαίσιο Κανονιστικό πλαίσιο 

Άρθρο 24 παρ.1 περ.β, τρίτο εδάφιο Ν.2859/2000 «Κώδικας Φ.Π.Α» 
ΠΟΛ.1338/1996 Α.Υ.Ο, όπως 

ισχύει 

 

http://www.solae.gr/
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Πίνακας τελωνειακών παραστατικών και δικαιολογητικών απαλλαγής Φ.Π.Α 

 

  
Αγαθά αξίας άνω 

των 1.000 ευρώ 

Αγαθά αξίας έως 1.000 ευρώ 

Μέσω εταιρειών 

ταχυμεταφορών 
Μέσω Φ.Π.ΚΥ (ΕΛΤΑ) 

Τελωνειακό 

παραστατικό 

Διασάφηση 

εξαγωγής 

ΕΔΕ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤ 

ΕΞΑΓ 
τελωνειακή δήλωση CN23 

Δικαιολογητικά 

απαλλαγής ΦΠΑ 

Τιμολόγιο μήνυμα ΙΕ 

599 

Τιμολόγιο μήνυμα 

ΕΑ99 

Τιμολόγιο πράξη παραλαβής 

δέματος από τα ΕΛΤΑ επί του 

CN23 

 

Επιπλέον, πέραν των ανωτέρω παρέχεται ενημέρωση για το Brexit στην ιστοσελίδα της Τελωνειακής 

Υπηρεσίας: https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet (e-Υπηρεσίες → BREXIT) και στην ιστοσελίδα 

της ΑΑΔΕ: https://www.aade.gr/menoy/brexit/teloneia/teloneia-brexit 

 

Σχετικά ερωτήματα δύνανται να υποβάλλονται στις Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλονίκης και 

Αχαΐας, ως ακολούθως: 

 

• Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής: 

> e-mail: telp.attikis@aade.gr, telp.attikis-ddeka@aade.gr 

> Τηλέφωνα: 213-211 2428, 210-4284474 

• Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης: 

> e-mail: telp.thessalonikis@aade.gr 

> Τηλέφωνα: 2313-334237, 2313-334228, 2313-334238 

• Τελωνειακή Περιφέρεια Αχαΐας: 

> e-mail : telp.achaias@aade.gr , 

> Τηλέφωνα: 2613-622 167, 2613-622165, 2613-622175 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ  

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

 

 

 
1  Αναλυτικές οδηγίες για την καταχώριση και ταυτοποίηση των οικονομικών φορέων που πραγματοποιούν συναλλαγές με το ΗΒ 

παρέχονται στην ενότητα 1 του Μέρους Β΄ της αριθμ. Ε.2210/29-12-2020 (ΑΔΑ: 90Ν546ΜΠ3ΖΦΞΞ) εγκυκλίου. 

2  Αναλυτικές οδηγίες για τις απαγορεύσεις/περιορισμούς και τις άδειες/πιστοποιητικά που ενδέχεται να απαιτούνται για την εξαγωγή 

εμπορευμάτων προς το ΗΒ παρέχονται στην ενότητα 6 του Μέρους Β΄ της αριθμ. Ε.2210/29-12-2020 (ΑΔΑ: 90Ν546ΜΠ3Ζ-ΦΞΞ) 

εγκυκλίου. 

3  Αναλυτικές οδηγίες για τις τελωνειακές διατυπώσεις εξαγωγής και εξόδου εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ έχουν 

δοθεί με την αριθμ. ΔΤΔ Α 1068392 ΕΞ 2016/26.4.2016 (ΑΔΑ: ΩΨΜ6Η-ΔΡΧ) Εγκύκλιο. 

 Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση της διασάφησης εξαγωγής βρίσκεται αναρτημένο στον ακόλουθο σύνδεσμο 

του ICISnet: 

 https://portal.gsis.gr/icisnetcms/getFile?ClazzName=com.unisystems.icisnet.cms.Instructions&UID=10349961&MemberName=Upl

oad 

4  Σχετική η αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ Β 1147126 ΕΞ 2020 /31-12-2020 (ΑΔΑ: 6Ε6Ψ46ΜΠ3Ζ-ΛΞΞ) Ανακοίνωση. 

5  Σχετικό νομοθετικό πλαίσιο για το REX: η αριθμ ΔΔΘΤΟΚ Β 1176336 ΕΞ 2016/1.12.2016 (ΑΔΑ: ΩΚΚ6Η-3Λ7) Απόφαση και η 

αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Β' 1032953 ΕΞ 2017/1.3.2017 (ΑΔΑ: 6ΡΗΨΗ-ΡΝΝ) εγκύκλιος. 

 Τα ανωτέρω καθώς και το σχετικό έντυπο αίτησης βρίσκονται στην διαδικτυακή πύλη των ελληνικών τελωνείων στη διαδρομή: 

Αρχική σελίδα → Οικονομικοί Φορείς → Προτιμησιακά Καθεστώτα → Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX. 

6 Σχετικές οδηγίες έχουν δοθεί με την αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ Β 1006680 ΕΞ 2021/27-01-2021 (ΑΔΑ: Ω3ΔΩ46ΜΠ3Ζ-4Ι6) Εγκύκλιο. 

7 Αναλυτικές οδηγίες για τις τελωνειακές διαδικασίες εξαγωγής και εξόδου ταχυδρομικών αντικειμένων μέσω των ΕΛΤΑ Α.Ε. έχουν 

δοθεί με την αριθμ. ΔΤΔ Α 1094213 ΕΞ 2017/21.6.2017 (ΑΔΑ: Ψ96ΚΗ-ΜΡΔ) Εγκύκλιο. 

8  Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση και τη συμπλήρωση του ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής Εξαγωγής έχουν δοθεί με την αριθμ. ΔΤΔ Α 

1019133 ΕΞ 2018/01-02-2018 (ΑΔΑ: 6Γ9Β46ΜΠ3Ζ-ΟΗΣ) Εγκύκλιο. 
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IV. ΕΛΠ (Ν. 4308/2014) 
 

Ε.2010/2021 
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 77 και 78 του ν.4764/2020 (Α'256) 
 

Αθήνα, 15/01/2021  
 
Κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 77 και 78 του κεφαλαίου Α' «Φορολογικές Ρυθμίσεις» του μέρους 
Β' του ν.4764/2020 (Α'256) «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», για ενημέρωση και ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών. 
 
Συγκεκριμένα: 
 
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 77 «Απόσυρση ταμειακών μηχανών -Φ.Η.Μ.», αντικαταστάθηκε η παρ. 9 
του άρθρου 101 του ν. 4714/2020 (Α' 148) και παρατείνεται ο χρόνος απόσυρσης από τη χρήση των 
μοντέλων Φ.Η.Μ. που εμφανίζονται ως ενεργοί στο υποσύστημα taxis, όπως αυτά ορίζονται στην απόφαση 
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ.1196/2017 (Β'4486), χωρίς την επιβολή κυρώσεων έως και τις 31.3.2021. 
Τα ανωτέρω ισχύουν και για δηλώσεις παύσης των υπόψη μοντέλων που έχουν υποβληθεί μέχρι και την 
έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ήτοι 23.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 192 αυτού. 
 
2. Με τις διατάξεις του άρθρου 78 «Καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών 
(Μ.Υ.Φ.)», προστέθηκε στο τέλος του άρθρου 72 του ν.4174/2013 (Α'170) παρ. 56 με την οποία 
ρυθμίζονται θέματα υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών για το 
ημερολογιακό έτος 2014. 
 
Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, οι καταστάσεις που υπεβλήθησαν το χρονικό διάστημα από 21.1.2016 έως και 
25.1.2016 θεωρούνται ως εμπρόθεσμες και τυχόν πρόστιμα που έχουν επιβληθεί για το υπόψη χρονικό 
διάστημα (από 21.1.2016 έως και 25.1.2016) ακυρώνονται ή εφόσον τα ποσά των προστίμων έχουν 
εισπραχθεί, συμψηφίζονται με βεβαιωμένες οφειλές. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν οφειλές, 
επιστρέφονται. 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 
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Ε. ΔΕΔ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 

 

ΔΕΔ A 3046/2019 
Λογιστική Διαφορά τεκμαρτού εισοδήματος ιδιόχρησης ακινήτων - Δεν είχε καταχωρίσει 
ούτε το έσοδο ούτε το έξοδο. – ΠΟΛ. 1113/2015 ΠΟΛ 1069/2015 ΔΕΑΦ Α 1021369/2017 Ε. 
2156/08-08-2019 
 

Καλλιθέα 11/11/2019 
 
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 ΑΑΔΕ (ΦΕΚ B' 
968/22-03-2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως 
αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει,  
γ. της ΠΟΛ 1064/12-04-2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 
1440/27-04-2017), 
 
2. Την ΠΟΛ 1069/04-03-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών, 
 
3. Την από 13/05/2019 και με αριθ. πρωτ ενδικοφανή προσφυγή της επιχείρησης « », με ΑΦΜ: , που 
εδρεύει στην , οδός αριθ , κατά της υπ' αριθ /2019 Οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου 
Εισοδήματος φορολ. έτους 2015, που εξέδωσε ο προϊστάμενος του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και τα προσκομιζόμενα με 
αυτήν σχετικά έγγραφα, 
 
4. Την ανωτέρω Οριστική Πράξη του προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., καθώς και την από 11/04/2019 
έκθεση μερικού ελέγχου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος της ίδιας Υπηρεσίας, επί της οποίας εδράζεται 
η προσβαλλόμενη πράξη της οποίας ζητείται η ακύρωση, 
 
5. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής, 
 
6. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Α2 τμήματος επανεξέτασης, όπως αυτή αποτυπώνεται στο 
σχέδιο της απόφασης, 
 
Επί της από 13/05/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της επιχείρησης « », με 
ΑΦΜ: , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα, δεδομένου ότι η κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης έγινε 
στις 12/04/2019, 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 
 
Με την υπ' αριθμ /2018 Εντολή ελέγχου του προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., διενεργήθηκε μερικός έλεγχος 
φορολογίας εισοδήματος στην επιχείρηση με ΑΦΜ: , για τα φορολογικά έτη 2014, 2015 και 2016, από την 
ελεγκτή της ίδιας υπηρεσίας , η οποία συνέταξε την από 04/04/2019 έκθεση μερικού ελέγχου (η οποία 
θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. στις 11/04/2019), από την οποία προκύπτουν τα 
ακόλουθα: 
 
Από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν οι κατωτέρω λογιστικές διαφορές, οι οποίες προστέθηκαν στα 
προκύπτοντα από τα βιβλία αποτελέσματα, οι οποίες συνοπτικά ανά φορολογικό έτος και ανά λογαριασμό, 
είναι οι ακόλουθες: 
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Ακολούθως, ο προϊστάμενος του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., εξέδωσε σε βάρος της προσφεύγουσας, τις κατωτέρω 
Οριστικές Πράξεις Διορθωτικού Προσδιορισμού Φορολογίας Εισοδήματος: 
 

 
 
Η προσφεύγουσα, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση ή την τροποποίηση της υπ' 
αρ /11-04-2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος φορολογικού έτους 
2015, με την οποία αμφισβητεί τις κατωτέρω λογιστικές διαφορές, προβάλλοντας τους λόγους που κατά 
περίπτωση αναφέρονται: 
 

 
 
1) Επί των προσκομισθέντων νέων στοιχείων - Παράταση έκδοσης Απόφασης 
 
Επειδή η προσφεύγουσα με το υπ' αριθμ ΕΙ2019ΕΜΠ/03-10-2019 Υπόμνημα που υπέβαλε στην υπηρεσία 
μας σε συνέχεια της υπ' αριθμ /13-05-2019 ενδικοφανούς προσφυγής που ασκήθηκε κατά των πράξεων 
τελών χαρτοσήμου, προσκόμισε τα κατωτέρω νέα συμπληρωματικά στοιχεία, ως αναλυτικά περιγράφονται 
και προσκομίζονται, ήτοι:  
 

http://www.solae.gr/
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α) Τα ακόλουθα νέα συμπληρωματικά για τις πράξεις του Κ.Ν.Τ.Χ: 
 
- Ενδεικτικώς οι εκθέσεις της ΙΑΤΑ για τους μήνες 06/2016 και 09/2016, που προσκομίζονται λόγω όγκου 
σε usb stic στην ΙΑΤΑ (Σχετ. 1Α, 1Β, 2Α, 2Β), 
 
- Έγγραφο της , από το οποίο προκύπτει ότι ο τραπεζικός λογαριασμός DE ανήκει στην επιχείρηση ( ), 
(Σχετ. 3), 
 
- Το από 17/06/2019 έγγραφο του αλλοδαπού εκκαθαριστή συναλλαγών , σχετικά με την καταβολή των 
χρημάτων από τον λογαριασμό της (Σχετ. 4). 
 
β) Περαιτέρω προσκομίστηκαν νέα στοιχεία και τα από 03/10/2019 και αριθμό πρωτ., και συμπληρωματικά 
υπομνήματα, σε συνέχεια των από 13/05/2019 και με αριθ , και ενδικοφανών προσφυγών που ασκήθηκαν 
κατά των πράξεων φορολογίας εισοδήματος, καθώς και το υπ' αριθμ /03-10-2019 συμπληρωματικό 
υπόμνημα, σε συνέχεια της υπ' αρ /13-05-2019 ενδικοφανούς προσφυγής, που ασκήθηκε κατά των 
πράξεων παρακρατουμένων φόρων εισοδήματος. 
 
Επειδή τα εν λόγω στοιχεία και ειδικότερα τα ως άνω στοιχεία της περ. α' τα οποία περιήλθαν στην κατοχή 
της προσφεύγουσας μετά την υποβολή της υπ' αριθμ /13-05-2019 ενδικοφανούς προσφυγής και ως 
προκύπτει από την οικεία έκθεση ελέγχου, δεν είχαν τεθεί στην διάθεση του ελέγχου, δεδομένου ότι στη 
σελ. 107 της έκθεσης μερικού ελέγχου χαρτοσήμου αναφέρεται ότι «η ελεγχόμενη δεν προσκόμισε ουδέν 
στοιχείο (παραστατικά ή αποδεικτικά μεταφοράς ή αιτία μεταφοράς) που να τεκμηριώνει από πού 
προέρχονται τα εν λόγω ποσά καθώς και το δικαιούχο εκάστου λογαριασμού,...», τα προσκομισθέντα με το 
υπόμνημα στοιχεία, κρίνονται ως νέα στοιχεία. Τα εν λόγω νέα στοιχεία αφορούν κινήσεις για τις οποίες 
προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι αυτά καταβλήθηκαν από την προκειμένου να πληρωθούν οφειλές που είχε η 
προσφεύγουσα, και ως εκ τούτου δεν οφείλονται για τις καταθέσεις του Λ/53.98.00.0000 τέλη χαρτοσήμου, 
κρίθηκε ότι απαιτείται διερεύνηση επ' αυτών και χρήζουν περαιτέρω ελεγκτικών επαληθεύσεων. 
 
Επειδή περαιτέρω, προσκομίστηκαν νέα στοιχεία για τη φορολογία εισοδήματος (ήτοι επί των από 
13/05/2019 και με αριθμούς , και ενδικοφανών προσφυγών) καθώς και για τους παρακρατούμενους 
φόρους (ήτοι επί της υπ' αριθμ./13-05-2019 ενδικοφανούς προσφυγής), αλλά και για λόγους συνολικής 
κρίσης επί της υπόθεσης, με την υπ' αριθμ. 59/03-10-2019 Απόφαση της υπηρεσία μας, κατ' εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 63§5 του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 68 του 
ν. 4587/2018 (ΦΕΚ Α' 218), καθώς και των διευκρινίσεων που δόθηκαν με την υπ' αριθμ. Ε2010/2019 
εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Κεφ. Β'), αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας για την έκδοση 
απόφασης επί των από 13/05/2019 και με αριθ. πρωτ , , , και ενδικοφανών προσφυγών, κατά τριάντα (30) 
ημέρες. 
 
2) Επί της παράβασης του ουσιώδους τύπου της διαδικασίας 
 
Επειδή η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι επιδόθηκαν στην Εταιρεία οι προσβαλλόμενες Οριστικές Πράξεις, 
καθώς και η από 11/04/2019 Έκθεση Μερικού Ελέγχου, σε πιστό αντίγραφο και όχι σε πρωτότυπο 
έγγραφο, οι οποίες αναγράφουν μόνο τα ονόματα του Ελεγκτή, του Τμηματάρχη, του Υποδιευθυντή και του 
Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. χωρίς τις υπογραφές τους και ως εκ τούτου δεν προκύπτει εάν τα 
πρωτότυπα αυτών φέρουν υπογραφές των αρμοδίων προς τούτο υπαλλήλων. Η έλλειψη δε, των ως άνω 
απαραίτητων υπογραφών αποτελεί έλλειψη ουσιωδών στοιχείων για την κατάρτιση των ως άνω πράξεων 
(των Οριστικών Πράξεων αλλά και της σχετικής Έκθεσης Ελέγχου) και συνεπώς μη νόμιμες και ακυρωτέες, 
λόγω παράβασης του ουσιώδους τύπου της διαδικασίας (βλ. ΔΠρωτΑθ 4521/2010). 
 
Επειδή με τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α 45), με τον οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, 
ορίζονται τα ακόλουθα: 
 
Άρθρο 16 παρ.1: «Η διοικητική πράξη είναι έγγραφη, αναφέρει την εκδούσα αρχή και τις εφαρμοζόμενες 
διατάξεις, φέρει δε χρονολογία, καθώς και υπογραφή του αρμόδιου οργάνου. Στην ατομική διοικητική 
πράξη αναφέρεται, επίσης, η τυχόν δυνατότητα άσκησης της, κατ' άρθρο 25, ειδικής διοικητικής, ή 
ενδικοφανούς, προσφυγής, γίνεται δε μνεία του αρμόδιου για την εξέτασή της οργάνου, της προθεσμίας, 
καθώς και των συνεπειών παράλειψης της άσκησής της. Προσφυγή που ασκείται σύμφωνα με τις 
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προαναφερόμενες πληροφορίες της υπηρεσίας δεν μπορεί να παραγάγει συνέπειες σε βάρος του 
προσφεύγοντος. Η παράλειψη αναφοράς των εφαρμοζόμενων διατάξεων, καθώς και των κατά τη δεύτερη 
περίοδο στοιχείων, δεν επάγεται ακυρότητα της πράξης». 
 
Άρθρο 11 παρ.2: «Την επικύρωση αντιγράφου από το πρωτότυπο, ή από το ακριβές αντίγραφο της αρχής 
που εξέδωσε το πρωτότυπο, μπορεί να ζητήσει ο ενδιαφερόμενος από οποιαδήποτε διοικητική αρχή, 
δικηγόρο ή συμβολαιογράφο,...». Από τη διάταξη αυτή, προκύπτει ότι ο νομοθέτης δίνει το δικαίωμα στην 
αρχή που εξέδωσε το έγγραφο, να εκδώσει και ακριβές αντίγραφό του, το οποίο δεν είναι δυνατό να φέρει 
υπογραφές, διαφορετικά θα πρόκειται για πρωτότυπο, πράγμα ανέφικτο αφού το πρωτότυπο είναι ένα και 
φυλάσσεται στο φάκελο της υπόθεσης ή άλλως θα πρέπει να εκδοθεί ως φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου. 
Ως προς την υπογραφή αντιγράφου του πρωτοτύπου, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας, αλλά και σύμφωνα με γενική αρχή του δικαίου, όταν μια δημόσια αρχή επικυρώνει ένα 
έγγραφο ως ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου, νοείται ότι το έγγραφο αυτό αποτελεί πιστό αντίγραφο εκ 
του πρωτοτύπου. 
 
Επειδή στην προκείμενη περίπτωση οι προσβαλλόμενες πράξεις και η έκθεση ελέγχου φέρουν σφραγίδα 
«Ακριβές Αντίγραφο αυθημερόν», όπως βεβαιώνεται από την ελεγκτή υπάλληλο και ως εκ τούτου 
προκύπτει και ο ακριβής χρόνος σύνταξης των πρωτοτύπων ο οποίος συμπίπτει με αυτόν των αντιγράφων 
και το όμοιο περιεχόμενό τους. Επιπλέον έχει τεθεί επ' αυτών η στρογγυλή σφραγίδα του Ελληνικού 
Δημοσίου και η σχετική υπογραφή του ελεγκτή υπαλλήλου. Συνεπώς αυτά (έκθεση ελέγχου και 
προσβαλλόμενη πράξη) έχουν ισχύ πρωτοτύπου, παράγουν τεκμήριο γνησιότητας και ως δημόσια 
έγγραφα μπορούν να προσβληθούν μόνο επί πλαστότητι. Άλλωστε από την διαβίβαση φωτοαντιγράφου 
στην Υπηρεσία μας των πρωτοτύπων των προσβαλλόμενων διοικητικών πράξεων και της συναφούς 
έκθεσης ελέγχου (τα οποία τηρούνται στο αρχείο της αρμόδιας φορολογικής αρχής) προκύπτει ότι αυτά 
φέρουν τις υπογραφές όλων των αρμοδίων διοικητικών οργάνων και ότι είναι κατά περιεχόμενο όμοια με τα 
κοινοποιηθέντα στην προσφεύγουσα αντίγραφα. Ως εκ τούτου οι ισχυρισμοί της προσφεύγουσας περί μη 
σύννομης έκδοσης των προσβαλλόμενων διοικητικών πράξεων και της έκθεσης ελέγχου πρέπει να 
απορριφθούν ως αβάσιμοι. 
 
3) Επί της έλλειψης αιτιολογίας της έκθεσης ελέγχου 
 
Επειδή η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι, η σχετική με τις προσβαλλόμενες πράξεις Έκθεση Μερικού 
Ελέγχου φορολογίας εισοδήματος, στερείται αιτιολογίας, καθ' ό μέτρο ο έλεγχος απλώς επαναλαμβάνει τα 
όσα είχε αρχικώς υποστηρίξει στο Σημείωμα Διαπιστώσεων Ελέγχου, χωρίς να απαντάει επαρκώς σε 
κανέναν από τους νόμιμους και αληθείς ισχυρισμούς που εξέθεσε αναλυτικά στο απαντητικό υπόμνημά της 
και ως εκ τούτου κατ' ουσίαν δεν λήφθηκε πραγματικά υπόψη, κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. 2 
του άρθρου 28 του Ν. 4174/2013 και της παρ. 3 του άρθρου 17 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. 
Συνεπώς, η ως άνω Έκθεση Ελέγχου καθώς και οι σχετικές Οριστικές Πράξεις είναι ακυρωτέες λόγω 
έλλειψης αιτιολογίας. 
 
Επειδή με τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α' 170), ορίζονται μεταξύ των άλλων τα ακόλουθα: Άρθρο 28: «2) 
Η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, εντός μηνός 
από την ημερομηνία παραλαβής των απόψεων του φορολογούμενου ή, σε περίπτωση που ο 
φορολογούμενος δεν υποβάλλει τις απόψεις του, την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στην 
παράγραφο 1. Η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου εκδίδεται με βάση έκθεση ελέγχου 
την οποία συντάσσει η Φορολογική Διοίκηση. Η έκθεση ελέγχου περιλαμβάνει εμπεριστατωμένα και 
αιτιολογημένα τα γεγονότα, τα στοιχεία και τις διατάξεις τις οποίες έλαβε υπόψη της η Φορολογική Διοίκηση 
για τον προσδιορισμό του φόρου. Η οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου μαζί με την 
έκθεση ελέγχου κοινοποιούνται στον φορολογούμενο» 
 
Άρθρο 64: «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», 
 
Εξάλλου με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2690/1999 (Α' 45), με τον οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας 
Διοικητικής Διαδικασίας, ορίζονται τα ακόλουθα: «1) Η ατομική διοικητική πράξη πρέπει να περιέχει 
αιτιολογία, η οποία να περιλαμβάνει τη διαπίστωση της συνδρομής των κατά νόμο προϋποθέσεων για την 
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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 
πραγματικών καταστάσεων, ο απαιτούμενος νομικός χαρακτηρισμός τους καθώς και τα κριτήρια και οι 
σκέψεις του διοικητικού οργάνου σχετικά με την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας. 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. 
 
Σύμφωνα δε με τη νομολογία, η αιτιολογία των πράξεων επιβολής προστίμου νομίμως συμπληρώνεται από 
τα στοιχεία του φακέλου, τις διαλαμβανόμενες δηλαδή στην έκθεση ελέγχου διαπιστώσεις. 
 
Επειδή στην προκείμενη περίπτωση, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 4174/2013, η 
ελέγχουσα φορολογική αρχή εξέδωσε και κοινοποίησε νομότυπα το υπ' αρ./18-02-2019 Σημείωμα 
Διαπιστώσεων με τα ευρήματα του φορολογικού ελέγχου, διατυπώνοντας με τρόπο σαφή, ειδικό και 
επαρκή τις προκύπτουσες διαφορές και εξέδωσε πράξεις προσωρινού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος 
για τα φορολογικά έτη 2014, 2015 και 2016 και η προσφεύγουσα, ανταποκρινόμενη στο ως άνω Σημείωμα, 
με το υπ' αρ. πρωτ. /12-03-2019 υπόμνημά της, εντός της εικοσαήμερης προθεσμίας που της δόθηκε, 
προσκόμισε στοιχεία τα οποία αφορούσαν του τηρούμενους λογαριασμούς. Τα στοιχεία αυτά 
αξιολογήθηκαν από την ελεγκτική αρχή, όπως διατυπώνεται με τρόπο σαφή, ειδικό και επαρκή στην 
ενότητα 8.4 της έκθεσης ελέγχου «Θέση του ελέγχου επί των ισχυρισμών της ελεγχόμενης» και 
προσδιόρισε τις διαφορές του ελέγχου, όπως διατυπώνεται στην ενότητα 8.5. «Ανακεφαλαίωση διαφορών 
ελέγχου». 
 
Επομένως, δεδομένου ότι, η ανωτέρω έκθεση ελέγχου μνημονεύει ρητά τις διατάξεις εκείνες που 
αποτελούν το νόμιμο έρεισμα για την έκδοση των προσβαλλόμενων πράξεων και εκθέτει λεπτομερειακά, 
σαφώς και εμπεριστατωμένα τη συνδρομή των πραγματικών περιστατικών, ουδεμία ασάφεια και έλλειψη 
αιτιολογίας υφίσταται επί των ρητώς αναφερομένων στο πόρισμα της έκθεσης όπως υποστηρίζει η 
προσφεύγουσα. Ο ισχυρισμός δε της προσφεύγουσας περί δήθεν μη εξέτασης του υπομνήματος απόψεων 
από τη Φορολογική αρχή, είναι καθόλα αυθαίρετος και στερείται αιτιολογικής αναφοράς. Ως εκ τούτου, ο 
ισχυρισμός της πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος. 
 
4) Επί της Λογ. διαφοράς του τεκμαρτού εισοδήματος ιδιόχρησης ακινήτων Επειδή η προσφεύγουσα 
ισχυρίζεται ότι η ελεγκτική αρχή αναιτιολογήτως προσθέτει στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας τεκμαρτό 
εισόδημα ιδιοχρήσεως ακινήτου ποσού 3.412,42€, αναφορικά με το ευρισκόμενο επί της οδού , στον 
Γέρακα Αττικής, ακίνητο, που χρησιμοποιήθηκε ως έδρα της επιχειρήσεως, χωρίς, παραλλήλως, να το 
αναγνωρίζει και ως εκπιπτόμενη δαπάνη, με την εσφαλμένη «αιτιολογία» ότι δήθεν «δεν αναγνωρίζεται ως 
ισόποση δαπάνη, δεδομένου ότι δεν πληρούνται αθροιστικά οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις έκπτωσης 
από τα ακαθάριστα έσοδα του άρθρου 22 του ν. 4172/2013 (δεν έχει καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία)» 
(βλ. σελ. 74 - 75 της Εκθέσεως Ελέγχου). 
 
Επειδή από την έκθεση ελέγχου (σελ. 79-80) προκύπτει ότι η προσφεύγουσα κατά το φορολογικό έτος 
2014, διέθετε εγκαταστάσεις, για τις οποίες υπολογίστηκε από τον έλεγχο η αντικειμενική αξία τους, καθώς 
και το αντίστοιχο τεκμαρτό μίσθωμα ιδιόχρησης ως κατωτέρω: 
 

 
 
Το ανωτέρω ποσό των 13.649,69€ που αφορά το ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα από ιδιόχρηση των ακινήτων 
της προσφεύγουσας και ανέρχεται σε 3% επί της αντικειμενικής τους αξίας, δεδομένου δε, ότι το ακίνητο 
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πουλήθηκε, υπολογίστηκε η αναλογία της των μηνών που αυτό χρησιμοποιείτο (Ιανουάριος 2016 - Μάρτιος 
2016), ήτοι τα 3/12 αυτού, ποσού 3.412,42€. Ο έλεγχος, δεδομένου ότι ο υπολογισμός και η αναγραφή του 
εσόδου από ιδιοχρησιμοποίηση και της αντίστοιχης δαπάνης στα βιβλία της είναι υποχρεωτική και όχι 
δυνητική (ΠΟΛ. 1069/2015), πρόσθεσε το έσοδο στις λογιστικές διαφορές ελέγχου, καθόσον δεν είχε 
διενεργήσει στα βιβλία της καμία εγγραφή εσόδου. Επιπλέον, δεν αναγνώρισε το αντίστοιχο έξοδο καθόσον 
δεν είχε καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία της, (περίπτωση γ' του άρθρου 22 του ν. 4172/2013). 
 
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, ... 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,.» 
 
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), 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. 4172/20ΐ 3, 
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. 
 
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, 
 
- Αν 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), 
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- Αν 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 /27-02-2015 έγγραφο όπου αναφέρονται τα εξής: 
 
«Τα σχετικά ποσά μπορούν να καταχωρούνται για λόγους εσωτερικής πληροφόρησης της επιχείρησης σε 
σχετικούς λογαριασμούς. Ωστόσο, στη δημοσιοποιούμενη 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.1069/23.3.2015 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) ...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 στο ερώτημα: «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 της ΠΟΛ. 1003/31.12.2014, 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 



 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 74  /// www.solcrowe.gr 

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 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 εγκύκλιο Ε. 2156/08-08-2019 εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι «το εισόδημα από 

ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και κατά συνέπεια για 

φορολογικούς σκοπούς συνυπολογίζεται σε κάθε περίπτωση στο φορολογητέο αποτέλεσμα της 

επιχείρησης, ανεξάρτητα αν έχει καταχωρηθεί στα βιβλία της. Όσον αφορά στη τεκμαρτή δαπάνη 

(μίσθωμα) από την ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου και δεδομένων των ειδικών διατάξεων της περιπτ. η' του 

άρθρου 23 του ν. 4172/2013, συνάγεται ότι εφόσον η τεκμαρτή δαπάνη (μίσθωμα) από την 

ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου δεν υπερβαίνει το τρία τοις εκατό (3%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου 

αυτή σε κάθε περίπτωση αποτελεί εκπιπτόμενη δαπάνη. ... Αναφορικά με την απεικόνιση των ίδιων ποσών 

στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (έντυπο Ν), στην 

περίπτωση που αυτά δεν έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης, το ποσό του εσόδου από 

ιδιοχρησιμοποίηση (τεκμαρτό εισόδημα) αναγράφεται στον κωδικό 453 και το αντίστοιχο ποσό της δαπάνης 

(τεκμαρτό μίσθωμα) στον κωδικό 462, προκειμένου να προκύψει φορολογικά αδιάφορο αποτέλεσμα, με 

βάση τα αναφερόμενα στην Π0Λ.1069/2015 εγκύκλιο». 

 

Επειδή η προσφεύγουσα δεν είχε καταχωρήσει είτε στα βιβλία της, είτε σε οποιοδήποτε άλλο 

πληροφοριακό, για την φορολογική αρχή, στοιχείο (π.χ. έντυπο Ε3, Ν κλπ) το συνολικό εισόδημα από 

ιδιοχρησιμοποίηση καθώς και την αντίστοιχη τεκμαρτή δαπάνη του μισθώματος 

 

Επειδή η τιθέμενη στο άρθρο 22 παρ. β του ν. 4172/2013 προϋπόθεση της καταχώρησης της δαπάνης στα 

τηρούμενα βιβλία προκειμένου αυτή να αναγνωριστεί, αφορά πραγματικές και όχι τεκμαρτές δαπάνες. 

 

Επειδή η παράλειψη αυτή συνιστά παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας που επισύρει αυτοτελές 

πρόστιμο του άρθρου 54 του ν. 4174/13 (περί ανακριβούς υποβολής δήλωσης), ως προς τα πληροφοριακά 

στοιχεία και σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει το φορολογικό αποτέλεσμα. 

 

Ως εκ τούτου, πρέπει να γίνει δεκτός ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας ως προς την προσβαλλόμενη 

λογιστική διαφορά του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιόχρηση ακινήτων. 

 

http://www.solae.gr/
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Επειδή για τις λοιπές διαφορές για τις οποίες δεν γίνεται αναφορά στην παρούσα, ισχύουν όπως 

αναγράφονται στην από 11/04/2019 έκθεση μερικού ελέγχου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος που 

συντάχθηκε από το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ, 

 

Αποφασίζουμε 

 

Την μερική αποδοχή της 13/05/2019 και με αριθμό πρωτ ενδικοφανούς προσφυγής της επιχείρησης « », με 

ΑΦΜ: , που εδρεύει στην Αθήνα, οδός, και την τροποποίηση της υπ' αριθ /11 -04-2019 Οριστικής πράξης 

διορθωτικού προσδιορισμού φόρου Εισοδήματος φορολογικού έτους 2015, που εξέδωσε ο προϊστάμενος 

του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ 

 

Φορολογητέα κέρδη - Οριστική Φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου με βάση την παρούσα Απόφαση: 

 

 
 

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

υπόχρεο. 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ  Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

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 1045/2020 
Ανακριβής αξία πώλησης ακινήτου ανακριβής σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης - 
Συμπληρωματικό στοιχείο απόκρυψης εσόδου 
 

Καλλιθέα 05/06/2020 
 
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 
968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως 
αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει 
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.  
δ. Του άρθρου έκτου, παράγραφος 4, της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75). 
2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών. 
3. Την υπ' αριθ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 /τ. Β' / 1.9.16) Απόφαση του 
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. 
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6 της Π.Ν.Π. της 30ης-3-2020, (ΦΕΚ 75/Α/30- 03-2020) 
όπως κυρώθηκε με το ν. 4684/2020, ( ΦΕΚ 86/Α/25-04-2020). 
5. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 10.01.2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της 
τελούσης υπό εκκαθάριση ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία « », με ΑΦΜ , με έδρα την , νομίμως 
εκπροσωπούμενης από τους εκκαθαριστές αυτής, κατά της με αριθ./2019 Οριστικής Πράξης 
Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος οικονομικού έτους 2009 (διαχειριστική περίοδος 1.01.2008-
31.12.2018), του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα. 
6. Τη με αριθ /2019 Οριστική Πράξη Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος οικονομικού έτους 2009 
(διαχειριστική περίοδος 1.01.2008-31.12.2018), του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς, της οποίας 
ζητείται η ακύρωση καθώς και την από 9.12.2019 οικεία έκθεση μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος 
εφαρμογής διατάξεων του ν.2238/1994 (Κ.Φ.Ε.). 
7. Την από 15.01.2020 έκθεση απόψεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς. 
8. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος A3 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της 
απόφασης. 
 
Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 10.01.2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της 
υπό εκκαθάριση τελούσης ομόρρυθμης εταιρείας εταιρείας με την επωνυμία « », 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 αριθ /2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος του Προϊστάμενου 
της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς, οικονομικού έτους 2009 (διαχειριστική περίοδος 1.01.2008-31.12.2008), επιβλήθηκε 
σε βάρος της προσφεύγουσας εταιρείας διαφορά κύριου φόρου ύψους 33.520,00 ευρώ, πλέον πρόσθετος 
φόρος / πρόστιμο ανακρίβειας ύψους 34.133,42 ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό 67.653,42 ευρώ. 
 
Η ως άνω προσβαλλόμενη πράξη εδράζεται επί της από 9.12.2019 Έκθεσης Μερικού Ελέγχου Φορολογίας 
Εισοδήματος (εφαρμογής των διατάξεων του ν.2238/1994 - Κ.Φ.Ε.) του ελεγκτή της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς, , η 
οποία συντάχθηκε δυνάμει της από /2019 εντολής ελέγχου του Προϊστάμενου της εν λόγω υπηρεσίας. Αιτία 
του ελέγχου αποτέλεσε η λήψη του με αριθ. πρωτ. Υ.Ε.Δ.Δ.Ε /2019 εγγράφου με θέμα: 
αποστολή φακέλου υπόθεσης Πληροφοριακού Δελτίου. Σύμφωνα με το εν λόγω Πληροφοριακό Δελτίο 
εφαρμογής των διατάξεων ν.2238/1994 και 4172/2013 των ελεγκτών της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής, και , σύμφωνα 
με το οποίο ανώνυμος κατήγγειλε ότι η κατασκευαστική εταιρεία « » στις 24.03.2008 πούλησε κατοικία στο 
με αγοράστρια την - , αντί ποσού 215.200,00 ευρώ με κατάθεση στην (α/α παραστατικού /2008) ενώ στο 
αριθ /2008 Συμβόλαιο, της Συμβολαιογράφου, δηλώθηκε αξία πώλησης 62.000,00 ευρώ, ήτοι διαφορά 
μεταξύ του ποσού κατάθεσης και του συμβολαίου 153.200,00 ευρώ. Ο έλεγχος προκειμένου να 
διαπιστώσει εάν το φωτοαντίγραφο του με α/α 12 παραστατικού κατάθεσης στην είναι ακριβές, απέστειλε το 
με αριθ. πρωτ ΕΞ2018ΕΜΠ έγγραφο προς τη Δ/νση Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Η εν λόγω Υπηρεσία 
απέστειλε τη με αριθ. πρωτ. /4.04.2019 απάντηση με επισυναπτόμενο φωτοαντίγραφο του γραμματίου 

http://www.solae.gr/
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είσπραξης πανομοιότυπο με το επισυναπτόμενο στην καταγγελία. Ο έλεγχος σημειώνει ότι το χρηματικό 
ποσό των 215.200,00 ευρώ κατατέθηκε σε ατομικό λογαριασμό του εκπροσώπου της εταιρείας και 
σύμφωνα με την απόφαση ΣτΕ Β' Τμ. 1891/2018 χρηματικό ποσό που βρέθηκε είτε σε κοινό τραπεζικό 
λογαριασμό που έχει με άλλο ή άλλα πρόσωπα, είτε σε τραπεζικό λογαριασμό τρίτων προσώπων 
προέρχεται από την μη συνδεόμενη άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Επίσης η 
συγκεκριμένη συναλλαγή έχει την έννοια συμπληρωματικών στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 84 του ν.2238/1994 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στις εγκύκλιες διαταγές ΠΟΛ.1191/2017 & 
ΠΟΛ.1194/2017. Σύμφωνα με το πόρισμα ελέγχου της ως άνω Έκθεσης Ελέγχου διαπιστώθηκε η υποβολή 
ανακριβούς δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ως προς τα ακαθάριστα έσοδα με ποσό ανακρίβειας 
153.200,00 ευρώ. Η ως άνω εταιρεία καταχώρησε στα βιβλία της βάσει του ανωτέρω συμβολαίου το ποσό 
των 62.000,00 ευρώ. 
 
Ο έλεγχος συνέταξε το με αριθ /2019 Σημείωμα Διαπιστώσεων Ελέγχου (άρθρα 28 & 62 του ν.4174/2013) 
καθώς και την αριθ / /2019 Προσωρινή Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος για το οικ. 
έτος 2009, όπου επέδωσε νόμιμα στον διαχειριστή της ελεγχόμενης εταιρείας προκειμένου να διατυπώσει 
εγγράφως τις απόψεις του εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος. Το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα 
παρήλθε δίχως οι εκπρόσωποι της εταιρείας να διατυπώσουν εγγράφως τις απόψεις τους, με συνέπεια την 
έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης. 
 
Η προσφεύγουσα ομόρρυθμη εταιρεία, η οποία τελεί υπό εκκαθάριση, με την υπό κρίση ενδικοφανή 
προσφυγή, ζητά την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης, προβάλλοντας τους παρακάτω ισχυρισμούς: 
 
• Το δικαίωμα του Δημοσίου για την έκδοση των καταλογιστικών πράξεων που αφορούν την χρήση 2008 
έχει υποπέσει σε παραγραφή καθώς οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών στην ημεδαπή δεν 
αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία, ικανά να δικαιολογήσουν την επιμήκυνσή της, σύμφωνα με το άρθρο 
84 παρ. 4 περ. β, σε συνδυασμό με το άρθρο 68 παρ. 2 περ. α του ΚΦΕ. Επιπλέον, η εταιρεία για τη χρήση 
2008 είχε υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3888/2010, ενώ έχει κριθεί ότι οι ανώνυμες καταγγελίες και τα 
σχετικά πληροφοριακά δελτία δεν αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία (ΣτΕ 2347/2018, ΣτΕ 172/2018, 
ΣτΕ 173/2018 κ.α.). 
 
• Όσον αφορά την εφαρμογή της αριθ. ΣτΕ 1891/2018 αποφάσεως, σύμφωνα με την οποία η τέλεση της 
φοροδιαφυγής μπορεί να προκύπτει και από έμμεσες αποδείξεις, όπως οι τραπεζικοί λογαριασμοί άλλων 
προσώπων, των οποίων δεν είναι συνδικαιούχος ο ελεγχόμενος, αυτή κρίνει διάφορο νομικό ζήτημα, σε 
σχέση με το επί της παρούσης εξεταζόμενο ζήτημα. 
 
Αιτείται τέλος να κληθεί σε ακρόαση κατά τη συζήτηση της προσφυγής, προκειμένου να εκθέσει τις απόψεις 
της. 
 
Επειδή, για πράξεις που εκδίδονται από 01.01.2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του 
ν.4174/2013 όπως ισχύει: «1. Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε 
βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση ή σε περίπτωση σιωπηρής άρνησης, οφείλει να υποβάλει 
ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα επανεξέτασης της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την 
Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης...». 
Ειδικότερα, όσον αφορά την ως άνω προσβαλλόμενη πράξη, σύμφωνα με την παρ. 1 του ίδιου άρθρου και 
νόμου (Κ.Φ.Δ.), αυτή εμπροθέσμως και παραδεκτώς προσβάλλεται με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή 
ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. 
 
Επειδή, δεν προσκομίστηκαν στην Υπηρεσία μας νέα στοιχεία, ούτε έγινε επίκληση νέων πραγματικών 
περιστατικών, δεν κρίθηκε απαραίτητη η κλήση του προσφεύγοντος σε ακρόαση από την Υπηρεσία μας. 
 
Επειδή, με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 72 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) ορίζεται 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. ». 
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Επειδή, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 84 του ν.2238/1994, σχετικά με την παραγραφή: 
«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 ενάσκησή του, έστω και κατά ένα μέρος, οφείλεται: 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. "Οταν 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, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 68 του ν.2238/1994, σχετικά με την έκδοση φύλλων ελέγχου: 

«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, β)η δήλωση που υποβλήθηκε ή τα έντυπα ή οι 

καταστάσεις που τη συνοδεύουν αποδεικνύονται ανακριβή ή γ) περιέλθουν σε γνώση του προϊσταμένου 

της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας στοιχεία βάσει της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής από φορολογικές 

ή τελωνειακές αρχές άλλων Κρατών - Μελών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών που αποδεικνύονται ανακριβείς οι 

συναλλαγές, έστω και αν αυτά ζητήθηκαν πριν από την έκδοση του οριστικού φύλλου ελέγχου ή δ) 

περιέλθουν στις φορολογικές αρχές στοιχεία κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 

26 του ν. 3728/2008 (Α'258). 

Στις πιο πάνω περιπτώσεις το νέο φύλλο ελέγχου εκδίδεται για το άθροισμα του εισοδήματος που 

προκύπτει από το προηγούμενο φύλλο ελέγχου, καθώς και αυτού που εξακριβώθηκε με βάση τα πιο πάνω 

στοιχεία. Αν εκδοθεί το πιο πάνω φύλλο ελέγχου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 70.». 

 

Επειδή, σύμφωνα με τη ΠΟΛ.1194/2017: «1. Με την πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ (ΣτΕ 2934/2017 και ΣτΕ 

2935/2017) κρίθηκε ότι, κατά την έννοια των διατάξεων της περ. α' της παρ. 2 του άρθ. 68 του ν.2238/1994 

(ΚΦΕ) επιτρέπεται η έκδοση πράξης καταλογισμού φόρου και πρόσθετου φόρου εντός δεκαετίας από το 

τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης, εάν περιέλθουν σε 

γνώση της Φορολογικής Διοίκησης συμπληρωματικά στοιχεία, δηλαδή στοιχεία αποδεικτικά της ύπαρξης 

μη δηλωθέντος φορολογητέου εισοδήματος, τα οποία δικαιολογημένα δεν είχε υπόψη της η φορολογική 

αρχή κατά την προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθ. 84 του ιδίου νόμου πενταετία. Συνεπώς, δεν 

αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία εκείνα τα οποία είτε είχαν περιέλθει σε γνώση της φορολογικής αρχής 

εντός της ανωτέρω πενταετίας και αγνοήθηκαν ή δεν ελήφθησαν προσηκόντως υπόψη από αυτήν, είτε η 

φορολογική αρχή όφειλε να έχει λάβει γνώση τους, εντός της ίδιας πενταετίας, εάν είχε επιδείξει τη δέουσα 

επιμέλεια, ήτοι εάν είχε λάβει τα προσήκοντα μέτρα ελέγχου και έρευνας, που προβλέπονται στο νόμο. 2 3. 

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι, σε περίπτωση που περιέλθουν σε γνώση της φορολογικής αρχής 

συμπληρωματικά στοιχεία κατά την έννοια των διατάξεων της περ. α' της παρ. 2 του άρθ. 68 του 

ν.2238/1994 (ΚΦΕ), επιτρέπεται η έκδοση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και επιβολής 

προστίμου αποκλειστικά για τη φορολογητέα ύλη που προκύπτει από τα στοιχεία αυτά και για το έτος στο 

οποίο αυτά αφορούν με την προϋπόθεση ότι, τα στοιχεία αυτά αποδεδειγμένα δεν είχε, ούτε μπορούσε 

δικαιολογημένα να έχει υπόψη της η ελεγκτική αρχή ώστε να τα εκτιμήσει κατά τον αρχικό φορολογικό 

έλεγχο (σχετ. ΣτΕ 4843/1988, ΣτΕ 2632/1996, ΣτΕ 1303/1999, ΣτΕ 572/2007, ΣτΕ 3955/2012, ΣτΕ 

1623/2016).» 

 

Επειδή εν προκειμένω, αιτία του ελέγχου αποτέλεσε το από 18.03.2019 Πληροφοριακό Δελτίο που 

απέστειλε στη Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς η Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής με το αριθ. πρωτ.ΕΞ 2019 έγγραφο της, ήτοι μετά την 

πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο έληξε η προθεσμία για την επίδοση της 

δήλωσης. Σύμφωνα με το εν λόγω Δελτίο, ανώνυμος κατήγγειλε εμπεριστατωμένα ότι η κατασκευαστική 

εταιρεία « » στις 24.03.2008 πούλησε κατοικία στο  με αγοράστρια την - , αντί ποσού 215.200,00 ευρώ με 

κατάθεση στην (α/α παραστατικού /2008) ενώ στο αριθ./2008 Συμβόλαιο, της Συμβολαιογράφου , 

δηλώθηκε αξία πώλησης 62.000,00 ευρώ, ήτοι διαφορά μεταξύ του ποσού κατάθεσης και του συμβολαίου 
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153.200,00 ευρώ. Σημειώνεται ότι η εν λόγω καταγγελία ήταν εμπεριστατωμένη και έφερε συνημμένο 

φωτοαντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης του ως άνω ποσού στην με καταθέτη την αγοράστρια. Η 

Υ.Ε.Δ.Δ.Ε Αττικής ζήτησε στοιχεία από την Δ/νση Κανονιστικής Συμμόρφωσης της και διαπίστωσε ότι το 

προσκομισθέν στοιχείο (παραστατικό με α/α /2018) ετύγχανε ακριβές 

αντίγραφο. 

 

Επειδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση το ως άνω Δελτίο αποτελεί νέο συμπληρωματικό στοιχείο 

αποδεικτικό της ύπαρξης μη δηλωθέντος φορολογητέου εισοδήματος που περιήλθε σε γνώση της 

Υπηρεσίας μετά την πάροδο πενταετίας και είναι στοιχείο ικανό να δικαιολογήσει την επιμήκυνση 

της προθεσμίας παραγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ. 4 σε συνδυασμό με το άρθρο 68 παρ. 

2 του Κ.Φ.Ε. 

 

Επειδή, ακόμα και εάν η αρμόδια Φορολογική Αρχή εντός πενταετίας είχε επιδείξει τη δέουσα 

επιμέλεια και είχε λάβει τα προσήκοντα μέτρα ελέγχου και έρευνας του υπολοίπου και των 

κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών της προσφεύγουσας κατασκευαστικής εταιρείας στην 

ημεδαπή δικαιολογημένα δεν θα μπορούσε να είχε εντοπίσει την επίμαχη κατάθεση, καθώς αυτή 

έλαβε χώρα σε προσωπικό λογαριασμό του ομορρύθμου εταίρου της. 

 

Επειδή, κατόπιν του διενεργηθέντος ελέγχου, εκδόθηκε η προσβαλλόμενη πράξη εντός του 2019, ήτοι 

εντός του χρόνου παραγραφής δεδομένου ότι άρθρο 84 παρ. 4 του ν.2238/1994, σαφώς ορίζεται ότι το 

δικαίωμα του Δημοσίου για την ενέργεια αρχικής ή συμπληρωματικής εγγραφής και την επιβολή φόρων και 

πρόσθετων φόρων, για φορολογικές παραβάσεις, παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαετίας, συνεπώς ο 

προβαλλόμενος ισχυρισμός της προσφεύγουσας περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για 

επιβολή φόρου εισοδήματος απορρίπτεται ως νόμω και ουσία αβάσιμος. 

 

Αποφασίζουμε 

 

Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 10.01.2020 και με αρ. πρωτ ενδικοφανούς προσφυγής της 

τελούσης υπό εκκαθάριση ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία « », με ΑΦΜ , με έδρα την , νομίμως 

εκπροσωπούμενης από τους εκκαθαριστές αυτής, και την επικύρωση της με αριθ /2019 Οριστικής Πράξης 

Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς, οικονομικού 

έτους 2009. 

 

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση: 

 

Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος οικ. έτους 2009 (διαχειριστική περίοδος 

1.01.2008-31.12.2008) του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς (α/α /2019) 

 

Διαφορά φόρου: 33.520,00 € 

Πρόσθετος φόρος / Πρόστιμο ανακρίβειας / μη υποβολής: 34.133,42 € 

ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ: 67.653,42 € 

 

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

υπόχρεο.  

 

Με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών  

Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης  

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Ακριβές Αντίγραφο  

 

Ο/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 1095/2020 
Πώληση ομολόγου από μετόχους σε εταιρεία σε τιμή ανώτερη από εκείνη της τιμής 
αποτίμησης αυτών δεν θεωρείται έμμεση διανομή μερίσματος 
 

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 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 
Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε), όπως 
αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει .» 
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 
δ. της ΠΟΛ.1076/2018 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 1456 /26-
04-2018) . 
 
2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών. 
 
3. Την υπ' αριθμ. ΔΕΔ 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759/ τ. Β'/ 01.09.2016) Απόφαση του 
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. 
 
4. Την αριθ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β'/01.09.2016) Απόφαση του 
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής ». 
 
5. Την από 28/2/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της ανώνυμης εταιρείας με την 
επωνυμία « », εδρευούσης στο , Βόλου με Α.Φ.Μ , κατά της αριθ /2020 οριστικής πράξης διορθωτικού 
προσδιορισμού παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, φορολογικής περιόδου 
01/7/2014-30/6/2015,του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ, της οποίας ζητείται η ακύρωση και τα 
προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα. 
 
6. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής. 
 
7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του τμήματος Α1,όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της 
απόφασης. 
 
Επί της από 28/2/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου............. ενδικοφανούς προσφυγής,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: 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Από τον μερικό έλεγχο παρακρατουμένων φόρων που διενήργησε το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ, σύμφωνα με την εντολή 
ελέγχου /27-11-2018 για το φορολογικό έτος 01/7/2014-30/6/2015, διαπίστωσε ότι η προσφεύγουσα στις 
23/6/2015 αγόρασε από τους βασικούς μετόχους της και: α) ένα ομόλογο τύπου fixed rate notes εκδόσεως, 
με ημερομηνία έκδοσης 17.5.2013 και ημερομηνία λήξης 17.5.2018 αντί ποσού 160.000,00 ευρώ, 
ονομαστικής αξίας κατά τη λήξη 171.000,00 ευρώ και β) ένα ομόλογο τύπου Structured Variable Rate Bnds 
εκδόσεως με ημερομηνία έκδοσης 18.2.2005 και ημερομηνία λήξης 18.2.2049 αντί ποσού 500.000,00 
ευρώ,ονομαστικής αξίας κατά τη λήξη 579.000,00 ευρώ.  
Η επιχείρηση κατά την 30/6/2015(ημερομηνία κλεισίματος έτους),αποτίμησε την αξία των παραπάνω 
ομολόγων στο ποσό 309.330,00 ευρώ, σύμφωνα με το έγγραφο αποτίμησης της τράπεζας, εγγράφοντας 
στα αποτελέσματα ζημιά ποσού 350.670,00 ευρώ(αξία αγοράς 660.000,00-309.330,00 αξία 
αποτίμησης),την οποία (ζημιά) αναμόρφωσε προκειμένου να προσδιορίσει τα φορολογητέα της κέρδη. 
Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του έλεγχου «η ως άνω δοσοληψία είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων 
κεφαλαίων της επιχείρησης προς όφελος των μετόχων, που καρπώθηκαν την υπερτίμηση στο χρόνο 
πώλησης και το οποίο όφελος εμφανίζεται ως υποχρέωση προς αυτούς την 30/6/2015 στο λογαριασμό 
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53.08.Επειδή η πράξη έγινε μεταξύ της εταιρεία και των βασικών μετόχων της και επειδή ο λ/σμός 
υπόλοιπο εις νέον είναι μειωμένος κατά το ποσό 350.600,00 ευρώ(λ/σμός ελεύθερος φόρου νομικού 
προσώπου),πρόκειται για έμμεση διανομή μερίσματος και καταλογίζουμε φόρο μερισμάτων». 
Εκδόθηκε η επίδικη πράξη με την οποία καταλογίστηκε φόρος μερισμάτων επί του ποσού 389.633,33 
ευρώ(μικτό) με συντελεστή φόρου 10% ,ήτοι ποσό 38.963,33 ευρώ. 
 
Με την ενδικοφανή προσφυγή της η προσφεύγουσα ζητά την ακύρωση της παραπάνω Πράξης του 
Προϊσταμένου Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ, προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους: 
 
1) ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ 
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ν. 4172/2013 ΠΟΥ 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΤΟΥΝ ΚΕΡΔΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΑΧΗ Η ΣΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 
 
2) ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗΗ ΠΡΑΞΗ ΩΣ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΙΟΤΙ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤ' 
ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΤΙ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ 
ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΠΟΚΡΥΠΤΟΜΕΝΗ ΕΜΜΕΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 
 
...............Ειδικότερα, η αγορά των ομολόγων δεν μπορεί να θεωρηθεί ως διανομή κερδών και έμμεση 
διανομή μερίσματος διότι η τιμή αγοράς τους υπολείπεται της τιμής της ονομαστικής τους αξίας η οποία 
είναι διασφαλισμένη κατά τη λήξη τους και όχι κατά το χρόνο αγοράς τους από την εταιρεία μας. Ακόμα, δε, 
και σε περίπτωση που είχαν αγοραστεί σε μεγαλύτερη αξία το μόνο που θα μπορούσε να γίνει κατά τη 
λογιστική τους απεικόνιση στα αποτελέσματα χρήσης, θα ήταν να μην αναγνωριστεί η επιπλέον της 
ονομαστικής τους αξίας αγορά ως φορολογική ζημία και κατά το μέρος που υπερβαίνει την εύλογη αξία. 
 
3) ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΕ 
ΧΡΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ 
 
Η ελεγκτική αρχή αντιμετωπίζει την αγορά ομολόγων ως διανομή μερίσματος και έχει καταλογίσει στην 
εταιρία μας παρακρατούμενο φόρο, σε χρόνο κατά τον οποίο δεν έχει παρέλθει ο χρόνος γένεσης 
φορολογικής υποχρέωσης και κατ' επέκταση ο χρόνος υποβολής δήλωσης, χωρίς να υφίσταται απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για διανομή μερίσματος και έγκριση οικονομικών καταστάσεων με 
διανεμόμενα κέρδη, ως το άρθρο 2 της ΠΟΛ.1011/2014 Απόφασης του ΓΓΔΕ ορίζει ρητώς σε συνδυασμό 
με την ΠΟΛ.1223/2015 
 
4) ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΑΠΕΡΡΙΨΕ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΝ 
ΠΡΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡ.21 Ν.4172/2013 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΑΧΗ ΧΡΗΣΗ 
 
Η διανομή του μερίσματος σε μία οντότητα είναι νοητή κατά τη διαδικασία του σχηματισμού κερδών αυτής. 
Κατά το Ν.4172/2013 περί φορολόγησης εισοδήματος οντοτήτων, όπως εν προκειμένω η εταιρεία μας, 
κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα νοείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές 
συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για 
επισφαλείς απαιτήσεις. Στα έσοδα από τις επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται και τα έσοδα από 
την πώληση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, καθώς και το προϊόν της εκκαθάρισής της, 
όπως αυτά προκύπτουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους. (άρθρο 21, παρ. 1, Ν. 4172/2013) . 
 
5) ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΩΣ ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΗ 
 
Με το άρθρο 64 του N.4174/2013 ορίζεται ότι η Φορολογική Διοίκηση έχει την υποχρέωση να παρέχει 
σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολογία για τη νομική βάση, τα γεγονότα και τις περιστάσεις που θεμελιώνουν 
την έκδοση πράξεως και τον προσδιορισμό φόρου. 
 
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 36 ν.4172/2013,ορίζεται ότι: 
1. Ο όρος «μερίσματα» σημαίνει το εισόδημα που προκύπτει από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους, ή άλλα 
δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη τα οποία δεν αποτελούν απαιτήσεις από οφειλές (χρέη), καθώς και το 
εισόδημα από άλλα εταιρικά δικαιώματα, στα οποία περιλαμβάνονται τα μερίδια, οι μερίδες 
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συμπεριλαμβανομένων των προμερισμάτων και μαθηματικών αποθεματικών, οι συμμετοχές σε κέρδη 
προσωπικών επιχειρήσεων, οι διανομές των κερδών από κάθε είδους νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, 
καθώς και κάθε άλλο συναφές διανεμόμενο ποσό. 
2. Εάν η διανομή των μερισμάτων υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, όπως ορίζεται στο Μέρος Τέταρτο 
του Κ.Φ.Ε., ο παρακρατούμενος φόρος εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση μόνο για τα φυσικά πρόσωπα 
και για το συγκεκριμένο είδος εισοδήματος του φορολογούμενου με βάση τον Κ.Φ.Ε. 
 
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 62 ν.4172/2013,ορίζεται ότι: 
1. Οι ακόλουθες πληρωμές υπόκειται σε παρακράτηση φόρου: α) μερίσματα, β) τόκοι, γ) δικαιώματα 
(royalties), δ) αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης,αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως εάν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα, όταν ο λήπτης 
της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο, ε) το ασφάλισμα που καταβάλλεται εφάπαξ ή με τη μορφή περιοδικά 
καταβαλλόμενης παροχής στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων, στ) η 
υπεραξία που αποκτά φυσικό πρόσωπο από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το άρθρο 41 
"εκτός της περίπτωσης του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 και της περίπτωσης ε' της παραγράφου 6 
του άρθρου 41. 
2. Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα ή σε 
κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και λαμβάνουν αμοιβές για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην 
περίπτωση δ' της παραγράφου 1 δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 2 του άρθρου 64." 
3. Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν έχει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα ή σε 
κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και λαμβάνει αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, 
αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες ή και αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες υπόκειται σε παρακράτηση 
φόρου."[3]"Το ως άνω νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή το φυσικό πρόσωπο που ασκεί 
επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να επιλέξει να φορολογηθεί για το εισόδημα από δικαιώματα και τις 
αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες 
σύμφωνα με το καθεστώς που ισχύει για τους φορολογικούς κατοίκους που λαμβάνουν τέτοιες αμοιβές και 
να πιστώσει τον παρακρατηθέντα φόρο έναντι του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος. 
4. Το φυσικό πρόσωπο που αποκτά υπεραξία από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το 
άρθρο 41 καταβάλλει στο συμβολαιογράφο κατά την υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης το ποσό του 
φόρου που αντιστοιχεί στην υπεραξία σύμφωνα με το άρθρο 43. 
5. Τα νομικά πρόσωπα ή οι νομικές οντότητες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας ή έχουν μόνιμη 
εγκατάσταση στην Ελλάδα και λαμβάνουν αμοιβές για δικαιώματα (royalties) σύμφωνα με την περίπτωση γ' 
της παραγράφου 1 δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με το άρθρο 64. 
 
Επειδή στην ΠΟΛ.1042/2015 με θέμα: Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους 
και δικαιώματα μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013),αναφέρονται τα 
ακόλουθα: 
 
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167Α'), οι οποίες ισχύουν για τα εισοδήματα που 
αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά, ορίζεται μεταξύ 
άλλων, ότι το εισόδημα που αποκτά ένα φυσικό πρόσωπο και προκύπτει στο φορολογικό έτος σε μετρητά 
ή σε είδος με τη μορφή μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων θεωρείται γενικά εισόδημα από κεφάλαιο. 
 
2. Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι ο όρος «μερίσματα» 
σημαίνει το εισόδημα που προκύπτει από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους, ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε 
κέρδη τα οποία δεν αποτελούν απαιτήσεις από οφειλές (χρέη), καθώς και το εισόδημα από άλλα εταιρικά 
δικαιώματα, στα οποία περιλαμβάνονται τα μερίδια, οι μερίδες συμπεριλαμβανομένων των προμερισμάτων 
και μαθηματικών αποθεματικών, οι συμμετοχές σε κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων, οι διανομές των 
κερδών από κάθε είδους νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, καθώς και κάθε άλλο συναφές διανεμόμενο 
ποσό. 
 
3. Με βάση τα ανωτέρω, στην έννοια του μερίσματος εμπίπτει, μεταξύ άλλων, κάθε διανομή κερδών, 
ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, που προέρχεται από εισηγμένες και μη μετοχές, από ιδρυτικούς 
τίτλους, από εταιρικά μερίδια ΕΠΕ ή από συμμετοχή σε προσωπικές εταιρείες, κοινοπραξίες και λοιπές 
νομικές οντότητες, τα προμερίσματα που διανέμουν οι ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με τις διατάξεις του 
κ.ν.2190/1920, οι προσωρινές απολήψεις κερδών των εταίρων, οι τόκοι προνομιούχων μετοχών, οι 
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υπεραποδόσεις επενδύσεων μαθηματικών αποθεμάτων των ασφαλιστικών εταιρειών, οι διανομές κερδών 
των καταπιστευμάτων και των εξωχώριων εταιρειών, καθώς και οι αμοιβές που καταβάλλονται με 
οποιαδήποτε μορφή στα μέλη ΔΣ, διαχειριστές και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό από τα κέρδη του 
νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας (σχετ. το αριθμ. πρωτ. Δ12Α 1046040 ΕΞ 2014/14.3.2014 
έγγραφό μας). Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, 
στην αιτιολογική έκθεση του ν.4223/2013 και συγκεκριμένα του άρθρου 23 αυτού, με το οποίο προστέθηκε 
παράγραφος 4 στο άρθρο 47 του ν.4172/2013, αναφέρεται ότι «για τα πιο πάνω πρόσωπα εφαρμόζονται οι 
διατάξεις των άρθρων 21 έως 28 του Κεφαλαίου Γ' του ν.4172/2013 που αφορούν στα φυσικά πρόσωπα 
και επομένως, μεταξύ άλλων, προκύπτει ότι σε περίπτωση διανομής κερδών από τους εν λόγω υπόχρεους 
δεν εφαρμόζεται η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν.4172/2013». Εξάλλου, με τις 
διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 58 ορίζεται, ότι τα κέρδη που αποκτούν οι υπόχρεοι 
που αναγράφονται σε αυτό το εδάφιο, σε περίπτωση τήρησης απλογραφικών βιβλίων, φορολογούνται με 
την κλίμακα της παρ.1 του άρθρου 29 (φυσικών προσώπων). Κατά συνέπεια, σε περίπτωση απόληψης 
κερδών από τα ανωτέρω πρόσωπα που τηρούν απλογραφικά βιβλία, δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου, 
καθόσον τα κέρδη αυτά φορολογούνται μόνο στο όνομα του νομικού προσώπου ή της νομικής 
οντότητας.Στην έννοια της διανομής κερδών περιλαμβάνεται και η διανομή ή κεφαλαιοποίηση κερδών 
παρελθουσών χρήσεων, των αποθεματικών που δεν υπάγονται στην αυτοτελή φορολόγηση της παρ. 12 
του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, καθώς και των αποθεματικών που σχηματίζονται με βάση τις διατάξεις 
του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013). Ειδικά για τα αποθεματικά από κέρδη παρελθουσών χρήσεων των ΕΠΕ τα 
οποία έχουν σχηματισθεί μέχρι 31.12.2010 (κέρδη ισολογισμών 31.12.2009, σε περίπτωση ομαλής 
διαχειριστικής περιόδου), δεδομένου ότι αυτά έχουν ήδη αποκτηθεί από τους εταίρους με βάση τις διατάξεις 
του ν. 2238/1994 (παρ. 4 άρθρου 28, όπως ίσχυε για τις χρήσεις αυτές), με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι 
κατά τη διανομή ή κεφαλαιοποίησή των υπόψη κερδών μετά την 1.1.2014, δεν θα έχουν εφαρμογή οι 
διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν.4172/2013. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα κέρδη 
παρελθουσών χρήσεων των προσωπικών εταιρειών που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, καθόσον αυτά 
θεωρείται ότι έχουν ήδη αποκτηθεί και δηλωθεί από τους εταίρους με βάση τις διατάξεις του ν.2238/1994 
(παρ. 4 άρθρου 28, όπως ίσχυε για τις χρήσεις αυτές). Ειδικά για τα κέρδη των προσωπικών εταιρειών της 
χρήσης 2013 στα οποία υπήρχε σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό τους και πραγματοποιήθηκε διανομή 
μέρους των κερδών τους (παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2238/1994, όπως ίσχυε για τη χρήση 2013, μετά την 
τροποποίησή του με το άρθρο 3 του ν. 4110/2013), για τα οποία διενεργήθηκε παρακράτηση φόρου, είναι 
αυτονόητο ότι παρακράτηση φόρου θα ενεργείται στο υπόλοιπο αδιανέμητο ποσό των κερδών της χρήσης 
αυτής κατά τη διανομή. Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση που για τα κέρδη των προσωπικών εταιρειών της 
χρήσης 2013 δεν υπήρχε σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό τους, ο φόρος έχει ήδη παρακρατηθεί στο 
σύνολο των κερδών, καθόσον αυτά θεωρούντο ως διανεμόμενα. Επίσης, παρακράτηση φόρου 10% 
σύμφωνα με τα ανωτέρω ενεργείται και στην περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης αποθεματικών που 
έχουν σχηματισθεί με βάση ειδικές διατάξεις νόμων, στους οποίους όπου γίνεται αναφορά στις διατάξεις 
των άρθρων 54 και 55 του ν.2238/1994, νοούνται πλέον οι αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του 
ν. 4172/2013.Διευκρινίζεται, ότι με την αριθμ. ΝΣΚ 950/1977 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. 
(αριθμ. Ε.1058/288/ΠΟΛ.13/1978 εγκύκλιό μας) έγινε αποδεκτό ότι με βάση τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920 
η έγκριση του ισολογισμού γίνεται μία φορά κατ' έτος από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, που 
συνέρχεται υποχρεωτικά μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως και η οποία αποφασίζει τη 
διανομή από τα καθαρά κέρδη μερίσματος ή το σχηματισμό αποθεματικών (τακτικών, εκτάκτων, κ.λπ.). 
Μετά την έγκριση του ισολογισμού, στοιχείο του οποίου αποτελεί και ο πίνακας διάθεσης κερδών και ο 
τρόπος διάθεσης αυτών, από την τακτική γενική συνέλευση, ο ισολογισμός αυτός καθίσταται οριστικός, 
αποκλεισμένης κάθε τροποποιήσεως αυτού σε μεταγενέστερο χρόνο από έκτακτη γενική συνέλευση. 
Συνεπώς, μόνο η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων δύναται να αποφασίσει, κατά την έγκριση του 
ισολογισμού, για τη διάθεση των κερδών καθώς και για τη διανομή στους μετόχους εκτάκτων αποθεματικών 
προηγούμενων εταιρικών χρήσεων.Κατά συνέπεια η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων δεν μπορεί να 
αποφασίσει για διανομή κερδών εκτάκτων αποθεματικών που έχουν σχηματισθεί στον ισολογισμό της 
κλειόμενης χρήσης, καθόσον η διανομή αυτή συνεπάγεται τροποποίηση του ισολογισμού που έχει εγκριθεί 
από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.Τα ανωτέρω ισχύουν και για Ε.Π.Ε. δεδομένου ότι οι 
διατάξεις του ν.3190/1955 δεν διαφέρουν από αυτές του κ.ν.2190/1920 σε ό,τι αφορά την έγκριση 
οικονομικών καταστάσεων των Ε.Π.Ε.Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι στην έννοια του μερίσματος εμπίπτει, 
κατ'αρχήν, και η διανομή κερδών από μερίδια ΟΣΕΚΑ που είναι εγκατεστημένοι στην ημεδαπή ή σε άλλο 
κράτος μέλος αυτής Ε.Ε. ή σε κράτος ΕΟΧ/ΕΖΕΣ ή αμοιβαίων κεφαλαίων που είναι εγκατεστημένα σε 
τρίτες χώρες. Ειδικά για τα κέρδη με τη μορφή μερισμάτων ή άλλων ωφελημάτων εκ των μεριδίων ή 
μετοχών που αποκτούν οι μεριδιούχοι ή μέτοχοι από ημεδαπούς ΟΣΕΚΑ έχουν εφαρμογή οι ειδικότερες 
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διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 103 του ν.4099/2012, οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί με το ν.4172/2013 
και με τις οποίες ορίζεται ότι αυτά απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος. Την ίδια φορολογική 
μεταχείριση έχουν και τα μερίσματα που αποκτούν οι μεριδιούχοι από ΟΣΕΚΑ Ε.Ε. ή ΕΟΧ/ΕΖΕΣ (Απόφαση 
ΔΕΕ C- 35/98, Verkooijen). 
 
4. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013 ορίζεται, ότι τα μερίσματα που αποκτώνται 
από φυσικά πρόσωπα φορολογούνται με συντελεστή 10% και με τις διατάξεις του άρθρου 61 και της περ. 
α' των παρ. 1 των άρθρων 62 και 64 του ν.4172/2013, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι στα μερίσματα που 
καταβάλλουν νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα, 
ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%. Η παρακράτηση φόρου ενεργείται με βάση τα 
οριζόμενα στην αριθ. ΠΟΛ.1011/2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 
8Β'/8.1.2014). Διευκρινίζεται ότι ειδικά για τις προσωπικές εταιρείες και τις νομικές οντότητες που τηρούν 
διπλογραφικά βιβλία και οι οποίες ενεργούν προσωρινές απολήψεις κερδών, η παρακράτηση φόρου 
ενεργείται κατά το χρόνο που λαμβάνει χώρα η απόληψη. Σε περίπτωση που έχουν ήδη λάβει χώρα 
προσωρινές απολήψεις κερδών μέχρι την έκδοση της παρούσας, χωρίς να έχει παρακρατηθεί φόρος, 
γίνεται δεκτό ότι οι υπόχρεοι μπορούν να προβούν στην απόδοση του οφειλόμενου παρακρατούμενου 
φόρου έως τις 31.03.2015 χωρίς κυρώσεις.Η παρακράτηση φόρου επί των μερισμάτων εξαντλεί τη 
φορολογική υποχρέωση σε περίπτωση που αυτός που λαμβάνει την ως άνω πληρωμή, η οποία υπόκειται 
σε παρακράτηση φόρου, είναι ημεδαπό φυσικό πρόσωπο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα 
που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του και δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα (παρ. 2 άρθρου 
36 και παρ. 3 άρθρου 64 του ν.4172/2013). Στα ως άνω νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που δεν 
διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα εμπίπτουν και τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δεν ασκούν δραστηριότητα στην Ελλάδα μέσω γραφείου, παραρτήματος, 
κ.λπ. Επίσης, επισημαίνεται ότι στα κέρδη που εξάγει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλοδαπής 
εταιρείας προς το κεντρικό της στην αλλοδαπή δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου 10%, καθόσον το 
υποκατάστημα, το οποίο στερείται νομικής προσωπικότητας, δεν αποτελεί ίδιο νομικό πρόσωπο αλλά 
ταυτίζεται με το κεντρικό του και ως εκ τούτου δεν νοείται διανομή κερδών στο ίδιο νομικό πρόσωπο.Για τα 
εισοδήματα από μερίσματα που αποκτούν ημεδαπά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, κερδοσκοπικού 
ή μη χαρακτήρα, ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα των αλλοδαπών νομικών πρόσωπων, ενεργείται 
παρακράτηση φόρου, με την οποία δεν επέρχεται εξάντληση της φορολογικής τους υποχρέωσης, αλλά τα 
εισοδήματα αυτά φορολογούνται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με βάση τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 47 και ο παρακρατηθείς φόρος συμψηφίζεται με το φόρο εισοδήματος εφαρμοζομένων 
των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 64 του ν.4172/2013. Σε περίπτωση που για το εισόδημα αυτό έχει 
καταβληθεί φόρος και στην αλλοδαπή, αυτός επίσης συμψηφίζεται με το φόρο εισοδήματος του νομικού 
προσώπου ή της μόνιμης εγκατάστασης (άρθρο 9 του ν.4172/2013). Στην έννοια της μόνιμης 
εγκατάστασης στην Ελλάδα αλλοδαπού νομικού προσώπου προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων 
αυτών περιλαμβάνονται και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα που ασκούν δραστηριότητα στην Ελλάδα μέσω γραφείου, παραρτήματος, κ.λπ (π.χ. αλλοδαπά 
εκπαιδευτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην ημεδαπή).Τα αναφερόμενα πιο πάνω περί 
παρακράτησης φόρου 10% τελούν με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 63 του ν.4172/2013, με 
βάση το οποίο ειδικά για τις ενδοομιλικές πληρωμές των υπόψη εισοδημάτων δεν παρακρατείται φόρος 
εισοδήματος, όταν πληρούνται οι οριζόμενες στο άρθρο αυτό προϋποθέσεις (ελάχιστο ποσοστό 
συμμετοχής, ελάχιστη περίοδος διακράτησης, κ.λπ.). Με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων 
Εσόδων (ΠΟΛ.1036/2015), η οποία εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 63, καθορίζονται 
τα έντυπα και κάθε άλλη αναγκαία τεχνική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού. Οδηγίες για 
την εφαρμογή του άρθρου αυτού έχουν δοθεί με την αριθ. ΠΟΛ.1039/2015 εγκύκλιό μας. 
 
5. Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι ο 
φορολογούμενος που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο 
εισόδημά του που προκύπτει στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, ήτοι το παγκόσμιο εισόδημά του που 
αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ιδίου νόμου 
παρακράτηση φόρου ενεργείται από το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή το φυσικό πρόσωπο που 
ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, καθώς και από κάθε 
φορολογούμενο που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα αλλά δραστηριοποιείται μέσω 
μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα και διενεργεί τις υπόψη πληρωμές. 
Ειδικά στην περίπτωση κατά την οποία φορολογικός κάτοικος ημεδαπής - φυσικό πρόσωπο αποκτά 
εισόδημα από μερίσματα από την αλλοδαπή, ανεξάρτητα αν αυτά εισάγονται στην Ελλάδα ή παραμένουν 

http://www.solae.gr/


 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 www.solcrowe.gr ///   85 

στο εξωτερικό, οφείλει να το συμπεριλάβει στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος, στην οποία 
αναγράφονται υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματά του. Επομένως, οι φορολογούμενοι-φυσικά πρόσωπα δεν 
αποδίδουν πλέον μόνοι τους τον φόρο επί των παραπάνω εισοδημάτων, οφείλουν όμως να φυλάσσουν τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, επίσημα μεταφρασμένα. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο 
φορολογούμενος έχει ήδη αποδώσει (αυτοαπόδοση ή του έχει γίνει παρακράτηση από μεσολαβούν 
πιστωτικό ίδρυμα) φόρο μερισμάτων που προέρχονται από την αλλοδαπή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ο φόρος 
αυτός θα δηλωθεί στην ετήσια φορολογική δήλωση φυσικών προσώπων (Ε1) και θα συμψηφιστεί με αυτόν 
που αναλογεί.Όταν τα εισοδήματα αυτά, ανεξάρτητα αν εισάγονται στην Ελλάδα ή παραμένουν στην 
αλλοδαπή, αποκτώνται από ημεδαπά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες ή μόνιμες εγκαταστάσεις 
αλλοδαπών νομικών προσώπων, αυτά θα φορολογηθούν μαζί με τα λοιπά εισοδήματά τους ως εισόδημα 
από επιχειρηματική δραστηριότητα. 
 
Επειδή, περαιτέρω με το άρθρο 2 της ΠΟΛ.1011/2014, «Χρόνος καταβολής της υποκείμενης σε 
παρακράτηση πληρωμής» ορίζεται, ότι: 1. Ως «καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής» 
νοείται και η πίστωση των δικαιούχων με τα εισοδήματα των περιπτώσεων α', β' και γ' της παραγράφου 1 
του άρθρου 62 του ν. 4172/2013. 2. Πέραν των ανωτέρω, ειδικά για το εισόδημα από μερίσματα, η 
καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής σε κάθε περίπτωση νοείται ότι έχει διενεργηθεί 
μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από τα αρμόδια όργανα. Αν διανεμηθούν μερίσματα 
από κέρδη προηγούμενων χρήσεων, η καταβολή θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί μέσα σε ένα μήνα από τη 
λήψη της απόφασης διανομής από τα αρμόδια όργανα. Ειδικά επί διανομής προμερισμάτων, η καταβολή 
θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί σε κάθε περίπτωση μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της απόφασης διανομής 
από το αρμόδιο όργανο. Ειδικά, για τις προσωπικές εταιρείες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία η καταβολή 
της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί σε κάθε περίπτωση μέσα σε 
ένα μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος. 
 
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.4174/2013, 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 και σύμφωνα με το άρθρο 65 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, όπως ισχυρίζεται στην ενδικοφανή προσφυγή η προσφεύγουσα, για το ομόλογο τύπου Fixed Rate 
Notes της με ημερομηνία έκδοσης 17.05.2013 και ημερομηνία λήξης την 17.05.2018,που απόκτησε αντί 
ποσού 160.000,00 ευρώ και ονομαστικής αξίας κατά την λήξη του 171.000,00 ευρώ, η προκύψασα 
διαφορά ήτοι το κέρδος φορολογήθηκε όταν πραγματοποιήθηκε η πώληση αυτού, το φορολογικό έτος 
2018,ενώ για το ομόλογο τύπου Structured Variable Rate Bonds της με ημερομηνία έκδοσης 18.02.2005 
και ημερομηνία λήξης την 18.02.2049 αντί του ποσού των 500.000,000 ευρώ ονομαστικής αξίας κατά τη 
λήξη του 579.000,00 ευρώ, έχει ήδη ανακτήσει μέρος της ονομαστικής του αξίας. 
 
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4172/2013: 1. Νομικά πρόσωπα ή νομικές 
οντότητες όταν πραγματοποιούν συναλλαγές, μία ή περισσότερες, διεθνείς ή και εγχώριες, με συνδεδεμένα 
πρόσωπα κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. με οικονομικούς ή εμπορικούς όρους διαφορετικούς 
από εκείνους που θα ίσχυαν μεταξύ μη συνδεδεμένων προσώπων (ανεξάρτητων επιχειρήσεων) ή μεταξύ 
συνδεδεμένων προσώπων και τρίτων, οποιαδήποτε κέρδη τα οποία χωρίς τους όρους αυτούς θα είχαν 
πραγματοποιηθεί από το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, αλλά τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω 
των διαφορετικών όρων (αρχή των ίσων αποστάσεων) περιλαμβάνονται στα κέρδη του νομικού προσώπου 
ή της νομικής οντότητας μόνον στο βαθμό που δεν μειώνουν το ποσό του καταβλητέου φόρου.Στη 
προκειμένη περίπτωση η αγορά των ομολόγων εκ μέρους της προσφεύγουσας από τους βασικούς της 
μετόχους, αποτελεί ενδοομιλική συναλλαγή και έπρεπε να κριθεί από τον έλεγχο υπό το πρίσμα του εν 
λόγω άρθρου . 
 
Επειδή, α) η εγγραφή στο λογαριασμό 53.08 που αφορά τους μετόχους αποτυπώνει την υποχρέωση της 
εταιρείας προς αυτούς για την αγορά των ομολόγων, β) η επιχείρηση αναμόρφωσε φορολογικά τη ζημιά 
από την αγορά των ομολόγων κατά την 30.6.2015, γ) δεν υφίσταται απόφαση Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων για διανομή μερίσματος, και δ) δεν υφίσταται έγκριση οικονομικών καταστάσεων με διανεμόμενα 
κέρδη, ούτως ώστε να έχει λάβει τελικά πραγματική διανομή μερισμάτων. 



 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 86  /// www.solcrowe.gr 

Επειδή, η διαπίστωση του έλεγχου σχετικά με το, ότι η δοσοληψία πώλησης εκ μέρους των 
μετόχων των ομολόγων στην εταιρεία είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων αυτής 
προς όφελος των μετόχων που καρπώθηκαν την υπερτίμηση στο χρόνο πώλησης, θα μπορούσε 
ενδεχομένως η συναλλαγή να κριθεί όσον αφορά το όφελος των μετόχων, κατόπιν σχετικού 
ελέγχου της συναλλαγής στο σύνολό της, και υπό το πρίσμα των διατάξεων του άρθρου 38 του ν. 
4174/2013 του κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας η τυχόν άλλων ειδικότερων διατάξεων του ιδίου 
νόμου ή εν γένει της φορολογικής νομοθεσίας. 
Επομένως η διαπίστωση του ελέγχου, ότι η πώληση εκ μέρους των βασικών μετόχων στην 
εταιρεία των ομολόγων που κατείχαν ως φυσικά πρόσωπα, σε τιμή ανώτερη από εκείνη της τιμής 
αποτίμησης αυτών κατά την 30.6.2015, είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων αυτής 
προς όφελος των μετόχων που καρπώθηκαν την υπερτίμηση ,δεν μπορεί να αποτελέσει έμμεση 
διανομή μερίσματος, που προβλέπει το άρθρο 36 του ν. 4172/2013 και οι ισχυρισμοί της 
προσφεύγουσας γίνονται αποδεκτοί. 
Αποφασίζουμε 
 
Την αποδοχή της από 28/2/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της ανώνυμης 
εταιρείας με την επωνυμία « », με Α.Φ.Μ  
 
Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση: 
 
Φορολογικό έτος 2015  
Φορολογία μερισμάτων: Μηδέν 
 
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία στον υπόχρεο. 
 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 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 1842/2020 
Εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα οι δαπάνες σίτισης εργατών σε αγροτικές 
εργασίες - Παραγραφή χαρτοσήμου 
 

Καλλιθέα 24/09/2020  
 
Έχοντας υπ' όψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
α. Του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει. 
β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 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.  
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' 2088/31-
05-2020). 
 
2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών. 
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3. Την υπ' αριθμ. ΔΕΔ 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759/ τ. Β'/ 01.09.2016) Απόφαση του 
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. 
 
4. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 24/01/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του ΑΦΜ 
κατοίκου κατά των υπ' αριθμ.: 
 
• ./2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 της 
Προϊσταμένης του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα, 
• ./2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 της 
Προϊσταμένης του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα,  
• ./2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Τελών Χαρτοσήμου έτους 2013 της Προϊσταμένης 
του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα 
 
5. Τις υπ' αριθμ.: 
 
• ./2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 της 
Προϊσταμένης του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., 
• ./2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 της 
Προϊσταμένης του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., 
• ./2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Τελών Χαρτοσήμου έτους 2013 της Προϊσταμένης 
του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., των οποίων ζητείται η ακύρωση, καθώς και τις οικείες Εκθέσεις Ελέγχου. 
 
6. Τις απόψεις του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. 
 
7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α1 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της 
απόφασης. 
 
Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 24/01/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του η 
οποία υπεβλήθη 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: 
 
ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Με την υπ' αριθμ /2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος της 
Προϊσταμένης του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., οικονομικού έτους 2014 (χρήση 01/01/2013¬31/12/2013), επιβλήθηκε σε 
βάρος του προσφεύγοντος φόρος εισοδήματος ποσού 49.669,19 € πλέον προστίμου του άρθρου 58 του Ν. 
4174/2013 (ΚΦΔ) και τόκου του άρθρου 53 του ΚΦΔ συνολικού ποσού 50.940,71 € και εισφοράς 
αλληλεγγύης ποσού 6.444,75 €, ήτοι συνολικό ποσό 107.054,65 €. 
 
Με την υπ' αριθμ /2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος της 
Προϊσταμένης του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., φορολογικού έτους 2014 (χρήση 01/01/2014¬31/12/2014), επιβλήθηκε 
σε βάρος του προσφεύγοντος φόρος εισοδήματος ποσού 105.680,92 € πλέον προστίμου του άρθρου 58 
του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) και τόκου του άρθρου 53 του ΚΦΔ συνολικού ποσού 52.840,46 € και εισφοράς 
αλληλεγγύης ποσού 13.527,23 €, ήτοι συνολικό ποσό 172.048,61 €.  
 
Οι ως άνω πράξεις εδράζονται επί της από 19/12/2019 Έκθεσης Μερικού Ελέγχου Γραφείου Φορολογίας 
Εισοδήματος της ελέγκτριας του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. κ η οποία εκδόθηκε δυνάμει της υπ' αριθμ /06-05-2019 
εντολής ελέγχου της Προϊσταμένης του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. 
 
Σύμφωνα με την ως άνω Έκθεση Μερικού Ελέγχου Φορολογίας Εισοδήματος, για την περίοδο 01/01/2013-
31/12/2013, από τον έλεγχο των τραπεζικών κινήσεων και σύμφωνα με το Ειδικό Λογισμικό 
Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας (Ε.Λ.Α.Ε.Π.Π.), διαπιστώθηκαν πιστώσεις 
συνολικού ύψους 161.118,74 € για τις οποίες ο έλεγχος έκρινε ότι τα προσκομισθέντα αποδεικτικά στοιχεία 
δεν είναι ικανά να δικαιολογήσουν την αιτία και την πηγή της προέλευσής τους. Ως εκ τούτου, ο έλεγχος 
καταλόγισε το ποσό αυτό ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
48, παρ. 3 του Ν. 2238/1994. 
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Σύμφωνα με την ως άνω 'Έκθεση Μερικού Ελέγχου Φορολογίας Εισοδήματος, για την περίοδο 01/01/2014-
31/12/2014: 
 
• από τον έλεγχο των τηρουμένων βιβλίων της ατομικής επιχείρησης του προσφεύγοντος, ο έλεγχος 
καταλόγισε λογιστικές διαφορές ύψους 12.093,76 €, που αφορούν σε δαπάνες σίτισης εργαζομένων της 
επιχείρησης (εργατών γης), οι οποίες υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά εργαζόμενο 
και το μισό τοις εκατό (0,5%) επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης, σύμφωνα με τη 
διάταξη της περ. θ' του άρθρου 23 του Ν. 4172/2013. 
• από τον έλεγχο των τραπεζικών κινήσεων και σύμφωνα με το Ειδικό Λογισμικό Αυτοματοποιημένου 
Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας (Ε.Λ.Α.Ε.Π.Π.), διαπιστώθηκαν πιστώσεις συνολικού ύψους 326.087,08 
€ για τις οποίες ο έλεγχος έκρινε ότι τα προσκομισθέντα αποδεικτικά στοιχεία δεν είναι ικανά να 
δικαιολογήσουν την αιτία και την πηγή της προέλευσής τους. Ως εκ τούτου, ο έλεγχος καταλόγισε το ποσό 
αυτό ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ. 4 του 
Ν. 4172/2013. 
 
Με την υπ' αριθμ /2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Τελών Χαρτοσήμου της 
Προϊσταμένης του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., έτους 2013, επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος τέλος 
χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου συνολικού ποσού 38.883,91 €, πλέον προστίμου 
του άρθρου 58 του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) και τόκου του άρθρου 53 του ΚΦΔ συνολικού ποσού 39.879,34 €, 
ήτοι συνολικό ποσό 78.763,25 €. 
 
Η ως άνω πράξη εδράζεται επί της από 20/12/2019 Έκθεσης Μερικού Ελέγχου Γραφείου Κ.Ν.Τ.Χ. (Ν. 
4755/1930) της ελέγκτριας του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. κ η οποία εκδόθηκε δυνάμει της υπ' αριθμ /06-05-2019 
εντολής ελέγχου της Προϊσταμένης του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. 
 
Σύμφωνα με την ως άνω Έκθεση Μερικού Ελέγχου Κ.Ν.Τ.Χ. (Ν. 4755/1930), για την περίοδο 01/01/2013-
31/12/2013, από τον έλεγχο των τραπεζικών κινήσεων και σύμφωνα με το Ειδικό Λογισμικό 
Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας (Ε.Λ.Α.Ε.Π.Π.), διαπιστώθηκε στις 27/05/2013 
μεταφορά ποσού 1.620.163,18 € από ατομικό τραπεζικό λογαριασμό του προσφεύγοντος σε τραπεζικό 
λογαριασμό της εταιρείας της οποίας ο προσφεύγων τυγχάνει εταίρος σε ποσοστό 70% και νόμιμος 
εκπρόσωπος. Η εν λόγω μεταφορά κρίθηκε από τον έλεγχο ότι συνιστά επιστροφή δανείου του 
προσφεύγοντος προς την ανωτέρω εταιρεία, το οποίο δόθηκε σταδιακά στις προγενέστερες του ελέγχου 
χρήσεις μέσω των ποσών που πιστώνονταν στους τραπεζικούς λογαριασμούς του προσφεύγοντος και τα 
οποία προέρχονταν από τα ακαθάριστα έσοδα της ανωτέρω εταιρείας. Ως εκ τούτου, η εν λόγω μεταφορά 
διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 13 και 15 του Κ.Ν.Τ.Χ., υπαγόμενη σε τέλος χαρτοσήμου 2% πλέον 
εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%. 
 
Ο προσφεύγων με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση των ως άνω προσβαλλομένων 
πράξεων, προβάλλοντας του κάτωθι λόγους: 
 
1ος λόγος: Μη ορθή και μη νόμιμη απόρριψη συναλλαγών και χαρακτηρισμός τους ως προσαύξηση 
περιουσίας. 
2ος λόγος: Μη ορθή και μη νόμιμη άρνηση των ποσών των πιστώσεων Α/Α 256, 341, 445 (σημείο 6.2.4 
Έκθεσης Ελέγχου) ως μετρητών που κατείχε ο προσφεύγων. 
3ος λόγος: Μη ορθή και μη νόμιμη απόρριψη της δαπάνης ποσού 12.093,76 € που αφορά σίτιση 
προσωπικού. 
4ος λόγος: Παράνομη επιβολή τελών χαρτοσήμου δανείου. 
 
Σημειώνεται ότι, ο προσφεύγων, με το υπ' αριθμόν ΔΕΔ ΕΞ 2020 ΕΜΠ/17.08.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας 
μας, κλήθηκε προς υποβολή εγγράφου γραπτού υπομνήματος εντός πέντε (5) ημερών, προκειμένου να 
εκθέσει τυχόν περαιτέρω απόψεις του σχετικά με τα συμπληρωματικά στοιχεία που προσκόμισε με την 
παρούσα ενδικοφανή προσφυγή, χωρίς ωστόσο να ανταποκριθεί σχετικά έως την υπογραφή της 
παρούσας. 
 
Ως προς τον 1ο ως άνω λόγο της ενδικοφανούς προσφυγής 
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Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 48, παρ. 3 του ν. 2238/1994, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 15, 
παρ. 3 του Ν. 3888/2010, ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων λογίζεται και κάθε 
εισόδημα που δεν μπορεί να υπαχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες Α' έως Ζ' της παρ. 2 του άρθρου 4. Σε 
προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία, ο 
φορολογούμενος μπορεί να κληθεί να αποδείξει είτε την πραγματική πηγή ή αιτία προέλευσής της είτε ότι 
φορολογείται από άλλες διατάξεις είτε ότι απαλλάσσεται από το φόρο με ειδική διάταξη, προκειμένου αυτό 
να μην φορολογηθεί ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων της χρήσης κατά την οποία 
επήλθε η προσαύξηση.  
 
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 21, παρ. 4 του ν. 4172/2013, κάθε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται 
από παράνομη ή αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή ή αιτία θεωρείται κέρδος από επιχειρηματική 
δραστηριότητα υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. 
 
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4174/2013, σε περίπτωση διαπίστωσης προσαύξησης περιουσίας 
κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 21 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, η προσαύξηση αυτή δεν 
υπόκειται σε φορολογία, εφόσον ο φορολογούμενος αποδείξει την πραγματική πηγή αυτής, καθώς επίσης 
και ότι αυτή είτε έχει υπαχθεί σε νόμιμη φορολογία είτε απαλλάσσεται από το φόρο σύμφωνα με ειδικές 
διατάξεις. 
 
Επειδή με τις διατάξεις της ΠΟΛ 1095/2011, διευκρινίστηκαν τα κάτωθι: «1. Με τις διατάξεις της 
παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν.3888/2010, Φ.Ε.Κ. 175/Α' 30-9-2010, προστέθηκε εδάφιο στην 
παράγραφο 3 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε. ν.2238/1994, ως εξής: « 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. 
2. Στη σχετική εισηγητική έκθεση του ν.3888/2010 αναφέρεται ότι με τις νέες αυτές διατάξεις καθορίζεται 
ποιος έχει το βάρος απόδειξης επί εισοδήματος του οποίου δεν προκύπτει σαφώς η πηγή ή αιτία 
προέλευσης και το οποίο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρα 4 και 48 του ν.2238/1994) λογίζεται 
ως εισόδημα προερχόμενο από ελευθέρια επαγγέλματα. Αν και από την ισχύουσα διάταξη θα μπορούσε να 
υποστηριχθεί ότι προέκυπτε χωρίς αμφιβολία το γεγονός ότι ο φορολογούμενος υποχρεούται να αποδείξει 
την πραγματική πηγή ή αιτία του εισοδήματος του, δεδομένου ότι η ισχύουσα διάταξη χρησιμοποιεί το ρήμα 
«λογίζεται», εντούτοις για την άρση κάθε αμφιβολίας με την προσθήκη του εδαφίου αυτού στην παράγραφο 
3 ορίζεται αυτό πλέον και ρητά. 
3. Οι διατάξεις αυτές αναφέρονται σε οποιαδήποτε προσαύξηση περιουσίας, που προέρχεται από άγνωστη 
πηγή και αιτία προέλευσης, ή πρόκειται για προσαύξηση περιουσίας που δεν προκύπτει από διαρκή και 
σταθερή πηγή και καθορίζεται ότι ο φορολογούμενος, εφόσον κληθεί, φέρει το βάρος της απόδειξης για την 
πηγή ή την αιτία προέλευσης ή ότι η εν λόγω προσαύξηση φορολογείται με συγκεκριμένες διατάξεις, ή ότι 
απαλλάσσεται με ειδική διάταξη. Σε περίπτωση που οι αποδείξεις δεν είναι ικανοποιητικές, η οποιαδήποτε 
προσαύξηση της περιουσίας χαρακτηρίζεται και φορολογείται ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα. 
7. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι φορολογούμενοι, οι υποθέσεις των οποίων ελέγχονται, μπορούν να 
δικαιολογήσουν την οποιαδήποτε προσαύξηση περιουσίας με επιπλέον εισοδήματα τα οποία δεν 
εμφανίζονται στη φορολογική τους δήλωση, επικαλούμενοι τα επιπλέον έσοδα που είχαν αποκτήσει από τις 
πιο πάνω δραστηριότητες και εφόσον αυτά αποδεικνύονται. 
8. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε προσαύξηση περιουσίας διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, προκειμένου 
να φορολογηθεί ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων, απαιτείται να ελέγχονται και να 
συνεκτιμώνται τα πραγματικά στοιχεία, όπως αναφέρονται παραπάνω, και επίσης να ελέγχονται και να 
συνεκτιμώνται οι τυχόν δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, που αποτελούν ή όχι τεκμήρια 
απόκτησης περιουσιακών στοιχείων όπως ορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του Κ.Φ.Ε. 
9. Σε όσες περιπτώσεις αποδεικνύεται ότι οποιαδήποτε προσαύξηση περιουσίας προέρχεται από δωρεά, 
δανειοδότηση κλπ. πρέπει να καταβάλλονται οι αναλογούντες αντίστοιχοι φόροι, τέλη κλπ. και τα αντίστοιχα 
πρόστιμα ή προσαυξήσεις. 
11. Η οποιαδήποτε προσαύξηση της περιουσίας φορολογείται στη χρήση που διαπιστώνεται από τον 
έλεγχο ότι επήλθε η προσαύξηση αυτής. Ο φορολογούμενος δύναται να αποδείξει ότι ο χρόνος αυτός είναι 
διάφορος από αυτόν που διαπιστώθηκε από τον έλεγχο. 
12. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, διευκρινίζεται ότι οποιαδήποτε προσαύξηση περιουσίας μπορεί να 
δηλωθεί από τον ίδιο το φορολογούμενο, χωρίς να απαιτούνται στοιχεία απόκτησης αυτής και το εισόδημα 
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αυτό θεωρείται εισόδημα της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε., από ελευθέρια επαγγέλματα, της 
χρήσης κατά την οποία δηλώνεται και φορολογείται σ'αυτό το οικονομικό έτος». 
 
Επειδή με το Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1144110 ΕΞ 2015/5.11.2015 έγγραφο της ΓΓΔΕ, διευκρινίστηκαν τα 
κάτωθι:  
« Β' Προσαύξηση περιουσίας 
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 21 του ΚΦΕ, 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. 
2. Επιπλέον, με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ΚΦΔ ορίζεται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης 
προσαύξησης περιουσίας κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 21 του ΚΦΕ, η προσαύξηση αυτή δεν 
υπόκειται σε φορολογία, εφόσον ο φορολογούμενος αποδείξει την πραγματική πηγή αυτής, καθώς επίσης 
και ότι αυτή είτε έχει υπαχθεί σε νόμιμη φορολογία, είτε απαλλάσσεται από τον φόρο σύμφωνα με ειδικές 
διατάξεις. 
3. Οι διατάξεις της ως άνω παραγράφου αναφέρονται σε οποιαδήποτε προσαύξηση περιουσίας, που 
προέρχεται από παράνομη ή αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή και αιτία προέλευσης, και ορίζεται ότι ο 
φορολογούμενος, έχει τη δυνατότητα να αποδείξει την πραγματική πηγή ή την αιτία προέλευσης ή ότι η εν 
λόγω προσαύξηση φορολογήθηκε ή απαλλάχθηκε νόμιμα. Σε περίπτωση που οι αποδείξεις δεν είναι 
ικανοποιητικές, η οποιαδήποτε προσαύξηση της περιουσίας χαρακτηρίζεται και φορολογείται ως εισόδημα 
από επιχειρηματική δραστηριότητα. 
4. Η προσαύξηση της περιουσίας μπορεί να αναφέρεται σε κινητή ή ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε 
μορφής, όπως οικόπεδα, σπίτια, αυτοκίνητα, σκάφη, αεροσκάφη, τραπεζικές καταθέσεις και πάσης φύσεως 
χρεόγραφα, (μετοχές, τοκομερίδια, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κλπ.), η οποία δεν δικαιολογείται από τα 
εισοδήματα που δηλώνει ο φορολογούμενος. Η μεταβολή της σύνθεσης ή της διατήρησης της περιουσίας 
δεν σημαίνει απαραίτητα και την προσαύξησή της. 
5. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε προσαύξηση περιουσίας διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, προκειμένου 
να φορολογηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 29 του ΚΦΕ, δηλαδή με συντελεστή 
τριάντα τρία τοις εκατό (33%), απαιτείται να ελέγχονται και να συνεκτιμώνται και οι τυχόν δαπάνες 
απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του άρθρου 32 του ΚΦΕ. 
6. Για την δικαιολόγηση προσαύξησης περιουσίας μέσω διάθεσης περιουσιακών στοιχείων ή μέσω 
απόκτησης εισοδημάτων που στο παρελθόν δεν υπήρχε η υποχρέωση της αναγραφής τους στη δήλωση 
φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, είτε γιατί ήταν αφορολόγητα είτε γιατί φορολογούνταν με 
ειδικό τρόπο (πχ. τόκοι, πώληση εισηγμένων μετοχών), πρέπει να αποδεικνύονται με τα κατάλληλα νόμιμα 
δικαιολογητικά. 
7. Επίσης, σε όσες περιπτώσεις επικαλείται ο φορολογούμενος ότι η προσαύξηση περιουσίας προέρχεται 
από δωρεά, δανειοδότηση, γονική παροχή, κληρονομιά κλπ, πρέπει να ελέγχεται αν υπήρχε η δυνατότητα 
από τον δωρητή, τον δανειοδότη, τον παρέχοντα, τον κληρονομούμενο, να καταβάλλει ποσά που 
επικαλείται ο φορολογούμενος, καθώς και αν έχουν καταλογιστεί τα ποσά που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις (π.χ. τέλη χαρτοσήμου , φόρος γονικής παροχής , φόρος δωρεάς κ.λπ.). 
8. Η προσαύξηση της περιουσίας που προκύπτει από τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών πρέπει να 
τεκμηριώνεται επαρκώς, καθόσον αναλήψεις / καταθέσεις μπορεί να αφορούν συναλλαγές- κινήσεις που 
δεν συνιστούν κατ' ανάγκη φορολογητέο εισόδημα. Περαιτέρω μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ 
τραπεζικών λογαριασμών εξετάζονται και διερευνάται ο λόγος που πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές 
μεταφοράς των ποσών αυτών αφού προσκομίσει ο φορολογούμενος τα σχετικά έγγραφα. Δηλαδή το θέμα 
που πρέπει να εξετάζεται δεν είναι ο λογαριασμούς. Σημειώνεται ότι δεν αντίκειται στη φορολογική 
νομοθεσία η ανάληψη χρηματικών ποσών και η αποδεδειγμένη επανακατάθεση μέρους ή του συνόλου 
αυτών και ούτε προβλέπεται χρονικός περιορισμός για την διαδικασία κίνησης χρηματικών κεφαλαίων. 
9. Όταν δεν μπορεί να δικαιολογηθεί η προσαύξηση της περιουσίας, τότε αυτή φορολογείται στη χρήση που 
διαπιστώνεται από τον έλεγχο ότι επήλθε. Ο φορολογούμενος δύναται σε κάθε περίπτωση να αποδείξει ότι 
ο χρόνος αυτός είναι διάφορος από αυτόν που διαπιστώθηκε από τον έλεγχο. 
10. Για χρήσεις πριν από την 01/01/2014, σχετικές είναι οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της 
παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994». 
 
Επειδή με τις διατάξεις της ΠΟΛ.1175/2017, διευκρινίστηκε ότι: «Σε συνέχεια ερωτημάτων που αφορούν 
στη διενέργεια ελέγχων αναφορικά με προσαύξηση περιουσίας φορολογουμένων, ανεξαρτήτως του τρόπου 
ή της μεθόδου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης και κατόπιν πρόσφατης σχετικής νομολογίας του 
ΣτΕ, επισημαίνονται τα εξής: 

http://www.solae.gr/
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1. Δεν υφίσταται προσαύξηση περιουσίας κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994 ή 
της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013, στην περίπτωση κατά την οποία είναι εμφανής η πηγή 
προέλευσης ενός χρηματικού ποσού, το οποίο εμφανίζεται ως πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του 
ελεγχόμενου φυσικού προσώπου (π.χ. εισόδημα από κεφάλαιο, εισόδημα από κινητές αξίες, εισόδημα Δ' 
πηγής του ν.2238/1994, πώληση περιουσιακών στοιχείων, δάνειο, κ.τλ.), ακόμα και αν το ποσό αυτό δεν 
συμπεριελήφθη στις σχετικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ενώ υπήρχε σχετική υποχρέωση. Στις 
περιπτώσεις αυτές, εφόσον οι εν λόγω πιστώσεις συνεπάγονται φορολογική υποχρέωση στον φόρο 
εισοδήματος, ο καταλογισμός δεν θα γίνεται κατ' επίκληση των ανωτέρω διατάξεων, αλλά των, κατά 
περίπτωση, εφαρμοστέων διατάξεων του ν. 2238/1994 ή του ν. 4172/2013, αναλόγως του είδους του 
εισοδήματος. 
2. Γενικά, επισημαίνεται ότι πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να λογισθεί και να φορολογηθεί ως 
εισόδημα της παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994 ή της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 του 
δικαιούχου του λογαριασμού, εφόσον δεν καλύπτεται με τα δηλωθέντα εισοδήματά του, ούτε από άλλη 
συγκεκριμένη και αρκούντως τεκμηριωμένη, ενόψει των συνθηκών, πηγή ή αιτία, είτε την οποία αυτός 
επικαλείται, κατόπιν κλήσης του από τη Διοίκηση για παροχή σχετικών πληροφοριών ή προηγούμενη 
ακρόαση, είτε την οποία εντοπίζει η φορολογική αρχή στο πλαίσιο της λήψης των προβλεπόμενων στο 
νόμο, αναγκαίων, κατάλληλων και εύλογων μέτρων ελέγχου. Σημειώνεται ότι ο φορολογούμενος οφείλει 
κατ' αρχήν, να ανταποκριθεί στην κλήση της ελεγκτικής αρχής να της χορηγήσει τα αναγκαία και εύλογα, 
ενόψει των συνθηκών, στοιχεία διευκρίνισης και επαρκούς δικαιολόγησης της περιουσιακής του 
κατάστασης, η οποία προδήλως δεν ανταποκρίνεται σε εκείνη που προκύπτει από τα στοιχεία των 
φορολογικών του δηλώσεων. Η άρνηση ή η παράλειψη του φορολογούμενου να παράσχει τις παραπάνω 
πληροφορίες ή η αδυναμία του να τεκμηριώσει επαρκώς τους ισχυρισμούς προς δικαιολόγηση των 
επίμαχων ποσών λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτίμηση από τη φορολογική αρχή των αποδείξεων σε βάρος 
του. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζονται στοιχεία για επένδυση ή κίνηση λογαριασμού ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών (για παράδειγμα, 
διότι έχει παρέλθει ο χρόνος που η τράπεζα ή άλλο ίδρυμα έχει υποχρέωση διαφύλαξης των σχετικών 
αρχείων), γίνονται δεκτοί οι ισχυρισμοί του ελεγχόμενου, εκτός αν η φορολογική αρχή αιτιολογημένα 
απορρίψει αυτούς στη βάση άλλων στοιχείων που διαθέτει. Σε κάθε περίπτωση, εάν διαπιστωθεί ότι η 
απόκτηση της επένδυσης έλαβε χώρα σε χρόνο εκτός των φορολογικών ετών που περιλαμβάνονται στην 
εντολή ελέγχου, ή το εισερχόμενο έμβασμα αλλοδαπής προέρχεται από καταθέσεις/πραγματικά εισοδήματα 
προγενέστερων ετών της ελεγχόμενης περιόδου, οι εν λόγω πιστώσεις θεωρούνται δικαιολογημένες για το 
ελεγχόμενο διάστημα και δεν θεμελιώνεται, εξ αυτού του λόγου, επέκταση του φορολογικού ελέγχου στα 
προγενέστερα αυτά έτη, εκτός εάν και στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο για την διακρίβωση της 
υπαγωγής σε φόρο ή νόμιμης απαλλαγής από αυτόν των κεφαλαίων από τα οποία προέρχονται οι εν λόγω 
πιστώσεις, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί παραγραφής. 
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). 
5. Ειδικότερα, σχετικά με τον έλεγχο υποθέσεων για προσαύξηση περιουσίας παρέχονται οι ακόλουθες 
διευκρινίσεις προκειμένου να υπάρχει ομοιόμορφη αντιμετώπιση των υποθέσεων:  
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5.4. Ο χαρακτηρισμός μιας πίστωσης σε λογαριασμό στον οποίο συμμετέχει ο ελεγχόμενος ως 

προερχόμενης ή σχετιζόμενης με ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα εξετάζεται ως πραγματικό 

γεγονός. Εφόσον αποδειχθεί ότι προέρχεται από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή 

προσδιορίζεται το είδος της παρασχεθείσας υπηρεσίας και ο λήπτης αυτής ή το πωληθέν αγαθό και ο 

αγοραστής αυτού, τότε φορολογείται, κατά περίπτωση, με τις οικείες διατάξεις του ν. 2238/1994 (άρθρα 28, 

40, 48 κ.λπ.) ή την παρ.1 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 και υπόκειται σε τυχόν λοιπές φορολογίες (π.χ. 

ΦΠΑ), εάν δεν έχει ήδη φορολογηθεί. Στην περίπτωση που ο ελεγχόμενος συμμετέχει σε οποιοδήποτε 

νομικό πρόσωπο (ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ), κοινωνία ή κοινοπραξία, και το ποσό που πιστώνεται σε 

λογαριασμό στον οποίο συμμετέχει το φυσικό πρόσωπο είναι ποσό που αποδεικνύεται ότι αφορά 

συναλλαγές ή εισόδημα ή περιουσία του νομικού προσώπου ή κοινωνίας ή κοινοπραξίας, δεν συνιστά 

προσαύξηση περιουσίας, καθώς είναι γνωστής προέλευσης. Στην περίπτωση αυτή το ποσό δύναται να 

συνιστά δάνειο (αν τούτο προκύπτει από τις σχετικές εγγραφές στα βιβλία ή από άλλα στοιχεία), ή ταμειακή 

διευκόλυνση, ανάλογα με τα πραγματικά περιστατικά της κάθε περίπτωσης, κατά την κρίση του ελέγχου. 

Επισημαίνεται ότι αν αυτό το ποσό επεστράφη στο νομικό πρόσωπο (ή κοινωνία ή κοινοπραξία) πριν από 

την διενέργεια του ελέγχου, τότε αποτελεί δάνειο ή ταμειακή διευκόλυνση (ανάλογα με τα πραγματικά 

περιστατικά) για το φυσικό πρόσωπο και η τυχόν απόδοση (υπεραξία) αποτελεί εισόδημα του φυσικού 

προσώπου εφόσον στο νομικό πρόσωπο επεστράφη μόνο το κεφάλαιο. Σε κάθε περίπτωση οι σχετικές 

πιστώσεις αξιολογούνται σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, λαμβανομένου υπόψη και του 

αναλογούντος ΦΠΑ, ανάλογα με την περίπτωση. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος επικαλείται μεν τη 

λήψη δανείου από ελληνική ή αλλοδαπή επιχείρηση, αλλά δεν υπάρχει σχετικό έγγραφο βέβαιης 

χρονολογίας ούτε και μπορεί να αποδειχθεί η λήψη του δανείου αυτού από άλλα στοιχεία (π.χ. κινήσεις 

τραπεζικών λογαριασμών του δανειστή ή του δανειζόμενου από τις οποίες να προκύπτει δόση ή επιστροφή 

χρημάτων), τότε ο ισχυρισμός του φορολογούμενου περί δανείου απορρίπτεται ως αβάσιμος. ». 

 

Επειδή σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ΣτΕ 884/2016 Απόφαση του ΣτΕ (παρ. 13), η ως άνω διάταξη του 

εδαφίου β' της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ΚΦΕ, κατά το κρίσιμο, εν προκειμένω, σκέλος της, που 

αναφέρεται σε περιουσιακή προσαύξηση προερχόμενη «από άγνωστη [...] πηγή ή αιτία», έχει την έννοια ότι 

εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι η φορολογική διοίκηση δεν κατορθώνει να διαπιστώσει, κατά τρόπο 

αρκούντως τεκμηριωμένο και ασφαλή, τη συγκεκριμένη προέλευση της προσαύξησης (που, σε υπόθεση 

όπως η παρούσα, υπερβαίνει τα εισοδήματα που της έχει δηλώσει ο φορολογούμενος), παρά τη λήψη των 

προβλεπόμενων στο νόμο αναγκαίων, κατάλληλων και εύλογων, ενόψει των περιστάσεων, μέτρων ελέγχου 

και διερεύνησης της υπόθεσης, συμπεριλαμβανόμενης, ιδίως, της κλήσης του φορολογούμενου για παροχή 

σχετικών πληροφοριών και στοιχείων, που, αν υποβληθούν, ελέγχονται ως προς την ακρίβεια και την 

επάρκειά τους. 

 

Επειδή ο προσφεύγων, με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή, παραθέτει πίνακα με είκοσι μία (21) 

πιστώσεις για τη χρήση 2013 και είκοσι οκτώ (28) πιστώσεις για τη χρήση 2014, οι οποίες θεωρήθηκαν από 

τον έλεγχο ως προσαύξηση περιουσίας (Πίνακας 1), όπου με επεξηγήσεις και με παράθεση και επισύναψη 

νέων στοιχείων, αιτείται να εξαιρεθούν από το φορολογητέο εισόδημα που του καταλογίστηκε από τον 

έλεγχο. Συγκεκριμένα, οι πιστώσεις αυτές αναλύονται ως ακολούθως: 

 

Χρήση 2013 

Πιστώσεις με Α/Α 18, 41, 45, 51, 111, 124, 132, 152, 170, 197 

   
Α/Α 18 41 45 51 111 124 132 152 170 197 Σύνολο 

Ποσό 

(€) 
5.632,46 16.428,77 2.641,53 26.430,00 10.091,04 2.627,36 33.809,67 1.411,70 3.005,80 1.904,22 103.982,55 

 

Επειδή όσον αφορά στις δέκα (10) αυτές πιστώσεις, η Υπηρεσία μας, αφού έλαβε υπόψη της τις 

επεξηγήσεις και τα νέα στοιχεία που προσκομίστηκαν από τον προσφεύγοντα με την υπό κρίση ενδικοφανή 

προσφυγή, καθώς και την υπ' αριθμόν /2020 Έκθεση Απόψεων επί της υπό κρίση ενδικοφανούς 

προσφυγής του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., κρίνει ότι οι ισχυρισμοί του προσφεύγοντος βάσιμα προβάλλονται. 

 

Ως εκ τούτου, το συνολικό ποσό των ως άνω πιστώσεων, ήτοι 103.982,55 €, κρίνεται ότι δε συνιστά 

προσαύξηση περιουσίας. 
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Πίστωση με Α/Α 43 

 

Επειδή ο προσφεύγων, ισχυρίζεται ότι το ποσό της πίστωσης 40.000,00 € προέρχεται από πληρωμή του 

πελάτη της εταιρείας με την επωνυμία έναντι των υπ' αριθμών /04-04-2013, /09-04-2013, /16-04-2013, /23-

04-2013, /30-04-2013 και /30-04-2013 τιμολογίων. 

 

Επειδή από την καρτέλα του πελάτη που τηρεί η εταιρεία δεν προκύπτει σχετική καταχώρηση. 

Ως εκ τούτου, ο ανωτέρω ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος. 

 

Πίστωση με Α/Α 44 

 

Επειδή ο προσφεύγων, ισχυρίζεται ότι το ποσό της πίστωσης 2.000,00 € προέρχεται από επανακατάθεση 

επιταγής, η οποία μετά την αρχική της κατάθεση, αντιλογίστηκε ελλείψει υπολοίπου.  

 

Επειδή προκειμένου για την αποδοχή του ανωτέρω ισχυρισμού, απαιτείται η προσκόμιση τραπεζικού 

παραστατικού κατάθεσης της επιταγής, όπως είχε επισημανθεί και από τον έλεγχο, ήδη κατά τη σύνταξη 

της οικείας Έκθεσης Ελέγχου, στοιχείο που δεν προσκομίστηκε από τον προσφεύγοντα. 

Ως εκ τούτου, ο ανωτέρω ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος. Πίστωση με Α/Α 46 

 

Επειδή ο προσφεύγων, ισχυρίζεται ότι το ποσό της πίστωσης 1.091,43 € προέρχεται από ισόποση 

μεταφορά από άλλο τραπεζικό λογαριασμό του. 

 

Επειδή ωστόσο, από την κίνηση του λογαριασμού που προσκομίζεται από τον προσφεύγοντα, προκύπτει 

ότι κατά την επίμαχη ημερομηνία (09/05/2013) δεν υπάρχει ισόποση χρέωση του άλλου λογαριασμού 

(ΙΒΑΝ ) τον οποίο επικαλείται. 

Ως εκ τούτου, ο ανωτέρω ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος. 

 

Πίστωση με Α/Α 72 

 

Επειδή ο προσφεύγων, ισχυρίζεται ότι το ποσό της πίστωσης 502,78 € προέρχεται από το άθροισμα της 

πώλησης κρασιών της εταιρείας (293,68 €) με τα έξοδα μεταφοράς τους (219,56 €), προσκομίζοντας και τα 

σχετικά παραστατικά. 

 

Επειδή ωστόσο, αφενός το άθροισμα των ως άνω ποσών ισούται με 513,24 €, ήτοι ποσό διαφορετικό από 

την επίμαχη πίστωση και αφετέρου, το σχετικό έσοδο δεν έχει καταχωρηθεί στο ημερολόγιο 

πωλήσεων/ταμείου της εταιρείας που προσκομίζεται από τον προσφεύγοντα. 

Ως εκ τούτου, ο ανωτέρω ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος.  

 

Πίστωση με Α/Α 85 

 

Επειδή ο προσφεύγων, ισχυρίζεται ότι το ποσό της πίστωσης 675,00 € αφορά έμβασμα πελάτη για το 

οποίο δεν έλαβε σχετικό παραστατικό από την Τράπεζα. 

 

Επειδή ο προσφεύγων δεν προσκομίζει κανένα αποδεικτικό στοιχείο προς υποστήριξη του ισχυρισμού του. 

Ως εκ τούτου, ο ανωτέρω ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος.  

 

Πίστωση με Α/Α 120 

 

Επειδή το ποσό της πίστωσης που ο έλεγχος καταλόγισε ως προσαύξηση περιουσίας ανέρχεται σε 

6.874,76 €. 

 

Επειδή ο προσφεύγων, με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή, προσκόμισε αποδεικτικά στοιχεία 

(απόδειξη κατάθεσης επιταγής) μόνο για το επιμέρους ποσό των 2.891,71 €, από την οποία αποδεικνύεται 

ότι το εν λόγω ποσό αφορά πληρωμή της εταιρείας 

Ως εκ τούτου, το ανωτέρω επιμέρους ποσό των 2.891,71 € δε συνιστά προσαύξηση περιουσίας. 
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Πίστωση με Α/Α 131 

 

Επειδή ο προσφεύγων, ισχυρίζεται ότι το ποσό της πίστωσης 1.449,12 € αφορά μεταφορά από 

λογαριασμό του στην σε λογαριασμό του στην λόγω εξαγοράς της πρώτης από τη δεύτερη. 

 

Επειδή από το αντίγραφο του βιβλιαρίου του τραπεζικού λογαριασμού στην που προσκομίζει ο 

προσφεύγων, προκύπτει ότι κατά την 21/06/2013 το υπόλοιπο του λογαριασμού ήταν ισόποσο με αυτό της 

επίμαχης πίστωσης. 

 

Επειδή από το αντίγραφο του ως άνω βιβλιαρίου προκύπτει επίσης ότι κατά το διάστημα 01/01/2013-

21/06/2013 δεν έλαβε χώρα καμία πίστωση του εν λόγω λογαριασμού, πράγμα που σημαίνει ότι ο 

προσφεύγων κατείχε το επίμαχο ποσό την 31/12/2012. 

 

Επειδή στις 28/06/2013 ολοκληρώθηκε η νομική συγχώνευση μεταξύ της και της 

Ως εκ τούτου, ο ανωτέρω ισχυρισμός του προσφεύγοντος γίνεται δεκτός και το ανωτέρω επιμέρους ποσό 

δε συνιστά προσαύξηση περιουσίας. 

 

Πίστωση με Α/Α 159 

 

Επειδή ο προσφεύγων, ισχυρίζεται ότι το ποσό της πίστωσης 1.489,44 € αφορά κατάθεση επιταγής έναντι 

λογαριασμού του πελάτη της εταιρείας με την επωνυμία  

 

Επειδή δεν προσκομίστηκε αντίγραφο της σχετικής επιταγής από το οποίο να προκύπτει ο εκδότης και οι 

οπισθογραφήσεις αυτής. 

Ως εκ τούτου, ο ανωτέρω ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος. 

 

Πίστωση με Α/Α 168 

 

Επειδή το ποσό της πίστωσης που ο έλεγχος καταλόγισε ως προσαύξηση περιουσίας ανέρχεται σε 

1.557,00 €. 

 

Επειδή ο προσφεύγων, με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή, προσκόμισε αποδεικτικά στοιχεία 

(απόδειξη κατάθεσης 2 επιταγών 377,00 € και 1.180,00 €), από την οποία αποδεικνύεται ότι το εν λόγω 

ποσό προέρχεται από εισπράξεις της εταιρείας « ». 

Ως εκ τούτου, το ανωτέρω ποσό δε συνιστά προσαύξηση περιουσίας. 

 

Πίστωση με Α/Α 175 

 

Επειδή ο προσφεύγων, ισχυρίζεται ότι το ποσό της πίστωσης 1.035,00 € προέρχεται από το άθροισμα της 

πώλησης κρασιών της εταιρείας (585,00 €) με τα έξοδα μεταφοράς τους (450,00 €), προσκομίζοντας και τα 

σχετικά παραστατικά. 

 

Επειδή ωστόσο, το σχετικό έσοδο δεν έχει καταχωρηθεί στο ημερολόγιο πωλήσεων/ταμείου της εταιρείας 

που προσκομίζεται από τον προσφεύγοντα. 

Ως εκ τούτου, ο ανωτέρω ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος. 

 

Πίστωση με Α/Α 179 

 

Επειδή ο προσφεύγων δεν προσκομίζει κανένα αποδεικτικό στοιχείο αναφορικά με το ποσό της πίστωσης 

461,66 €. 

 

Ως εκ τούτου, ο ανωτέρω ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, το ποσό που κρίνεται ως προσαύξηση περιουσίας του προσφεύγοντος περιορίζεται 

σε 51.238,36 € (=161.118,74 - 103.982,55 - 2.891,71 - 1.449,12 - 1.557,00). 
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Χρήση 2014 

Πιστώσεις με Α/Α 256, 261, 341, 445 

 

Οι εν λόγω τέσσερις (4) πιστώσεις εξετάζονται παρακάτω στον 2ο λόγο της ενδικοφανούς προσφυγής. 

 

Πιστώσεις με Α/Α 202, 213, 218, 222, 237, 383, 407, 426, 448, 452, 475 

  
Α/Α 202 213 218 222 237 383 407 426 448 452 475 Σύνολο 

Ποσό 

(€) 
2.386,24 584,25 14.000,00 35.170,00 17.530,50 27.415,60 6.330,00 1.664,30 3.782,65 810,58 11.374,00 121.047,62 

 

Επειδή όσον αφορά στις έντεκα (11) αυτές πιστώσεις, η Υπηρεσία μας, αφού έλαβε υπόψη της τις 

επεξηγήσεις και τα νέα στοιχεία που προσκομίστηκαν από τον προσφεύγοντα με την υπό κρίση ενδικοφανή 

προσφυγή, καθώς και την υπ' αριθμόν /2020 'Έκθεση Απόψεων επί της υπό κρίση ενδικοφανούς 

προσφυγής του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., κρίνει ότι οι ισχυρισμοί του προσφεύγοντος βάσιμα προβάλλονται. 

Ως εκ τούτου, το συνολικό ποσό των ως άνω πιστώσεων, ήτοι 121.047,62 €, κρίνεται ότι δε συνιστά 

προσαύξηση περιουσίας. 

 

Πίστωση με Α/Α 205 

 

Επειδή ο προσφεύγων, ισχυρίζεται ότι το ποσό της πίστωσης 1.000,00 € στον κοινό τραπεζικό λογαριασμό 

με την κόρη του (ποσό καταλογισμού 500,00 €), αφορά μεταφορά από άλλο λογαριασμό του ιδίου (ΙΒΑΝ ). 

 

Επειδή από το αντίγραφο του βιβλιαρίου του ως άνω λογαριασμού (ΙΒΑΝ ) που προσκομίστηκε, δεν 

προκύπτει η μεταφορά του ποσού των 1.000€. 

Ως εκ τούτου, ο ανωτέρω ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος.  

 

Πίστωση με Α/Α 233 

 

Επειδή ο προσφεύγων, ισχυρίζεται ότι το ποσό της πίστωσης 10.492,83 € έχει προηγουμένως την ίδια 

ημέρα χρεωθεί από τον ίδιο λογαριασμό, με την πίστωση ουσιαστικά να μην έχει λάβει χώρα, και το 

υπόλοιπο του λογαριασμού να παραμένει αμετάβλητο. 

 

Επειδή από τη σχετική Βεβαίωση της (Κατάστημα ) με ημερομηνία 20¬01-2020, βεβαιώνεται ότι «ο 

λογαριασμός με αριθμό χρεώθηκε την 26/02/2014 με αιτιολογία με το ποσό των 10.492,83 € ... και εν 

συνεχεία ο ίδιος λογαριασμός πιστώθηκε την ίδια ημέρα με ΙΣΟΠΟΣΗ κατάθεση και αιτιολογία συναλλαγής  

 

Επειδή δεν προσκομίστηκαν από τον προσφεύγοντα στοιχεία που να τεκμηριώνουν τον λόγο για τον οποίο 

πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές μεταφοράς των ποσών αυτών. 

Ως εκ τούτου, ο ανωτέρω ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος. 

 

Πίστωση με Α/Α 236 

 

Επειδή ο προσφεύγων, ισχυρίζεται ότι το ποσό της πίστωσης 19.904,43 € έχει προηγουμένως την ίδια 

ημέρα χρεωθεί από τον ίδιο λογαριασμό, με την πίστωση ουσιαστικά να μην έχει λάβει χώρα, και το 

υπόλοιπο του λογαριασμού να παραμένει αμετάβλητο. 

 

Επειδή από τη σχετική Βεβαίωση της (Κατάστημα ) με ημερομηνία 20¬01-2020, βεβαιώνεται ότι «ο 

λογαριασμός με αριθμό χρεώθηκε την 28/02/2014 με 

αιτιολογία «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ» με το ποσό των 19.904,43 € ... και εν συνεχεία ο ίδιος 

λογαριασμός πιστώθηκε την ίδια ημέρα με ΙΣΟΠΟΣΗ κατάθεση και αιτιολογία συναλλαγής 

 

Επειδή δεν προσκομίστηκαν από τον προσφεύγοντα στοιχεία που να τεκμηριώνουν τον λόγο για τον οποίο 

πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές μεταφοράς των ποσών αυτών. 

Ως εκ τούτου, ο ανωτέρω ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος. 
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Πίστωση με Α/Α 238 
 
Επειδή ο προσφεύγων, ισχυρίζεται ότι το ποσό της πίστωσης 26.170,56 € έχει προηγουμένως την ίδια 
ημέρα χρεωθεί από τον ίδιο λογαριασμό, με την πίστωση ουσιαστικά να μην έχει λάβει χώρα, και το 
υπόλοιπο του λογαριασμού να παραμένει αμετάβλητο. 
 
Επειδή από τη σχετική Βεβαίωση της (Κατάστημα ) με ημερομηνία 20-01-2020, βεβαιώνεται ότι «ο 
λογαριασμός με αριθμό χρεώθηκε την 28/02/2014 με αιτιολογία «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ» με το 
ποσό των 26.170,56 € ... και εν συνεχεία ο ίδιος λογαριασμός πιστώθηκε την ίδια ημέρα με ΙΣΟΠΟΣΗ 
κατάθεση και αιτιολογία συναλλαγής 
 
Επειδή δεν προσκομίστηκαν από τον προσφεύγοντα στοιχεία που να τεκμηριώνουν τον λόγο για τον οποίο 
πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές μεταφοράς των ποσών αυτών. 
Ως εκ τούτου, ο ανωτέρω ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος. 
 
Πίστωση με Α/Α 239 
 
Επειδή ο προσφεύγων, ισχυρίζεται ότι το ποσό της πίστωσης 500,00 € αφορά πίστωση μέρους του ποσού 
είχε χρεωθεί την ίδια ημέρα από δύο άλλους λογαριασμούς του ιδίου. 
 
Επειδή από τα αντίγραφα των βιβλιαρίων των λογαριασμών (ΙΒΑΝ ) και (ΙΒΑΝ) που προσκομίστηκαν, 
προκύπτει ότι από τους δύο αυτούς λογαριασμούς χρεώθηκε ποσό συνολικού ύψους 4.150,84 €, ήτοι ποσό 
μεγαλύτερο των 500,00 € που πιστώνονται. 
 
Επειδή αποτελεί υποχρέωση της φορολογικής να αποδείξει ότι οι συγκεκριμένες αναλήψεις που έγιναν από 
τον προσφεύγοντα από έναν ή περισσότερους λογαριασμούς δαπανήθηκαν για την απόκτηση 
περιουσιακών στοιχείων ή λοιπών δαπανών οπότε δεν μπορεί να θεωρηθεί εφικτή η επανακατάθεση των 
ποσών αυτών σε ίδιους ή άλλους λογαριασμούς. 
Ως εκ τούτου, ο ανωτέρω ισχυρισμός του προσφεύγοντος γίνεται δεκτός και το ανωτέρω επιμέρους ποσό 
δε συνιστά προσαύξηση περιουσίας. 
 
Πίστωση με Α/Α 266 
 
Επειδή ο προσφεύγων, ισχυρίζεται ότι το ποσό της πίστωσης 10.000,00 € έχει προηγουμένως την ίδια 
ημέρα χρεωθεί από τον ίδιο λογαριασμό, με την πίστωση ουσιαστικά να μην έχει λάβει χώρα, και το 
υπόλοιπο του λογαριασμού να παραμένει αμετάβλητο. 
 
Επειδή από τη σχετική Βεβαίωση της (Κατάστημα ) με ημερομηνία 20¬01-2020, βεβαιώνεται ότι «ο 
λογαριασμός με αριθμό χρεώθηκε την 02/04/2014 με το ποσό των 22.843,01 € και αιτιολογία «ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ». Εν συνεχεία, μέρος του ποσού αυτού, ήτοι 10.000,00 € πιστώθηκε στο λογαριασμό με 
δικαιούχο την 
Την επόμενη ημέρα. την 03/04/2014, έγινε ΙΣΟΠΟΣΗ κατάθεση 10.000,00 € στον παραπάνω λογαριασμό 
με αιτιολογία συναλλαγής  
 
Επειδή από την καρτέλα του προμηθευτή που προσκομίστηκε στον έλεγχο, προκύπτει ότι την 03/04/2014 ο 
συγκεκριμένος προμηθευτής μειώθηκε κατά το ποσό των 10.000,00 € οριστικά. 
 
Επειδή δεν προσκομίστηκαν από τον προσφεύγοντα στοιχεία που να τεκμηριώνουν τον λόγο για τον οποίο 
πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια η ισόποση πίστωση του ανωτέρω ποσού. 
Ως εκ τούτου, ο ανωτέρω ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος. 
 
Πίστωση με Α/Α 285 
 
Επειδή ο προσφεύγων προσκομίζει αποδεικτικό στοιχείο που δε σχετίζεται με το ποσό της πίστωσης 
157,00 €. 
Ως εκ τούτου, ο ανωτέρω ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος. 
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Πίστωση με Α/Α 343 

 

Επειδή ο προσφεύγων, ισχυρίζεται ότι το ποσό της πίστωσης 635,66 € αφορά σε εξόφληση του υπ' 

αριθμόν /10-08-2013 τιμολογίου πώλησης της εταιρείας προς τον πελάτη  

 

Επειδή ο προσφεύγων προσκόμισε τόσο αντίγραφο του εν λόγω τιμολογίου, όσο και ισοζύγια πελατών 

31/12/2012, 31/12/2013 και 31/12/2014, από τα οποία προκύπτει ότι: 

• το υπόλοιπο του εν λόγω πελάτη την 31/12/2012 ήταν 469,86 €, ενώ την 31/12/2013 ήταν 1.105,52 €, 

δηλαδή είχε αυξηθεί κατά 635,66 €, ήτοι το ποσό του επίμαχου τιμολογίου. 

• το ισοζύγιο του εν λόγω πελάτη την 31/12/2014 εμφανίζει στην στήλη της πίστωσης το ποσό 635,66 €, 

ήτοι το ποσό της επίμαχης πίστωσης που έλαβε χώρα την 08/07/2014. 

Ως εκ τούτου, ο ανωτέρω ισχυρισμός του προσφεύγοντος γίνεται δεκτός και το ανωτέρω επιμέρους ποσό 

δε συνιστά προσαύξηση περιουσίας. 

 

Πίστωση με Α/Α 389 

 

Επειδή ο προσφεύγων, ισχυρίζεται ότι το ποσό της πίστωσης 2.743,58 € που έλαβε χώρα στις 04/09/2014 

αφορά σε επανακατάθεση επιταγής πελάτη, η οποία είχε αρχικά κατατεθεί στις 01/09/2014, ωστόσο την 

επόμενη ημέρα 02/09/2014, το εν λόγω ποσό (αυξημένο κατά 15 € τραπεζικά έξοδα) είχε χρεωθεί από τον 

λογαριασμό, επειδή η επιταγή ήταν ακάλυπτη. 

 

Επειδή από το αντίγραφο της κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού που προσκομίστηκε, προκύπτει ότι η 

χρέωση που έγινε στις 02/09/2014 είχε αιτιολογία «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ» και όχι «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

ΛΟΓΩ ΑΚΑΛΥΠΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ», με συνέπεια η μετέπειτα κατάθεση στις 04/09/2014 να είναι 

αναιτιολόγητη. 

Ως εκ τούτου, ο ανωτέρω ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος. 

 

Πίστωση με Α/Α 414 

 

Επειδή ο προσφεύγων, ισχυρίζεται ότι το ποσό της πίστωσης 3.000,00 € αφορά πίστωση μέρους του 

ποσού είχε χρεωθεί την ίδια ημέρα από άλλο λογαριασμό του ιδίου. 

 

Επειδή από το αντίγραφο του βιβλιαρίου του λογαριασμού (ΙΒΑΝ ) που προσκομίστηκε, προκύπτει ότι από 

αυτόν τον λογαριασμό χρεώθηκε ποσό συνολικού ύψους 12.591,44 €, ήτοι ποσό μεγαλύτερο των 3.000,00 

€ που πιστώνονται. 

 

Επειδή αποτελεί υποχρέωση της φορολογικής αρχής να αποδείξει ότι οι συγκεκριμένες αναλήψεις που 

έγιναν από τον προσφεύγοντα από έναν ή περισσότερους λογαριασμούς δαπανήθηκαν για την απόκτηση 

περιουσιακών στοιχείων ή λοιπών δαπανών οπότε δεν μπορεί να θεωρηθεί εφικτή η επανακατάθεση των 

ποσών αυτών σε ίδιους ή άλλους λογαριασμούς. 

Ως εκ τούτου, ο ανωτέρω ισχυρισμός του προσφεύγοντος γίνεται δεκτός και το ανωτέρω επιμέρους ποσό 

δε συνιστά προσαύξηση περιουσίας. 

 

Πίστωση με Α/Α 433 

 

Επειδή ο προσφεύγων, ισχυρίζεται ότι το ποσό της πίστωσης 1.099,20 € προέρχεται από το άθροισμα της 

πώλησης κρασιών της εταιρείας (681,00 €) με τα έξοδα μεταφοράς τους (489,54 €), προσκομίζοντας και τα 

σχετικά παραστατικά. 

 

Επειδή ωστόσο, αφενός το άθροισμα των ως άνω ποσών ισούται με 1.170,54 €, ήτοι ποσό διαφορετικό 

από την επίμαχη πίστωση και αφετέρου, το σχετικό έσοδο δεν έχει καταχωρηθεί στο ημερολόγιο 

πωλήσεων/ταμείου της εταιρείας που προσκομίζεται από τον προσφεύγοντα. 

 

Ως εκ τούτου, ο ανωτέρω ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος.  
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Πίστωση με Α/Α 473 
 
Επειδή ο προσφεύγων, ισχυρίζεται ότι το ποσό της πίστωσης 702,00 € προέρχεται από το άθροισμα της 
πώλησης κρασιών της εταιρείας (450,00 €) με τα έξοδα μεταφοράς τους (252,15 €), προσκομίζοντας και τα 
σχετικά παραστατικά. 
 
Επειδή ωστόσο, το σχετικό έσοδο δεν έχει καταχωρηθεί στο ημερολόγιο πωλήσεων/ταμείου της εταιρείας 
που προσκομίζεται από τον προσφεύγοντα. 
Ως εκ τούτου, ο ανωτέρω ισχυρισμός του προσφεύγοντος απορρίπτεται ως αβάσιμος. 
 
Πίστωση με Α/Α 509 
 
Επειδή ο προσφεύγων, ισχυρίζεται ότι το ποσό της πίστωσης 1.467,20 € αφορά σε έμβασμα έναντι του υπ' 
αριθμόν /07-11-2014 τιμολογίου πώλησης της εταιρείας προς τον πελάτη  
 
Επειδή ο προσφεύγων προσκόμισε αντίγραφο του εν λόγω τιμολογίου πώλησης, από όπου προκύπτει ότι 
το επίμαχο ποσό ταυτίζεται με την αξία του ΦΠΑ της σχετικής συναλλαγής, καθώς και αντίγραφο της 
καρτέλας προμηθευτή, όπως τηρείται από τον πελάτη από όπου προκύπτει η καταχώρηση του εν λόγω 
τιμολογίου πώλησης. 
Ως εκ τούτου, ο ανωτέρω ισχυρισμός του προσφεύγοντος γίνεται δεκτός και το ανωτέρω επιμέρους ποσό 
δε συνιστά προσαύξηση περιουσίας. 
Κατόπιν των ανωτέρω, το ποσό που κρίνεται ως προσαύξηση περιουσίας του προσφεύγοντος περιορίζεται 
σε 199.436,60 € (=326.087,08 - 121.047,62 - 500,00 - 635,66 - 3.000,00 - 1.467,20). 
Συμπερασματικά, για αμφότερες τις χρήσεις 2013 και 2014 ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος γίνεται 
μερικώς αποδεκτός.  
 
Ως προς τον 2ο ως άνω λόγο της ενδικοφανούς προσφυγής 
 
Επειδή με το Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1144110 ΕΞ 2015/5.11.2015 έγγραφο της ΓΓΔΕ, διευκρινίστηκαν τα 
κάτωθι: 
«Α Ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών 
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15, 16, 17, 18 και 19 του ν. 2238/1994, καθώς και σύμφωνα με 
διευκρινιστικές εγκυκλίους και διοικητικές λύσεις που είχαν εκδοθεί μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2013, 
προβλέπεται προσδιορισμός φορολογητέας ύλης με βάση τις δαπάνες διαβίωσης των φορολογουμένων και 
των προσώπων που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν, όταν το συνολικό ποσό που προσδιορίζεται με 
τα ως άνω σχετικά άρθρα είναι ανώτερο από το συνολικό εισόδημά του. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της περίπτωσης ζ' της παρ. 2 του άρθρου 19 του ανωτέρω νόμου, η προστιθέμενη διαφορά 
τεκμηρίων περιορίζεται ή καλύπτεται μεταξύ άλλων, με ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει 
φορολογηθεί κατά τα προηγούμενα έτη ή νόμιμα απαλλαγεί από το φόρο. 
2. Με την 1037965/356/0012/ΠΟΛ.1094/1989 διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και με την 
παράγραφο 7 του άρθρου 3 του ν. 3842/2010 που τροποποίησε την παράγραφο 2, περίπτωση ζ', του 
άρθρου 19 του ν. 2238/1994, για τον υπολογισμό του κεφαλαίου που σχηματίζεται κάθε έτος, λαμβάνονται 
υπόψη εισοδήματα που είχαν φορολογηθεί ή είχαν νόμιμα απαλλαγεί από το φόρο, εισπράχθηκαν 
αποδεδειγμένα και τα οποία προκύπτουν από τον συμψηφισμό των θετικών και αρνητικών στοιχείων του 
ίδιου έτους. Εάν σε κάποιο έτος προκύψει αρνητικό υπόλοιπο τούτο επηρεάζει αρνητικά τα θετικά στοιχεία 
των προηγούμενων ετών. Επίσης τα έτη αυτά θα πρέπει να είναι συνεχόμενα και να φτάνουν μέχρι το 
προηγούμενο του έτους που επικαλείται ο φορολογούμενος (κρινόμενο έτος). Το θετικό αλγεβρικό 
άθροισμα όλων αυτών των ετών θα αποτελέσει το συνολικό κεφάλαιο που σχηματίστηκε αυτά τα έτη. 
3. Τα ως άνω αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2 ίσχυαν για υποθέσεις και διαχειριστικές περιόδους 
μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013. Από την 1 Ιανουαρίου 2014 και μετά, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 30, 31, 
32, 33 και 34 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α') όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί με την ΠΟΛ.1076/2015. 
Συγκεκριμένα οι διατάξεις περί ανάλωσης κεφαλαίου αναφέρονται στην περίπτωση ζ', της παρ. 2 του 
άρθρου 34 του ν. 4172/2013, ερμηνεύθηκαν με την ΠΟΛ.1076/2015 και δεν έχουν διαφοροποιηθεί σε 
σχέση με τις διατάξεις που ίσχυαν με τον ν. 2238/1994. 
4. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ο φορολογούμενος εξαιρείται από τον εναλλακτικό τρόπο 
υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας με βάση τα άρθρα 31 και 32 του ν. 4172/2013 (π.χ. ανάπηρος για 
επιβατικό αυτοκίνητο), ή για τα κρινόμενα έτη δεν εφαρμοζόταν η δαπάνη απόκτησης περιουσιακών 
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στοιχείων (πόθεν έσχες) του άρθρου 32 ν. 4172/2013 και δεν έχει φορολογηθεί το εισόδημά του βάσει 
προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίου τότε το αρνητικό υπόλοιπο που προκύπτει από την ανάλωση επηρεάζει 
αρνητικά τα θετικά υπόλοιπα του συνόλου των ετών που επικαλείται ο φορολογούμενος. Στην περίπτωση 
που ο φορολογούμενος δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης βάσει των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, 
τότε δεν υπάρχει κεφάλαιο προς επίκληση για το έτος αυτό και λαμβάνεται ως μηδενικό. Επίσης, αν σε 
κάποιο έτος έχει προκύψει αρνητικό υπόλοιπο και το εισόδημα έχει φορολογηθεί βάσει τεκμηρίων τότε αυτό 
το υπόλοιπο δεν θα συμψηφιστεί με τα θετικά υπόλοιπα των ετών που επικαλείται ο φορολογούμενος 
(θεωρείται μηδενικό). Διευκρινίζεται ότι τα έτη προς επίκληση πρέπει να είναι συνεχόμενα μέχρι το 
προηγούμενο του κρινόμενου έτους. Το θετικό αλγεβρικό άθροισμα όλων των ετών θα αποτελέσει το 
συνολικό κεφάλαιο που σχηματίστηκε αυτά τα έτη (σχετ. η ΠΟΛ.1076/2015). ». 
 
Επειδή ο έλεγχος ζήτησε από τον προσφεύγοντα να δικαιολογήσει την προέλευση των Α/Α 256, 261, 341, 
445 πιστώσεων συνολικού ύψους 127.666,50 €, που αφορούν σε κατάθεση μετρητών. 
 
Επειδή ο προσφεύγων, με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή, παραθέτει πίνακα ανάλωσης κεφαλαίου 
των χρήσεων 2002-2012 (Πίνακας 2), προκειμένου να αποδείξει ότι κατά την 31.12.2012 είχε τη δυνατότητα 
να έχει στην κατοχή του το ανωτέρω ποσό σε μετρητά, ούτως ώστε να το καταθέσει στη συνέχεια. 
 
Επειδή από τον πίνακα ανάλωσης κεφαλαίου του προσφεύγοντος, προκύπτει ότι, κατά την 31.12.2012, 
είχε: 
• υπόλοιπο διαθεσίμου εισοδήματος ύψους 3.108.122,51 €, 
• υπόλοιπο τραπεζικών λογαριασμών συνολικού ύψους 2.845.058,64 €. 
 
Επειδή ωστόσο, για τον υπολογισμό του ανωτέρω υπολοίπου διαθεσίμου εισοδήματος ύψους 3.108.122,51 
€, ο προσφεύγων έχει συμπεριλάβει: 
• υπόλοιπο «από μεταφορά» ύψους 1.217.359,27 €, το οποίο δηλαδή αντιστοιχεί σε περίοδο προγενέστερη 
αυτών που επικαλείται στον σχετικό πίνακα ανάλωσης, όντας παντελώς αναιτιολόγητο. 
• ποσά επιστροφών ΦΠΑ συνολικού ύψους 2.822.249,36 €, για τα οποία όμως δεν προσκομίζονται οι 
σχετικές βεβαιώσεις έγκρισης επιστροφής από την αρμόδια ΔΟΥ Κορίνθου. 
 
Επειδή όπως προκύπτει από την υπ' αριθμόν /2020 'Έκθεση Απόψεων επί της υπό κρίση ενδικοφανούς 
προσφυγής του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., ο έλεγχος, αφού έλαβε υπόψη του τον ανωτέρω πίνακα ανάλωσης που 
προσκομίστηκε από τον προσφεύγοντα με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, προέβη στη σύνταξη 
αντίστοιχου πίνακα ανάλωσης κεφαλαίου, λαμβάνοντας υπόψη τα δηλωθέντα εισοδήματα του 
προσφεύγοντος όπως αυτά προκύπτουν από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των επικαλούμενων 
χρήσεων.  
 
Επειδή από το εν λόγω πίνακα ανάλωσης, ο οποίος παρουσιάζεται στην επόμενη σελίδα της παρούσας 
απόφασης, και στον οποίο έχουν ληφθεί υπόψη τόσο το υπόλοιπο «από μεταφορά» ύψους 1.217.359,27 € 
όσο και οι επιστροφές ΦΠΑ ύψους 2.822.249,36 €, προκύπτει ότι ο προσφεύγων, κατά την 31.12.2012, 
είχε υπόλοιπο διαθεσίμου εισοδήματος ύψους 2.738.952,08 €, και υπόλοιπο τραπεζικών λογαριασμών 
συνολικού ύψους 2.845.058,64 €, και κατά συνέπεια, δεν είχε τη δυνατότητα να κατέχει μετρητά προς 
κατάθεση. 
Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία μας αποδεχόμενη τον πίνακα ανάλωσης που συνέταξε ο έλεγχος απορρίπτει τον 
ισχυρισμό του προσφεύγοντος ως αβάσιμο. 
Ως προς τον 3ο ως άνω λόγο της ενδικοφανούς προσφυγής 
 
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 23, περ. θ' του ΚΦΕ (Ν. 4172/2013), από τα ακαθάριστα έσοδα δεν 
εκπίπτουν οι δαπάνες για την οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων που 
αφορούν στη σίτιση και διαμονή πελατών ή εργαζομένων της κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των 
τριακοσίων (300) ευρώ ανά συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το 
μισό τοις εκατό (0,5%) επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης. 
 
Επειδή όπως διευκρινίστηκε με την ΠΟΛ.1094/2016, «τα ανωτέρω αποτελούν γενικό κανόνα έκπτωσης για 
όλες τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν δαπάνες σίτισης και διαμονής πελατών ή εργαζομένων τους στα 
πλαίσια οργάνωσης και διεξαγωγής ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων...». 
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Επειδή όπως διευκρινίστηκε με την ΠΟΛ.1113/2015, «όποια δαπάνη έχει χαρακτηρισθεί ως παροχή σε 
είδος με βάση το άρθρο 13 του ν. 4172/2013 (ΠΟΛ.1219/2014 εγκύκλιός μας) και φορολογείται ως 
εισόδημα από μισθωτή εργασία, θεωρείται ότι πραγματοποιείται προς το συμφέρον της επιχείρησης (άρθρο 
22 περ. α') και εκπίπτει ως έξοδο μισθοδοσίας, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις των περ. β' 
και γ' του άρθρου 22. Λοιπές δαπάνες που δεν εμπίπτουν στην έννοια των παροχών σε είδος (π.χ. 
διατακτικές μέχρι 6 ευρώ, παροχές μέχρι 300 ευρώ, χρήση κινητών τηλεφώνων σύμφωνα με την 
ΠΟΛ.1219/6.10.2014, παραχώρηση εταιρικών οχημάτων για το 70% του κόστους των αναφερομένων στις 
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 δαπανών, καύσιμα και διόδια εταιρικών οχημάτων, κ.λπ.) εκπίπτουν 
υπό το πρίσμα των διατάξεων του άρθρου 22. Τα ίδια ισχύουν και για τα ποσά των περ. α' και β' της παρ.1 
του άρθρου 14 του ν. 4172/2013, αναφορικά με την κάλυψη δαπανών (διαμονής, σίτισης και κίνησης) από 
την επιχείρηση που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, τα οποία επίσης 
εκπίπτουν με τις προϋποθέσεις του άρθρου 22». 
 
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 1(α') του ΚΦΕ (ν. 4172/2013), από τον υπολογισμό του 
εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις εξαιρείται η αποζημίωση εξόδων διαμονής και σίτισης και 
η ημερήσια αποζημίωση που έχουν καταβληθεί από τον εργαζόμενο αποκλειστικά για σκοπούς της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας του εργοδότη. 
 
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4172/2013), «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. ». 
 
Επειδή σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 266/2014 Απόφαση του Αρείου Πάγου, «από τον συνδυασμό των 
διατάξεων των άρθ. 648, 649, 653 και 361 ΑΚ, 3 § 2 ν. 2112/1920, 5 § 1 ν. 3198/1955 και 1 της 95/1949 
Διεθνούς Σύμβασης "περί προστασίας του ημερομισθίου" που κυρώθηκε με το ν. 3248/1955 συνάγεται ότι 
ως μισθός στην σύμβαση εργασίας θεωρείται κάθε παροχή, την οποία κατά νομική δέσμευση που απορρέει 
από το νόμο ή την σύμβαση καταβάλλει ο εργοδότης στον εργαζόμενο ως αντάλλαγμα της παρεχομένης 
εργασίας του, μέρος δε αυτού (είτε κατά πρόβλεψη της αρχικής σύμβασης, είτε με μεταγενέστερη 
συμφωνία) είναι δυνατόν να συνιστούν και παροχές σε είδος (εφόσον δίνονται σε αντάλλαγμα της εργασίας 
και όχι για άλλο λόγο, όπως για τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης κ.λπ.) και δη σε τροφή. Συνάγεται 
περαιτέρω ότι ο εργοδότης, κατά την διάρκεια της λειτουργίας της εργασιακής σχέσης, μπορεί να προβαίνει 
σε οικειοθελείς παροχές προς τον μισθωτό, παροχές δηλ. για τις οποίες δεν έχει καταρχήν νομική 
δέσμευση (και δη από την σύμβαση), ως ιδιαίτερη αμοιβή για την εργασία (που μπορούν, όπως 
προαναφέρθηκε, να συνίστανται και σε είδος, όπως η χορήγηση γεύματος στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης του εργοδότη), η συνεχής δε και επανειλημμένη επί μακρόν και μάλιστα κατά τακτά χρονικά 
διαστήματα παροχή της ιδιαίτερης αυτής αμοιβής καταλήγει σε σιωπηρή συμφωνία για την τακτική 
καταβολή της, αποτελεί δηλ. μισθό με βάση την (σιωπηρά καταρτιζομένη) σύμβαση,...». 
 
Επειδή εν προκειμένω, ο προσφεύγων κατά τη διάρκεια της χρήσης 2014, διενήργησε δαπάνες 
ύψους 14.372,00 €, οι οποίες αφορούν σε δαπάνη σίτισης των εργατών κατά την εργασία τους στα 
αμπέλια του προσφεύγοντος, εκ των οποίων ο έλεγχος καταλόγισε ως λογιστική διαφορά το 
επιμέρους ποσό των 12.093,76 €, κάνοντας χρήση των διατάξεων της περ. (θ') του άρθρου 23 του 
ΚΦΕ. 
 
Επειδή βάσει των προπαρατεθεισών διατάξεων, η περ. (θ') του άρθρου 23 του ΚΦΕ εφαρμόζεται 
μόνο σε περιπτώσεις σίτισης εργαζομένων στα πλαίσια ενημερωτικών ημερίδων και 
συναντήσεων. 
 
Επειδή στην προκειμένη περίπτωση, η παραγωγικότητα της εν λόγω δαπάνης θα πρέπει να κριθεί 
με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 του ΚΦΕ, δηλαδή η δαπάνη εκπίπτει εφόσον 
πραγματοποιείται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές 
της. 
 
Επειδή κατά την κοινή πείρα, οι αγρότες που απασχολούν προσωπικό στα χωράφια τους για την 
εκτέλεση αγροτικών εργασιών, είθισται να χορηγούν τροφή σε αυτό κατά τη διάρκεια των 

http://www.solae.gr/


 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 www.solcrowe.gr ///   101 

διαλειμμάτων από την εργασία, δεδομένου ότι η εργασία αυτή είναι πολύωρη όσο και επίπονη, και 
αποτελεί κίνητρο για τους αγρότες, το προσωπικό που απασχολούν να διαθέτει ενέργεια και 
αντοχή ώστε να μεγιστοποιηθεί η αποδοτικότητα και κατ' επέκταση, τα προσδοκώμενα κέρδη. 
 
Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος γίνεται αποδεκτός. 
 
Ως προς τον 4ο ως άνω λόγο της ενδικοφανούς προσφυγής 
 
Επειδή στο άρθρο 72, παρ. 11 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) ορίζεται 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. 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 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. ΣτΕ 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. 
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Επειδή με την Ε.2147/2020 Εγκύκλιο του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. διευκρινίστηκε ότι: «Κατόπιν έκδοσης της 
υπ' αριθ. 433/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Β') σχετικά με τον χρόνο 
παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει αναλογικά τέλη χαρτοσήμου και ειδικής εισφοράς 
υπέρ ΟΓΑ, για διαχειριστικές περιόδους πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κ.Φ.Δ., δεδομένου ότι 
από 1/1/2014 το ζήτημα της παραγραφής των τελών χαρτοσήμου και ειδικής εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 
ρυθμίζεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 36 του νόμου αυτού, διευκρινίζονται τα εξής: 
1. Με την ως άνω απόφαση του ΣτΕ έγινε δεκτό ότι επί αναλογικών τελών χαρτοσήμου και ειδικής εισφοράς 
υπέρ ΟΓΑ δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι γενικές διατάξεις περί παραγραφής του Αστικού Κώδικα, όπως 
η διάταξη του άρθρου 249 Α.Κ., η οποία προβλέπει ότι «Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, οι αξιώσεις 
παραγράφονται σε είκοσι χρόνια», καθόσον αφορά αστικές σχέσεις και δικαιώματα και δεν διέπει 
φορολογικές διαφορές. Επιπλέον, εφόσον δεν προβλέπεται στον Κ.Ν.Τ.Χ. (Π.Δ. της 28.7.1931) ούτε στον 
ν. 4169/1961 περί εισφοράς υπέρ ΟΓΑ προθεσμία παραγραφής της αξίωσης του Δημοσίου προς επιβολή 
αυτών, κρίθηκε ότι «ισχύει κατ' αρχήν πενταετής προθεσμία παραγραφής της αξίωσης του Δημοσίου προς 
επιβολή του οφειλόμενου τέλους χαρτοσήμου και της κατ' άρθρο 11 παρ. 1 περ. Γ του ν. 4169/1961 
εισφοράς υπέρ ΟΓΑ, από το τέλος του έτους εντός του οποίου γεννάται η υποχρέωση καταβολής τέλους 
χαρτοσήμου, κατ' ανάλογη εφαρμογή (για τις ένδικες χρήσεις) της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 84 του 
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν. 2238/1994, Α' 151), και, κατ' εξαίρεση, δεκαετής προθεσμία 
παραγραφής της εν λόγω αξίωσης, με την αυτή αφετηρία, κατ' ανάλογη εφαρμογή (για τις ένδικες χρήσεις) 
της παρ. 4 του ίδιου άρθρου 84 του Κ.Φ.Ε., εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 
αυτής.». 
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 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: 
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 
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περιέρχονται στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας το τελευταίο έτος της παραγραφής, ο 
χρόνος αυτής παρατείνεται για ένα ακόμη ημερολογιακό έτος». 
 

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 ν. 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. ΣτΕ 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. 

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 
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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 

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, όπως προκύπτει από την από 20/12/2019 Έκθεση Ελέγχου, ο έλεγχος έκρινε ότι η 

μεταφορά ποσού 1.620.163,18 € από ατομικό τραπεζικό λογαριασμό του προσφεύγοντος σε τραπεζικό 

λογαριασμό της εταιρείας της οποίας ο προσφεύγων τυγχάνει εταίρος σε ποσοστό 70% και νόμιμος 

εκπρόσωπος, συνιστά επιστροφή δανείου του προσφεύγοντος προς την ανωτέρω εταιρεία. 

 

Επειδή η φορολογική αρχή καταλόγισε τέλος χαρτοσήμου για τη χρήση 2013 με την έκδοση της 

προσβαλλόμενης πράξης στις 20.12.2019, ήτοι μετά την πάροδο της ως άνω αρχικής πενταετούς περιόδου 

παραγραφής, βασιζόμενη σε κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών του προσφεύγοντος, 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 έχει 

παραγραφεί και ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος γίνεται αποδεκτός. 

 

Αποφασίζουμε  

 

Την μερική αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης 24/01/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς 

προσφυγής του ΑΦΜ  

 

Οριστική φορολογική υποχρέωση του προσφεύγοντος - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα 

απόφαση: 

 

Υπ' αριθμ ./20-12-2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος Οικονομικού 

Έτους 2014 (01/01/2013-31/12/2013) 
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Ανάλυση 
Βάσει 

Δήλωσης 
Βάσει 

Ελέγχου 
Βάσει ΔΕΔ 

Διαφορά ΔΕΔ- 
Δήλωσης 

Φορολογητέο εισόδημα Ατομικό και τέκνων 64.193,60 225.312,34 115.431,96 51.238,36 

Φόρος χρεωστικό ποσό 6.957,44 56.626,63 20.366,10 13.408,66 

Πρόστιμο άρθρου 58 Ν. 4174/2013 0,00 24.834,59 6.704,33 6.704,33 

Τόκος άρθρου 53 Ν. 4174/2013 0,00 26.106,12 7.047,59 7.047,59 

Εισφορά αλληλεγγύης 6.014,14 12.458,89 8.063,67 2.049,53 

Σύνολο φόρων τελών και εισφορών   107.054,65 29.210,11 29.210,11 

Υπ' αριθμ ./20-12-2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος Φορολογικού 
Έτους 2014 (01/01/2014-31/12/2014) 
  

Ανάλυση 
Βάσει 

Δήλωσης 
Βάσει 

Ελέγχου 
Βάσει ΔΕΔ 

Διαφορά ΔΕΔ- 
Δήλωσης 

Φορολογητέο εισόδημα Ατομικό και τέκνων 392.824,71 731.005,55 592.261,31 199.436,60 

Φόρος χρεωστικό ποσό 35.498,66 141.179,58 101.312,73 65.814,08 

Πρόστιμο άρθρου 58 Ν. 4174/2013 0,00 52.840,46 32.907,04 32.907,04 

Τόκος άρθρου 53 Ν. 4174/2013 0,00 0,00 (*) 0,00 (*) 0,00 

Εισφορά αλληλεγγύης 15.712,99 29.240,22 23.690,45 7.977,46 

Σύνολο φόρων τελών και εισφορών   172.048,61 106.698,58 106.698,58 

 
(*) Ο τόκος του άρθρου 53 του ΚΦΔ θα υπολογιστεί κατά την καταβολή. 
 
Υπ' αριθμ ./20-12-2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Τελών Χαρτοσήμου χρήσης 
01/01/2013-31/12/2013 
 
Βάσει Ελέγχου: 78.763,25 € 
Βάσει ΔΕΔ: 0,00 € 
 
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  

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 1881/2020 
Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων: δικαίωμα και όχι υποχρέωση ο προηγούμενος 
σχηματισμός σχετικής πρόβλεψης. Ο χρόνος διαγραφής μπορεί να έπεται του χρόνου 
που εξαντλήθηκαν τα ένδικα μέσα, εφόσον συνεχίζουν οι ενέργειες που στοχεύουν στην 
διαπίστωση ύπαρξης περιουσιακών στοιχείων για την είσπραξη της απαίτησης 
 

Καλλιθέα, 25/09/2020 
 
Έχοντας υπ' όψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει. 
β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 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).» 
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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 υπ' αριθμό. ΔΕΔ 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759/ τ. Β'/ 01.09.2016) Απόφαση του 
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. 
 
4. Τις διατάξεις 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), 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 20/01/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της 
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « », και με τον διακριτικό τίτλο « », ΑΦΜ , με έδρα στον , επί της οδού 
, κατά α) της υπ' αριθμ / /2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος του 
Προϊσταμένου της ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, οικονομικού έτους 2014, β) της υπ' αριθμ / /2019 Οριστικής Πράξης 
Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος του Προϊσταμένου του ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, φορολογικού 
έτους 2014, και γ) της υπ' αριθμ / /2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου 
Εισοδήματος του Προϊσταμένου του ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, φορολογικού έτους 2015, καθώς και τα 
προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.  
 
6. α) Την υπ' αριθμ / /2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος του 
Προϊσταμένου του ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, οικονομικού έτους 2014, β) την υπ' αριθμ./ /2019 Οριστική Πράξη 
Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος του Προϊσταμένου του ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, φορολογικού 
έτους 2014, και γ) την υπ' αριθμ / /2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος 
του Προϊσταμένου του ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, φορολογικού έτους 2015, των οποίων ζητείται η ακύρωση, καθώς και 
την οικεία έκθεση ελέγχου. 
 
7. Τις απόψεις του ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ. 
 
8. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α1 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της 
απόφασης. 
 
Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 20/01/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της 
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « », και τον 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 του 
Προϊσταμένου του ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, οικονομικού έτους 2014 (διαχειριστική περίοδος 01/01-31/12/2013), 
καταλογίστηκε σε βάρος της προσφεύγουσας φόρος ποσού 79.841,67€, πλέον τέλος χαρτοσήμου από 
εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων ποσού 781,20€, πλέον εισφορά ΟΓΑ στα πιο πάνω τέλη χαρτοσήμου 
ποσού 156,24€, πλέον πρόσθετος φόρος λόγω ανακρίβειας ύψους 81.885,62€, πλέον πρόσθετα τέλη 
χαρτοσήμου ποσού 801,20€, πλέον εισφορά ΟΓΑ στα πιο πάνω πρόσθετα τέλη ποσού 160,24€, ήτοι 
συνολικό ποσό 163.626,17€. 
 
2. Με την υπ' αριθμ / /2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος του 
Προϊσταμένου του ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, φορολογικού έτους 2014, καταλογίστηκε σε βάρος της προσφεύγουσας 
τέλος χαρτοσήμου από εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων ποσού 781,20€, πλέον εισφορά ΟΓΑ στα πιο 
πάνω τέλη χαρτοσήμου ποσού 156,24€, πλέον πρόσθετα τέλη χαρτοσήμου ποσού 234,36€, πλέον 
εισφορά ΟΓΑ στα πιο πάνω πρόσθετα τέλη ποσού 46,87€, ήτοι συνολικό ποσό 1.218,67€. 
 
3. Με την υπ' αριθμ / /2019 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος του 
Προϊσταμένου του ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, φορολογικού έτους 2015, καταλογίστηκε σε βάρος της προσφεύγουσας 
φόρος ποσού 24.130,13€, πλέον τέλος χαρτοσήμου από εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων ποσού 
815,70€, πλέον εισφορά ΟΓΑ στα πιο πάνω τέλη χαρτοσήμου ποσού 163,14€, πλέον πρόσθετος φόρος 

http://www.solae.gr/
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λόγω ανακρίβειας ύψους 12.065,07€, πλέον πρόσθετα τέλη χαρτοσήμου ποσού 407,85€, πλέον εισφορά 
ΟΓΑ στα πιο πάνω πρόσθετα τέλη ποσού 81,57€, ήτοι συνολικό ποσό 37.663,46€. 
 
Οι ως άνω διαφορές φόρου εισοδήματος προέκυψαν από το πόρισμα της από 19/12/2019 έκθεσης μερικού 
επιτόπιου ελέγχου φορολογίας εισοδήματος της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, σύμφωνα με το οποίο, κατόπιν 
όλων των διενεργηθεισών επαληθεύσεων, ο έλεγχος έκρινε ότι δεν διαπιστώθηκαν παρατυπίες και 
παραλείψεις οι οποίες να καθιστούν αντικειμενικώς ανέφικτο τον λογιστικό προσδιορισμό των 
αποτελεσμάτων, και προσδιόρισε τα αποτελέσματα των ελεγχόμενων φορολογικών περιόδων κατά τα 
προκύπτοντα από τα τηρηθέντα φορολογικά βιβλία, με την προσθήκη λογιστικών διαφορών ύψους 
304.078,72€ για το οικ. Έτος 2014, ύψους 2.859,89€ για το φορολογικό έτος 2014 και ύψους 80.347,44€ 
για το φορολογικό έτος 2015. Οι λογιστικές διαφορές είναι οι κάτωθι: 
  

Λ/ΣΜΟΣ Γ.Λ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
2013 

ΠΟΣΑ 
2014 

ΠΟΣΑ 
2015 

ΠΟΣΑ 

81.04.00.000 ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΑΝΕΠ. ΕΙΣΠΡ. ΠΕΛΑΤΕΣ 293.397,41€   67.868,56€ 

62.07.03.023 
62.05.01.000 
69.64.00.000 
69.62.06.001 
69.62.07.023  
63.03.00.000 
66.03.00.001 
66.03.00.002 

ΕΠΙΣΚ. ΣΥΝΤ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  
ΑΣΦΑΛ. ΜΕΤΑΦ. ΜΕΣΩΝ  
ΕΞΟΔΑ ΚΙΝ. ΜΕΤΑΦ. ΜΕΣΩΝ  
ΑΣΦΑΛ. ΜΕΤΑΦ. ΜΕΣΩΝ  
ΕΠΙΣΚ.ΣΥΝΤ.ΜΕΤΑΦ. ΜΕΣΩΝ  
ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΕΠΙΒ. ΑΥΤΟΚ. 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ............... 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ............... 

2.683,72€     

63.98.09.000 
ΦΠΑ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

184,02€ 444,43€   

29.20.01.000 ΑΓΟΡΕΣ ΜΗ ΕΝΔ/ΚΕΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 3.889,30€ 2.415,46€ 2.128,88€ 

81.00 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 3.924,27€     

75.00.00.000 ΕΣΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ     10.350,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 304.078,72€ 2.859,89€ 80.347,44€ 

 
Η προσφεύγουσα εταιρεία, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή και με το με αριθ.πρωτ. ΔΕΔ ΕΙ 2020 
ΕΜΠ/2020 συμπληρωματικό υπόμνημα, ζητά την ακύρωση, άλλως τη μεταρρύθμιση των προσβαλλόμενων 
πράξεων, καθώς και να της επιστραφεί ως αχρεωστήτως καταβληθέν ότι ποσό έχει καταβάλει δυνάμει των 
ως άνω πράξεων, με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας, προβάλλοντας τους παρακάτω ισχυρισμούς:  
 
Ισχυρισμοί σχετικοί με τις λογιστικές διαφορές  
 
A) Χρήση 2013 
 
1. Λογ. 81.04.00.000 - ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΑΝΕΠ. ΕΙΣΠΡ. ΠΕΛΑΤΕΣ: 293.397,41€ 1.1. Ο έλεγχος λανθασμένα 
δεν αποδέχθηκε προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας και προσέθεσε στις λογιστικές 
διαφορές της οικείας χρήσης, το ποσό των 293.397,41€ το οποίο αντιστοιχεί σε διαγραφή υπολοίπου 
απαίτησης της εταιρείας μας κατά της μονοπρόσωπης εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία " 
", καθώς, για το ποσό των 293.397,41€ πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που τάσσει ο Ν. 2238/1994, 
καθώς και η εγκύκλιος 1133/2003, ήτοι (α) έκδοση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων (με τις οποίες 
εξομοιώνονται και οι τελεσίδικες διαταγές πληρωμής), (β) ύπαρξη απαιτήσεως, η οποία αποδεικνύεται από 
τα βιβλία της εταιρείας, (γ) διαγραφή της συνολικής απαίτησης από τα βιβλία της εταιρείας μας (γεγονός 
που δεν αμφισβητείται άλλωστε από τον έλεγχο) και (δ) εξάντληση όλων των ενδίκων μέσων, καθώς και 
μέσων επίσπευσης αναγκαστικής εκτέλεσης, χωρίς να προκύπτει ουδεμία πιθανότητα εισπράξεως της 
απαίτησης, λόγω αφερεγγυότητας, η οποία διαπιστώθηκε ότι υφίστατο κατά την επίμαχη φορολογική 
περίοδο. 
 
1.2 Ο έλεγχος λανθασμένα επικαλείται ότι κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών δεν έχει σχηματιστεί 
σχετική πρόβλεψη (που κατά την εκτίμηση τους έπρεπε να ανέρχεται στο ποσό των 250.000 ευρώ 
περίπου), καθώς η αναφερόμενη στο άρθρο 31 περ. θ του ν. 2238/1994 και στο άρθρο 26 του ν. 
4172/2013, πρόβλεψη περί έκπτωσης αυτών των προβλέψεων, αποτελεί δυνατότητα των επιχειρήσεων, 
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ουδείς δε εκ των ανωτέρω νόμων θεσπίζει υποχρέωση διενέργειας τέτοιων προβλέψεων, ως προϋπόθεση 
για τη διαγραφή οριστικά μη εισπράξιμης απαίτησης. (ΣτΕ 1801/2012, ΣτΕ 1485/2011, ΣτΕ 3747/2010). 
 
1.3 Αναφορικά δε με τον χρόνο διαγραφής, πλημμελώς ο έλεγχος εκφράζει την κρίση ότι ασκηθέντα ένδικα 
μέσα δεν αφορούν εν προκειμένω στη χρήση 2013, δεδομένου ότι από το σύνολο των αποδεικτικών μέσων 
προέκυψε: α)Τελεσιδικία του συνόλου της απαίτησης το 2012, β) συνέχιση έρευνας για ανεύρεση 
περιουσιακών στοιχείων και μετά την τελεσιδικία, μέχρι και το έτος 2013, γ) Ύπαρξη αφερεγγυότητας της 
οφειλέτριας εταιρείας το ίδιο έτος, αποδεικνυόμενη από επίσημες οικονομικές καταστάσεις και από 
βεβαιώσεις Υποθηκοφυλακείων περί ανυπαρξίας περιουσιακών στοιχείων. Συνεπώς, εφόσον η 
αφερεγγυότητα της οφειλέτριας εταιρείας υφίστατο αποδεδειγμένα την επίμαχη χρήση, δεν γεννάτο 
υποχρέωση της επιχείρησης να προβεί σε διαγραφή της οριστικά ανείσπρακτης απαίτησης σε 
προγενέστερο χρόνο. 
 
1.4 Σύμφωνα, τόσο με τη νομολογία του Δ.Ε.Ε. (απόφαση της 23.11.2017, C-246/16, Enzo Di Maura κατά 
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Siracusa), όσο και με βάση τη ρητή θέση του Υπουργείου 
Οικονομικών με τις πολυγραφημένες εγκυκλίους ΠΟΛ.1113/2015 και ΠΟΛ.1080/2017, εφόσον η 
επιχείρηση δεν προέβη σε διαδικασία επιστροφής του ανείσπρακτου Φ.Π.Α. που βάρυνε την οριστικά μη 
εισπραχθείσα απαίτηση, με βάση το άρθρο 19α παρ. 5 του Ν. 2859/2000, είναι καθόλα επιτρεπτή, η 
διαγραφή και του Φ.Π.Α. τον οποίο η επιχείρηση απέδωσε στο Δημόσιο χωρίς ωστόσο να το εισπράξει από 
τον πελάτη της. 
 
1.5 Άλλως και όλως επικουρικώς και σε περίπτωση που ήθελε κριθεί ότι ως χρόνος οριστικής διαγραφής, 
νοείται αυτός της τελεσιδικίας της συνολικής απαίτησης (λαμβάνοντας και ως δεδομένο ότι η διαγραφή 
απαίτησης, σύμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1005/2005, λαμβάνει χώρα ανά πελάτη και συνεπώς ως χρόνος 
διαγραφής νοείται αυτός που καθίσταται ολόκληρη η απαίτηση οριστικά ανεπίδεκτη είσπραξης), ήτοι εν 
προκειμένω το φορολογικό έτος - διαχειριστική περίοδος 2012, οπότε και επήλθε συνολική τελεσιδικία όλων 
των επιμέρους απαιτήσεων, πρέπει να εφαρμοστεί η διάταξη του άρθρου 72 του Ν. 2238/1994 και να 
μεταφερθεί η σχετική δαπάνη προς έκπτωση, κατά την (προηγούμενη) διαχειριστική περίοδο 2012, μέσω 
μεταφοράς της οικείας φορολογητέας ύλης. 
 
2. Λογ. 29. 20.01.000 Αγορές μη ενδ/κες άνευ φπα: 3.889,30 ευρώ 
 
2.1. Στον ανωτέρω λογαριασμό καταχωρήθηκαν δαπάνες εισαγωγών (αμοιβές φορτοεκφορτωτών, αμοιβές 
τρίτων, έξοδα αγοράς χαρτοσήμων και εκδόσεως πιστοποιητικών κ.λπ.), οι οποίες αναγράφονται στα 
Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών των εκτελωνιστών, χωρίς την ύπαρξη δικαιολογητικών και τα οποία 
ανέρχονται σε 3.889,30 ευρώ. Το ποσό των δαπανών αυτών δεν αναγνωρίστηκε για έκπτωση από τα 
ακαθάριστα έσοδα διότι δήθεν, δεν καλυπτόταν από νόμιμα παραστατικά στοιχεία καθότι στην απόφαση 
του ΣτΕ 753/2012 αναφέρεται ότι απαιτείται «η ύπαρξη νομίμων δικαιολογητικών για τις δαπάνες αυτές, τα 
οποία επισυνάπτονται στο τιμολόγιο που παραδίδεται στην επιχείρηση». 
 
2.2. Στην προκειμένη περίπτωση εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 31 παρ. 20 του ν. 2238/1994, καθώς 
και του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο με το άρθρο 12 παρ.1 του ν. 
4474/2017, και ειδικότερα η ΠΟΛ.141/24-07-1979 στην οποία αναφέρεται ότι «για τις περιπτώσεις που είναι 
εξαιρετικά δυσχερής η έκδοση αποδείξεων δαπανών στο όνομα του τρίτου, όπως είναι η καταβολή 
μικροποσών σε ελεύθερους εργάτες η εργάτες του ΟΛΠ ή του ΟΛΘ ανοίγματος κιβώτιων και άλλων 
συναφών με τον εκτελωνισμό εργασιών ιδία δε διαλογής συσκευασίας τοποθετήσεως και μεταφοράς 
εμπορευμάτων εντός των τελωνειακών χώρων μέχρι πέρατος του εκτελωνισμού, μεταφοράς δειγμάτων στο 
χημείο προς εξέταση, ή καταβολή μικροποσών για αγορά χαρτοσήμων, φωτοτυπίες κ.λπ. Θα συντάσσεται 
από τον εκτελωνιστή ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΗ ΔΙΠΛΟΤΥΠΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ για λογαριασμό 
του πελάτη ΑΝΕΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, στην οποία θα καταχωρείται η αξία κάθε μίας από αυτές τις 
δαπάνες διακεκριμένα με σύντομη αιτιολογία καθώς επίσης και τα στοιχεία του εκτελωνιστή και του 
πελάτη». 2.3 Η επικαλούμενη από τον έλεγχο απόφαση του ΣτΕ με αριθμό 753/2012 δεν εφαρμόζεται στην 
παρούσα υπόθεση, δεδομένου ότι εφήρμοσε και έκρινε επί διαφορετικού νομοθετικού πλαισίου, ήτοι των 
προγενέστερων διατάξεων του άρθρου 21 παρ. 3 του Κ.Φ.Σ που όριζε ρητά ότι «Ο εκτελωνιστής εις το 
παρ' αυτού εκδιδόμενον τιμολόγιον αναγράφει διακεκριμένως, πλέον των ως άνω δεδομένων, και το ποσόν 
έκαστης δαπάνης, την οποίαν ενήργησε κατ' εντολήν και λογαριασμόν του πελάτου του και η οποία 
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βασίζεται επί νομίμου δικαιολογητικού, το οποίον επισυνάπτεται εις το παραδιδόμενον εις τον πελάτην 
αντίτυπον του τιμολογίου». 
 
Β) Χρήση 2014: 
 
1. Λογ. 29. 20.01.000 Αγορές μη ενδ/κες άνευ φπα: 2.415,46 ευρώ 
 
1.1 Στον ανωτέρω λογαριασμό καταχωρήθηκαν και δαπάνες εισαγωγών (αμοιβές φορτοεκφορτωτών, 
αμοιβές τρίτων, έξοδα αγοράς χαρτοσήμων και εκδόσεως πιστοποιητικών κ.λπ.), οι οποίες αναγράφονται 
στα Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών των εκτελωνιστών, χωρίς την ύπαρξη δικαιολογητικών και τα οποία 
ανέρχονται σε 2.415,46 ευρώ και η προσφεύγουσα προβάλει ισχυρισμούς όμοιους με ως άνω. 
 
Γ). Χρήση 2015: 
 
1. Λογ. 81.04.00.000 - ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΑΝΕΠ. ΕΙΣΠΡ. ΠΕΛΑΤΕΣ: 67.868,56€ 
 
1.1. Ο έλεγχος λανθασμένα δεν αναγνώρισε προς έλεγχο το ποσό των 67.868,56€ το οποίο αντιστοιχεί σε 
διαγραφή υπολοίπου απαίτησης από τους πελάτες α) « » - ΑΦΜ για ποσό 58.268,56 και « του » - ΑΦΜ , 
για ποσό 9.600, και προβάλει όμοιους λόγους με τους σχετικούς ισχυρισμούς στη χρήση 2013. Ισχυρισμοί 
σχετικοί με τους τόκους του άρθρου 53 του ν. 4174/2013 
 
Η διάταξη του άρθρου 53 παρ. 4 του Ν. 4174/2013, στο βαθμό που καθιστά τον προσδιορισμό του 
επιτοκίου υπολογισμού του τόκου εκπρόθεσμης καταβολής φορολογικής οφειλής, που προβλέπει το άρθρο 
αυτό, για τη μη εμπρόθεσμη καταβολή φόρων, αντικείμενο νομοθετικής εξουσιοδότησης, αντίκειται στα 
άρθρα 78 παρ. 1 και 4 και 43 παρ. 2 του Συντάγματος και συνεπώς πρέπει να διαγραφούν τα ποσά τόκου 
που επιβλήθηκαν σε βάρος μου με τη σχετική οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου 
εισοδήματος. Εν προκειμένω, με βάση την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 53 του ν. 4174/2013 και την κατ' 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση ΑΥΟ ΔΠΕΙΣ 1198598 ΕΞ 2013/31.12.2013, 
επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας, για τη χρήση 2013, τόκος, κατ' άρθρο 53 του ν. 4174/2013, 
ποσού 41.964,78 ευρώ. 
 
1. Ως προς τις Λογιστικές διαφορές στο λογαριασμό 81.04.00.000 «ΖΗΜΙΑ ΑΠΌ ΑΝΕΠ. ΕΙΣΠΡ. 
ΠΕΛΑΤΕΣ» ποσού 293.397,41€ το οικ. έτος 2014 και ποσού 67.868.56C το φορολογικό έτος 2015 Α) 
Οικονομικό έτος 2014 
 
Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 31 περ. θ' «Λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος» του 
ν. 2238/1994 ορίζεται ότι: 
 
«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" [...] 
 
«θ) Του ποσού των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. Το ποσό της πρόβλεψης αυτής 
υπολογίζεται σε ποσοστό "ένα" τοις εκατό (1%) επί της αναγραφόμενης αξίας στα τιμολόγια πώλησης ή 
παροχής υπηρεσιών προς «επιχειρήσεις», μετά την αφαίρεση:  
αα) των επιστροφών ή εκπτώσεων,  
ββ) της αξίας των πωλήσεων ή παροχής υπηρεσιών προς το Δημόσιο, δήμους και κοινότητες, δημόσιες 
επιχειρήσεις, οργανισμούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και  
γγ) του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαιοειδών, του φόρου κατανάλωσης καπνού και λοιπών φόρων 
που εμπεριέχονται στην τιμή πώλησης.[...]  
Το ποσό των ως άνω προβλέψεων για κάθε διαχειριστική χρήση, συναθροιζόμενο με το ποσό της 
πρόβλεψης που έγινε σε προγενέστερες διαχειριστικές χρήσεις και η οποία εμφανίζεται στα τηρούμενα 
βιβλία της επιχείρησης, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού 
χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «Πελάτες», όπως αυτό εμφανίζεται στην απογραφή τέλους 
χρήσης. Για τον υπολογισμό του χρεωστικού υπολοίπου των πελατών δεν περιλαμβάνονται τυχόν 
υπόλοιπα που αφορούν το Δημόσιο, δήμους [ή κοινότητες], δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς ή 
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επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Η έκπτωση της δαπάνης αυτής από 
τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εμφανίζεται στα τηρούμενα βιβλία αυτών σε ειδικό λογαριασμό 
«Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων». 
 
Η σχηματιζόμενη ως άνω πρόβλεψη χρησιμοποιείται για την απόσβεση (διαγραφή) πελατών οι οποίοι είναι 
ανεπίδεκτοι είσπραξης. 
 
Για τους πελάτες που διαγράφονται και για τους οποίους δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα, η επιχείρηση 
υποχρεούται να γνωστοποιεί σε αυτούς ότι διέγραψε την επισφαλή απαίτησή της, εφόσον το ποσό της 
επισφαλούς απαίτησης, ανά πελάτη, υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ. Επίσης, για τους πελάτες των 
οποίων οι απαιτήσεις διεγράφησαν σύμφωνα με τα πιο πάνω, η επιχείρηση συντάσσει συγκεντρωτική 
κατάσταση με πλήρη στοιχεία για τον καθένα, στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, 
το επάγγελμα, η διεύθυνση, η δημόσια οικονομική υπηρεσία και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του 
πελάτη, καθώς και το διαγραφέν ποσό. Η πιο πάνω κατάσταση υποβάλλεται στην αρμόδια για τη 
φορολογία της επιχείρησης Δ.Ο.Υ. σε τρία (3) αντίγραφα, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, η οποία ορίζεται 
από το άρθρο «10 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών». 
 
Πέραν της σχηματιζόμενης κατά τα ανωτέρω πρόβλεψης, κανένα άλλο ποσό δεν αναγνωρίζεται προς 
έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. Εξαιρετικά, αν σε κάποια 
διαχειριστική χρήση το ποσό των πράγματι επισφαλών απαιτήσεων, για τις οποίες έχουν εξαντληθεί όλα τα 
ένδικα μέσα, είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από την εφαρμογή του αντίστοιχου ποσοστού 
πρόβλεψης, το επιπλέον ποσό που δεν καλύπτεται από τη σχηματισθείσα πρόβλεψη, μπορεί να 
αποσβεσθεί στη διαχειριστική αυτή χρήση με οριστικές εγγραφές. 
 
Με την εξάντληση των ένδικων μέσων εξομοιούται η διαγραφή απαίτησης σύμφωνα με συμφωνία 
εξυγίανσης που επικυρώνεται από το πτωχευτικό δικαστήριο σύμφωνα με το έκτο κεφάλαιο του 
Πτωχευτικού Κώδικα.» 
 
Το ποσό της πρόβλεψης που εμφανίζεται στο λογαριασμό 44.11 «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» 
δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος, εκτός και αν στο τέλος κάθε πενταετίας, αρχής γενομένης από τη 
διαχειριστική περίοδο 2005 υφίσταται στον ως άνω λογαριασμό υπόλοιπο λόγω μη επαληθεύσεως των 
προβλέψεων με επισφαλείς απαιτήσεις. Το υπόλοιπο αυτό ποσό μεταφέρεται στα ακαθάριστα έσοδα της 
επόμενης διαχειριστικής περιόδου, υποκείμενο σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις.» 
 
Επειδή, με την ΠΟΛ.1133/2003 (ΦΕΚ 1907 Β'/2003) με ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των 
δικαιολογητικών για την αναγνώριση των αποσβέσεων των επισφαλών απαιτήσεων των επιχειρήσεων» 
ορίζεται ότι: 
 
«1. Για την αναγνώριση της απόσβεσης της επισφαλούς απαίτησης θα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά οι 
ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις: 
 
α) Η απαίτηση να συνδέεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησης και να είναι πράγματι επισφαλής και 
ανεπίδεκτη είσπραξης, δηλαδή ο οφειλέτης να είναι πράγματι αφερέγγυος. Η επισφάλεια και το ανεπίδεκτο 
της είσπραξης, ως θέμα πραγματικό, κρίνεται από την αρμόδια φορολογούσα αρχή και σε περίπτωση 
αμφισβήτησης από τα διοικητικά δικαστήρια. 
 
β) Το βάρος της απόδειξης για την απώλεια της συγκεκριμένης απαίτησης φέρει η επιχείρηση 
προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από τα οποία θα προκύπτει ότι δεν είναι δυνατή η είσπραξή 
της, ολικό ή μερικά, λόγω αφερεγγυότητας του οφειλέτη. Μεταξύ των δικαιολογητικών περιλαμβάνονται και 
τα ακόλουθα: 
 
αα) Επίσημες οικονομικές καταστάσεις της οφειλέτιδας εταιρείας από τις οποίες να προκύπτει η μη υγιής 
θέση αυτής. 
 
ββ) Τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου με την οποία να υποχρεώνεται ο οφειλέτης σε εξόφληση.  
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γγ) Πιστοποιητικό υποθηκοφυλακείου από το οποίο να προκύπτει, κατά περίπτωση, η μη ύπαρξη 
περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή τα υπάρχοντα τοιαύτα με τα τυχόν βάρη τους. 
 
δδ) Αντίγραφο του Πίνακα κατάταξης ή διανομής από συμβολαιογράφο που ορίστηκε για τον 
πλειστηριασμό της περιουσίας του οφειλέτη (υπάλληλος του πλειστηριασμού), από τον οποίο να προκύπτει 
η μη ικανοποίηση του δανειστή από το εκπλειστηρίασμα. 
 
2. Βεβαιώσεις ή επιστολές δικηγόρων για την αδυναμία εισπράξεως της απαίτησης δεν αποτελούν 
απόδειξη της αφερεγγυότητας του οφειλέτη.  
 
Ομοίως, η έκδοση ακάλυπτης επιταγής και η σχετική καταδίκη για την έκδοση αυτή δεν δημιουργούν μόνες 
τους ούτε αποδεικνύουν εξ αντικειμένου αφερεγγυότητα του οφειλέτη. Επίσης, η κήρυξη του οφειλέτη σε 
κατάσταση πτωχεύσεως λόγω παύσεως των πληρωμών, δεν επιφέρει από μόνη της απόσβεση της 
απαίτησης, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου σε πτώχευση έχει κηρυχθεί ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία 
περιορισμένης ευθύνης ή υποκατάστημα αλλοδαπής επιχείρησης και από τους - επίσημους ισολογισμούς 
τους προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις αυτές δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, πάγια. χρεόγραφα κλπ.) 
να ικανοποιήσουν τους οφειλέτες τους. 
 
3. Η απόσβεση γίνεται με οριστική εγγραφή. Ως οριστική εγγραφή νοείται η οριστική διαγραφή της 
απαίτησης, ως μη εισπράξιμης, και η μεταφορά του ποσού της ζημίας στο λογ/σμό 86.02 "Έκτακτα κέρδη ή 
ζημίες", 
 
4. Η απόσβεση γίνεται για κάθε ένα οφειλέτη και όχι συνολικά για όλους τους οφειλέτες της επιχείρησης. 
 
5. Σε περίπτωση διενέργειας πλειστηριασμού σε βάρος της περιουσίας του οφειλέτη (είτε κατά τη 
διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης είτε συνεπεία μη επιτεύξεως πτωχευτικού συμβιβασμού), η απαίτηση 
της επιχείρησης θεωρείται πράγματι επισφαλής και ανεπίδεκτη είσπραξης, εφόσον από το εκπλειστηρίασμα 
δεν κατέστη δυνατή η ικανοποίηση της απαίτησης αυτής. Το ίδιο ισχύει ανάλογα και στη περίπτωση 
πτωχευτικού συμβιβασμού. [...]» 
 
Επειδή, με την ΠΟΛ.1016/2005 με ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 
253Α') που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.» στο άρθρο 9§§3,4 
«Δαπάνες επιχειρήσεων» ορίζεται ότι: 
 
«3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, αντικαθίστανται τα δύο πρώτα εδάφια της 
περίπτωσης θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. σχετικά με την απόσβεση των επισφαλών 
απαιτήσεων. Με τις νέες αυτές διατάξεις, επανέρχεται καταρχήν το καθεστώς που είχε θεσπισθεί με το Ν. 
2065/1992, με ορισμένες τροποποιήσεις, δηλαδή ο σχηματισμός πρόβλεψης από τις επιχειρήσεις, 
ανεξάρτητα αν υπάρχουν ή όχι επισφαλείς απαιτήσεις. Ειδικότερα, καθιερώνεται ο σχηματισμός 
πρόβλεψης, η οποία αναγνωρίζεται φορολογικά για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα. Το ποσό της 
πρόβλεψης αυτής υπολογίζεται σε ποσοστό 0,5% επί της αναγραφόμενης αξίας στα τιμολόγια πώλησης ή 
παροχής υπηρεσιών προς επιτηδευματίες (εσωτερικού και εξωτερικού), αφού. προηγουμένως αφαιρεθούν 
οι επιστροφές ή εκπτώσεις που προκύπτουν από τα βιβλία, τα έσοδα που έχουν πραγματοποιηθεί από 
πωλήσεις ή παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο, δήμους και κοινότητες, δημόσιες επιχειρήσεις, 
οργανισμούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και Ν.Π.Δ.Δ. λόγω της φερεγγυότητας των πελατών αυτών, 
καθώς και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαιοειδών, ο φόρος κατανάλωσης καπνού και οι λοιποί 
φόροι που εμπεριέχονται στην τιμή πώλησης.  
 
Επομένως, για τον υπολογισμό της πρόβλεψης δεν λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα από λιανικές πωλήσεις ή 
παροχή υπηρεσιών προς ιδιώτες, έστω και αν αυτά έχουν πραγματοποιηθεί με πίστωση του τιμήματος και 
οι χονδρικές πωλήσεις για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο πώλησης (π.χ. πώληση επαγγελματικού 
αυτοκινήτου με συμβολαιογραφική πράξη). Αντίθετα, για το σχηματισμό πρόβλεψης επισφαλών 
απαιτήσεων από τις επιχειρήσεις που τηρούν πρόσθετα βιβλία, τους ελεύθερους επαγγελματίες, και τις 
επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων και οι οποίες, για τις υπηρεσίες που παρέχουν σε άλλους 
επιτηδευματίες, εκδίδουν Α.Π.Υ., θα λαμβάνονται υπόψη οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς επιτηδευματίες, 
έστω και αν για τις υπηρεσίες αυτές δεν έχουν εκδοθεί τιμολόγια. Επίσης, διευκρινίζεται ότι επειδή ο Φ.Π.Α. 
με τον οποίο επιβαρύνονται οι πωλήσεις ή οι υπηρεσίες, δεν αποτελεί ακαθάριστο έσοδο της επιχείρησης, 
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αυτός δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην αξία των τιμολογίων επί της οποίας υπολογίζεται η 
πρόβλεψη. 
 
Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν για τη διάθεση των προϊόντων τους αντιπροσώπους, προς τους 
οποίους στέλνουν τα εμπορεύματά τους με δελτίο αποστολής και στη συνέχεια ακολουθεί η έκδοση 
εκκαθαρίσεων, δεν δικαιούνται για τις πωλήσεις αυτές να ενεργούν πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, 
αφού δεν εκδίδεται τιμολόγιο πώλησης, όπως απαιτούν οι προαναφερθείσες διατάξεις 
(1122241/2246/Α0012/ΠΟΛ.1238/1994 εγκύκλιός μας). 
 
Ειδικά για τις επιχειρήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας τις επιχειρήσεις ύδρευσης - αποχέτευσης, τις 
επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης συνδρομητικών 
τηλεοπτικών σταθμών, το ποσό της πρόβλεψης υπολογίζεται με ποσοστό 1% επί της αξίας των υπηρεσιών 
ή συνδρομητικών που αναγράφεται στα εκδιδόμενα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., στοιχεία προς 
επιτηδευματίες ή ιδιώτες, με εξαίρεση αυτά που εκδίδονται προς το Δημόσιο, δήμους και κοινότητες. 
δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου. 
 
Με το ίδιο ποσοστό (1 %) θα υπολογίζουν πρόβλεψη και οι εμπορικές επιχειρήσεις για τις λιανικές 
πωλήσεις επί πιστώσει διαρκών καταναλωτικών αγαθών, που περιλαμβάνονται στους με αριθμό 501 - 503, 
521 - 528 και 721 - 726 κωδικούς ειδών και υπηρεσιών της έρευνας οικογενειακών προϋπολογισμών των 
ετών 1993 - 1994 της Ε.Σ.Υ.Ε. Η πρόβλεψη αυτή θα υπολογίζεται επί της αναγραφόμενης στις αποδείξεις 
λιανικής πώλησης αξίας, με την προϋπόθεση ότι στις αποδείξεις αυτές αναγράφεται διακεκριμένα το είδος, 
η ποσότητα και η αξία των συγκεκριμένων αγαθών. Το ποσό των ως άνω προβλέψεων για κάθε 
διαχειριστική χρήση, συναθροιζόμενο το ποσό της πρόβλεψης που έγινε σε προγενέστερες διαχειριστικές 
χρήσεις και η οποία εμφανίζεται στα τηρούμενα βιβλία της επιχείρησης, δεν μπορεί να υπερβεί το 30% του 
συνολικού χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού "Πελάτες", όπως αυτό εμφανίζεται στην απογραφή 
τέλους χρήσης. Για τον υπολογισμό του χρεωστικού υπολοίπου των πελατών δεν περιλαμβάνονται τυχόν 
υπόλοιπα που αφορούν το Δημόσιο, δήμους ή κοινότητες, δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς ή 
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθόσον οι απαιτήσεις αυτές 
θεωρούνται ασφαλούς εισπράξεως. Επίσης, δεν λαμβάνεται υπόψη το υπόλοιπο του λογαριασμού 
"Γραμμάτια εισπρακτέα", καθόσον ρητά στο νόμο αναφέρεται μόνο το χρεωστικό υπόλοιπο του 
λογαριασμού "Πελάτες". Αντίθετα, για τον υπολογισμό του χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού 
"πελάτες" αφαιρούνται επιστροφές και εκπτώσεις πωλήσεων, ενώ οι προκαταβολές πελατών δεν 
λαμβάνονται υπόψη, καθόσον αυτές καταχωρούνται σε λογαριασμό παθητικού (Γνωμ. ΕΣΥΛ 228/1994). 
 
Η έκπτωση της δαπάνης αυτής από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εμφανίζεται, κατά ρητή 
διατύπωση των διατάξεων του κοινοποιούμενου νόμου, στα τηρούμενα βιβλία αυτών σε ειδικό λογαριασμό 
"Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων". Η εμφάνιση της πρόβλεψης αυτής στα βιβλία της 
επιχείρησης στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης θα γίνεται ως εξής: 
 
ΕΓΛΣ Λογ. 83 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 83.11 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 
Σε Λογ. 44 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 44.11 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 
 
Περαιτέρω, η διαγραφή των ανεπίδεκτων εισπράξεως πελατών γίνεται με χρέωση του λογαριασμού 44.11 
"Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις" με πίστωση των λογαριασμών των απαιτήσεων ι όταν αυτές 
καταστούν ανεπίδεκτες εισπράξεως 
 
Για τους πελάτες που διαγράφονται και για τούς οποίους δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα, η επιχείρηση 
υποχρεούται να γνωστοποιεί σε αυτούς, ότι διέγραψε την επισφαλή απαίτησή της, εφόσον το ποσό της 
επισφαλούς απαίτησης, ανά πελάτη, υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. Επίσης, για τους πελάτες αυτούς που 
διαγράφονται χωρίς να ασκηθούν ένδικα μέσα, η επιχείρηση συντάσσει συγκεντρωτική κατάσταση με 
πλήρη στοιχεία για τον καθένα, στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, το επάγγελμα, 
η διεύθυνση, η δημόσια οικονομική υπηρεσία και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του πελάτη, καθώς και 
το διαγραφέν ποσό. Η πιο πάνω κατάσταση υποβάλλεται στην αρμόδια για τη φορολογία της επιχείρησης 
Δ.Ο.Υ. σε 3 αντίγραφα, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, η οποία ορίζεται από το άρθρο 20 του Π.Δ. 
186/1992. 
 

http://www.solae.gr/
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Ο χαρακτηρισμός και η διαγραφή ορισμένων πελατών ως επισφαλών είναι θέμα που κρίνεται από την 
επιχείρηση, με βάση τα στοιχεία και έγγραφα που έχει στη διάθεση της και δεν ερευνάται κατά το 
διενεργούμενο έλεγχο στην επιχείρηση εκ μέρους της Φορολογούσας Αρχής, αν πράγματι οι διαγραφέντες 
πελάτες είναι επισφαλείς ή όχι. Στην περίπτωση όμως που κάποιος πελάτης κρίθηκε από την επιχείρηση 
ως επισφαλής και προέβη στη διαγραφή αυτού και στη συνέχεια, το ποσό της απαίτησής του εισπραχθεί, η 
επιχείρηση έχει υποχρέωση να μεταφέρει το ποσό που εισέπραξε στα αποτελέσματα χρήσεως. 
 
Πέραν της σχηματιζόμενης κατά τα ανωτέρω πρόβλεψης, κανένα άλλο ποσό δεν αναγνωρίζεται προς 
έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων, εκτός αν το ποσό των 
πράγματι επισφαλών απαιτήσεων, για τις οποίες έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα, είναι μεγαλύτερο 
εκείνου που προκύπτει από την εφαρμογή του αντίστοιχου ποσοστού πρόβλεψης (πτώχευση του πελάτου 
και δεν υφίσταται πτωχευτική περιουσία για την ικανοποίηση της απαίτησης). Στην περίπτωση αυτή, το 
επιπλέον ποσό που δεν καλύπτεται από τη σχηματισθείσα πρόβλεψη, μπορεί να αποσβεσθεί στη 
διαχειριστική αυτή χρήση με οριστικές εγγραφές. Είναι αυτονόητο ότι τα αναφερόμενα πιο πάνω αφορούν 
στην απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων, που έχουν προέλθει από πελάτες μόνο, καθόσον ο υπολογισμός 
των αποσβέσεων υπολογίζεται επί της αξίας των εκδοθέντων τιμολογίων πωλήσεως. Αν υπάρχει ζημία 
από άλλη αιτία, αυτή θα εκπίπτει, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης η' της παραγράφου 1 του 
άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. εφόσον συνιστά απώλεια κεφαλαίου. 
 
Τέλος, με τις διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων προβλέπεται, ότι το ποσό της πρόβλεψης που 
εμφανίζεται στο λογαριασμό 44.11 "Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις", δεν υπόκειται σε φορολογία 
εισοδήματος, εκτός και αν στο τέλος κάθε πενταετίας. αρχής γενομένης από τη διαχειριστική περίοδο 2005 
υφίσταται στον ως άνω λογαριασμό υπόλοιπο λόγω του γεγονότος ότι στο διάστημα της πενταετίας τα 
ποσά των επισφαλών απαιτήσεων που διαγράφηκαν δεν κάλυψαν ολόκληρο το ποσό της σχηματισθείσας 
πρόβλεψης στο διάστημα αυτό. Το υπόλοιπο αυτό ποσό μεταφέρεται στα ακαθάριστα έσοδα της επόμενης 
διαχειριστικής περιόδου, υποκείμενο σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις. 
 
Συνεπώς, κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης αυτής θα ληφθούν υπόψη τα ποσά των προβλέψεων 
που σχημάτισε και εμφάνισε στα βιβλία. της η επιχείρηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις 
του νόμου αυτού στις πέντε πρώτες διαχειριστικές χρήσεις αρχής γενομένης από τη χρήση 2005, ήτοι το 
σύνολο των προβλέψεων των χρήσεων 2005, 2006, 2007, 2008 και 2009 και περαιτέρω, τα ποσά αυτά θα 
μειωθούν με τις διαγραφείσες επισφαλείς απαιτήσεις στις πιο πάνω χρήσεις. Αν στο τέλος της 
διαχειριστικής χρήσης 2009 (τέλος πενταετίας) στο λογαριασμό 44.11 "Προβλέψεις για επισφαλείς 
απαιτήσεις" με 31/12/2009 υπάρξει υπόλοιπο ποσό πρόβλεψης, το ποσό αυτό μεταφέρεται στα ακαθάριστα 
έσοδα της επόμενης διαχειριστικής χρήσης, δηλαδή στη χρήση 2010 και φορολογείται με τις γενικές 
διατάξεις συναθροιζόμενο με τα λοιπά φορολογούμενα έσοδα της επιχείρησης. 
 
Όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω έχουν εφαρμογή για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η 
Ιανουαρίου 2005 και μετά. 
 
4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού επιβάλλεται αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή 
εικοσιπέντε τοις εκατό (25%), στο ποσό του αποθεματικού "Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις" του 
πρώτου Ισολογισμού που θα συντάξουν οι επιχειρήσεις μετά την 30η Δεκεμβρίου 2004, λόγω μη 
επαληθεύσεως των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Δηλαδή, σε φορολογία υπόκειται το ποσό της 
πρόβλεψης που είχαν σχηματίσει οι επιχειρήσεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων με βάση τις 
διατάξεις της περ. 81 της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. όπως αυτές ίσχυαν πριν από την τροποποίηση 
τους με το Ν. 3091/2002 με τον οποίο ως γνωστόν, είχε καθιερωθεί η απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων 
μέσω οριστικών εγγραφών για ης χρήσεις 2003 και 2004. Διευκρινίζεται, ότι επειδή οι επιχειρήσεις κατά την 
απόσβεση των επισφαλών απαιτήσεων με οριστικές εγγραφές, υποχρεούντο, εφόσον εμφάνιζαν στα βιβλία 
τους υπόλοιπο (αναπόσβεστο) του ανωτέρω λογαριασμού προβλέψεων, να αποσβέσουν πρώτα το 
υπόλοιπο του λογαριασμού αυτού με βάση τα οριζόμενα στην αριθ. 1111373/13303/Β0012/ΠΟΛ.1133/2003 
Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων 
της περ. θ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. (1021577/10206/Β0012/ΠΟΛ.1038/2003 εγκύκλιος), δεν 
μπορούν να μειώσουν το υπόλοιπο του υπόψη λογαριασμού αυθαίρετα (αδικαιολόγητα) με τυχόν πελάτες 
που κατά την κρίση τους θεωρούν ανεπίδεκτους είσπραξης, αλλά μόνον εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις της ως άνω Απόφασης και στη συνέχεια βέβαια να υπαχθεί στην αυτοτελή φορολόγηση του 
είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) το υπόλοιπο. Επομένως, αν η επιχείρηση κλείνει ισολογισμό με 31/12, θα 
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ληφθεί υπόψη κατ' αρχήν το ποσό του αποθεματικού που εμφάνιζε στα βιβλία της με 31/12/2002 στο 
λογαριασμό 44.11 "Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις". 
 
Το ποσό αυτό θα μειωθεί μόνο με τις διενεργηθείσες κατά τις χρήσεις 2003 και 2004 διαγραφές επισφαλών 
πελατών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΠΟΛ.1133/2003 Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και 
Οικονομικών (διαγραφή πελατών για τους οποίους έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα, διαγραφή 
μικροαπαιτήσεων μέχρι 150 ευρώ κλπ.). 
 
Τυχόν υπόλοιπο που απομένει και εμφανίζεται στον ισολογισμό με 31/12/2004 δεν μεταφέρεται σε καμία 
περίπτωση στα αποτελέσματα προκειμένου να μειώσει τυχόν ζημίες της χρήσης, αλλά φορολογείται σε 
κάθε περίπτωση αυτοτελώς με συντελεστή 25%. 
 
Επειδή είναι ενδεχόμενο. ορισμένες επιχειρήσεις να έχουν εμφανίσει στο λογαριασμό των προβλέψεων, 
ποσό μεγαλύτερο από αυτό που προέκυπτε με την εφαρμογή των ποσοστών 1% και 0,5% που 
προβλεπόταν από το νόμο, αλλά με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος να είχαν αναμορφώσει τα 
αποτελέσματα με την προσθήκη των επιπλέον ποσών, είναι αυτονόητο ότι τα επιπλέον αυτά ποσά, παρά 
το γεγονός ότι εμφανίζονται στο υπόλοιπο τού υπόψη λογαριασμού προβλέψεων. δεν θα υπαχθούν εκ 
νέου σε φορολογία με είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) γιατί θα είχαμε επιβολή διπλής φορολογίας στο ίδιο 
εισόδημα. 
 
Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση της επιχείρησης, των μετόχων 
κλπ. Η καταβολή του φόρου γίνεται με την υποβολή δήλωσης εντός 2 μηνών από τη λήξη της προθεσμίας 
σύνταξης του ισολογισμού, η οποία ορίζεται από την παράγραφο 8 του άρθρου 17 του Κ.Β.Σ. Ο φόρος 
καταβάλλεται σε 3 ίσες διμηνιαίες δόσεις, από ης οποίες, η μεν πρώτη με την υποβολή της δήλωσης, οι δε 
υπόλοιπες δύο, μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των αντίστοιχων δύο 
διμήνων. Δήλωση που υποβάλλεται χωρίς την καταβολή του πιο πάνω ποσού φόρου θεωρείται ως μη 
υποβληθείσα και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα. Σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης ή διανομής του 
εναπομείναντος ποσού, δεν οφείλεται περαιτέρω φόρος εισοδήματος. 
 
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης, για την απόδοση του φόρου 25%, εφαρμόζονται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου αυτής, οι διατάξεις των άρθρων 66, 67, 
68, 69, 70, 71, 74, 75 και 113 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος του ν. 2523/1997 και του ν. 
2717/1999.» 
 
Επειδή, από την προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 31 περ. θ' του ν.2238/1994 συνάγεται ότι στις 
επιχειρήσεις αλλά και στα νομικά πρόσωπα, δίδεται η δυνατότητα να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα 
τους ένα συγκεκριμένο ποσοστό από τα ποσά των απαιτήσεων πελατών τους, που είναι σε αδυναμία να 
καλύψουν τις υποχρεώσεις τους (επισφαλείς). 
 
Συναφώς άλλωστε και η νομολογία των δικαστηρίων έχει κρίνει ότι η πρόβλεψη για απόσβεση επισφαλών 
απαιτήσεων αποτελεί δικαίωμα της επιχείρησης (ιδέτε ΣτΕ 3747/2010, ΔΕΑ 2474/2017, 3766/2015). 
 
Επειδή, εν προκειμένω, διενεργήθηκε μερικός επιτόπιος έλεγχος φόρου εισοδήματος σε βάρος της 
προσφεύγουσας, δυνάμει της με αριθ /2018 εντολής ελέγχου, για τις φορολογικές περιόδους 01/01/2013 - 
31/12/2015. 
 
Επειδή, την κρινόμενη χρήση 2013, η προσφεύγουσα έχει καταχωρήσει σε χρέωση του λογαριασμού 
81.04.00.000 - ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΑΝΕΠ. ΕΙΣΠΡ. ΠΕΛΑΤΕΣ - το ποσό των 293.397,41€, με πίστωση του 
λογαριασμού 30.97.00.000 «Πελάτες Επισφαλείς». 
 
Επειδή, με την ως άνω εγγραφή, η προσφεύγουσα προέβη με οριστική εγγραφή σε διαγραφή ισόποσης 
απαίτησης από τον πελάτη της « », ΑΦΜ: καθώς και σε ισόποση μείωση των φορολογικών της 
αποτελεσμάτων. 
 
Επειδή, ο έλεγχος της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ δεν αποδέχθηκε προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της 
προσφεύγουσας το ως άνω ποσό των 293.397,41€ και το προσέθεσε στις λογιστικές διαφορές της οικείας 
χρήσης, καθότι έκρινε ότι, αφενός δεν είχε σχηματισθεί πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων (κατά 
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παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 31 περ. θ' του ν.2238/1994) και αφετέρου όλες οι επίμαχες 
δικαστικές αποφάσεις, αγωγές και λοιπά δικαιολογητικά που τέθηκαν υπόψη του ουδεμία σχέση φέρουν με 
την υπό κρίση διαχειριστική περίοδο 2013 και από τα επιδειχθέντα δικαιολογητικά (αγωγές, αποφάσεις 
δικαστηρίων) δεν προκύπτει η εξάντληση των ένδικων μέσων, για την διεκδίκηση της απαίτησης, όπως 
ρητά ορίζεται από τις διατάξεις της περ. θ του άρθρου 31 του ν. 2238/1994. 
 
Επειδή, όπως προκύπτει από την έκθεση ελέγχου, η τελευταία εμπορική συναλλαγή μεταξύ της 
προσφεύγουσας και της ως άνω εταιρείας υπήρξε το 2009 με την έκδοση του υπ' αριθ./2009 ΤΔΑ, όπου και 
διαμορφώθηκε το χρεωστικό υπόλοιπο των 293.397,41€, το οποίο και διεγράφη σε βάρος των 
αποτελεσμάτων της ελεγχόμενης χρήσης 2013, ως ανεπίδεκτο είσπραξης. 
 
Επειδή, επίσης από την έκθεση ελέγχου προκύπτει ότι, η προσφεύγουσα δεν διενήργησε προβλέψεις για 
απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων ούτε στην κρινόμενη χρήση (2013) ούτε στις δυο προηγούμενες χρήσεις 
(2011 και 2012) και δεν τήρησε τον λογαριασμό 44.11 «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις», κατά 
παρέκκλιση των λογιστικών αρχών. 
 
Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η προσφεύγουσα προσκόμισε τόσο στον έλεγχο όσο 
και με την υπό κρίση προσφυγή τα κάτωθι: 
 
1. Την με αρ /2010 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου , κατά της μονοπρόσωπης εταιρείας 
περιορισμένης ευθύνης « », ΑΦΜ: , ποσού 216.963,53€ (σχετ.1 ). 
2. Τις με αριθ /2010 και /2010 εκθέσεις επίδοσης δικαστικού επιμελητή Πρωτοδικείου , με τις οποίες 
επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα αντίγραφο εξ απογράφου της ανωτέρω, με αρ /2010 διαταγής 
πληρωμής, δύο φόρες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Πολ. Δ.. (σχετ. 2,3) 
3. Το με αρ / /2020 πιστοποιητικό περί μη ασκήσεως ανακοπής διαταγής πληρωμής του Πρωτοδικείου , 
κατά της με αρ /2010 διαταγής πληρωμής. (Σχετ. 4). 
4. Την με αρ /2010 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου, κατά της μονοπρόσωπης εταιρείας 
περιορισμένης ευθύνης « », ΑΦΜ: , ποσού 5.170,00€ (σχετ.5 ). 
5. Τις με αριθ /2010 και /2010 εκθέσεις επίδοσης δικαστικού επιμελητή Πρωτοδικείου , με τις οποίες 
επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα αντίγραφο εξ απογράφου της ανωτέρω, με αρ /2010 διαταγής 
πληρωμής, δύο φόρες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Πολ. Δ. (σχετ. 6,7) 
6. Το με αρ / /2020 πιστοποιητικό περί μη ασκήσεως ανακοπής διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου , 
κατά της με αρ /2010 διαταγής πληρωμής. (Σχετ. 7α). 
7. Την με αριθ /2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου με την οποία το δικαστήριο δέχτηκε την από 
28/12/2009 αγωγή της προσφεύγουσας και υποχρέωσε την εναγόμενη « » να καταβάλει το ποσό των 
75.639,38€ με τον νόμιμο τόκο και κήρυξε την απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς το ποσό των 
25.000,00€. (σχετ. 8). 
8. Την με αριθ /2011 έκθεση επίδοσης δικαστικού επιμελητή Πρωτοδικείου , με την οποία επιδόθηκε (μέσω 
θυροκόλλησης) ακριβές αντίγραφό της με αρ /2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου (σχετ. 9) 
9. Το με αρ / /2020 πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης τακτικών ή έκτακτων ένδικων μέσων πληρωμής του 
Πρωτοδικείου , κατά της με αρ /2011 απόφασης. (Σχετ. 10). 
10. Την με Γενικό Αριθμό κατάθεσης /2012 και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου /2012 αγωγή της 
προσφεύγουσας κατά της ως άνω εταιρείας και του ή , ως διαχειριστή και νόμιμου εκπροσώπου της, 
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου , με την οποία η προσφεύγουσα ζητούσε να υποχρεωθούν να 
καταβάλουν αλληλέγγυα και εις ολόκληρο ο καθένας το ποσό των 216.963,53€ και να επιβληθεί 
προσωπική κράτηση κατά του δεύτερου, ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης της απόφασης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 914 και 1047 §1 ΚΠΔ. (σχετ.11) 
11. Εκτύπωση της πορείας υπόθεσης της ιστοσελίδας του Πρωτοδικείου από την οποία προκύπτει ότι επί 
της ως άνω αγωγής με ΓΑΚ /2012 εκδόθηκε η με αριθ. /2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου , με 
ημερομηνία δημοσίευσης την 27/09/2019, με την οποία απορρίφθηκε η αγωγή (σχετ. 12), διότι ο 
εναγόμενος είχε υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας του και δεν μπορούσε να εναχθεί και να καταδικαστεί σε 
προσωπική κράτηση λόγω αδικοπραξίας, όπως έκρινε το δικάσαν Δικαστήριο. 
12. Ισολογισμό της 31/12/2013, εταιρική χρήση (01/1-31/12/2013) της εταιρείας « » από τον οποίο (σχετικό 
13) προκύπτουν, (1) ζημίες εις 
νέον 596.571,05 ευρώ, (2) σύνολο υποχρεώσεων 3.247.187,60 ευρώ, (3) σύνολο διαθεσίμων 2.111,73 
ευρώ, (4) επιταγές σε καθυστέρηση 2.241.335,33 ευρώ, (5) διαμαρτυρημένα γραμμάτια 171.571,38 ευρώ, 
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(6) κτίρια αξίας κτήσης 34.000 ευρώ, και αναπόσβεστης αξίας 26.000 ευρώ και (7) εμπορεύματα αξίας 
234.058,50€. 
13. Τα με αριθ /2020 και /2020 πιστοποιητικά των Υποθηκοφυλακείων και , αντίστοιχα, από τα οποία 
προκύπτει ότι μερίδα στο όνομα της ως άνω εταιρείας δεν φαίνεται να έχει ανοιχθεί στο Γενικό Αλφαβητικό 
Ευρετήριο Μεταγραφών των εν λόγω υποθηκοφυλακείων. (σχετ. 23 , 24) 
14. Την από 15/03/2013 έκθεση ελέγχου τίτλων του ή , διαχειριστή και εκπροσώπου της ως άνω εταιρείας, 
που συνέταξε το Δικηγορικό γραφείο του από την οποία προκύπτει ότι όλα τα διαμερίσματα που ανήκαν 
στον ανωτέρω εν τέλει εκ πλειστηριάστηκαν, είχαν δε προηγηθεί και καταδολιευτικές μεταβιβάσεις, οι 
οποίες και ακυρώθηκαν. (Σχετ. 14) 
Επειδή, από τα ως άνω έγγραφα προκύπτει ότι στην κρινόμενη περίπτωση σε βάρος της εταιρείας « » 
έχουν εκδοθεί (α) διαταγές πληρωμής (αρ./2010 και /2010), οι οποίες τελεσιδίκησαν το έτος 2010, λόγω 
παρόδου απράκτου της σχετικής προθεσμίας άσκησης ανακοπής, καθιστώντας τελεσίδικη συνολική 
απαίτηση της προσφεύγουσας ύψους 222.133,50€ καθώς και (β) δικαστική απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου (αρ /2011), η οποία τελεσιδίκησε το έτος 2012, καθώς η οφειλέτρια εταιρεία δεν άσκησε εντός 
της προβλεπόμενης στο άρθρο 518 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. τριακονθήμερης προθεσμίας από την επίδοσή της, 
έφεση, ούτε άλλο τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο, καθιστώντας τελεσίδικη επιπλέον απαίτηση της 
προσφεύγουσας ύψους 75.639,38€. Επειδή, σε συνέχεια της τελεσιδικίας των ως άνω δικαστικών 
αποφάσεων, από τα ως άνω προσκομισθέντα έγγραφα προκύπτει ότι η προσφεύγουσα προέβη κατά τα 
έτη 2012 και 2013 σε μία σειρά από ενέργειες για την εύρεση περιουσιακών στοιχείων της οφειλέτριας 
εταιρείας (έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας του νομίμου εκπροσώπου και διαχειριστή, έλεγχος μερίδας στο 
Υποθηκοφυλακείο της έδρας της εταιρείας, και , κατάθεση αγωγής προκειμένου να επιβληθεί προσωπική 
κράτηση σε βάρος του νομίμου εκπροσώπου και διαχειριστή) οι οποίες όλες απέβησαν άκαρπες, λόγω 
ανυπαρξίας περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, ικανών να ικανοποιήσουν την απαίτηση της. 
 
Επειδή, αν και οι επίμαχες δικαστικές προσφυγές εκδόθηκαν και τελεσιδίκησαν σε προηγούμενα έτη (2010 
- 2012) του ελεγχόμενου 2013, η έρευνα για ανεύρεση περιουσιακών στοιχείων συνεχίστηκε μέχρι και το 
έτος 2013, όπου προέκυψε πλέον η αφερεγγυότητα της οφειλέτριας επιχείρησης (αποδεικνυούμενη από 
επίσημα στοιχεία) και η προσφεύγουσα προέβη σε οριστική διαγραφή της οριστικά ανείσπρακτης 
απαίτησής της. 
 
Επειδή, βάσει των προαναφερόμενων διατάξεων και πραγματικών περιστατικών, με την παρούσα 
απόφαση κρίνεται ότι στην υπό κρίση περίπτωση πληρούνται οι προϋποθέσεις που τάσσει το άρθρο 31 
περ. θ' του ν. 2238/1994 καθώς και οι ΠΟΛ.1016/2005 και 1133/2003 για απόσβεση επισφαλών 
απαιτήσεων με οριστική εγγραφή, ήτοι:  
 
α) η απαίτηση να συνδέεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησης και να είναι πράγματι επισφαλής και 
ανεπίδεκτη είσπραξης, δηλαδή ο οφειλέτης να είναι πράγματι αφερέγγυος,  
 
β) εξάντληση όλων των ένδικων μέσων,  
 
γ) έκδοση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και  
 
δ) οριστική εγγραφή διαγραφής της επισφαλής απαίτησης. 
 
Συνεπώς, ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας γίνεται δεκτός.  
 
Β) Φορολογικό έτος 2015 
 
Επειδή, περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 του ν. 4172/2013:  
 
«1. Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές 
συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για 
επισφαλείς απαιτήσεις. Στα έσοδα από τις επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται και τα έσοδα από 
την πώληση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, καθώς και το προϊόν της εκκαθάρισής της, 
όπως αυτά προκύπτουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους. ... 
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2. Το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται για κάθε φορολογικό έτος με βάση το 
λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που 
προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία. Σε περίπτωση που η επιχείρηση εφαρμόζει Διεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα, το κέρδος προσδιορίζεται αποκλειστικά, σύμφωνα με τον πίνακα φορολογικών αποτελεσμάτων 
χρήσης.» 
 
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26§§1 και 4 του ν. 4172/2013, περί επισφαλών απαιτήσεων: 
 
«1. Τα ποσά των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων και οι διαγραφές αυτών, με την 
επιφύλαξη των οριζομένων στις παραγράφους 5 έως 7 του παρόντος άρθρου, εκπίπτουν για φορολογικούς 
σκοπούς, ως εξής: 
 
α) για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις μέχρι το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ που δεν έχουν εισπραχθεί για 
διάστημα άνω των δώδεκα (12) μηνών, ο φορολογούμενος δύναται να σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλών 
απαιτήσεων σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της εν λόγω απαίτησης, εφόσον έχουν αναληφθεί οι 
κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης, 
 
β) για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις άνω του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ που δεν έχουν εισπραχθεί για 
διάστημα άνω των δώδεκα (12) μηνών, ο φορολογούμενος δύναται να σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλών 
απαιτήσεων, εφόσον έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος 
είσπραξης της εν λόγω απαίτησης, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 
  

Χρόνος υπερημερίας (σε μήνες) Προβλέψεις (σε ποσοστό %) 

>12 50 

>18 75 

>24 100 

 
4. Απαίτηση δύναται να διαγραφεί για φορολογικούς σκοπούς μόνον εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής 
προϋποθέσεις: 
 
α) έχει προηγουμένως εγγραφεί ποσό που αντιστοιχεί στην οφειλή ως έσοδο, 
 
β) έχει προηγουμένως διαγραφεί από τα βιβλία του φορολογούμενου και 
 
γ) έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόμο ενέργειες για την είσπραξη της απαίτησης.» 
 
Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1056/2015, με θέμα «Φορολογική μεταχείριση των προβλέψεων για 
απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. ( ν. 
4172/2013)»: 
 
«4. Στην έννοια της ληξιπρόθεσμης απαίτησης περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις των απαιτήσεων εκείνων 
που η ημερομηνία εξόφλησής τους έχει παρέλθει και ειδικότερα: 
 
α) σε περίπτωση που βάσει συμφωνητικού ή άλλου διακανονισμού παρέχεται στον πελάτη χρόνος 
πίστωσης για την αποπληρωμή της οφειλής, κρίσιμος χρόνος για την αφετηρία υπολογισμού του χρόνου 
υπερημερίας για την απαίτηση αυτή, είναι η παρέλευση του χρόνου πίστωσης,  
 
β) σε περίπτωση που πέραν του τιμολογίου δεν υπάρχει σχετικό συμφωνητικό ή άλλος διακανονισμός, 
αφετηρία υπολογισμού του χρόνου είναι η ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού,  
 
γ) σε περίπτωση εξόφλησης απαιτήσεων με γραμμάτια, η ημερομηνία λήξης τους και με επιταγή, η 
ημερομηνία της επιταγής. 
 
Από τα ανωτέρω και με βάση την αιτιολογική έκθεση του ν. 4172/2013 προκύπτει ότι η προϋπόθεση της 
ανάληψης κατάλληλων ενεργειών για τη διασφάλιση δικαιώματος είσπραξης θέτει ένα ελάχιστο όριο για τη 
διεκδίκηση είσπραξης της απαίτησης, χωρίς να προσδιορίζει το μέσο για τη διεκδίκηση και κατά τούτο 
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μπορεί να αναληφθεί οποιαδήποτε ενέργεια για την είσπραξη, αρκεί να είναι πρόσφορη για τη διασφάλιση 
του δικαιώματος είσπραξης. Σε κάθε περίπτωση ο κατάλληλος ή μη χαρακτήρας, ως θέμα πραγματικό, 
κρίνεται ad hoc με βάση το ύψος της απαίτησης, το φερέγγυο ή μη του καθ' ου η απαίτηση, καθώς και από 
άλλους παράγοντες και εναπόκειται στην κρίση της ελεγκτικής αρχής.  
 
Ωστόσο οι όποιες ενέργειες, που εξαρτώνται από το ύψος της απαίτησης και την φερεγγυότητα του πελάτη, 
θα πρέπει να διασφαλίζουν το δικαίωμα της επιχείρησης να εισπράξει τις απαιτήσεις της. Πέραν της 
άσκησης ένδικου βοηθήματος και της αίτησης για λήψη ασφαλιστικών ή αναγκαστικών μέτρων, κατάλληλες 
ενέργειες είναι η σφράγιση μίας επιταγής από την εκδότρια τράπεζα, η κατάθεση όλων των απαραίτητων 
δικαιολογητικών για την έκδοση διαταγής πληρωμής, κ.λπ. 
 
Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα της επιχείρησης να εισπράξει τις απαιτήσεις της δεν διασφαλίζεται από 
ενέργειες όπως η ανάθεση διεκδίκησης της απαίτησης σε τρίτους (εισπρακτικές εταιρείες) ή η 
φραγή/διακοπή της παροχής υπηρεσιών στην περίπτωση εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, κ.λπ. Οι όποιες 
ενέργειες έχουν ήδη ληφθεί πριν την 01.01.2014 για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης και 
χαρακτηρίζονται ως κατάλληλες με βάση την παρούσα λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου αυτού και οι συγκεκριμένες ενέργειες δεν απαιτείται να επαναληφθούν. 
 
Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις δεν προέβησαν σε κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του 
δικαιώματος είσπραξης, οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων δεν θα αναγνωρίζονται φορολογικά και η 
επιχείρηση θα πρέπει να προβαίνει στη σχετική φορολογική αναμόρφωση των λογιστικών αποτελεσμάτων. 
 
5. Με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται, ότι η πρόβλεψη 
επισφαλών απαιτήσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου, ανακτάται άμεσα με τη 
μεταφορά αυτής της πρόβλεψης στα κέρδη της επιχείρησης, εφόσον η απαίτηση:  
 
α) καταστεί εισπράξιμη ή β) διαγραφεί.  
 
Η απαίτηση δύναται να διαγραφεί για φορολογικούς σκοπούς μόνον εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής 
προϋποθέσεις:  
 
α) έχει προηγουμένως εγγραφεί ποσό που αντιστοιχεί στην οφειλή ως έσοδο, 
 
β) έχει προηγουμένως διαγραφεί από τα βιβλία του φορολογούμενου και  
 
γ) έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόμο ενέργειες για την είσπραξη της απαίτησης. 
 
Με τις ως άνω διατάξεις προβλέπονται οι περιπτώσεις ανάκτησης της πρόβλεψης με μεταφορά της στα 
κέρδη της επιχείρησης και ορίζονται σωρευτικά και περιοριστικά οι προϋποθέσεις για τη διαγραφή της 
απαίτησης. 
 
Προκειμένου για τη διαγραφή απαιτήσεων απαιτείται, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η σωρευτική 
πλήρωση των τριών (3) προϋποθέσεων που ορίζονται στις υπόψη διατάξεις. Ειδικότερα, όσον αφορά στην 
τρίτη προϋπόθεση με την οποία απαιτείται να έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόμο ενέργειες για την 
είσπραξη της απαίτησης, διευκρινίζεται ότι με αυτές πρέπει να αποδεικνύεται ότι η σχετική απαίτηση είναι 
ανεπίδεκτη είσπραξης, δηλαδή ότι ο οφειλέτης είναι πράγματι αφερέγγυος. Η αφερεγγυότητά του μπορεί να 
αποδεικνύεται ενδεικτικά από τα ακόλουθα:  
 
α) τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου με την οποία να υποχρεώνεται ο οφειλέτης σε εξόφληση,  
 
β) πιστοποιητικό υποθηκοφυλακείου από το οποίο να προκύπτει, κατά περίπτωση, η μη ύπαρξη 
περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή τα υπάρχοντα τοιαύτα με τα τυχόν βάρη τους,  
 
γ) σε περίπτωση διενέργειας πλειστηριασμού σε βάρος της περιουσίας του οφειλέτη, είτε κατά τη 
διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης είτε συνεπεία μη επιτεύξεως πτωχευτικού συμβιβασμού, αντίγραφο του 
πίνακα κατάταξης ή διανομής από συμβολαιογράφο που ορίστηκε για τον πλειστηριασμό της περιουσίας 
του οφειλέτη, από τον οποίο να προκύπτει η μη ικανοποίηση του δανειστή από το εκπλειστηρίασμα, 
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δ) τη συμφωνία εξυγίανσης που επικυρώνεται από το πτωχευτικό δικαστήριο σύμφωνα με το έκτο 
Κεφάλαιο του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007), με την οποία προβλέπεται, μεταξύ άλλων, και η μείωση 
των απαιτήσεων των πιστωτών έναντι της επιχείρησης (προπτωχευτική διαδικασία),  
 
ε) σε περίπτωση επιχείρησης που κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης και από τους επίσημους 
ισολογισμούς της προκύπτει ότι η επιχείρηση αυτή δεν έχει περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, πάγια, 
χρεόγραφα κλπ.) για να ικανοποιήσει τους οφειλέτες της. 
Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της πτώχευσης. Επομένως, η 
κήρυξη του οφειλέτη σε κατάσταση πτώχευσης λόγω παύσης πληρωμών δεν επιφέρει από μόνη της 
απόσβεση της απαίτησης. 
 
στ) σε περίπτωση διακοπής εργασιών κεφαλαιουχικών εταιρειών. 
 
Τα ανωτέρω είναι ενδεικτικά ούτως ώστε να μην αποκλεισθούν και άλλα τα οποία, είτε από μόνα τους, είτε 
σε συνδυασμό με τα ανωτέρω, είναι σε θέση να αποδείξουν ότι δεν είναι δυνατή η είσπραξη της απαίτησης. 
Σε κάθε περίπτωση όμως η επιχείρηση, η οποία φέρει και το βάρος της απόδειξης για την απώλεια 
συγκεκριμένης απαίτησης, οφείλει όταν της ζητηθεί να προσκομίσει τα δικαιολογητικά εκείνα που διαθέτει 
στην αρμόδια για τον έλεγχό της φορολογική αρχή η οποία και θα κρίνει τελικά ως θέμα πραγματικό την 
επισφάλεια και το ανεπίδεκτο της είσπραξης.  
 
Βεβαιώσεις ή επιστολές δικηγόρων για την αδυναμία είσπραξης της απαίτησης δεν αποτελούν απόδειξη 
της αφερεγγυότητας του οφειλέτη.  
 
Ομοίως, η έκδοση ακάλυπτης επιταγής και η σχετική καταδίκη για την έκδοση αυτή δεν δημιουργούν μόνες 
τους ούτε αποδεικνύουν εξ αντικειμένου την αφερεγγυότητα του οφειλέτη. 
 
Όταν η απαίτηση απορρέει από την πώληση κινητών πραγμάτων με τον όρο παρακράτησης της κυριότητας 
από τον πωλητή μέχρι την αποπληρωμή του τιμήματος, δεν μπορεί να γίνει διαγραφή αυτής πριν από την 
περαίωση της διαδικασίας διεκδίκησης και επιστροφής στην πωλήτρια επιχείρηση του πωληθέντος και μη 
εξοφληθέντος από τον αγοραστή πράγματος ή πριν την περαίωση της διαδικασίας δικαστικής επιδίωξης για 
την αποπληρωμή του τιμήματος.». Επειδή, εν προκειμένω, την ελεγχόμενη χρήση 2015, η προσφεύγουσα 
έχει καταχωρήσει σε χρέωση του λογαριασμού 81.04.00.000 - ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΑΝΕΠ. ΕΙΣΠΡ. ΠΕΛΑΤΕΣ - το 
ποσό των 67.868,56€, με πίστωση του λογαριασμού 30.97.00.000 «Πελάτες Επισφαλείς». Επειδή, με την 
ως άνω εγγραφή, η προσφεύγουσα προέβη σε διαγραφή απαίτησης από τους πελάτες της: (α) « », ΑΦΜ: 
ποσού 58.268,56€ και (β) « του », ΑΦΜ: ποσού 9.600,00€ και σε ισόποση μείωση των φορολογικών της 
αποτελεσμάτων. 
 
Επειδή, ο έλεγχος της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ δεν αποδέχθηκε προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της 
προσφεύγουσας το ως άνω ποσό των 67.868,56€ και το προσέθεσε στις λογιστικές διαφορές της χρήσης 
2015, καθότι έκρινε ότι, εφόσον δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη με βάση τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 
4172/2013, η επισφαλής απαίτησης δεν δύναται να διαγραφεί για φορολογικούς σκοπούς, καθώς δεν 
αποδεικνύεται ότι πληρούνται σωρευτικά οι τρεις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 26 του ν. 
4172/2013. Επειδή, από την έκθεση ελέγχου προκύπτει ότι: 
 
Α) η τελευταία εμπορική συναλλαγή μεταξύ της προσφεύγουσας και της εταιρείας « » υπήρξε το 2011, 
όπου και διαμορφώθηκε το χρεωστικό υπόλοιπο των 58.268,56€, το οποίο και διεγράφη σε βάρος των 
αποτελεσμάτων της ελεγχόμενης χρήσης 2015, ως ανεπίδεκτο είσπραξης. 
 
Β) ήδη από το 2011 υπήρξε εμπορική συναλλαγή μεταξύ της προσφεύγουσας και του του , όπου και 
διαμορφώθηκε το χρεωστικό υπόλοιπο των 9.600€, το οποίο και διεγράφη σε βάρος των αποτελεσμάτων 
της ελεγχόμενης χρήσης 2015, ως ανεπίδεκτο είσπραξης. 
 
Επειδή, επίσης από την έκθεση ελέγχου προκύπτει ότι, η προσφεύγουσα δεν διενήργησε προβλέψεις για 
απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων ούτε στην κρινόμενη χρήση (2015) ούτε στις προηγούμενες χρήσεις 
(2011, 2012, 2013 και 2014) και δεν τήρησε τον λογαριασμό 44.11 «Προβλέψεις για επισφαλείς 
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απαιτήσεις», κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών. Επειδή, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι 
η προσφεύγουσα προσκόμισε τόσο στον έλεγχο όσο και με την υπό κρίση προσφυγή τα κάτωθι: 
 
1. Την με αριθ /2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου με την οποία το δικαστήριο δέχτηκε την με 
αριθ. κατάθεσης /2013 αγωγή της προσφεύγουσας και υποχρέωσε την εναγόμενη « » να καταβάλει το 
ποσό των 58.268,56€ με τον νόμιμο τόκο. (σχετ. 15). 
2. Την με αριθ /2014 έκθεση επίδοσης δικαστικού επιμελητή Πρωτοδικείου , με την οποία επιδόθηκε (μέσω 
θυροκόλλησης) ακριβές αντίγραφό της ως άνω με αρ /2014 απόφασης. (σχετ. 16) 
3. Το με αρ / /2019 πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης τακτικών ή έκτακτων ένδικων μέσων πληρωμής του 
Πρωτοδικείου , κατά της με αρ./2014 απόφασης. (Σχετ. 17). 
4. Την με αριθ /2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου με την οποία το δικαστήριο κήρυξε σε 
κατάσταση πτώχευσης την εταιρεία « » και όρισε ημέρα παύσης πληρωμών της την 31/08/2015. 
5. Τα με αριθ /2020 και /2020 πιστοποιητικά των Υποθηκοφυλακείων και , αντίστοιχα, από τα οποία 
προκύπτει ότι μερίδα στο όνομα της ως άνω εταιρείας δεν φαίνεται να έχει ανοιχθεί στο Γενικό Αλφαβητικό 
Ευρετήριο Μεταγραφών των εν λόγω υποθηκοφυλακείων. (σχετ. 22 , 25) 
 
Επειδή, από τα ως άνω έγγραφα προκύπτει ότι στην κρινόμενη περίπτωση σε βάρος της εταιρείας « » έχει 
εκδοθεί δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου (αρ /2014), η οποία τελεσιδίκησε το έτος 2015, 
καθώς η οφειλέτρια εταιρεία δεν άσκησε εντός της προβλεπόμενης στο άρθρο 518 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. 
τριακονθήμερης προθεσμίας από την επίδοσή της, έφεση, ούτε άλλο τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο, 
καθιστώντας τελεσίδικη επιπλέον απαίτηση της προσφεύγουσας ύψους 58.268,56€ Επειδή, σε συνέχεια 
της τελεσιδικίας της ως άνω δικαστικής απόφασης, από τα ως άνω προσκομισθέντα έγγραφα προκύπτει ότι 
η προσφεύγουσα προέβη κατά το έτος 2015 σε μία σειρά από ενέργειες για την εύρεση περιουσιακών 
στοιχείων της οφειλέτριας εταιρείας (έλεγχος μερίδας στο Υποθηκοφυλακείο και ) οι οποίες όλες απέβησαν 
άκαρπες, λόγω ανυπαρξίας περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, ικανών να ικανοποιήσουν την απαίτηση 
της. Επειδή, βάσει των προαναφερόμενων διατάξεων και πραγματικών περιστατικών, με την παρούσα 
απόφαση κρίνεται ότι στην υπό κρίση περίπτωση πληρούνται οι προϋποθέσεις που τάσσει το άρθρο 26 του 
ν.4172/2013 καθώς και η ΠΟΛ.1056/2015 για διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων με οριστική εγγραφή, ήτοι: 
α) έχει προηγουμένως εγγραφεί ποσό που αντιστοιχεί στην οφειλή ως έσοδο, β) έχει προηγουμένως 
διαγραφεί από τα βιβλία του φορολογούμενου και γ) έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόμο ενέργειες για την 
είσπραξη της απαίτησης. Συνεπώς, ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας γίνεται δεκτός. 
 
Επειδή, επιπροσθέτως, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η προσφεύγουσα προσκόμισε τόσο 
στον έλεγχο όσο και με την υπό κρίση προσφυγή τα κάτωθι: 
 
1. Την με αριθ /2011 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου με την οποία το δικαστήριο δέχτηκε την από 
8/4/20122 αίτηση της προσφεύγουσας και υποχρέωσε την « » (εκδότρια εταιρεία της με αρ. επιταγής) και 
τον του (οπισθογράφου της επιταγής) να καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον στην προσφεύγουσα 
το ποσό των 9.850,00€ με τον νόμιμο τόκο. (σχετ. 18). 
2. Την από 8/4/2011 αίτηση ανακοπής (άρθρου 632 Κ.Πολ.Δ.) ενώπιον του Ειρηνοδικείου , της ως άνω 
ομόρρυθμης εταιρείας « » με την οποία ζητούσε την ακύρωση της ως άνω με αρ. /2011 διαταγής 
πληρωμής. (Σχετ. 19) 
3. Την με αρ /2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου με την οποία απορρίφθηκε η ως άνω αίτηση ανακοπής και 
επικυρώθηκε η με αρ /2011 διαταγή πληρωμής. (Σχετ. 20). 
4. Την από 21/12/2015 Βεβαίωση αδυναμίας είσπραξης απαίτησης του δικηγόρου από την οποία 
προκύπτει ότι όλες οι προσπάθειες είσπραξης της ανωτέρω απαίτησης, απέβησαν άκαρπες, εντός του 
έτους 2015. (Σχετ. 21). 
5. Το με αρ. πρωτ /2020 πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών του Κτηματολογικού Γραφείου από το 
οποίο προκύπτει ότι ο του κατέχει ένα ακίνητο στη , το οποίο είναι κατεσχεμένο. (Σχετ. 27). 
 
Επειδή, βάσει των προαναφερόμενων διατάξεων και προσκομισθέντων δικαιολογητικών, με την παρούσα 
απόφαση κρίνεται ότι στην υπό κρίση περίπτωση της προσφεύγουσας με την επισφαλή απαίτησή της κατά 
του του πληρούνται οι προϋποθέσεις, που τάσσει το άρθρο 26 του ν. 4172/2013 καθώς και η 
ΠΟΛ.1056/2015, για τη διαγραφή της απαίτησης, ήτοι:  
 
α) έχει προηγουμένως εγγραφεί ποσό που αντιστοιχεί στην οφειλή ως έσοδο,  
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β) έχει προηγουμένως διαγραφεί από τα βιβλία του φορολογούμενου και  
 
γ) έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόμο ενέργειες για την είσπραξη της απαίτησης.  
 
Συνεπώς ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας γίνεται δεκτός. 
 
2. Ως προς τις λογιστικές διαφορές στο λογαριασμό 29.20.01.000 Αγορές μη ενδ/κες άνευ ΦΠΑ ποσού 
3.889,30 οικον. έτους 2014 και ποσού 2.415,46€ φορολ. έτους 2014 Α) Οικονομικό έτος 2014 
Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 31§20 του ν. 2238/1994 ορίζεται ότι: 
 
«Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζονται θέματα καταχώρισης ορισμένων 
δαπανών του άρθρου αυτού στα βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων». 
 
Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 2§§1,2,3 «Τρόπος απεικόνισης συναλλαγών» του ν. 4093/2012 
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. 
 
2. Τα βιβλία και τα στοιχεία τηρούνται στην ελληνική γλώσσα και στο ευρώ, εκτός αν έχει νομίμως επιτραπεί 
η τήρηση αυτών κατ' άλλον τρόπο.  
 
Τα στοιχεία που εκδίδονται για συναλλαγές με το εξωτερικό επιτρέπεται να διατυπώνονται σε ξένη γλώσσα 
και να αναγράφεται σε αυτά το ξένο νόμισμα στο οποίο γίνεται η συναλλαγή. 
 
Ειδικά, τα τιμολόγια και τα στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου συνενωμένα ή μη με στοιχεία διακίνησης 
μπορεί να εκφράζονται σε ξένη γλώσσα για συναλλαγές και στο εσωτερικό της χώρας. Η φορολογική αρχή 
δικαιούται, για ορισμένους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών ή σε ορισμένες περιπτώσεις, να ζητά για 
λόγους ελέγχου, μετάφραση των στοιχείων που εκφράζονται σε ξένη γλώσσα, τα οποία προσκομίζονται 
μεταφρασμένα εντός ευλόγου προθεσμίας, η οποία τίθεται από την φορολογική αρχή. Τα ποσά που 
αναφέρονται στα ανωτέρω στοιχεία είναι δυνατόν να εκφράζονται σε οποιοδήποτε νόμισμα, υπό την 
προϋπόθεση ότι το ποσό του οφειλόμενου φόρου εκφράζεται στο εθνικό νόμισμα του κράτους - μέλους στο 
οποίο πραγματοποιείται η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών με τη χρήση του 
μηχανισμού μετατροπής που προβλέπεται στο άρθρο 91 της Οδηγίας 2006/112/ΕΕ. 
 
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. 
 
Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ 141/24-7-1979: « ....Οι εκτελωνιστές δικαιούνται να εισπράττουν από τους 
πελάτες τους μόνο το ποσό της αμοιβής τους που συμφωνήθηκε και τα πάσης φύσεως χρηματικά ποσά 
που βαρύνουν το εμπόρευμα για τον τελωνισμό του, τα οποία ποσά πρέπει οπωσδήποτε να βασίζονται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων (Π.Δ.99/1977) σε νόμιμα δικαιολογητικά, που 
πρέπει να επισυνάπτονται στα αντίτυπα του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών που παραδίνουν στους 
πελάτες τους. Βάσει των ανωτέρω, ο εκτελωνιστής για τις πραγματοποιούμενες απ' αυτόν για λογαριασμό 
του πελάτη του πάσης φύσεως δαπάνες υποχρεούται να ζητεί από το πρόσωπο που λαμβάνει το ποσό 
αυτό το προσήκον κατά περίπτωση αποδεικτικό στοιχείο (τιμολόγιο, απόδειξη παροχής υπηρεσιών, 
φορτωτική κ.λπ.), εφόσον βεβαίως το πρόσωπο αυτό υποχρεούται από τις διατάξεις του Κ.Φ.Σ. στην 
έκδοση τέτοιου στοιχείου, άλλως ο εκτελωνιστής υποχρεούται να εκδίδει διπλότυπη απόδειξη δαπάνης 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του αυτού Κώδικα και στα δύο αντίτυπα της οποίας συνυπογράφει 
υποχρεωτικά και ο λαμβάνων. 
 
Για τις περιπτώσεις που είναι εξαιρετικά δυσχερής η έκδοση αποδείξεων δαπανών στο όνομα του τρίτου, 
όπως είναι η καταβολή μικροποσών απ' ευθείας σε ελεύθερους εργάτες ή εργάτες του Ο.Λ.Π., ανοίγματος 
κιβωτίων και άλλων συναφών με τον εκτελωνισμό εργασιών ιδία δε διαλογής συσκευασίας, τοποθετήσεως 
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και μεταφοράς εμπορευμάτων εντός των τελωνιακών χώρων μέχρι πέρατος του εκτελωνισμού, μεταφοράς 
δειγμάτων στο Χημείο προς εξέταση και η καταβολή μικροποσών για αγορά χαρτοσήμου, φωτοτύπηση 
εγγράφων, τηλεφωνήματα και μετακίνηση με ΤΑΧΙ, θα συντάσσεται από τον εκτελωνιστή διπλότυπη 
αριθμημένη αναλυτική κατάσταση δαπανών για λογαριασμό του πελάτη άνευ δικαιολογητικών, στην οποία 
θα καταχωρείται η αξία κάθε μίας από αυτές τις δαπάνες διακεκριμένα με σύντομη αιτιολογία, καθώς και τα 
στοιχεία του εκτελωνιστή και του πελάτη. Το ένα αντίτυπο της ανωτέρω κατάστασης θα επισυνάπτεται στο 
τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που παραδίδεται στον πελάτη του, στο οποίο και θα καταχωρείται το 
συνολικό ποσό της δαπάνης ολογράφως και αριθμητικώς. Γενικότερα η αναγνώριση ή μη των δαπανών 
είναι θέμα πραγματικό και εναπόκειται στην κρίση του Οικ. Εφόρου και σε περίπτωση αμφισβητήσεως των 
Διοικητικών Δικαστηρίων» 
 
Επειδή, εν προκειμένω, από την οικεία έκθεση μερικού επιτόπιου ελέγχου προκύπτει ότι, στον λογαριασμό 
29.20.01.000 «Αγορές μη ενδ/κες άνευ ΦΠΑ» καταχωρήθηκαν δαπάνες εισαγωγών (αμοιβές 
φορτοεκφορτωτών, αμοιβές τρίτων, έξοδα αγοράς χαρτοσήμων και εκδόσεως πιστοποιητικών κ.λπ.), οι 
οποίες αναγράφονται στα Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών των εκτελωνιστών, χωρίς την ύπαρξη 
δικαιολογητικών και τα οποία ανέρχονται σε 3.889,30 ευρώ τη χρήση 2013. 
 
Επειδή, με την υπό κρίση προσφυγή, η προσφεύγουσα εταιρεία επικαλείται ότι λανθασμένα το ποσό των 
δαπανών αυτών δεν αναγνωρίστηκε για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα και ισχυρίζεται ότι εν 
προκειμένω εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 31 παρ. 20 του ν. 2238/1994, καθώς και του άρθρου 9 παρ. 
5 του ν. 4174/2013 καθώς και η ΠΟΛ 141/24-07-1979. Επειδή, η διάταξη του άρθρου 31§20 αφορά 
επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία β' κατηγορίας, ενώ η προσφεύγουσα τηρεί βιβλία γ' κατηγορίας. 
 
Επειδή, βάσει των προαναφερόμενων διατάξεων του ν. 2238/1994 και του ΚΦΑΣ, για το οικονομικό έτος 
2014, οι δαπάνες για τις οποίες δεν προσκομίζονται τα κατάλληλα δικαιολογητικά, δεν αναγνωρίζονται 
προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα και ο σχετικός ισχυρισμός της προσφεύγουσας απορρίπτεται. 
 
Β) Φορολογικό έτος 2014 
 
Επειδή στο άρθρο 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.» 
 
Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1113/2015 με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 22 του 
νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013): 
 
«1. Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού 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 ακόλουθα 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. 
 
2. Ειδικότερα, εκπίπτουν οι δαπάνες που: 
 
α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της. 
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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 δημιουργία εισοδήματος ή άλλως 

αποβλέπει στη διεύρυνση των εργασιών της και στην αύξηση του εισοδήματός 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, 1604/2011, κ.ά.), εκτός αν τούτο ορίζεται ρητά και ειδικά στο νόμο (π.χ. ενδοομιλικές 

συναλλαγές). 

 

Επισημαίνεται ότι ως προς τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ισχύουν όσα ειδικότερα 

αναφέρονται κατωτέρω στην παρούσα. 

 

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. 

 

Ως προς το ζήτημα της εικονικότητας ως προς το πρόσωπο του εκδότη φορολογικού στοιχείου, 

επισημαίνεται η προσφάτως εκδοθείσα ΠΟΛ.1071/2015 εγκύκλιος, με την οποία κοινοποιήθηκε η αριθ. 

170/2014 γνωμοδότηση ΝΣΚ , σύμφωνα με την οποία ο καλόπιστος λήπτης φορολογικού στοιχείου 

εικονικού ως προς το πρόσωπο του εκδότη δύναται να εκπέσει τη σχετική δαπάνη από τα ακαθάριστα 

έσοδά του. 

 

Επίσης, σημειώνεται ότι η ζημία που προκύπτει από την αποτίμηση τίτλων, χρεογράφων, υποχρεώσεων, 

κ.λπ. δεν είναι δαπάνη που αντιστοιχεί σε πραγματική συναλλαγή, αλλά η όποια δαπάνη θα προκύψει κατά 

τη μεταβίβαση των υπόψη τίτλων, κ.λπ. ή εξόφληση της σχετικής υποχρέωσης. 

 

Το αν η αξία της συναλλαγής είναι ανώτερη ή κατώτερη της αγοραίας (αρχή των ίσων αποστάσεων) είναι 

θέμα πραγματικό. Διευκρινίζεται ότι αυτή εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση των ενδοομιλικών 

συναλλαγών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 50 του Κ.Φ.Ε. 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. 

 

Σημειώνεται ότι εφόσον πρόκειται για επιχείρηση η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 δεν 

έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων, οι δαπάνες του εν λόγω άρθρου εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά 

της, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές αναφερόμενες πιο πάνω προϋποθέσεις, πλην αυτής της εγγραφής στα 

τηρούμενα βιβλία (π.χ. αγρότες που δεν τηρούν βιβλία, απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με 

την ΠΟΛ.1007/2015 Απόφαση ΓΓΔΕ). 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.  
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Αναφορικά με το χρόνο έκπτωσής 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.). Οι δαπάνες των οποίων τα δικαιολογητικά εκδίδονται ή λαμβάνονται έως την ημερομηνία 

κλεισίματος του ισολογισμού και αφορούν την κλειόμενη χρήση επίσης εκπίπτουν από τα ακαθάριστα 

έσοδα του έτους που αφορούν. 

 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω συνιστούν τον γενικό κανόνα έκπτωσης των δαπανών, καθόσον κάθε 

δαπάνη πρέπει να εξετάζεται ως ξεχωριστή περίπτωση, από την αρμόδια ελεγκτική αρχή, με βάση τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής.» 

 

Επειδή, στο άρθρο 5 του ν ν. 4308/2014 «Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος» ορίζονται τα 

εξής: 

 

«...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». 

 

Επειδή, στην απόφαση του ΣτΕ 753/2012 «Δαπάνες επιχειρήσεων και παραγωγικότητα αυτών. Δαπάνες 

μισθοδοσίας, συντήρησης, εκτελωνισμού, τόκων δανείων, ελεγκτικής εταιρίας» αναφέρονται τα εξής: 

«Εκτελωνιστικά έξοδα. Για την έκπτωση από την επιχείρηση δαπανών που ενήργησε εκτελωνιστής κατ' 

εντολήν και για λογαριασμό της, δεν αρκεί η έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από τον εκτελωνιστή, 

στο οποίο αναγράφονται οι σχετικές δαπάνες, αλλά απαιτείται και η ύπαρξη νόμιμων δικαιολογητικών για 

τις δαπάνες αυτές, τα οποία επισυνάπτονται στο τιμολόγιο που παραδίδεται στην επιχείρηση». 

 

Επειδή, σχετικά με την πραγματοποίηση δαπανών από τον εκτελωνιστή κατ' εντολή και για λογαριασμό του 

εισαγωγέα - πελάτη του, σημειώνεται ότι: 

 

Ο εκτελωνιστής στο εκδιδόμενο τιμολόγιο - εκκαθάριση, περιλαμβάνει πέραν της αμοιβής του και τις, πάσης 

φύσεως, δαπάνες, που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του εισαγωγέα. Για τις δαπάνες αυτές θα 

πρέπει ο εκτελωνιστής να λαμβάνει το προσήκον, κατά περίπτωση, νόμιμο δικαιολογητικό (τιμολόγιο, 

απόδειξη παροχής υπηρεσιών, φορτωτική κ.λπ.), το οποίο πρέπει να επισυνάπτεται στο τιμολόγιο, που 

παραδίδεται στην επιχείρηση.  

 

Επειδή, εν προκειμένω, από την οικεία έκθεση μερικού επιτόπιου ελέγχου προκύπτει ότι, στον λογαριασμό 

29.20.01.000 «Αγορές μη ενδ/κες άνευ ΦΠΑ» καταχωρήθηκαν δαπάνες εισαγωγών (αμοιβές 

φορτοεκφορτωτών, αμοιβές τρίτων, έξοδα αγοράς χαρτοσήμων και εκδόσεως πιστοποιητικών κ.λπ.), οι 

οποίες αναγράφονται στα Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών των εκτελωνιστών, χωρίς την ύπαρξη 

δικαιολογητικών και τα οποία ανέρχονται σε 2.415,46€ τη χρήση 2014. 

 

Επειδή, με την υπό κρίση προσφυγή, η προσφεύγουσα εταιρεία επικαλείται ότι λανθασμένα το ποσό των 

δαπανών αυτών δεν αναγνωρίστηκε για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα και ισχυρίζεται ότι εν 

προκειμένω εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 31 παρ. 20 του ν. 2238/1994, καθώς και του άρθρου 9 παρ. 

5 του ν. 4174/2013 καθώς και η ΠΟΛ 141/24-07-1979.  

 

Επειδή, βάσει των προαναφερόμενων διατάξεων για το φορολογικό έτος 2014, για τις δαπάνες που δεν 

προσκομίζονται τα κατάλληλα δικαιολογητικά, δεν πληρούται η προϋπόθεση γ' του άρθρου 22 του 

ν.4172/2013 και συνεπώς οι δαπάνες αυτές δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα 

και ο σχετικός ισχυρισμός της προσφεύγουσας απορρίπτεται. 

 

3. Επί των τόκων άρθρου 53 παρ. 4 του ν. 4172/2013 

 

Επειδή, με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 72§17 του ν. 4174/2013 όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 49§1 του ν. 4509/2017, ορίζεται ότι: 
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«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, με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 2523/1997, ορίζεται ότι: 
 
«1. Αν ο κατά τη φορολογική νομοθεσία υπόχρεος να υποβάλει δήλωση και ανεξάρτητα από την πρόθεση 
του να αποφύγει ή όχι την πληρωμή φόρου: 
 
α) υποβάλει εκπρόθεσμη δήλωση, υπόκειται σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό 
(1%) επί του οφειλόμενου με τη δήλωση φόρου για κάθε μήνα καθυστέρησης,  
 
β) υποβάλει ανακριβή δήλωση, υπόκειται σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) 
επί του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε λόγω της ανακρίβειας, για κάθε μήνα καθυστέρησης, 
 
γ) δεν υποβάλει δήλωση, υπόκειται σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται σε ποσοστό δυόμισι τοις εκατό (2,50%) 
επί του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε λόγω μη υποβολής δήλωσης, για κάθε μήνα 
καθυστέρησης. » 
 

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.4 του ν. 2523/1997, ορίζεται ότι: 
 
«4. Τα ποσοστά πρόσθετων φόρων δεν μπορούν να υπερβούν: 
 
α) το εξήντα τοις εκατό (60%) για την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης και 
β) το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) για την υποβολή ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολή δήλωσης, του 
φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος ή του φόρου που έχει επιστραφεί στα πρόσωπα 
του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. χωρίς να τον δικαιούνται.» Επειδή, βάσει των ως άνω διατάξεων, ορθώς 
εκδόθηκε η υπ' αριθμό Υπ' αριθμ./ /2019 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, 
διαχειριστικής περιόδου από 1.1.2013 έως και 31.12.2013 καθώς ο Προϊστάμενος εφάρμοσε την αρχή της 
αναδρομικής εφαρμογής των ευνοϊκότερων κυρώσεων, όπως προκύπτει και από τον πίνακα που 
ακολουθεί: 
  

 
(Α) (Β) (Γ) (Δ)=(Β)+(Γ) 

ΕΠΙΕΙΚΕΣΤΕΡΗ 
ΚΥΡΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 

(Α) και (Δ) 

Πράξη 
Διορθωτικού 

Προσδιορισμού 

ΑΡΘΡΟ 1 
Ν.2523/1997 

ΑΡΘΡΟ 58 ή 
58 Α § 2 ή 
59 ΚΦΔ 

ΤΟΚΟΙ 
ΑΡΘΡΟΥ 
53 ΚΦΔ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ § 1 
ΑΡΘΡΟΥ 49 Ν. 

4509/2017 

651/98/2019 95.810,00 € 39.920,84 € 41.964,78 € 81.885,62 € 81.885,62 € 

 
Επειδή, βάσει των ως άνω τα αποτελέσματα διαμορφώνονται ως εξής: 
  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014     

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/0131/12/2013     

  ΒΑΣΕΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΕΙ ΔΕΔ 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ 3.989.224,46 3.989.224,46 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 89.484,46 89.484,46 

ΠΛΕΟΝ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΑΣΕΙ ΔΗΛΩΣΗΣ 3.292,31 3.292,31 

ΠΛΕΟΝ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 304.078,72 10.681,31 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ 396.855,49 103.458,08 

ΜΕΙΟΝ: ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 45.878,77 45.878,77 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ 350.976,72 57.579,31 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014     

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/0131/12/2014     

  ΒΑΣΕΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΕΙ ΔΕΔ 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ 4.544.084,62 4.544.084,62 

ΖΗΜΙΕΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 21.745,23 21.745,23 

ΠΛΕΟΝ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΑΣΕΙ ΔΗΛΩΣΗΣ 3.992,34 3.992,34 

ΠΛΕΟΝ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 2.859,28 2.859,28 

ΣΥΝΟΛΟ ΖΗΜΙΩΝ 14.893,61 14.893,61 

ΜΕΙΟΝ: ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ     

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ -14.893,61 -14.893,61 

  

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015     

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/0131/12/2015     

  ΒΑΣΕΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΕΙ ΔΕΔ 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ 4.912.255,74 4.912.255,74 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 87.030,78 87.030,78 

ΠΛΕΟΝ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΑΣΕΙ ΔΗΛΩΣΗΣ 8.380,49 8.380,49 

ΠΛΕΟΝ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 80.347,44 12.478,88 

ΣΥΝΟΛΟ ΖΗΜΙΩΝ 175.758,71 107.890,15 

ΜΕΙΟΝ: ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ -14.893,61 -14.893,61 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ 160.865,10 92.996,54 

 

Αποφασίζουμε 

 

Την μερική αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης 20/01/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς 

προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « », και με τον διακριτικό τίτλο « », ΑΦΜ και 

συγκεκριμένα: 

 

- Την μερική αποδοχή αυτής και την τροποποίηση α) της υπ' αριθμ / /2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού 

Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος του Προϊσταμένου της ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, οικονομικού έτους 2014, και β) 

της υπ' αριθμ / /2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος του 

Προϊσταμένου του ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, φορολογικού έτους 2015. 

 

- Την απόρριψη αυτής και την επικύρωση της υπ' αριθμ / /2019 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού 

Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος του Προϊσταμένου του ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, φορολογικού έτους 2014. 

 

Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεης εταιρείας - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα 

εισήγηση:  

 

α) Οικονομικό έτος 2014: 

  

  Βάσει ελέγχου Βάσει ΔΕΔ 

Διαφορά φορολογητέων κερδών 304.078,72€ 10.681,31€ 

Διαφορά φόρου 79.841,67€ 2.777,14€ 

Τέλη χαρτ/μου στο εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων 781,20€ 781,20€ 

Εισφορά ΟΓΑ στα πιο πάνω τέλη χαρτ/μου 156,24€ 156,24€ 

Πρόσθετος φόρος 81.885,62€ 2.153,95€ 

Πρόσθετα τέλη χαρτ/μου 801,20€ 801,20€ 

Εισφορά ΟΓΑ στα πιο πάνω πρόσθετα τέλη χαρτ/μου 160,24€ 160,24€ 

Σύνολο για καταβολή (€) 163.626,17€ 6.829,97€ 

http://www.solae.gr/
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β) Φορολογικό έτος 2014 

  

  Βάσει ελέγχου Βάσει ΔΕΔ 

Ζημιά -14.893,61€ -14.893,61€ 

Διαφορά φόρου     

Τέλη χαρτ/μου στο εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων 781,20€ 781,20€ 

Εισφορά ΟΓΑ στα πιο πάνω τέλη χαρτ/μου 156,24€ 156,24€ 

Πρόσθετος φόρος     

Πρόσθετα τέλη χαρτ/μου 234,36€ 234,36€ 

Εισφορά ΟΓΑ στα πιο πάνω πρόσθετα τέλη χαρτ/μου 46,87€ 46,87€ 

Σύνολο για καταβολή (€) 1.218,67€ 1.218,67€ 

 
γ) Φορολογικό έτος 2015 
  

  Βάσει ελέγχου Βάσει ΔΕΔ 

Διαφορά φορολογητέων κερδών 83.207,33€ 15.338,16€ 

Διαφορά φόρου 24.130,13€ 4.448,07€ 

Τέλη χαρτ/μου στο εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων 815,70€ 815,70€ 

Εισφορά ΟΓΑ στα πιο πάνω τέλη χαρτ/μου 163,14€ 163,14€ 

Πρόσθετος φόρος 12.065,07€ 444,80€ 

Πρόσθετα τέλη χαρτ/μου 407,85€ 407,85€ 

Εισφορά ΟΓΑ στα πιο πάνω πρόσθετα τέλη χαρτ/μου 81,57€ 81,57€ 

Σύνολο για καταβολή (€) 37.663,46€ 6.361,13€ 

 
Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία στον υπόχρεο. 
 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης 
 
Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων 
Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της. 
 

 

ΔΕΔ Α 2213/2020 
Καταλογισμός ΦΠΑ ο οποίος προέρχεται από διαφοροποιημένο ποσοστό επιστροφών 
από πελάτες - Το εμφωλευμένο δικαίωμα διενέργειας υψηλότερου ποσοστού επιστροφών 
άνω του αγοραίου ορίου συνιστά στην προκειμένη περίπτωση άυλο αγαθό το οποίο δεν 
δύναται να επιστραφεί καθώς ως δικαίωμα παραμένει στον πελάτη 
 

Καλλιθέα, 16/10/2020 
 
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 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 
Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως 
αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει 
γ. της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 
1440/27-04-2017) 
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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) και της Α.1122/2020 Απόφασης του Υφυπουργού 
Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 2088/31-05-2020). 
 
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 2759/01-09-2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της 
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής». 
 
4. Την από 18/05/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία « 
», που εδρεύει στην και εκπροσωπείται νόμιμα, ΑΦΜ , κατά των: 1) υπ' αριθμ /18.2.2020 Οριστικής Πράξης 
Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. διαχ. περιόδου 1.1.2014 - 31.12.2014 του Προϊσταμένου του 
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ, 2) υπ' αριθμ /18.2.2020 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α του 
Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. διαχ. περιόδου 1.1.2015-31.12.2015, 3) υπ' αριθμ. /18.2.2020 Οριστικής 
Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α διαχ. περιόδου 1.1.2016 - 31.12.2016 του Προϊσταμένου του 
Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα. 
 
5. Τις ανωτέρω προσβαλλόμενες πράξεις των οποίων ζητείται η ακύρωση, καθώς και την από 18/02/2020 
οικεία έκθεση ελέγχου. 
 
6. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής 
 
7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του τμήματος Α6 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της 
απόφασης. 
 
Επί της από 18/05/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της 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: 
 
Με την υπ' αριθμ /18.2.2020 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. διαχειριστικής περιόδου 
01.01.2014 - 31.12.2014 του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. μειώθηκε το αρχικό πιστωτικό υπόλοιπο και 
προσδιορίστηκε διαφορά φόρου ύψους 1.732,45 Ευρώ. 
 
Με την υπ' αριθμ /18.2.2020 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α διαχειριστικής περιόδου 
01.01.2015 - 31.12.2015 του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ, προσδιορίστηκε διαφορά κυρίου φόρου ύψους 
9.938,47 Ευρώ πλέον προσθέτου φόρου ύψους 4.276,26 Ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό ύψους 14.214,73 
Ευρώ. 
 
Με την υπ' αριθμ /18.2.2020 Οριστική Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α περιόδου 01.01.2016 - 
31.12.2016 του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ, προσδιορίστηκε διαφορά φόρου ύψους 17.608,28 Ευρώ 
πλέον προσθέτου φόρου ύψους 8.804,14 Ευρώ, ήτοι, συνολικό ποσό ύψους 26.412,42 Ευρώ. 
 
Οι ανωτέρω πράξεις εκδόθηκαν βάσει των διαπιστώσεων της με ημερομηνία θεώρησης 18/022020 
Έκθεσης Μερικού Ελέγχου ΦΠΑ του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., η οποία συντάχθηκε μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε 
στην προσφεύγουσα εταιρεία, για τις διαχειριστικές περιόδους 1/1-31/12/2014, 1/1-31/12/2015 & 1/1-
31/12/2016 κατόπιν της αριθ /05-06-2019 εντολής. 
 
Ειδικότερα στο πεδίο του ΦΠΑ ο έλεγχος εξέτασε τη διαφοροποίηση τιμολόγησης εντός της ίδιας ομάδας 
πελατών της προσφεύγουσας (ΛΟΙΠΟΙ- FRANCHISE, ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΟΙ - ΥΠΕΡΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΟΙ - ) σε 
συνάρτηση με το διαμορφούμενο επίπεδο επιστροφών, μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών πελατών και 
έκρινε ότι η διαπιστούμενη διαφοροποίηση τιμολόγησης προς την κατηγορία FRANCHISE σε σχέση με την 
κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ, οφείλεται εξ ολοκλήρου στο διαφορετικό ποσοστό επιστροφών μεταξύ των δύο 
κατηγοριών. Πιο αναλυτικά, ο έλεγχος έκρινε ότι η μέση σταθμισμένη τιμή πώλησης προς την κατηγορία 
ΛΟΙΠΟΙ αποτελεί την εύλογη και δίκαιη τιμή πώλησης με βάση τους ισχύοντες όρους και συνθήκες της 
αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη ένα εύλογο ποσοστό επιστροφών από ανεξάρτητα μη συνδεδεμένα μέρη.  
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Η υπέρβαση της ανωτέρω μέσης σταθμισμένης τιμής, με παράλληλη αποδοχή υψηλότερου 
ποσοστού επιστροφών, για πωλήσεις προς συνδεμένα μέρη, αποτελεί αναγνώριση από πλευράς 
της προσφεύγουσας, της δυνατότητας αποδοχής επιπλέον ποσοστού επιστροφών, κατά 
παρέκκλιση των αγοραίων συνθηκών και όρων. Στη συνέχεια, όπως αναφέρεται στην οικεία έκθεση 
ελέγχου, η φορολογική αρχή προέβη σε αποτίμηση και υπολογισμό του παραχωρηθέντος 
δικαιώματος επιστροφής και διαμόρφωσε την τιμή πώλησης προς την κατηγορία FRANCHISE ως 
το άθροισμα: α) της τιμής πώλησης του προϊόντος δεδομένων των αγοραίων συνθηκών και του 
κόστους παραγωγής, προκειμένου να είναι ίση με τη μέση σταθμική τιμή πώλησης προς την 
κατηγορία ΛΟΙΠΟΙ, και β) του δικαιώματος των δικαιοδόχων για διενέργεια υψηλότερου ποσοστού 
επιστροφών σε σχέση με τις αγοραίες συνθήκες. Θεώρησε δε ότι η μεσοσταθμική αύξηση της τιμής 
πώλησης αποτελεί στην ουσία την αξία του δικαιώματος, που έχει παραχωρηθεί στον δικαιοδόχο, 
να διενεργεί υψηλότερες επιστροφές σε σχέση με τους συνήθεις όρους της αγοράς. Πρόκειται 
δηλαδή για την αξία του εμφωλευμένου, στην τιμή πώλησης των προϊόντων, δικαιώματος και 
έκρινε ότι η προσφεύγουσα κατά την εμπορική συναλλαγή της με ομάδα συνδεδεμένων 
επιχειρήσεων ακολουθεί διακριτή εμπορική πολιτική επιστροφών, η οποία έχει ουσιαστική 
επίπτωση στην εκκαθάριση του ΦΠΑ στο τέλος κάθε φορολογικής χρήσης. Ο έλεγχος προέβη σε 
αποτίμηση της εν λόγω διακριτής εμπορικής πολιτικής επιστροφών αγορών και προσδιόρισε την 
επίπτωση της στο πεδίο του ΦΠΑ. 
 

Εν συνεχεία εκδόθηκαν από τη φορολογική αρχή οι προσβαλλόμενες πράξεις βάσει των ως άνω 
αποτελεσμάτων. 
 

Η προσφεύγουσα εταιρεία με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση των ως άνω 
προσβαλλόμενων πράξεων, προβάλλοντας του κάτωθι λόγους: 
 

Η αυξημένη τιμή πώλησης δεν οφείλεται σε δήθεν εμφωλευμένο δικαίωμα λόγω της αυξημένης 
δυνατότητας αλλά σε διαφορετικούς παράγοντες, τους οποίους η φορολογική αρχή δεν έλαβε αλλά ούτε και 
θα μπορούσε να λάβει υπόψη. Ειδικότερα, η διαφορά οφείλεται: 
 

1) Στην ποιότητα του προϊόντος (Διαφορετικά μεγέθη, πιθανά σημάδια - χτυπήματα, διαφορετική όψη κλπ.) 
 

2) Ιδιαιτερότητες προϊόντος (Στο δίκτυο franchise αποστέλλονται προϊόντα κατόπιν συγκεκριμένων 
παραγγελιών βάσει προδιαγραφών και προτιμήσεων που θέτει ο συνεργάτης.) Συνεπώς, ισχυρίζεται η 
προσφεύγουσα, αυτό, που φαίνεται να αυξάνει την τιμή δεν είναι κάποιο γενικό και αόριστο εμφωλευμένο 
δικαίωμα, αλλά η καλύτερη ποιότητα εξαρχής του πωλούμενου στους FRANCHISEE προϊόντος, 
λαμβανομένου μάλιστα υπόψη ότι τα προϊόντα που πωλούνται από τους συνεργάτες της απευθύνονται σε 
πελάτες αυξημένου εισοδήματος. Ως εκ τούτου, η κρίση της φορολογικής αρχής περί δήθεν ύπαρξης 
κάποιου εμφωλευμένου δικαιώματος διενέργειας επιστροφών, τυγχάνει εξ ολοκλήρου αυθαίρετη, μη 
συνάδουσα με τα διδάγματα της κοινής λογικής και πείρας και άρα εσφαλμένη και μη νόμιμη. 
 

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνει η προσφεύγουσα, η αξία του δήθεν δικαιώματος διενέργειας επιστροφών 
άνω του αγοραίου ορίου, έχει υπολογιστεί εντελώς πλασματικά και αυθαίρετα, με μονοδιάστατη θεώρηση 
των δεδομένων και με ελλιπή άλλως μη νόμιμη αιτιολογία όσον αφορά τον προσδιορισμό της αξίας του 
δήθεν εμφωλευμένου δικαιώματος και εν συνεχεία του ύψους του αναλογούντος Φ.Π.Α., το οποίο της 
καταλογίζεται ανά χρήση, με αποτέλεσμα και για αυτό τον λόγο, το πόρισμα του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. τυγχάνει 
ανακριβές και αποτελεί προϊόν εσφαλμένης εκτίμησης. 
 

Επειδή σύμφωνα με την με ημερομηνία θεώρησης 18/02/2020 οικεία έκθεση μερικού ελέγχου ΦΠΑ, η 
προσφεύγουσα πωλούσε σε πελάτες και αποδέχονταν επιστροφές προϊόντων από πελάτες της, οι οποίοι 
ομαδοποιημένοι ανά κανάλι διανομής απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα: 
  

Κατηγορία Πελάτη 

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

ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ 

ΥΠΕΡΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΟΙ 

FRANCHISE 

ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΟΙ 
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Επειδή σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα επί της οικείας έκθεσης, η προσφεύγουσα εταιρεία διενεργεί τις 
πωλήσεις νωπών προϊόντων, προς την επιχείρηση με ΑΦΜ και προς ένα δίκτυο καταστημάτων λιανικής 
πώλησης (κρεοπωλεία). Περαιτέρω, ο έλεγχος επισημαίνει ότι ορισμένα καταστήματα λιανικής έχουν 
συνάψει σύμβαση δικαιόχρησης (franchise) με την προσφεύγουσα, ενώ τα υπόλοιπα καταστήματα λιανικής 
(εκτός του δικτύου δικαιόχρησης) συναλλάσσονται στο πλαίσιο της κοινής εμπορικής πρακτικής. Σε ότι 
αφορά τις συμβεβλημένες με συμφωνίες δικαιόχρησης επιχειρήσεις, η φορολογική αρχή υπογραμμίζει ότι 
υφίστανται ειδικοί όροι συνεργασίας και περιορισμοί ως προς την προμήθεια και πώληση των προϊόντων 
από την πλευρά του δικαιοδόχου, ενώ παράλληλα απαγορεύεται ρητά η διάθεση από τα συνεργαζόμενα 
καταστήματα οποιουδήποτε προϊόντος χωρίς την έγγραφη συναίνεσή της προσφεύγουσας. Επίσης, ειδικοί 
όροι υφίστανται τόσο ως προς τον τιμοκατάλογο αγοράς των προϊόντων όσο και ως προς τις τιμές 
διάθεσης αυτών από το δίκτυο των συνεργατών. Τέλος, σημειώνεται ότι ο έλεγχος έκρινε ότι η 
προσφεύγουσα και οι δικαιοδόχοι (franchisees) αποτελούν συνδεδεμένες οντότητες σύμφωνα με τις 
διατάξεις της περ. ζ' του άρθρου 2 του ν.4172/2013 περί ουσιώδους επιρροής, η εταιρεία με ΑΦΜ 
χαρακτηρίζεται ομοίως ως συνδεδεμένη οντότητα λόγω ίδιου φυσικού προσώπου ( με ΑΦΜ ) ως 
διαχειριστή με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της προσφεύγουσας, ενώ το δίκτυο καταστημάτων λιανικής, 
εκτός του πλαισίου δικαιόχρησης, θωρήθηκαν από τον έλεγχο ως ανεξάρτητες οντότητες. 
 
Επειδή ο έλεγχος διαπίστωσε ότι στην περίπτωση των δικαιοδόχων (franchisees), η προσφεύγουσα 
αδυνατούσε κατά τις ελεγχόμενες χρήσεις να διατηρήσει τα αρχικά περιθώρια κέρδους, όπως αυτά 
ορίζονται κατά τη αρχική πώληση των προϊόντων, με αποτέλεσμα το τελικό περιθώριο κέρδους να 
διαμορφώνεται μετά τις διενεργηθείσες επιστροφές και τις χορηγούμενες εκπτώσεις, σε σημαντικά 
χαμηλότερο ποσοστό. Παράλληλα, προέκυψε ότι τα αντίστοιχα περιθώρια κέρδους σε χονδρέμπορους και 
υπερχονδρέμπορους διαμορφώνονταν αρνητικά, εξαιτίας της διάθεσης προϊόντων σε χαμηλότερη τιμή. 
Επιπροσθέτως, η φορολογική αρχή διαπίστωσε ότι μέρος του αρνητικού ισοζυγίου ΦΠΑ, που αποτελούσε 
κατά τις ελεγχόμενες χρήσεις βασικό πυλώνα χρηματοδότησης, επηρεάζεται σημαντικά από τις επιστροφές 
πωλήσεων που αποδέχεται η προσφεύγουσα. Δυνάμει των παραπάνω διαπιστώσεων, ο έλεγχος 
προχώρησε σε περαιτέρω ελεγκτικές επαληθεύσεις και σε ανάλυση της πολιτικής επιστροφών αφενός ανά 
κανάλι διανομής και αφετέρου ανά συνδεδεμένη ή ανεξάρτητη οντότητα. 
 
Επειδή πέραν των ανωτέρω, ο έλεγχος διαπίστωσε ότι υπάρχει διαφοροποίηση στην αρχική τιμή πώλησης 
προς τις δύο κατηγορίες πελατών «ΛΟΙΠΟΙ» και «FRANCHISE». Συγκεκριμένα η προσφεύγουσα 
διαμορφώνει υψηλότερη τιμή πώλησης για τους FRANCHISE καθώς και σημαντικά υψηλότερο ποσοστό 
επιστροφών επί των αρχικών πωλήσεων μεταξύ των 2 κατηγοριών. Οι δύο κατηγορίες πελατών ωστόσο 
δραστηριοποιούνται υπό παρόμοιες συνθήκες αγοράς (ποιότητα και είδος προϊόντων, διακινούμενος όγκος 
προϊόντων, γεωγραφική διασπορά, μέγεθος επιχείρησης, απασχολούμενο προσωπικό), με βασικό σημείο 
διαφοροποίησης τις συμβάσεις δικαιόχρησης και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές. Ως προς τις 
άλλες κατηγορίες πελατών (ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΟΙ, ΥΠΕΡΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΟΙ, ) διαπιστώθηκε ότι ομοίως 
υφίσταται διαφοροποίηση στην αρχική τιμή πώλησης. Συγκεκριμένα η προσφεύγουσα διαμορφώνει 
υψηλότερη τιμή πώλησης για την εταιρεία καθώς και σημαντικά υψηλότερο ποσοστό επιστροφών επί των 
αρχικών πωλήσεων μεταξύ των κατηγοριών. Ειδικότερα, η προσφεύγουσα αποδέχεται υψηλότερο 
ποσοστό επιστροφών από την εταιρεία 
 
Επίσης, επισημαίνεται από τον έλεγχο ότι οι τρεις κατηγορίες πελατών δραστηριοποιούνται υπό 
διαφορετικές συνθήκες αγοράς (είδος προϊόντων, διακινούμενος όγκος προϊόντων, γεωγραφική διασπορά, 
μέγεθος επιχείρησης, απασχολούμενο προσωπικό) και επιπροσθέτως η εταιρεία αποτελεί στην ουσία το 
ιδιόκτητο δίκτυο λιανικής της προσφεύγουσας καθόσον πρόκειται για συνδεδεμένη επιχείρηση που 
δραστηριοποιείται στην πώληση νωπών προϊόντων από ένα ευρύ ιδιόκτητο δίκτυο διανομής. Αντίθετα οι 
επιχειρήσεις των κατηγοριών ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΟΙ, ΥΠΕΡΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΟΙ, δεν απεικονίζουν ομοιογένεια 
και συνάφεια ως προς τα επιχειρηματικά χαρακτηριστικά. Περιλαμβάνουν επιχειρήσεις που μεταπωλούν τα 
νωπά προϊόντα ως έχουν, είτε τα επεξεργάζονται προκειμένου να τα διαθέσουν με διαφορετική μορφή 
(κατεψυγμένο, γύρος ). Από τον έλεγχο πρόεκυψε επίσης ότι προμηθεύονται διαφορετικά προϊόντα από την 
ως προς την ωφέλιμη ζωή τους (ημερομηνία λήξης).  
 
Επειδή με βάση όσα αναλυτικά εκτίθενται επί της οικείας έκθεσης ελέγχου, η φορολογική αρχή κατέληξε 
στο πόρισμα ότι το δικαίωμα διενέργειας επιστροφών άνω του αγοραίου ορίου, όπως ισχύει για τις 
περιπτώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, αποτελεί έσοδο της προσφεύγουσας, το οποίο είναι διακριτό 
της τιμής πώλησης των προϊόντων, αποτιμώμενο και μετρήσιμο. 

http://www.solae.gr/
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Επειδή η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι το πόρισμα του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. τυγχάνει ανακριβές και αποτελεί 
προϊόν εσφαλμένης εκτίμησης, καθόσον δεν λήφθηκαν υπόψη παράγοντες όπως η ποιότητα του προϊόντος 
καθώς και άλλες ιδιαιτερότητες αυτού. 
 
Επειδή όπως προκύπτει από την οικεία έκθεση ελέγχου, από τις διενεργηθείσες σχετικές ελεγκτικές 
επαληθεύσεις, η φορολογική αρχή διαπίστωσε, ως προς τις διενεργούμενες πωλήσεις προϊόντων, οι οποίες 
ενέπιπταν στην κατηγορία αγαθών που επιβαρύνονται με συντελεστή ΦΠΑ 13%, ότι η τιμή πώλησης των 
προϊόντων, προ Φ.Π.Α., διαμορφώνεται με βάση το κόστος παραγωγής, τις συνθήκες ανταγωνισμού στην 
αγορά, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, το δίκτυο διανομής κτλ. Ωστόσο, επεσήμανε ότι στην 
περίπτωση των πωλήσεων προς τους βάσει σύμβασης δικαιοδόχους (δίκτυο FRANCHISE) στην τελική τιμή 
πώλησης περιλαμβάνεται επιπλέον και το εμφωλευμένο δικαίωμα διενέργειας υψηλότερου ποσοστού 
επιστροφών δηλαδή, στην διαμορφωθείσα τιμή πώλησης έχει ενσωματωθεί και η αξία του δικαιώματος για 
τη διενέργεια υψηλότερων επιστροφών. Το εν λόγω δικαίωμα κρίθηκε ότι έπρεπε να τιμολογηθεί διακριτά 
και να υπαχθεί σε συντελεστή Φ.Π.Α. 23%, εφόσον δεν εμπίπτει στην κατηγορία των αγαθών που 
υπόκεινται σε μειωμένους συντελεστές Φ.Π.Α. 
 

Επειδή περαιτέρω ο έλεγχος προέβη σε ανά κωδικό προϊόντος και ανά κατηγορία πελάτη, ανάλυση των 

πωλήσεων των προϊόντων της προσφεύγουσας. Συγκεκριμένα, όπως εκτενώς αποτυπώνεται στην σχετική 

έκθεση ελέγχου, για κάθε κωδικό προϊόντος υπολόγισε με ακρίβεια το ανά μονάδα προϊόντος (ΧΛΓΜ) 

εμφωλευμένο δικαίωμα ως τη διαφορά της τιμής πώλησης μεταξύ FRANCHISE - ΛΟΙΠΟΙ (Δικαίωμα = Τιμή 

FRANCHISE - Τιμή ΛΟΙΠΟΙ ). Στη συνέχεια, υπολόγισε ανά κωδικό προϊόντος τη συνολική αξία του 

εμφωλευμένου δικαιώματος, ως το γινόμενο των πωλούμενων μονάδων προς FRANCHISE επί την αξία 

του ανά μονάδα εμφωλευμένου δικαιώματος (Συνολική Αξία = Δικαίωμα x Πωλήσεις ποσότητα). Τέλος, επί 

της συνολικής προσδιορισθείσας αξίας του δικαιώματος επέβαλε επιπλέον ποσοστό Φ.Π.Α. 10%, 

προκειμένου να υποβληθεί το ήδη τιμολογηθέν δικαίωμα από τον μειωμένο συντελεστή 13% στον κανονικό 

συντελεστή 23%. 

 

Επειδή πέραν των ανωτέρω, η φορολογική αρχή, ως προς το σκέλος των επιστροφών πωλήσεων, 

διαπίστωσε ότι η προσφεύγουσα αποδέχεται επιστροφές από τις πωλήσεις προϊόντων που εμπίπτουν στην 

κατηγορία αγαθών που επιβαρύνονται με συντελεστή ΦΠΑ 13% και εκδίδει πιστωτικά τιμολόγια 

επιστροφών με τον ίδιο ως άνω συντελεστή. Επιπλέον, από την δειγματοληπτική επισκόπηση των 

σχετικών παραστατικών διαπιστώθηκε από τον έλεγχο ότι τα τιμολόγια επιστροφών εκδίδονται από την 

προσφεύγουσα εταιρεία με καθαρή αξία την αρχική τιμή πώλησης του προϊόντος που επιστρέφεται. 

Ωστόσο, στην περίπτωση των πωλήσεων προς τους δικαιοδόχους μέσω FRANCHISE, προστίθεται και 

ενσωματώνεται στην τελική τιμή πώλησης (καθαρή αξία) των προϊόντων και η αξία του εμφωλευμένου 

δικαιώματος διενέργειας υψηλότερου ποσοστού επιστροφών. 

 

Επειδή σύμφωνα με τα παραπάνω, ο έλεγχος προέβη στην ανά κωδικό προϊόντος και ανά κατηγορία 

πελάτη, ανάλυση των επιστροφών των προϊόντων της προσφεύγουσας. Συγκεκριμένα, για κάθε κωδικό 

προϊόντος υπολόγισε το ανά μονάδα προϊόντος (ΧΛΓΜ) εμφωλευμένο δικαίωμα ως τη διαφορά της τιμής 

πώλησης μεταξύ FRANCHISE - ΛΟΙΠΟΙ (Δικαίωμα = Τιμή FRANCHISE - Τιμή ΛΟΙΠΟΙ). Κατόπιν 

υπολόγισε ανά κωδικό προϊόντος τη συνολική αξία του εμφωλευμένου δικαιώματος που αφορά στις 

επιστροφές, ως το γινόμενο των μονάδων που επεστράφησαν από τους δικαιοδόχους μέσω FRANCHISE 

επί την αξία του ανά μονάδα εμφωλευμένου δικαιώματος (Συνολική Αξία επιστροφής = Δικαίωμα x 

Επιστροφές ποσότητα). Τέλος, επί της συνολικής αξίας του δικαιώματος επέβαλλε συντελεστής Φ.Π.Α. 

13%, καθώς η προσφεύγουσα κατά την έκδοση των πιστωτικών τιμολογίων επιστροφής επέρριψε τον 

αντίστοιχο συντελεστή. 

 

Επειδή η προσφεύγουσα με την κρινόμενη ενδικοφανή προσφυγή, δεν προσκομίζει οποιοδήποτε 

δικαιολογητικό προς επίρρωση των ισχυρισμών της. Επιπροσθέτως, δεν προβάλλει λοιπούς ισχυρισμούς, 

πέραν εκείνων που ήδη προβλήθηκαν προς τη φορολογική αρχή κατά τη διάρκεια του ελέγχου και 

αιτιολογημένα απορρίφθηκαν. 

 

Επειδή συγκεκριμένα, όπως ορθώς επισημαίνεται από τον έλεγχο στις έγγραφες απόψεις που υπέβαλλε 

επί της κρινόμενης ενδικοφανούς προσφυγής, ο ισχυρισμός ότι η αυξημένη τιμή πώλησης των προϊόντων 
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στο δίκτυο συνεργαζόμενων κρεοπωλείων (συνδεδεμένες οντότητες) αφορά την πώληση προϊόντων 

ανώτερης ποιότητας σε σχέση με τα υπόλοιπα σημεία λιανικής πώλησης, δεν ευσταθεί καθόσον υφίσταται 

αποδεδειγμένη αδυναμία πώλησης του ανώτερου ποιοτικά προϊόντος λόγω των αυξημένων επιστροφών σε 

σχέση με τις αγοραίες συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα, από δειγματοληπτικό έλεγχο των παραστατικών 

επιστροφής διαπίστωσε ότι τα σχετικά τιμολόγια επιστροφής εκδίδονταν με τιμή €/ΧΛΓμ ίση με την αρχική 

τιμή πώλησης, έτσι ώστε το αποτέλεσμα της συναλλαγής να είναι μηδενικό για τα επιστραφέντα προϊόντα. 

Στην ουσία δηλαδή καταλήγει ο έλεγχος, η προσφεύγουσα προβαίνει σε αρχική πώληση των προϊόντων 

στους δικαιοδόχους, και μετά από διάστημα 4-6 ημερών, όπου μειώνεται δραστικά η ωφέλιμη αξία του 

προϊόντος, αποδέχεται την επιστροφή του αποτιμώντας το στην ίδια ακριβώς αξία του φρέσκου προϊόντος 

με ωφέλιμη ζωή 7 ημέρες. Συνεπεία αυτού, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της φορολογικής αρχής, το 

φερόμενο ως ανώτερο προϊόν καταλήγει να πωλείται με ζημία σε υπερχονδρέμπορους με τιμή πώλησης 

κάτω του κόστους παραγωγής, καθώς έχει μειωθεί δραστικά η ωφέλιμη διάρκεια ζωής του προϊόντος. 

Υπογραμμίζεται δε εύστοχα από την φορολογική αρχή, ότι στην περίπτωση ενός ποιοτικά ανώτερου 

προϊόντος, είναι αναμενόμενο ότι μέρος του κινδύνου απαξίωσης λόγω μη έγκαιρης πώλησης, να το 

επωμίζεται ο συνεργαζόμενος κρεοπώλης. Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με τη 

ακολουθούμενη πρακτική της προσφεύγουσας, επωμίζεται η ίδια το συνολικό κόστος, «αγοράζοντας» στην 

ουσία το επιστραφέν προϊόν ανώτερης ποιότητας με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή, στην ίδια τιμή πώλησης 

με το φρέσκο νωπό. 

 

Επειδή σημειώνεται αφενός από τη φορολογική αρχή και προκύπτει από την οικεία έκθεση ελέγχου, ως 

αφετηρία υπολογισμού του επίμαχου εμφωλευμένου δικαιώματος ήταν η διακριτή πολιτική αποδοχής 

επιστροφών από τα δύο ξεχωριστά δίκτυα λιανικής πώλησης των προϊόντων (συνδεδεμένοι - ανεξάρτητοι 

κρεοπώλες) και όχι η υψηλότερη τιμή πώλησης, όπως εσφαλμένα ισχυρίζεται η προσφεύγουσα. Άλλωστε, 

όπως προκύπτει με σαφήνεια από τα στοιχεία της παρούσας υπόθεσης, η φορολογική αρχή με βάση όλα 

τα παραπάνω στοιχειοθέτησε από τα διαθέσιμα στοιχεία την ύπαρξη του εμφωλευμένου δικαιώματος 

διενέργειας επιστροφών άνω του αγοραίου ορίου και στη συνέχεια χρησιμοποίησε την διαφοροποιημένη 

τιμή πώλησης, προκειμένου να προσδιορίσει την αξία του εν λόγω δικαιώματος. 

 

Επειδή η διενέργεια της επιστροφής προϊόντων από την πλευρά των δικαιοδόχων προς την προσφεύγουσα 

εταιρεία αποτελεί στην ουσία συστηματική χρήση του εν λόγω εμφωλευμένου δικαιώματος. 

 

Επειδή κατ' ακολουθία των ανωτέρω, το εμφωλευμένο δικαίωμα διενέργειας υψηλότερου ποσοστού 

επιστροφών άνω του αγοραίου ορίου, συνιστά στην προκειμένη περίπτωση άυλο αγαθό. 

 

Επειδή με βάση τα παραπάνω, ο έλεγχος έκρινε ορθώς ότι το προαναφερθέν δικαίωμα πωλείται από την 

προσφεύγουσα τη χρονική στιγμή της αρχικής πώλησης και παραμένει στον δικαιοδόχο, καθόσον δεν 

αποτελεί αντικείμενο επιστροφής, όπως τα λοιπά προϊόντα. 

 

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4174/2013: «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 η επίκληση ενός γεγονότος δεν αρκεί από μόνη της, αλλά η προσφεύγουσα, η οποία φέρει και το 

βάρος της απόδειξης, οφείλει να αποδεικνύει τον ισχυρισμό της με πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

Επειδή ως προς τις διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αναλυτικά περιγράφηκαν παραπάνω, η 

προσφεύγουσα δεν προσκόμισε ανταποδεικτικά τόσο κατά τη διάρκεια του ελέγχου, όσο και μέχρι την 

εξέταση της παρούσας ενδικοφανούς προσφυγής, κανένα στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η αιτία 

διαφοροποίησης του ποσοστού επιστροφών πάνω από την αγοραία αξία μεταξύ των προαναφερθεισών 

κατηγοριών πελατών. 

 

Επειδή αντιθέτως η φορολογική αρχή, κατέληξε στο πόρισμά της, έπειτα από εκτενή παράθεση και 

επεξεργασία των δεδομένων της ελεγχόμενης επιχείρησης και με πλήρη, σαφή και εμπεριστατωμένη 
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αιτιολόγηση ως προς τους λόγους που την οδήγησαν στο πόρισμα αυτό, οι σχετικοί ισχυρισμοί της 

προσφεύγουσας πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι και αναπόδεικτοι. 

 

Αποφασίζουμε 

 

Την απόρριψη της από 18/05/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας με 

την επωνυμία « », ΑΦΜ , και την επικύρωση των: 

 

1) υπ' αριθμ /18.2.2020 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α. διαχειριστικής περιόδου 

1.1.2014 - 31.12.2014, 2) υπ' αριθμ /18.2.2020 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φ.Π.Α 

διαχειριστικής περιόδου 1.1.2015-31.12.2015 και 3) υπ' αριθμ /18.2.2020 Οριστικής Πράξης Διορθωτικού 

Προσδιορισμού Φ.Π.Α διαχειριστικής περιόδου 1.1.2016 - 31.12.2016 του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.. 

Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεης - καταλογιζόμενα ποσά βάσει της παρούσας απόφασης: 
  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/)ί/2014-31/12/2014 ΒΑΣΕΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΕΙ ΔΕΔ 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 1.732,45 1.732,45 

Σύνολο 1.732,45 1.732,45 

  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 00/50/2015-31/12/2015 ΒΑΣΕΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΕΙ ΔΕΔ 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 9.938,47 9.938,47 

Πρόστιμο άρθρου 58Α ΚΦΔ 4.276,26 4.276,26 

Σύνολο 14.214,73 14.214,73 

  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/51/2016-31/12/2016 ΒΑΣΕΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΕΙ ΔΕΔ 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 17.608,28 17.608,28 

Πρόστιμο άρθρου 58Α ΚΦΔ 8.804,14 8.804,14 

Σύνολο 26.412,42 26.412,42 

 
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 

O/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 2438/2020 
15ετής παραγραφή λόγω μη υποβολής δήλωσης φόρου επί δικαιωμάτων 
 

Καλλιθέα, 20/11/2020 
 
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 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. Την ΠΟΛ.1064/12-04-2017 Εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). 
δ Του άρθρου έκτου, παράγραφος 4 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75) όπως 
κυρώθηκε με τον νόμο 4684/2020 (Α' 86) καθώς και της υπ' αριθμ. Α.1122/2020 Απόφασης του 
Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚΒ2088/31-05-2020). 
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2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών. 
 
3. Την αριθ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β'/01.09.2016) Απόφαση του 
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής». 
 
4. Την με ημερομηνία κατάθεσης 10/07/2020 και αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή του , ΑΦΜ με 
έδρα στην , επί της και αρ κατά των παρακάτω οριστικών πράξεων του Προϊσταμένου του Κέντρου 
Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ): 
α) της υπ' αριθμ /2020 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού παρακρατούμενου φόρου επί 
δικαιωμάτων διαχειριστικής περιόδου 01.01.2004-31.12.2004 
β) της υπ' αριθμ /2020 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού παρακρατούμενου φόρου επί 
δικαιωμάτων διαχειριστικής περιόδου 01.01.2005-31.12.2005  
γ) της υπ' αριθμ /2020 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού παρακρατούμενου φόρου επί 
δικαιωμάτων διαχειριστικής περιόδου 01.01.2006-31.12.2006 
δ) της υπ' αριθμ /2020 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού παρακρατούμενου φόρου επί 
δικαιωμάτων διαχειριστικής περιόδου 01.01.2007-31.12.2007 
ε) της υπ' αριθμ /2020 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού παρακρατούμενου φόρου επί 
δικαιωμάτων διαχειριστικής περιόδου 01.01.2008-31.12.2008 
στ)της υπ' αριθμ /2020 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού παρακρατούμενου φόρου επί 
δικαιωμάτων διαχειριστικής περιόδου 01.01.2009-31.12.2009 
ζ)της υπ' αριθμ /2020 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού παρακρατούμενου φόρου επί 
δικαιωμάτων διαχειριστικής περιόδου 01.01.2010-31.12.2010 και τα προσκομιζόμενα με την προσφυγή, 
έγγραφα. 
 
5. Τις ανωτέρω οριστικές πράξεις του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. καθώς και την οικεία έκθεση ελέγχου, 
των οποίων ζητείται η ακύρωση. 
 
6. Τις απόψεις του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 
 
7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α2 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της 
απόφασης. 
 
Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 10/07/2020 και αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής του , 
ΑΦΜ , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων 
στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε 
τα ακόλουθα: 
 
α) Με την υπ' αριθμ /2020 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού παρακρατούμενου φόρου επί 
δικαιωμάτων διαχειριστικής περιόδου 01.01.2004-31.12.2004 του Προϊσταμένου του Κέντρου Ελέγχου 
Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) καταλογίσθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος ΝΠΔΔ φόρος 5.456,47 
ευρώ πλέον πρόσθετος φόρος άρθρου 49 του ν.4509/2017 ποσού 5.835,15 ευρώ ήτοι συνολικό ποσό 
11.291,62 ευρώ. 
 
β) Με την υπ' αριθμ /2020 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού παρακρατούμενου φόρου επί 
δικαιωμάτων διαχειριστικής περιόδου 01.01.2005-31.12.2005 του Προϊσταμένου του Κέντρου Ελέγχου 
Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) καταλογίσθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος ΝΠΔΔ φόρος 5.932,78 
ευρώ πλέον πρόσθετος φόρος άρθρου 49 του ν.4509/2017 ποσού 6.344,51 ευρώ ήτοι συνολικό ποσό 
12.277,29 ευρώ. 
 
γ) Με την υπ' αριθμ /2020 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού παρακρατούμενου φόρου επί 
δικαιωμάτων διαχειριστικής περιόδου 01.01.2006-31.12.2006 του Προϊσταμένου του Κέντρου Ελέγχου 
Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) καταλογίσθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος ΝΠΔΔ φόρος 6.220,91 
ευρώ πλέον πρόσθετος φόρος άρθρου 49 του ν.4509/2017 ποσού 6.652,65 ευρώ ήτοι συνολικό ποσό 
12.873,56 ευρώ. 
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δ) Με την υπ' αριθμ /2020 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού παρακρατούμενου φόρου επί 
δικαιωμάτων διαχειριστικής περιόδου 01.01.2007-31.12.2007 του Προϊσταμένου του Κέντρου Ελέγχου 
Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) καταλογίσθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος ΝΠΔΔ φόρος 9.756,66 
ευρώ πλέον πρόσθετος φόρος άρθρου 49 του ν.4509/2017 ποσού 10.433,77 ευρώ ήτοι συνολικό ποσό 
20.190,43 ευρώ. 
 
ε) Με την υπ' αριθμ /2020 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού παρακρατούμενου φόρου επί 
δικαιωμάτων διαχειριστικής περιόδου 01.01.2008-31.12.2008 του Προϊσταμένου του Κέντρου Ελέγχου 
Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ) καταλογίσθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος ΝΠΔΔ φόρος 
13.492,17 ευρώ πλέον πρόσθετος φόρος άρθρου 49 του ν.4509/2017 ποσού 14.428,53 ευρώ ήτοι 
συνολικό ποσό 27.920,70 ευρώ. 
 
στ) Με την υπ' αριθμ /2020 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού παρακρατούμενου φόρου επί 
δικαιωμάτων διαχειριστικής περιόδου 01.01.2009-31.12.2009 του Προϊσταμένου του Κέντρου Ελέγχου 
Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) καταλογίσθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος ΝΠΔΔ φόρος 7.271,84 
ευρώ πλέον πρόσθετος φόρος άρθρου 49 του ν.4509/2017 ποσού 7.776,51 ευρώ ήτοι συνολικό ποσό 
15.048,35 ευρώ. 
 
ζ) Με την υπ' αριθμ /2020 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού παρακρατούμενου φόρου επί 
δικαιωμάτων διαχειριστικής περιόδου 01.01.2010-31.12.2010 του Προϊσταμένου του Κέντρου Ελέγχου 
Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) καταλογίσθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος ΝΠΔΔ φόρος 
24.657,16 ευρώ πλέον πρόσθετος φόρος άρθρου 49 του ν.4509/2017 ποσού 26.368,37 ευρώ ήτοι 
συνολικό ποσό 51.025,53 ευρώ. 
 
Οι ως άνω διαφορές φόρου καταλογίσθηκαν κατόπιν των διαπιστώσεων ελέγχου της από 24/01/2020 
έκθεσης ελέγχου του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 
 
Ειδικότερα σε εκτέλεση της με αριθμ /2019 Απόφασης του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας μας, εκδόθηκε η 
με αριθμ /2020 εντολή ελέγχου και διενεργήθηκε εκ νέου έλεγχος σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην 
Απόφαση της Υπηρεσίας μας προκειμένου να αποσαφηνισθεί και να αναλυθεί πλήρως και τεκμηριωμένα το 
ύψος των δικαιωμάτων ανά διαχειριστική περίοδο επί των οποίων οφείλεται φόρος δικαιωμάτων του 
άρθρου 13 παρ.6 του ν.2238/1994. Το προσφεύγον ΝΠΔΔ με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά 
να γίνει δεκτή η εν λόγω προσφυγή και να ακυρωθούν οι ως άνω προσβαλλόμενες πράξεις προβάλλοντας 
ως βασικό ισχυρισμό την παραγραφή του Δικαιώματος του Δημοσίου για καταλογισμό φόρου καθώς στην 
προκειμένη περίπτωση δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της δεκαπενταετούς παραγραφής διότι για τις υπό 
κρίση χρήσεις έχουν υποβληθεί τόσο δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος όσο και δηλώσεις 
παρακρατούμενων φόρων (επί μισθωτών υπηρεσιών, επί αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών, αμοιβών 
τρίτων, εργοληπτών και προμηθειών Δημοσίου). 
 
Επειδή στο άρθρο 13 του ν. 2238/1994 μεταξύ άλλων ορίζεται:  
«1. Φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα: 
6. Στις αποζημιώσεις ή τα δικαιώματα που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς που 
δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή σε φυσικά πρόσωπα κατοίκους αλλοδαπής που δεν ασκούν 
επάγγελμα ή επιχείρηση στην Ελλάδα:  
α) για τη χρήση ή παραχώρηση της χρήσης τεχνικών μεθόδων παραγωγής, τεχνικής ή τεχνολογικής 
βοήθειας, δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, σημάτων και προνομίων, σχεδίων ή προτύπων γενικά, 
αποτελεσμάτων ερευνών, τηλεοπτικών και κινηματογραφικών ταινιών, μαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές 
εκπομπές, αναπαραγωγής βιντεοκασετών, πνευματικής ιδιοκτησίας, αναδημοσίευσης άρθρων και μελετών 
και λοιπών συναφών δικαιωμάτων, 
β) για την εκμίσθωση μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και γενικά κινητών πραγμάτων, την επισκευή και 
συντήρηση μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, την οργάνωση επιχειρήσεων, την εκπαίδευση 
προσωπικού και για την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας και κάθε είδους συμβουλών στην Ελλάδα, 
καθώς και στις αμοιβές, που καταβάλλονται σε ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήματα ή μεμονωμένους 
καλλιτέχνες κατοίκους ξένων χωρών για τη συμμετοχή τους σε διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στην 
Ελλάδα, ενεργείται από τον υπόχρεο για την καταβολή, παρακράτηση φόρου εισοδήματος που βαρύνει το 
δικαιούχο της αποζημίωσης ή του δικαιώματος ή της αμοιβής... Ο φόρος αυτός υπολογίζεται στο 
ακαθάριστο ποσό της αποζημίωσης ή του δικαιώματος ή της αμοιβής, ανεξάρτητα αν για την καταβολή 



 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 136  ///www.solcrowe.gr 

αυτήν απαιτείται ή όχι απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 
του Ν. 4171/1961 (ΦΕΚ 93 Α'), όπως ισχύει, με συντελεστή: 
ββ) Είκοσι πέντε τοις εκατό (20%) για αποζημιώσεις ή δικαιώματα ή αμοιβές των λοιπών περιπτώσεων της 
παραγράφου αυτής. 
Με την παρακράτηση του φόρου που ενεργείται σύμφωνα με τα πιο πάνω, εξαντλείται η φορολογική 
υποχρέωση του αλλοδαπού δικαιούχου από το φόρο εισοδήματος για τα εισοδήματα του αυτά. Σε όλες τις 
περιπτώσεις, στον αλλοδαπό δικαιούχο καταβάλλεται η διαφορά μεταξύ του ποσού της αποζημίωσης, 
δικαιώματος ή αμοιβής, που δικαιούται να λάβει και του παρακρατούμενου φόρου που αναλογεί στο ποσό 
αυτής 
Η παρακράτηση του φόρου που οφείλεται ενεργείται κατά την πίστωση ή την καταβολή της αποζημίωσης ή 
του δικαιώματος ή της αμοιβής στο δικαιούχο και η απόδοση του γίνεται με σχετική δήλωση στην αρμόδια 
δημόσια οικονομική υπηρεσία μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση 
μήνα.». 
 
Επειδή στο άρθρο 72 παρ. 11 εδάφιο 1ο του ν. 4174/2013, όπως το αρχικό άρθρο 66 αναριθμήθηκε σε 
άρθρο 72 με το άρθρο 8 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α 129/17-10-2015), ορίζεται:  
«11. 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.». 
 
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 5 του ν. 2238/1994 ορίζεται:  
"Αν δεν υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων φόρων ή 
δήλωση φόρου εισοδήματος του άρθρου 64, το δικαίωμα του Δημοσίου να κοινοποιήσει το φύλλο ελέγχου 
ή την πράξη καταλογισμού φόρου του άρθρου 64, παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ετών 
από τη λήξη της προθεσμίας για την επίδοση της δήλωσης.". 
 
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 1 και 2γ του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) ορίζεται:  
1. 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. 
γ) εάν ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή, ένδικο βοήθημα ή μέσο, για περίοδο ενός έτους μετά την έκδοση 
απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης και μόνο για 
το ζήτημα, το οποίο αφορά.». 
 
Επειδή σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. ΔΕΛ Β 1144776 ΕΞ 2015/03-11-2015 έγγραφο της Δ/νσης Ελέγχων, 
της Γενικής Δ/νσης Φορολογικής Διοίκησης, της Γ.Γ.Δ.Ε. με θέμα: «Παροχή οδηγιών σχετικά με την ορθή 
κοινοποίηση των πράξεων προσδιορισμού φόρου και των λοιπών εγγράφων και πράξεων που άπτονται 
των διαδικασιών ελέγχου, ώστε να διασφαλίζονται τα συμφέροντα του Δημοσίου» στο κεφάλαιο Β. Λοιπά 
θέματα στην παράγραφο 1 εδάφιο 4 & 5 αναφέρεται ότι: «Κατόπιν των ανωτέρω επισημαίνουμε την 
υποχρέωση για επανέκδοση σε κάθε περίπτωση, το ταχύτερο δυνατόν, προς διασφάλιση των 
συμφερόντων του Δημοσίου, των ακυρωθεισών με δικαστική απόφαση ή με απόφαση της Διεύθυνσης 
Επίλυσης Διαφορών, για τυπικούς λόγους (νομική πλημμέλεια), καταλογιστικών πράξεων απαλλαγμένων 
από τις πλημμέλειες που οδήγησαν στην ακύρωση τους (σχετ. περ. 96 άρθρο 1 της Δ6Α 1036682 ΕΞ 
2014/25-02-2014 Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε., όπως ισχύει). Υπενθυμίζεται ότι η τυχόν άσκηση ένδικου μέσου, εκ 
μέρους του Δημοσίου, δεν εμποδίζει και την επανάληψη της σχετικής διοικητικής διαδικασίας προς 
επανέκδοσης της ακυρωθείσας πράξης».  
 
Επειδή εν προκειμένω όπως προκύπτει από την οικεία έκθεση ελέγχου, διενεργήθηκε μερικός φορολογικός 
έλεγχος εφαρμογής διατάξεων του άρθρου 13 του ν.2238/1994 εντός του έτους 2018, για τις διαχειριστικές 
περιόδους 2002 έως και 2010 από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι δεν παρακρατήθηκε και δεν αποδόθηκε 
φόρος δικαιωμάτων άρθρου 13 παρ.6 του ν.2238/1994 για παραχώρηση αδειών παραγωγής, 
εκμεταλλεύσεως αδειών χρήσης λογιστικών προγραμμάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας από αλλοδαπές 
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επιχειρήσεις και οργανισμούς. Τα καταλογισθέντα από τον έλεγχο ποσά παρακρατούμενου φόρου 
δικαιωμάτων ανά διαχειριστική περίοδο είχαν ως εξής: 
  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ΦΟΡΟ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΦΟΡΟΣ 

2002 2.770,00 554,00 

2003 1.267,62 253,52 

2004 49.859,83 9.971,97 

2005 37.441,05 7.488,21 

2006 32.683,94 6.536,79 

2007 95.939,09 19.187,82 

2008 138.286,01 27.657,20 

2009 145.755,27 29.151,05 

2010 137.676,85 27.535,37 

 
Το νομικό πρόσωπο άσκησε ενώπιον της Υπηρεσίας μας την με αριθμ /2019 ενδικοφανή προσφυγή και εν 
συνεχεία εκδόθηκε η με αριθμ /2019 Απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας μας σύμφωνα με την 
οποία έγινε δεκτή η ως άνω προσφυγή, ακυρώθηκαν τα αποτελέσματα του ελέγχου και ειδικότερα: 
 

-για το έτος 2002 έγινε ακύρωση της οριστικής πράξης λόγω παραγραφής, 
 

-για τα λοιπά έτη 2003-2010 οι σχετικές οριστικές πράξεις ακυρώθηκαν λόγω τυπικής πλημμέλειας 
(παντελής αοριστία της έκθεσης ελέγχου καθώς δεν προκύπτει αναλυτικά με συγκεκριμένη σαφή, ειδική και 
επαρκή αιτιολογία η νομική βάση τα γεγονότα και οι περιστάσεις που θεμελιώνουν ότι οι δαπάνες του 
λογαριασμού 16 αφορούν σε καταβολή δικαιωμάτων σε αλλοδαπές εταιρείες). Κατόπιν των ανωτέρω 
διενεργήθηκε εκ νέου έλεγχος σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην Απόφαση της Υπηρεσίας μας 
προκειμένου να αποσαφηνισθεί και να αναλυθεί πλήρως και τεκμηριωμένα το ύψος των δικαιωμάτων για 
κάθε διαχειριστική περίοδο. Από τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν στον έλεγχο και κατόπιν διενέργειας 
περαιτέρω ελεγκτικών επαληθεύσεων διαπιστώθηκε ότι το προσφεύγον νομικό πρόσωπο ενώ όφειλε δεν 
υπέβαλε τις προβλεπόμενες δηλώσεις παρακρατούμενου φόρου για συγκεκριμένα ποσά δικαιωμάτων (τα 
οποία παρατίθενται αναλυτικά στην οικεία έκθεση ελέγχου) και συνοπτικά ανά έτος είναι τα εξής: 
  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ΦΟΡΟ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΦΟΡΟΣ 

2004 27.282,35 5.456,47 

2005 29.663,90 5.932,78 

2006 31.104,54 6.220,91 

2007 48.783,30 9.756,66 

2008 67.460,86 13.492,17 

2009 36.359,18 7.271,84 

2010 123.285,82 24.657,16 

 
Το νομικό πρόσωπο με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή ζητά την ακύρωση των προσβαλλόμενων 
πράξεων προβάλλοντας ως μοναδικό ισχυρισμό την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για 
καταλογισμό φόρου για τις υπό κρίση διαχειριστικές περιόδους. Ισχυρίζεται ότι στην προκειμένη περίπτωση 
δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί δεκαπενταετούς παραγραφής λόγω μη υποβολής δήλωσης διότι έχει 
υποβάλει τόσο δήλωση φορολογίας εισοδήματος, όσο και δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων (μισθωτών 
υπηρεσιών, αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών).  
 
Ωστόσο οι εν λόγω δηλώσεις που έχουν υποβληθεί δεν σχετίζονται με τις δηλώσεις 
παρακρατούμενου φόρου επί δικαιωμάτων για τις οποίες υφίσταται αυτοτελής και διακριτή 
υποχρέωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.2238/1994. 
 
Ως εκ τούτου σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 84 παρ.5 του ν.2238/1994 στην περίπτωση της 
μη υποβολής της προβλεπόμενης δήλωσης του υπό κρίση παρακρατούμενου φόρου, το δικαίωμα 
του Δημοσίου για καταλογισμό του μη παρακρατηθέντος και μη αποδοθέντος φόρου υπόκειται σε 
δεκαπενταετή παραγραφή και όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου για τα υπό κρίση έτη 
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(2004-2010) δεν τίθεται θέμα παραγραφής αφενός διότι ο αρχικός έλεγχος διενεργήθηκε εντός του 
έτους 2018 αφετέρου και ο υπό κρίση έλεγχος επανάληψης διαδικασίας που διενεργήθηκε σε 
εκτέλεση της με αριθμ /2019 Απόφασης της Υπηρεσίας μας ολοκληρώθηκε εντός της 
προβλεπόμενης προθεσμίας που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 36 παρ.2γ του ΚΦΔ. 
 
Επειδή οι διαπιστώσεις ελέγχου όπως αυτές καταγράφονται στην από 24/01/2020 έκθεσης ελέγχου του 
Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. κρίνονται βάσιμες εμπεριστατωμένες και πλήρως αιτιολογημένες, η υπό 
κρίση προσφυγή πρέπει να απορριφθεί. 
 
Αποφασίζουμε 
 
Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 10/07/2020 και αριθμό πρωτοκόλλου ... ενδικοφανούς 
προσφυγής του , ΑΦΜ και την επικύρωση των παρακάτω οριστικών πράξεων του Προϊσταμένου του 
Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ): 
 
α) της υπ' αριθμ /2020 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού παρακρατούμενου φόρου επί 
δικαιωμάτων διαχειριστικής περιόδου 01.01.2004-31.12.2004 
 

β) της υπ' αριθμ /2020 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού παρακρατούμενου φόρου επί 
δικαιωμάτων διαχειριστικής περιόδου 01.01.2005-31.12.2005 
 

γ) της υπ' αριθμ /2020 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού παρακρατούμενου φόρου επί 
δικαιωμάτων διαχειριστικής περιόδου 01.01.2006-31.12.2006 
 

δ) της υπ' αριθμ /2020 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού παρακρατούμενου φόρου επί 
δικαιωμάτων διαχειριστικής περιόδου 01.01.2007-31.12.2007 
 

ε) της υπ' αριθμ /2020 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού παρακρατούμενου φόρου επί 
δικαιωμάτων διαχειριστικής περιόδου 01.01.2008-31.12.2008 
 

στ) της υπ' αριθμ /2020 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού παρακρατούμενου φόρου επί 
δικαιωμάτων διαχειριστικής περιόδου 01.01.2009-31.12.2009  
 
ζ)της υπ' αριθμ /2020 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού παρακρατούμενου φόρου επί 
δικαιωμάτων διαχειριστικής περιόδου 01.01.2010-31.12.2010 
 
Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση: 
 
Διαχειριστική περίοδος 01/01/2004-31/12/2004 
  

    

Διαφορά φόρου 5.456,47 

Πρόσθετος φόρος του άρθρου 49 του ν.4509/2017 5.835,17 

Συνολικό καταλογιζόμενο ποσό 11.291,62 

 
Διαχειριστική περίοδος 01/01/2005-31/12/2005 
  

    

Διαφορά φόρου 5.932,78 

Πρόσθετος φόρος του άρθρου 49 του ν.4509/2017 6.344,51 

Συνολικό καταλογιζόμενο ποσό 12.277,29 

 
Διαχειριστική περίοδος 01/01/2006-31/12/2006 
  

    

Διαφορά φόρου 6.220,91 

Πρόσθετος φόρος του άρθρου 49 του ν.4509/2017 6.652,65 

Συνολικό καταλογιζόμενο ποσό 12.873,56 

http://www.solae.gr/
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Διαχειριστική περίοδος 01/01/2007-31/12/2007 

  

    

Διαφορά φόρου 9.756,66 

Πρόσθετος φόρος του άρθρου 49 του ν.4509/2017 10.433,77 

Συνολικό καταλογιζόμενο ποσό 20.190,43 

Διαχειριστική περίοδος 01/01/2008-31/12/2008 

  

    

Διαφορά φόρου 13.492,17 

Πρόσθετος φόρος του άρθρου 49 του ν.4509/2017 14.428,53 

Συνολικό καταλογιζόμενο ποσό 27.920,70 

 

Διαχειριστική περίοδος 01/01/2009-31/12/2009 

  

    

Διαφορά φόρου 7.271,84 

Πρόσθετος φόρος του άρθρου 49 του ν.4509/2017 7.776,51 

Συνολικό καταλογιζόμενο ποσό 15.048,35 

 

Διαχειριστική περίοδος 01/01/2010-31/12/2010 

  

    

Διαφορά φόρου 24.657,16 

Πρόσθετος φόρος του άρθρου 49 του ν.4509/2017 26.368,37 

Συνολικό καταλογιζόμενο ποσό 51.025,53 

 

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία στην υπόχρεο. 

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΕΛΠΙΔΑ ΝΙΝΟΥ 

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 2456/2020 

Έκπτωση φορολογικών αποσβέσεων - Χρήση παγίου 
 

Καλλιθέα, 23/11/2020  

 

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 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. Την ΠΟΛ 1064/12-04-2017 Εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).  
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δ Του άρθρου έκτου, παράγραφος 4 της από 30/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75) όπως 

κυρώθηκε με τον νόμο 4684/2020 (Α' 86) καθώς και της υπ'αριθμ.Α1122/2020 Απόφασης του Υφυπουργού 

Οικονομικών και του Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚΒ2088/31-05-2020). 

 

2. Την ΠΟΛ 1069/4-3-2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 

Οικονομικών. 

 

3. Την αριθ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β'/01.09.2016) Απόφαση του 

Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής». 

 

4. Την με ημερομηνία κατάθεσης 10/07/2020 και αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της εταιρείας 

« », και διακριτικό τίτλο « », ΑΦΜ με έδρα στην , επί της οδού κατά των παρακάτω οριστικών πράξεων του 

Προϊσταμένου του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ): 

 

α) της υπ' αριθμ /2020 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού 

έτους 01.01.2015-31.12.2015, 

 

β) της υπ' αριθμ /2020 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού 

έτους 01.01.2016-31.12.2016,  

 

γ) της υπ' αριθμ /2020 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού 

έτους 01.01.2017-31.12.2017 και τα προσκομιζόμενα με την προσφυγή, έγγραφα. 

 

5. Τις ανωτέρω οριστικές πράξεις του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. καθώς και την οικεία έκθεση ελέγχου, 

των οποίων ζητείται η ακύρωση. 

 

6. Τις απόψεις του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 

 

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α2 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της 

απόφασης. 

 

Επί της με ημερομηνία κατάθεσης 10/07/2020 και αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της 

εταιρείας « », και 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: 

 

α) Με την υπ' αριθμ /2020 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού 

έτους 01.01.2015-31.12.2015, του Προϊσταμένου του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων 

(Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ) καταλογίσθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας εταιρείας φόρος εισοδήματος 108.520,55 ευρώ 

πλέον πρόστιμο του άρθρου 58 του ν.4174/2013 ποσού 27.130,14 ευρώ ήτοι συνολικό ποσό 135.650,69 

ευρώ. 

 

β) Με την υπ' αριθμ /2020 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού 

έτους 01.01.206-31.12.2016, του Προϊσταμένου του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων 

(Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ) περιορίσθηκε η δηλωθείσα ζημία ποσού 1.388.433,07 ευρώ στο ποσό των 1.014.224,27 

ευρώ ήτοι κατά το ποσό των 374.208,80 ευρώ. 

 

γ) Με την υπ' αριθμ /2020 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού 

έτους 01.01.2017-31.12.2017, του Προϊσταμένου του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων 

(Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ) καταλογίσθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας εταιρείας φόρος εισοδήματος 24.037,15 ευρώ 

πλέον πρόστιμο του άρθρου 58 του ν.4174/2013 ποσού 12.018,58 ευρώ ήτοι συνολικό ποσό 36.055,73 

ευρώ. 

Οι ως άνω διαφορές φόρου εισοδήματος καταλογίσθηκαν κατόπιν των διαπιστώσεων ελέγχου της από 

24/01/2020 έκθεσης μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 
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Ειδικότερα τα αποτελέσματα των υπό κρίση φορολογικών ετών προσαυξήθηκαν από τον έλεγχο ως εξής: 

  

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ 372.113,58 372.113,58 0,00 

ΠΛΕΟΝ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 752.909,25 752.909,25 0,00 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ 1.125.022,83 1.125.022,83 0,00 

ΠΛΕΟΝ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 0,00 374.208,80 374.208,80 

ΜΕΙΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ 0,00 0,00 0,00 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ 1.125.022,83 1.499.231,63 374.208,80 

  

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ -1.308.455,50 -1.308.455,50 0,00 

ΠΛΕΟΝ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 414.068,43 414.068,43 0,00 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ -894.387,07 -894.387,07 0,00 

ΜΕΙΟΝ :ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΗΚΕ ΣΕ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΛΟΓ.ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ 

494.046,00 494.046,00 0,00 

ΠΛΕΟΝ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 0,00 374.208,80 374.208,80 

ΜΕΙΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ 0,00 0,00 0,00 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ -1.388.433,07 -1.014.224,27 374.208,80 

  

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ 251.623,85 251.623,85 0,00 

ΠΛΕΟΝ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 471.278,36 471.278,36 0,00 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ 722.902,21 722.902,21 0,00 

ΠΛΕΟΝ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 0,00 374.208,80 374.208,80 

ΜΕΙΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ 1.388.433,07 1.014.224,27 -374.208,80 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ -665.530,86 82.886,74 748.417,60 

 
Οι λογιστικές διαφορές του ελέγχου για τα υπό κρίση φορολογικά έτη (ποσού 374.208,80 ευρώ για κάθε 
έτος) αφορούν στις αποσβέσεις του λογαριασμού 11.91.00.0099 « » οι οποίες δεν αναγνωρίσθηκαν από 
τον έλεγχο διότι από στοιχεία που τέθηκαν υπόψη στην ελεγκτική αρχή διαπιστώθηκε ότι ο εν λόγω 
λογαριασμός δεν αφορούσε σε κτίρια αλλά η χρέωση του προέρχονταν από μεταφορά του υπολοίπου του 
δοσοληπτικού λογαριασμού « » που είναι Διευθύνων Σύμβουλος και μέτοχος της προσφεύγουσας 
εταιρείας. 
 
Συγκεκριμένα στο με αριθμ /2020 Πληροφοριακό Δελτίο του ΣΔΟΕ αναφέρονταν ότι ο ως άνω λογαριασμός 
11.91.00.0099 « » την 31.12.2011 χρεώθηκε με το ποσό των 9.355.219,98 ευρώ με πίστωση του 
λογαριασμού 15.50.00.000 « » και επίσης με το ποσό των 2.068,50 ευρώ με πίστωση του λογαριασμού 
15.50.00.0013« ». Οι τελευταίοι λογαριασμοί (15.50) προέρχονται από την πίστωση του δοσοληπτικού 
λογαριασμού 15.09.00.0001 « ». 
 
Η προσφεύγουσα εταιρεία με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά να γίνει δεκτή η εν λόγω 
προσφυγή και να ακυρωθούν οι ως άνω προσβαλλόμενες πράξεις προβάλλοντας τους παρακάτω 
ισχυρισμούς: 
 
• εσφαλμένα ο έλεγχος δεν αναγνωρίζει τις αποσβέσεις στις οποίες έχει προβεί η προσφεύγουσα εταιρεία 
επειδή αμφισβητεί τις εγγραφές στον λογαριασμό 11.91.00.0099 και ειδικότερα την προέλευση των 
οικονομικών μεγεθών που εμφανίζονται στον εν λόγω λογαριασμό κατά την έναρξη της ελεγχόμενης 
περιόδου διότι δήθεν έπρεπε να προσκομισθούν σχετικά στοιχεία με την αφετηρία αυτού που ανάγεται σε 
χρήσεις μη ελεγχόμενες ως προς τις οποίες έχει υποπέσει σε παραγραφή το δικαίωμα του Δημοσίου προς 
επιβολή φόρου. Αφ' ης στιγμής έχει παραγραφεί το δικαίωμα του Δημοσίου προς επιβολή φόρου για τις 
χρήσεις έως και τις 31.12.2013 τα λογιστικά μεγέθη που απεικονίζονται στα βιβλία μιας επιχειρήσεως έχουν 
οριστικοποιηθεί και τυγχάνουν ανέλεγκτα ως προς την προέλευσή τους. Συνακόλουθα οι λογιστικές 
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εγγραφές ενάρξεως της πρώτης μη παραγεγραμμένης χρήσεως αντικρίζουν τις λογιστικές εγγραφές λήξεως 
της αμέσως προηγούμενης χρήσης και επομένως τυγχάνουν ανέλεγκτες ως προς την προέλευσή τους. 
 
• Εν προκειμένω η προσφεύγουσα εταιρεία έχει νομίμως υπαγάγει την περαίωση των διατάξεων του 
ν.3888/2010 τις χρήσεις 2007-2009 και επίσης έχει υποστεί τακτικό φορολογικό έλεγχο από το ΔΕΚ 
ΑΘΗΝΩΝ για τις χρήσεις 2010-2011 και την Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ για τις χρήσεις 2012-2013, τα 
αποτελέσματα του οποίου κατέστησαν οριστικά. Επομένως με τον πλέον επίσημο και πανηγυρικό τρόπο 
και με την πλέον αναλυτική καθολική και πλήρη ελεγκτική διαδικασία, ήτοι αυτή του τακτικού ελέγχου έχει 
επιβεβαιωθεί η νομιμότητα των λογιστικών εγγραφών της προσφεύγουσας και για την χρήση 2011 αλλά και 
οι με όμοιο τρόπο διενεργηθείσες αποσβέσεις για τις χρήσεις 2012 και 2013. 
 
• Δεν υφίσταται κανένα συμπληρωματικό στοιχείο το οποίο να νομιμοποιεί τον επανέλεγχο της χρήσεως 

2011 ή των λοιπών παρελθουσών προς της 31/12/2013 χρήσεων καθώς η επαλήθευση και ο έλεγχος των 

εγγραφών των λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ. τους οποίους τήρησε η επιχείρηση ανήκε στα βασικά και τακτικά 

μέσα του φορολογικού ελέγχου τα οποία όφειλε να ελέγξει η φορολογική αρχή έγκαιρα και επίκαιρα. 

 

• Δεδομένων των ανωτέρω μη νομίμως το ΣΔΟΕ αναζήτησε στοιχεία αναγόμενα σε χρήσεις 

παραγεγραμμένες καθώς ούτε νόμιμο δικαίωμα ελέγχου είχε ούτε υποχρέωση διαφυλάξεως και 

προσκομίσεως των εν λόγω στοιχείων υπήρχε. 

 

Επειδή στο άρθρο 23 του ν.4174/2013 ορίζεται: 

«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 18.1.1 της Λογιστικής Οδηγίας του ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.) ορίζεται: «Πάγια περιουσιακά 

στοιχεία είναι εκείνα τα στοιχεία (ενσώματα, βιολογικά ή άυλα - ιδιόκτητα ή μισθωμένα με χρηματοδοτική 

μίσθωση) τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο διαρκή για τους σκοπούς της οντότητας 

και αναμένεται να αποφέρουν οικονομικά οφέλη πέραν της μιας ετήσιας περιόδου.». 

 

Επειδή στο άρθρο 18 παρ.3 α του ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.) ορίζεται: 

«Η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή υπόκειται σε 

απόσβεση. Η απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιμο για τη χρήση για την οποία 

προορίζεται και υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή του.».  

 

Επειδή στο άρθρο 24 παρ.6 του ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) ορίζεται: 

« Η φορολογική απόσβεση ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου αρχίζει από τον επόμενο μήνα εντός του 

οποίου χρησιμοποιείται ή τίθεται σε υπηρεσία από τον φορολογούμενο κατ' αναλογία με τους συντελεστές 

της παραγράφου 4.». 

 

Επειδή στο άρθρο 65 του ν.4174/2013 (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 εν προκειμένω από τον διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστώθηκαν λογιστικές διαφορές για τα υπό κρίση 

φορολογικά έτη (ποσού 374.208,80 ευρώ για κάθε έτος) οι οποίες αφορούν στις αποσβέσεις του 

λογαριασμού 11.91.00.0099 « » οι οποίες δεν αναγνωρίσθηκαν από τον έλεγχο διότι από στοιχεία που 

τέθηκαν υπόψη στην ελεγκτική αρχή διαπιστώθηκε ότι ο εν λόγω λογαριασμός δεν αφορούσε σε κτίρια 

αλλά η χρέωση του προέρχονταν από μεταφορά του υπολοίπου του δοσοληπτικού λογαριασμού « » που 
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είναι Διευθύνων Σύμβουλος και μέτοχος της προσφεύγουσας εταιρείας. Συγκεκριμένα στο με αριθμ /2020 

Πληροφοριακό Δελτίο του ΣΔΟΕ αναφέρονταν ότι ο ως άνω λογαριασμός 11.91.00.0099 « » την 

31.12.2011 χρεώθηκε με το ποσό των 9.355.219,98 ευρώ με πίστωση του λογαριασμού 15.50.00.000 « » 

και επίσης με το ποσό των 2.068,50 ευρώ με πίστωση του λογαριασμού 15.50.00.0013 « ». Οι τελευταίοι 

λογαριασμοί (15.50) προέρχονται από την πίστωση του δοσοληπτικού λογαριασμού 15.09.00.0001 « ». 

 

Επειδή η προσφεύγουσα εταιρεία ισχυρίζεται ότι είναι εσφαλμένος και παράνομος ο έλεγχος του ΣΔΟΕ 

όπως επίσης και εσφαλμένο είναι και το πόρισμα του υπό κρίση ελέγχου, επικαλούμενη τις διατάξεις περί 

περαίωσης και περί παραγραφής. 

Ωστόσο οι συγκεκριμένες διατάξεις αλυσιτελώς προβάλλονται καθότι στον υπό κρίση έλεγχο δεν τίθεται 

θέμα καταλογισμού φόρου αλλά κρίθηκε το δικαίωμα έκπτωσης των αποσβέσεων που διενεργήθηκαν και 

αφορούν στον λογαριασμό 11.91.00.0099 « ». 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Κ.Φ.Ε. η φορολογική απόσβεση συσχετίζεται άμεσα με 

την χρήση ενός παγίου περιουσιακού στοιχείου. Συνεπώς σε κάθε έλεγχο όπως αναφέρεται και 

στην Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε Π0Λ1036/2017 και στην Απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ 

1124/2015 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡ.5 - 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ) για την εκπτωσιμότητα των αποσβέσεων πάγιου περιουσιακού 

στοιχείου από τα έσοδα κάθε φορολογικού έτους, κρίσιμο είναι και η χρησιμοποίησή του. Εν 

προκειμένω από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη στην ελεγκτική αρχή αμφισβητήθηκε η ύπαρξη 

του εν λόγω παγίου και κατά συνέπεια και η χρήση αυτού γεγονός που επηρεάζει άμεσα την κρίση 

περί δυνατότητας διενέργειας φορολογικών αποσβέσεων. 

 

Η προσφεύγουσα τόσο στον έλεγχο όσο και στο ενδικοφανές στάδιο ισχυρίσθηκε ότι δεν έχει υποχρέωση 

προσκόμισης στοιχείων για την απόκτηση του συγκεκριμένου παγίου καθώς τα στοιχεία αυτά ανάγονται σε 

χρήσεις παραγεγραμμένες. 

 

Ωστόσο εν προκειμένω, το καθοριστικό για την εκπτωσιμότητα των αποσβέσεων δεν είναι ο έλεγχος 

απόκτησης του παγίου αλλά η χρησιμοποίηση ή όχι του πάγιου εξοπλισμού ως πραγματικό 

γεγονός, η οποία ελέγχεται και εξετάζεται κάθε φορά χωρίς να περιορίζεται από τις διατάξεις περί 

περαίωσης και παραγραφής ως ισχυρίζεται η προσφεύγουσα εταιρεία. 

 

Επειδή οι διαπιστώσεις ελέγχου όπως αυτές καταγράφονται στην της από 24/01/2020 έκθεσης ελέγχου του 

Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. κρίνονται βάσιμες εμπεριστατωμένες και πλήρως αιτιολογημένες. 

 

Αποφασίζουμε  

 

Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 10/07/2020 και αριθμό πρωτοκόλλου .... ενδικοφανούς 

προσφυγής της εταιρείας « », και διακριτικό τίτλο « », ΑΦΜ και την επικύρωση των παρακάτω οριστικών 

πράξεων του Προϊσταμένου του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ): 

 

α) της υπ' αριθμ /2020 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού 

έτους 01.01.2015-31.12.2015, 

 

β) της υπ' αριθμ /2020 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού 

έτους 01.01.206-31.12.2016, 

 

γ) της υπ' αριθμ /2020 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού 

έτους 01.01.2017-31.12.2017, 

 

Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεου - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση: 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 

  

  
ΔΗΛΩΣΗΣ 

(1) 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

(2) 

ΔΕΔ  

(3) 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

(3)- (1) 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ 
1.125.022,8

3 
1.499.231,63 1.499.231,63 374.208,80 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ       0,00 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ 325.898,05 434.418,60 434.418,60 108.520,55 

ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 207,35 207,35 207,35 0,00 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 41,47 41,47 41,47 0,00 

ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 58 ΤΟΥ Ν.4174/2013 0,00 27.130,14 27.130,14 27.130,14 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 328.946,87 464.597,56 464.597,56 135.650,69 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 

  

  
ΔΗΛΩΣΗΣ  

(1) 

ΕΛΕΓΧΟΥ  

(2) 

ΔΕΔ  

(3) 

ΔΙΑΦΟΡΑ  

(3)-(1) 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ         

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ -1.388.433,07 -1.014.224,27 -1.014.224,27 374.208,80 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ -369,73 -369,73 -369,73 0,00 

ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 155,40 155,40 155,40 0,00 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 31,08 31,08 31,08 0,00 

ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 58 ΤΟΥ Ν.4174/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 2.616,75 2.616,75 2.616,75 0,00 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 

  

  
ΔΗΛΩΣΗΣ 

(1) 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

(2) 

ΔΕΔ 

(3) 

ΔΙΑΦΟΡΑ 

(3)-(1) 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ 0,00 82.886,74 82.886,74 82.886,74 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ -665.530,86 0,00 0,00 665.530,86 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ/ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ -82,87 23.954,28 23.954,28 24.037,15 

ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 367,20 367,20 367,20 0,00 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 73,44 73,44 73,44 0,00 

ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ 2.800,00 2.800,00 2.800,00 0,00 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΡΘΡΟΥ 58 ΤΟΥ Ν.4174/2013 0,00 12.018,58 12.018,58 12.018,58 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 3.157,77 39.213,50 39.213,50 36.055,73 

 

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία στην υπόχρεο. 

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΕΛΠΙΔΑ ΝΙΝΟΥ 

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 Θ 1191/2020 

Έμμεσος προσδιορισμός φόρου άρθρου 28 ΚΦΕ λόγω μεταβολών στο μικτό περιθώριο 
κέρδους 
 

Θεσσαλονίκη, 23/07/2020 
 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 
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 Π0Λ.1064/12.04.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β' 1440/27.04.2017). 
 
2. Την Π0Λ.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. Την Ε.2043/06.04.2020 Εγκύκλιο του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., η οποία εκδόθηκε σε εκτέλεση 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. 
 
5. Την Α.1122/29.05.2020 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., με την 
οποία αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου έκτου της 
από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75) ως προς την εξέταση της ενδικοφανούς 
προσφυγής του άρθρου 63 του ν. 4174/2013. 
 
6. Την από 24/01/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της επιχείρησης με την 
επωνυμία « O.E.» με ΑΦΜ: , κατά των κατωτέρω πράξεων 
του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 
α) της υπ' αριθ /....12.2019 πράξης επιβολής προστίμου άρθρου 54 ν.4174/2013 για το φορολογικό έτος 
2016, 
β) της υπ' αριθ /....12.2019 πράξης επιβολής προστίμου άρθρου 58Α ν.4174/2013 για το φορολογικό έτος 
2016, 
γ) της υπ' αριθ /....12.2019 πράξης επιβολής προστίμου άρθρου 58Α ν.4174/2013 για το φορολογικό έτος 
2017, 
δ) της υπ' αριθ /....12.2019 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για το 
φορολογικό έτος 2016, 
ε) της υπ' αριθ /....12.2019 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για το 
φορολογικό έτος 2017, 
στ) της υπ' αριθ /....12.2019 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ για το φορολογικό έτος 
2016, 
ζ) της υπ' αριθ. 53/1713/27.12.2019 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ για το φορολογικό 
έτος 2017, και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα. 
 
7. Την υπ' αριθ /....12.2019 πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 54 του ν. 4174/2013 για το φορολογικό 
έτος 2016, τις υπ' αριθ /....12.2019 και /....12.2019 πράξεις επιβολής προστίμου άρθρου 58Ατου  ν. 
4174/2013 για τα φορολογικά έτη 2016 και 2017 αντίστοιχα, τις υπ' αριθ. /....12.2019 και /....12.2019 
οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τα φορολογικά έτη 2016 και 2017 
αντίστοιχα, και τις υπ' αριθ /....12.2019 και 53/1713/27.12.2019 οριστικές πράξεις διορθωτικού 
προσδιορισμού ΦΠΑ για τα φορολογικά έτη 2016 και 2017 αντίστοιχα, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Δ' 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, των οποίων ζητείται η ακύρωση. 
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8. Τις απόψεις του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 
 
9. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α8 - Επανεξέτασης, όπως αποτυπώνεται στο 
σχέδιο της απόφασης. 
 
Επί της από 24/01/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της επιχείρησης με την 
επωνυμία « O.E.» 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 /.... 12.2019 πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 54 του ν. 4174/2013 του Προϊσταμένου 
της Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα, για το φορολογικό έτος 2016, πρόστιμο 
ποσού 500,00€, κατόπιν έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης (Α.Λ.Π.) με χρήση του με αριθ. μητρώου 
ΕΡΚ φορολογικού μηχανισμού ο οποίος δεν πληρούσε τις οριζόμενες από την ΠΟΛ.1220/2012 Α.Υ.Ο. 
τεχνικές προδιαγραφές, λόγω μη δημιουργίας των αρχείων e.txt και s.txt, που επισύρει την επιβολή του 
προβλεπόμενου από την περ. ια' της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 σε συνδυασμό με την περ. 
στ' της παρ. 2 του ίδιου άρθρου προστίμου ποσού 500,00€. 
 
Με την υπ' αριθ /....12.2019 πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 58Α του  ν. 4174/2013 του Προϊσταμένου 
της Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα, για το φορολογικό έτος 2016, πρόστιμο 
ποσού 13.549,72€, λόγω μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου εσόδου ή έκδοσης ανακριβούς φορολογικού 
στοιχείου, συνολικής καθαρής αποκρυβείσας αξίας 115.895,93€ πλέον ΦΠΑ 27.099,45€, κατά παράβαση 
των διατάξεων των άρθρων 1, 5, 12 και 13 του ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.), που επισύρει την κύρωση της παρ. 1 
του άρθρου 58Α του ν.4174/2013, ήτοι 27.099,45€ x 50%. 
 
Με την υπ' αριθ /....12.2019 πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 58Α του  ν. 4174/2013 του Προϊσταμένου 
της Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα, για το φορολογικό έτος 2017, πρόστιμο 
ποσού 15.646,40€, λόγω μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου εσόδου ή έκδοσης ανακριβούς φορολογικού 
στοιχείου, συνολικής καθαρής αποκρυβείσας αξίας 131.359,93€ πλέον ΦΠΑ 31.292,80€, κατά παράβαση 
των διατάξεων των άρθρων 1, 5, 12 και 13 του ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.), που επισύρει την κύρωση της παρ. 1 
του άρθρου 58Α του ν. 4174/2013, ήτοι 31.292,80€ x 50%. 
 
Με την υπ' αριθ /....12.2019 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του 
Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για το φορολογικό έτος 2016, μειώθηκαν οι ζημίες χρήσης 
από 259.961,78€ σε 123.971,83€, ήτοι κατά το ποσό των 135.989,95€, λόγω διαπίστωσης α) 
αποκρυβείσας ύλης ποσού 115.895,93€ κατόπιν επαναπροσδιορισμού των ακαθαρίστων εσόδων με 
εφαρμογή έμμεσων τεχνικών ελέγχου άρθρου 27 του ν. 4174/2013 και β) λογιστικών διαφορών (μη 
εκπιπτόμενων δαπανών και συγκεκριμένα αποσβέσεων) ποσού 20.094,02€, με το αιτιολογικό ότι δεν 
πληρούνται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 22 ν.4172/2013 προϋποθέσεις. 
 
Με την υπ' αριθ /....12.2019 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του 
Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για το φορολογικό έτος 2017, μειώθηκαν οι ζημίες χρήσης 
από 336.896,68€ σε 48.339,82€, ήτοι κατά το ποσό των 288.556,86€, λόγω διαπίστωσης α) αποκρυβείσας 
ύλης ποσού 131.359,75€ κατόπιν επαναπροσδιορισμού των ακαθαρίστων εσόδων με εφαρμογή έμμεσων 
τεχνικών ελέγχου άρθρου 27 του  ν. 4174/2013, β) μη αναγνώρισης ζημιάς προηγούμενων χρήσεων ποσού 
135.989,95€ και γ) λογιστικών διαφορών (μη εκπιπτόμενων δαπανών και συγκεκριμένα δαπανών 
μισθοδοσίας και αποσβέσεων) ποσού 21.207,16€, με το αιτιολογικό ότι δεν πληρούνται οι προβλεπόμενες 
από το άρθρο 22 ν.4172/2013 προϋποθέσεις. 
 
Με την υπ' αριθ /....12.2019 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. του Προϊσταμένου της 
Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, εξαλείφθηκε το βάσει δήλωσης πιστωτικό υπόλοιπο για έκπτωση ποσού 
121,67€ και επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα, για το φορολογικό έτος 2016, κύριος φόρος ποσού 
26.977,78€, λόγω μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου εσόδου ή έκδοσης ανακριβούς φορολογικού 
στοιχείου, συνολικής καθαρής αποκρυβείσας αξίας 115.895,93€ πλέον ΦΠΑ 27.099,45€. 
 
Με την υπ' αριθ. 53/1713/27.12.2019 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. του 
Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα, για το φορολογικό έτος 
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2017, κύριος φόρος ποσού 30.795,89€, λόγω α) μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου εσόδου ή έκδοσης 
ανακριβούς φορολογικού στοιχείου, συνολικής καθαρής αποκρυβείσας αξίας 131.359,93€ πλέον ΦΠΑ 
31.292,80€, β) εξάλειψης του πιστωτικού υπολοίπου προηγούμενης περιόδου ποσού 121,67€ και γ) 
μείωσης των αφαιρούμενων ποσών από το φόρο εισροών κατόπιν αναπροσδιορισμού του εκπιπτόμενου 
φόρου (άρθρο 31 ν.2859/2000) κατά το ποσό των 618,58€. 
 
Οι ανωτέρω πράξεις εδράζονται επί των από 27/12/2019 εκθέσεων Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013), φορολογίας 
εισοδήματος (ν.4172/2013) και Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) της Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, κατόπιν ελέγχου που 
διενεργήθηκε σε εκτέλεση της υπ' αριθ /2019 εντολής του Προϊσταμένου της. 
 
Η προσφεύγουσα εταιρία, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά να γίνει αυτή δεκτή και να 
ακυρωθούν ή άλλως να μεταρρυθμιστούν οι προαναφερθείσες πράξεις, προβάλλοντας τους ακόλουθους 
ισχυρισμούς: 
 
1. Νόμω και ουσία αβάσιμες, αόριστες και αναιτιολόγητες οι προσβαλλόμενες πράξεις. Μη συνδρομή των 
προϋποθέσεων του άρθρου 28 του ν.4172/2013. Παραβίαση του άρθρου 11 της Α.1293/2019. Πλημμελής 
και αναιτιολόγητη η κρίση της φορολογικής αρχής. Παραβίαση άρθρου 27 ν.4174/2013 λόγω μη έκδοσης 
της προβλεπόμενης απόφασης για τις εφαρμοσθείσες έμμεσες τεχνικές ελέγχου. Μη νόμιμη η εφαρμογή 
έμμεσων τεχνικών ελέγχου στο Φ.Π.Α.. Αβάσιμη η κρίση του ελέγχου ως προς τις υποτιθέμενες αποκλίσεις 
στα ποτήρια και στο γάλα. 
 
2. Παραβίαση των αρχών της αναλογικότητας, της φοροδοτικής ικανότητας και της χρηστής διοίκησης. 
 
Επειδή, με το άρθρο 21 παρ. 1 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι: «Ως κέρδος από επιχειρηματική 
δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση 
των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Στα 
έσοδα από τις επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται και τα έσοδα από την πώληση των στοιχείων 
του ενεργητικού της επιχείρησης, καθώς και το προϊόν της εκκαθάρισής της, όπως αυτά προκύπτουν στη 
διάρκεια του φορολογικού έτους...». 
 
Επειδή, με το άρθρο 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». 
 
Επειδή, με το άρθρο 23 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι: «Οι ακόλουθες δαπάνες δεν εκπίπτουν:. ιδ) Οι 
δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του 
άρθρου 12 του ν. 4172/2013 , εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση 
ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.». 
 
Επειδή, με το άρθρο 24 του ν. 4172/2013 ορίζεται ότι: «1. Κατά τον προσδιορισμό των κερδών από 
επιχειρηματική δραστηριότητα, οι φορολογικές αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού εκπίπτουν από: 
α) τον κύριο των παγίων στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης σε όλες τις περιπτώσεις εκτός της 
περίπτωσης β',..». 
 
Επειδή, με το άρθρο 28 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι: «1. Το εισόδημα των φυσικών και νομικών 
προσώπων και νομικών οντοτήτων που ασκούν ή προκύπτει ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα 
μπορεί να προσδιορίζεται με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή με έμμεσες μεθόδους ελέγχου κατά τις 
ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν τα 
λογιστικά αρχεία δεν τηρούνται ή οι οικονομικές καταστάσεις δεν συντάσσονται σύμφωνα με τον νόμο για 
τα λογιστικά πρότυπα, ή β) όταν τα φορολογικά στοιχεία ή τα λοιπά προβλεπόμενα σχετικά δικαιολογητικά 
δεν συντάσσονται σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ή γ) όταν τα λογιστικά αρχεία ή 
φορολογικά στοιχεία δεν προσκομίζονται στη Φορολογική Διοίκηση μετά από σχετική πρόσκληση.». 
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Επειδή, με το άρθρο 27 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «1. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να προβαίνει σε 
εκτιμώμενο, διορθωτικό ή προληπτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης και με την εφαρμογή μιας ή 
περισσοτέρων από τις κατωτέρω τεχνικές ελέγχου: α) της αρχής των αναλογιών, β) της ανάλυσης 
ρευστότητας του φορολογούμενου, γ) της καθαρής θέσης του φορολογούμενου, δ) της σχέσης της τιμής 
πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών και ε) του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των 
δαπανών σε μετρητά. Με τις ως άνω τεχνικές μπορούν να προσδιορίζονται τα φορολογητέα εισοδήματα 
των φορολογουμένων, τα ακαθάριστα έσοδα, οι εκροές και τα φορολογητέα κέρδη των υπόχρεων βάσει 
των γενικά παραδεκτών αρχών και τεχνικών της ελεγκτικής. 2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
καθορίζονται το ειδικότερο περιεχόμενο τεχνικών ελέγχου της παραγράφου 1, ο τρόπος εφαρμογής τους 
και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου». 
 
Επειδή, με την Α.1008/2020 (ΦΕΚ Β' 88/27.01.2020) Απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. καθορίστηκε το 
περιεχόμενο και ο τρόπος εφαρμογής των μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης των 
περιπτώσεων α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 4174/2013 για τον διορθωτικό 
προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης φυσικών ή νομικών προσώπων ή κάθε είδους νομικής οντότητας 
που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και ορίζεται ότι: «Άρθρο 1 Αντικείμενο μεθόδων έμμεσου 
προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης των περιπτώσεων α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του 
ν. 4174/2013. Αντικείμενο των τεχνικών ελέγχου των περιπτώσεων α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 
27 ν. 4174/2013, είναι ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης, μέσω μεθοδολογίας εξεύρεσης 
αξιόπιστων αναλογιών ή σχέσεων, προκειμένου να εκδοθεί πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, σε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα. Ως 
αξιόπιστη αναλογία ή σχέση, θεωρείται το ποσοστό ή ο δείκτης ή η αναλογική σχέση, που είναι κατάλληλη, 
βάσει των γενικά παραδεκτών αρχών και τεχνικών της ελεγκτικής, λαμβανομένων υπόψη των δεδομένων 
και του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης, για τον προσδιορισμό των εσόδων από επιχειρηματική 
δραστηριότητα, του κόστους πωληθέντων, του μικτού και του καθαρού κέρδους. Τα στοιχεία για τον 
υπολογισμό των αναλογιών ή σχέσεων λαμβάνονται από τα δεδομένα του ελεγχόμενου προσώπου καθώς 
και από τρίτες πηγές. Άρθρο 2 Περιεχόμενο των μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού φορολογητέας ύλης των 
περιπτώσεων α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 4174/2013. 2.1 Η μέθοδος της αρχής των 
αναλογιών. Με την μέθοδο αυτή προσδιορίζονται τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, οι εκροές 
και τα φορολογητέα κέρδη του ελεγχόμενου προσώπου βάσει αναλογιών και ιδίως, του περιθωρίου μικτού 
κέρδους. Κατόπιν επαλήθευσης του κόστους πωληθέντων/παρεχόμενων υπηρεσιών και ανάλυσης 
στοιχείων και πληροφοριών από το ελεγχόμενο πρόσωπο ή και από τρίτες πηγές, προσδιορίζεται με 
αξιόπιστο τρόπο το πραγματικό περιθώριο μικτού κέρδους, το οποίο εφαρμοζόμενο στο κόστος 
πωληθέντων/παρεχόμενων υπηρεσιών, οδηγεί στον προσδιορισμό των εσόδων από επιχειρηματική 
δραστηριότητα του ελεγχόμενου προσώπου. Η υπόψη μέθοδος εφαρμόζεται ιδίως σε επιχειρήσεις των 
οποίων το απόθεμα είναι ελεγχόμενο ή μπορεί να προσδιοριστεί με αξιόπιστο τρόπο ή οι αγορές μπορούν 
εύκολα να κατανέμονται σε ομάδες με το ίδιο ή παρόμοιο ποσοστό περιθωρίου κέρδους. Ο προσδιορισμός 
των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα με την χρήση της αρχής των αναλογιών δύναται να γίνει 
και με την χρήση άλλων αναλογικών σχέσεων, εκτός του περιθωρίου μικτού κέρδους, υπό την προϋπόθεση 
ότι οι σχετικές αναλογίες προκύπτουν με αξιόπιστο τρόπο. Περαιτέρω, η μέθοδος της αρχής των 
αναλογιών, εκτός του προσδιορισμού των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα, δύναται να 
εφαρμοσθεί και για τον προσδιορισμό των εκροών και των φορολογητέων κερδών των ελεγχόμενων 
προσώπων, με τη χρήση αξιόπιστων, για τον προσδιορισμό των εκροών και φορολογητέων κερδών, 
αναλογιών. 
 
2.2 Η μέθοδος σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών. Με την μέθοδο αυτή 
προσδιορίζονται τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα αξιοποιώντας τη σχέση της τιμής πώλησης 
προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών. Επί του συνολικού όγκου του κύκλου εργασιών, ο οποίος 
προσδιορίζεται είτε από τα λογιστικά αρχεία του ελεγχόμενου προσώπου είτε από τρίτες πηγές, 
εφαρμόζεται η τιμή πώλησης ανά μονάδα προϊόντος/υπηρεσίας προκειμένου να προσδιοριστούν τα έσοδα 
από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο συνολικός όγκος του κύκλου εργασιών δύναται να προσδιορισθεί 
κατόπιν εύρεσης σχέσεων μεταξύ των εισροών (προϊόντων και υπηρεσιών) που απαιτούνται ανά μονάδα 
παραγόμενου προϊόντος/ παρεχόμενης υπηρεσίας του ελεγχόμενου προσώπου. Η μέθοδος της τιμής 
πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών εφαρμόζεται ιδίως για τον προσδιορισμό της 
πραγματικής φορολογικής υποχρέωσης όταν: α) δύναται να προσδιορισθούν οι εισροές που αναλώνονται 
ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος/παρεχόμενης υπηρεσίας και είναι γνωστή η τιμή πώλησης ανά 
μονάδα παραγόμενου προϊόντος/παρεχόμενης υπηρεσίας. β) το ελεγχόμενο πρόσωπο έχει περιορισμένα 
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είδη προϊόντων ή παρεχόμενων υπηρεσιών, με σχετικά σταθερές τιμές πώλησης/αμοιβές σε όλη τη 
φορολογική περίοδο. 
 
Άρθρο 3 Υπαγόμενοι πεδίο εφαρμογής. 
Στον τρόπο και στη διαδικασία ελέγχου που ορίζεται με την απόφαση αυτή, μπορούν να υπαχθούν οι 
υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που ασκούν 
ή προκύπτει ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 
4172/2013, για φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2014 και μετά. Η εφαρμογή των μεθόδων έμμεσου 
προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης της παρούσας απόφασης τεκμηριώνεται επαρκώς στην οικεία 
έκθεση ελέγχου με ρητή αναφορά στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4172/2013. 
 
Άρθρο 4 Εφαρμογή και επιλογή τεχνικής ελέγχου. 
Για τις υποθέσεις του άρθρου 3 της παρούσας, δύναται να εφαρμόζονται, σε οποιοδήποτε στάδιο 
διενέργειας του ελέγχου, οι τεχνικές έλεγχου, που ορίζονται με την παρούσα απόφαση, οι οποίες 
επιλέγονται κατόπιν έγκρισης του Προϊσταμένου της Δ.Ο. Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου. Άρθρο 5 Ενέργειες 
της Φορολογικής Διοίκησης. 
Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να συγκεντρώνει πληροφορίες από τον φορολογούμενο και από τρίτους 
κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4174/2013, ενώ περαιτέρω αξιοποιεί στοιχεία και πληροφορίες που 
διαθέτει για τον φορολογούμενο. Τα ανωτέρω καθώς κάθε άλλη σχετική πληροφορία που δύναται να 
συλλεχθεί κατά τον έλεγχο, σε συνδυασμό με τη φύση, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και άλλους συναφείς 
παράγοντες του εκάστοτε είδους και μορφής της επιχείρησης λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των 
οριζομένων στην παρούσα. 
 
Άρθρο 6 Προσδιορισμός εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα / εκροών / φορολογητέων κερδών 
στην περίπτωση εφαρμογής μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού. 
Τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα / εκροές / φορολογητέα κέρδη που προσδιορίζονται με τις 
προαναφερθείσες μεθόδους έμμεσου προσδιορισμού, εφόσον είναι μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα 
δηλωθέντα, συνιστούν τα τελικά έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα / εκροές / φορολογητέα κέρδη. 
Εφόσον τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα του ελεγχόμενου προσώπου προσδιορίζονται με τις 
έμμεσες μεθόδους της παρούσας, τότε, ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα για κάθε φορολογικό 
έτος θεωρείται το σύνολο των προσδιορισθέντων με τις έμμεσες μεθόδους της παρούσας εσόδων από 
επιχειρηματική δραστηριότητα μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των 
προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4172/2013. Άρθρο 7 Έλεγχος 
λοιπών φορολογικών αντικειμένων στην περίπτωση εφαρμογής μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού. 
 
Εφόσον με τις έμμεσες μεθόδους της παρούσας προσδιορίζονται τα έσοδα από επιχειρηματική 
δραστηριότητα του ελεγχόμενου προσώπου, τα έσοδα αυτά, λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό 
των φόρων, τελών και εισφορών στις λοιπές φορολογίες. Ο προσδιορισμός των φόρων, τελών και 
εισφορών στις λοιπές φορολογίες πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για κάθε 
φορολογία». 
 
Επειδή, με την Ε.2015/2020 εγκύκλιο παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 28 ν. 
4172/2013 και αναφέρονται τα ακόλουθα: «1. Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4172/2013, καθορίζεται 
έμμεσος τρόπος προσδιορισμού του εισοδήματος των φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών 
οντοτήτων στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό. Ο τρόπος προσδιορισμού του εισοδήματος 
φυσικών και νομικών προσώπων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4172/2013, συνίσταται στη χρήση κάθε 
διαθέσιμου στοιχείου καθώς και στην εφαρμογή των προβλεπόμενων στο άρθρο 27 του ν.4174/2013 
(Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης. 
Σημειώνεται ότι όταν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 28 ν. 4172/2013, το εισόδημα των 
φυσικών προσώπων καθώς και των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων προσδιορίζεται κατ' 
εφαρμογή των λοιπών διατάξεων του ν. 4172/2013. 2. Στα διαθέσιμα στοιχεία, για τον προσδιορισμό του 
εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4172/2013, συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά, 
στοιχεία και πληροφορίες που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση για την έκταση της συναλλακτικής δράσης 
και τις συνθήκες λειτουργίας του νομικού προσώπου/νομικής οντότητας ή του φυσικού προσώπου που 
ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα. Τέτοια στοιχεία μπορούν να είναι οι αγορές, οι πωλήσεις και το μικτό 
κέρδος που εμφανίζει το πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, το ύψος των αμοιβών που 
εισπράττονται κατά περίπτωση, η πελατεία, το μικτό κέρδος που προκύπτει από ομοειδείς επιχειρηματικές 
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ή επαγγελματικές δραστηριότητες, οι οποίες προσδιορίζονται με βάση ιδίως το χρόνο, τον τρόπο, τον τόπο 
και τα μέσα άσκησης της δραστηριότητας, καθώς και την ειδικότητα και τον επιστημονικό τίτλο κατά 
περίπτωση, το απασχολούμενο προσωπικό, το ύψος των κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί, καθώς και των 
ίδιων κεφαλαίων κίνησης, το ποσό των δανείων και των πιστώσεων, το ποσό των εξόδων παραγωγής και 
διάθεσης των εμπορευμάτων, των εξόδων διαχείρισης, κάθε επιχειρηματική δαπάνη και γενικά κάθε άλλο 
στοιχείο που προσδιορίζει την επιχειρηματική δραστηριότητα αυτών. Ακόμα, διαθέσιμα στοιχεία θεωρούνται 
τα στοιχεία και πληροφορίες που μπορούν να αντληθούν από τρίτες πηγές, τα οποία αφορούν τον 
φορολογούμενο. 3. Επίσης, ο προσδιορισμός του εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4172/2013 
μπορεί να διενεργηθεί βάσει των προβλεπόμενων στο άρθρο 27 του ν. 4174/2013 μεθόδων έμμεσου 
προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης. Ειδικότερα, για την εφαρμογή των τεχνικών ελέγχου της ανάλυσης 
ρευστότητας του φορολογούμενου (περ. β' της παρ.1 του άρθρου 27 του ν. 4174/2013), της καθαρής θέσης 
του φορολογούμενου (περ. γ' της παρ.1 του άρθρου 27 του ν. 4174/2013) και του ύψους των τραπεζικών 
καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά (περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4174/2013) ισχύουν τα 
οριζόμενα στην ΠΟΛ.1050/2014 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει. 4. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4172/2013, το εισόδημα των φυσικών και 
νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που ασκούν ή προκύπτει ότι ασκούν επιχειρηματική 
δραστηριότητα μπορεί να προσδιορίζεται με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή με έμμεσες μεθόδους ελέγχου 
στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν τα λογιστικά αρχεία δεν τηρούνται ή οι οικονομικές καταστάσεις δεν 
συντάσσονται σύμφωνα με τον νόμο για τα λογιστικά πρότυπα, ή β) όταν τα φορολογικά στοιχεία ή τα 
λοιπά προβλεπόμενα σχετικά δικαιολογητικά δεν συντάσσονται σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής 
Διαδικασίας, ή γ) όταν τα λογιστικά αρχεία ή φορολογικά στοιχεία δεν προσκομίζονται στη Φορολογική 
Διοίκηση μετά από σχετική πρόσκληση. Η προϋπόθεση της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 
4172/2013 αναφέρεται στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες η τήρηση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων 
και στοιχείων) ή η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τον νόμο για τα λογιστικά πρότυπα 
γίνεται με τέτοιο τρόπο που καθιστά αδύνατη τη διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων ή καθιστά μη 
αξιόπιστο το λογιστικό σύστημα. Ενδεικτικά, η διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων θεωρείται ότι δεν είναι 
δυνατή ή το λογιστικό σύστημα θεωρείται ως μη αξιόπιστο όταν: - Δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα βιβλία ή 
τηρούνται βιβλία κατώτερης κατηγορίας από την προβλεπόμενη. - Δεν διαφυλάσσονται τα λογιστικά αρχεία 
(βιβλία και στοιχεία), οι ΦΗΜ, οι φορολογικές μνήμες και τα αρχεία των Φ.Η.Μ. - Η οντότητα παραβιάζει ή 
παραποιεί ή επεμβαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών 
μηχανισμών (Φ.Η.Μ.). - Από το τηρούμενο λογιστικό σύστημα δεν παρέχονται ευχερώς και αναλυτικά και 
σε σύνοψη, όλα τα δεδομένα και οι πληροφορίες που απαιτούνται για να καθίσταται ευχερής η διενέργεια 
συμφωνιών και επαληθεύσεων κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση, η 
αδυναμία διενέργειας ελεγκτικών επαληθεύσεων ή η μη αξιοπιστία του λογιστικού συστήματος αποτελεί 
θέμα πραγματικό, για το οποίο απαιτείται επαρκής τεκμηρίωση στην σχετική έκθεση ελέγχου, ώστε να 
αιτιολογείται ο προσδιορισμός του εισοδήματος με κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή με τη χρήση των έμμεσων 
μεθόδων ελέγχου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του ν. 4172/2013. Η προϋπόθεση της περ. β' της παρ. 1 
του άρθρου 28 του ν .4172/2013 αναφέρεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνονται παραβάσεις 
ή παρατυπίες που αφορούν τα φορολογικά στοιχεία ή δικαιολογητικά έγγραφα που επέχουν θέση 
φορολογικού στοιχείου. Ειδικότερα στις περιπτώσεις αυτές εντάσσεται η μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση 
φορολογικών στοιχείων, η λήψη ανακριβών φορολογικών στοιχείων, η έκδοση εικονικών ή πλαστών 
φορολογικών στοιχείων, η λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων καθώς και η νόθευση φορολογικών 
στοιχείων. Η προϋπόθεση της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4172/2013 αναφέρεται στις 
περιπτώσεις όπου κατόπιν επίδοσης πρόσκλησης στον φορολογούμενο, δεν προσκομίζονται τα λογιστικά 
αρχεία (βιβλία και στοιχεία). Η πλήρωση της προϋπόθεσης αυτής θα επαναπροσδιοριστεί μετά την 
εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων. 5. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4172/2013 , το 
εισόδημα φυσικών προσώπων, ανεξαρτήτως αν προέρχεται από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, 
μπορεί επίσης να προσδιορίζεται με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή έμμεσες μεθόδους ελέγχου σύμφωνα 
με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όταν το ποσό του δηλούμενου εισοδήματος 
δεν επαρκεί για την κάλυψη των προσωπικών δαπανών διαβίωσης ή σε περίπτωση που υπάρχει 
προσαύξηση περιουσίας η οποία δεν καλύπτεται από το δηλούμενο εισόδημα. Διευκρινίζεται ότι ο 
προσδιορισμός του εισοδήματος των φυσικών προσώπων που ασκούν ή προκύπτει ότι ασκούν 
επιχειρηματική δραστηριότητα δύναται να γίνει με τη χρήση οποιασδήποτε από τις έμμεσες τεχνικές που 
προβλέπονται στο άρθρο 27 του ν. 4174/2013, υπό την πλήρωση των προϋποθέσεων είτε της παρ. 1, είτε 
της παρ.2 του άρθρου 28 του ν. 4172/2013. Υπενθυμίζεται ότι για φορολογικά έτη που ξεκινούν από την 
01.01.2014, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν.4172/2013 και του άρθρου 39 του ν. 
4174/2013 , κάθε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από παράνομη ή αδικαιολόγητη ή άγνωστη 
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πηγή ή αιτία θεωρείται κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα, εκτός εάν ο φορολογούμενος αποδείξει 
την πραγματική πηγή αυτής, καθώς επίσης και ότι αυτή είτε έχει υπαχθεί σε νόμιμη φορολογία είτε 
απαλλάσσεται από το φόρο σύμφωνα με ειδικές διατάξεις. 6. Περαιτέρω, επισημαίνονται τα εξής: Α. Οι 
διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4172/2013 εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό του εισοδήματος για έτη 
που ξεκινούν από την 01.01.2014 και εντεύθεν. Β. Η εφαρμογή κάθε διαθέσιμου στοιχείου ή των μεθόδων 
έμμεσου προσδιορισμού φορολογητέας ύλης εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε στάδιο του ελέγχου διαπιστωθεί 
η πλήρωση των προϋποθέσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του ν. 4172/2013. Γ. Στοιχεία που διαθέτει 
η Φορολογική Διοίκηση ή μπορούν να αντληθούν από τρίτες πηγές για τον φορολογούμενο δύναται να 
χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά με στοιχεία από ομοειδείς επιχειρηματικές ή επαγγελματικές 
δραστηριότητες, εφόσον το φορολογητέο εισόδημα προσδιορίζεται με τη χρήση κάθε διαθέσιμου στοιχείου 
ή με τις έμμεσες μεθόδους προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης». 
 
Επειδή, με την Ε.2016/2020 εγκύκλιο παρασχέθηκαν οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων 
των περιπτώσεων α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 4174/2013 περί των μεθόδων της 
αρχής των αναλογιών και της σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο του κύκλου εργασιών. 
 
Επειδή, με την Α.1293/2019 (ΦΕΚ Β' 3085/31.07.2019) Απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. καθορίστηκε το 
πρόγραμμα ελέγχου προσώπων που τηρούν απλογραφικά βιβλία, για φορολογικά έτη που αρχίζουν από 
την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. Ειδικότερα, με το άρθρο 11 ορίζεται ότι ελέγχεται η πλήρωση των 
προϋποθέσεων που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4172/2013 και σε περίπτωση που 
συντρέχουν οι ως άνω προϋποθέσεις, το εισόδημα δύναται να προσδιοριστεί με βάση κάθε διαθέσιμο 
στοιχείο ή με τις προβλεπόμενες, στο άρθρο 27 του ν. 4174/2013, έμμεσες μεθόδους ελέγχου. 
 
Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα διαλαμβανόμενα στις από 27/12/2019 εκθέσεις Κ.Φ.Δ. (ν. 
4174/2013), φορολογίας εισοδήματος (ν. 4172/2013) και Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) της Δ.Ο.Υ. Δ' 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε βάσει της Α.1293/2019 και συγκεκριμένα κατά την 
ελεγκτική επαλήθευση του άρθρου 3 παρ. 10 διαπιστώθηκε ότι ο με αριθ. μητρώου ΕΡΚ φορολογικός 
μηχανισμός, κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2016 - 20/07/2017, δεν παρήγαγε τα αρχεία e.txt και s.txt, ως 
οι τεχνικές προδιαγραφές της ΠΟΛ.1220/2012 Α.Υ.Ο. ορίζουν. Το γεγονός αυτός δεν εμπόδισε τον έλεγχο 
να προβεί σε ελεγκτικές επαληθεύσεις. Επιπροσθέτως, από τον υπό κρίση έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στην 
προσφεύγουσα καταλογίστηκαν από προγενέστερους ελέγχους παραβάσεις μη έκδοσης φορολογικών 
στοιχείων εσόδου, στις 19/05/2017 και 25/06/2017, για πλήθος πέντε (-5-) αποδείξεων λιανικής πώλησης 
έκαστης, συνολικής αξίας 20,00€ και 14,00€ αντιστοίχως. Εκτός των ανωτέρω, από τις ελεγκτικές 
επαληθεύσεις του άρθρου 10 της προαναφερθείσας απόφασης διαπιστώθηκε η έκπτωση δαπανών 
μισθοδοσίας κατά το φορολογικό έτος 2017, συνολικού ποσού 1.113,14€ οι οποίες δεν διενεργήθηκαν με 
χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής και ορθώς δεν εκπίπτουν κατά τα οριζόμενα του άρθρου 23 περ. ιδ' ν. 
4172/2013. Περαιτέρω, η προσφεύγουσα δεν απέδειξε με κατάλληλα δικαιολογητικά ποσό αποσβέσεων 
20.094,02€ που διενεργήθηκε σε έκαστο των υπό κρίση ετών. 
 
Κατόπιν, από την εξέταση των δεδομένων των υποβληθεισών δηλώσεων και των βιβλίων και στοιχείων 
διαπιστώθηκε ότι, κατά τα υπό κρίση έτη 2016 και 2017, το μικτό περιθώριο κέρδους μειώθηκε σε 41% και 
47% αντίστοιχα, ενώ το 2013 ήταν 62%, το 2014 ήταν 71% και το 2015 ήταν 67%. Επίσης, 
παρατηρήθηκε η μεγάλη απόκλιση μεταξύ αγορασθέντων ποτηριών καφέ μιας χρήσης και 
συσκευασιών γάλακτος για την παρασκευή ροφημάτων αναλογικά με τις καταγραφείσες πωλήσεις 
ροφημάτων. Ακολούθως, η ελεγκτική αρχή επέδωσε στην προσφεύγουσα την υπ' αριθ. πρωτ. 
54636/2019 πρόσκληση - αίτημα παροχής πληροφοριών, με την οποία κλήθηκε να παράσχει 
εξηγήσεις για τις ανωτέρω αποκλίσεις. Οι εξηγήσεις που παρείχε η προσφεύγουσα κρίθηκαν 
ανεπαρκείς από την ελεγκτική αρχή, με αποτέλεσμα να θεωρηθεί ότι οι αποκλίσεις οφείλονται σε 
συστηματική απόκρυψη φορολογητέας ύλης (πωλήσεων) και κατ' επέκταση ότι το τηρούμενο 
λογιστικό σύστημα είναι μη αξιόπιστο, κατά παράβαση των οριζόμενων στο άρθρο 13 ν.4174/2013, 
δίχως όμως να προβεί σε καταλογισμό σχετικής παράβασης σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 
περ. ια' και 2 περ. στ' του άρθρου 54 του ν.4174/2013. Βάσει της προαναφερθείσας διαπίστωσης, η 
ελεγκτική αρχή έκρινε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 28 ν. 4172/2013 περί έμμεσου 
προσδιορισμού εσόδων με εφαρμογή των προβλεπόμενων από το άρθρο 27 του ν. 4174/2013 
έμμεσων τεχνικών ελέγχου στις οποίες περιλαμβάνονται η αρχή των αναλογιών (markup method) 
και αυτή της σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών (unit and volume 
method). Με την εφαρμογή της αρχής των αναλογιών, η ελεγκτική αρχή διαπίστωσε συνολική 
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αποκρυβείσα ύλη, για το έτος 2016, αξίας 115.895,93€ πλέον ΦΠΑ 27.099,45€ και για το έτος 2017 
αξίας 131.359,93€ πλέον ΦΠΑ 31.292,80€, η οποία ανάγεται σε μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση 
φορολογικών στοιχείων εσόδου, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 5, 12 και 13 του ν. 
4308/2014 (Ε.Λ.Π.). 
 
Επειδή, από τα διαλαμβανόμενα στις οικείες εκθέσεις ελέγχου, ουδεμία παράβαση περί μη συμμόρφωσης 
με τις κατ' άρθρο 13 ν. 4174/2013 υποχρεώσεις που να θίγει την αξιοπιστία του τηρούμενου λογιστικού 
συστήματος καταλογίστηκε (η διαπιστωθείσα παράβαση της έκδοσης Α.Λ.Π. με χρήση ΦΗΜ που δεν 
πληρούσε τις οριζόμενες από την ΠΟΛ.1220/2012 Α.Υ.Ο. τεχνικές προδιαγραφές, λόγω μη δημιουργίας 
των αρχείων e.txt και s.txt, δεν κατέστησε αδύνατες τις ελεγκτικές επαληθεύσεις). 
 
Επειδή, με το 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, ουδείς ισχυρισμός προβάλλεται από την προσφεύγουσα αναφορικά με την απόρριψη δαπανών 
από τον έλεγχο, ποσού 20.094,02€, ως λογιστικών διαφορών για το φορολογικό έτος 2016, καθώς δεν 
πληρούνταν οι προϋποθέσεις του άρθρων 22 του ν. 4172/2013 για τη φορολογία εισοδήματος, καθώς 
επίσης και ως προς το επιβληθέν πρόστιμο του άρθρου 54 του ν. 4174/2013. 
Κατά συνέπεια, ο επιμέρους ισχυρισμός της προσφεύγουσας, περί μη συνδρομής προϋποθέσεων του 
άρθρου 28 του ν. 4172/2013, προβάλλεται βάσιμα και γίνεται δεκτός μόνον ως προς τις προσβαλλόμενες 
πράξεις εισοδήματος, ΦΠΑ και προστίμου άρθρου 58Α του ν. 4174/2013 του φορολογικού έτους 2016, ενώ 
απορρίπτεται ως προς το έτος 2017, αφού οι διαπιστωθείσες παραβάσεις περί μη έκδοσης φορολογικού 
στοιχείου εσόδων (στις 19/05/2017 και 25/06/2017) εμπίπτουν στην περίπτωση β' της παρ. 1 του άρθρου 
28 του ν. 4172/2013 και ως εκ τούτου συντρέχει η προϋπόθεση για τη διενέργεια έμμεσων τεχνικών 
ελέγχου στο εν λόγω έτος. 
 
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 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, από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι η έκθεση ελέγχου, που συνιστά την 
αιτιολογία της καταλογιστικής του φόρου πράξεως, πρέπει να είναι σαφής, ειδική και επαρκής. Σκοπός της 
αιτιολογίας είναι η δημιουργία δυνατότητος ελέγχου τόσο από τον διοικούμενο, όσο και από το Δικαστήριο, 
κατά πόσο η διοικητική πράξη εκδόθηκε για τη διασφάλιση του διοικουμένου και κατά πόσο είναι σύμφωνη 
ή βρίσκεται σε αρμονία προς τους κανόνες δικαίου, που καθορίζουν το πλαίσιο της νομιμότητος [Επ. 
Σπηλιωτόπουλου, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, έκδοση 15η, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, τ. Ι, παρ. 165]. 
 
Επειδή, όπως προκύπτει από την αδιάστικτη γραμματική διατύπωση του άρθρου 27 παρ. 2 του ν. 
4174/2013, η εφαρμογή των εμμέσων τεχνικών ελέγχου, στις οποίες περιλαμβάνονται η αρχή των 
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αναλογιών (markup method) και αυτή της σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου 
εργασιών (unit and volume method), προϋποθέτει την έκδοση κανονιστικής απόφασης του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε., η οποία να καθορίζει το ειδικότερο περιεχόμενο, τον τρόπο εφαρμογής τους και κάθε σχετικό 
θέμα για καθεμιά εξ αυτών. 
 
Επειδή, ωστόσο, έως τη λήξη του υπό κρίση ελέγχου και την έκδοση των προσβαλλόμενων 
καταλογιστικών πράξεων, στις 27/12/2019, δεν είχε εκδοθεί καμιά απόφαση κατ' εφαρμογή της παρ. 
2 του άρθρου 27 του  ν. 4174/2013, σχετικά με τις μεθόδους της αρχής των αναλογιών (markup 
method) και της σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών (unit and 
volume method). Αντιθέτως, σε μεταγενέστερο του φορολογικού ελέγχου χρόνο και συγκεκριμένα 
στις 20/01/2020 εκδόθηκε η υπ' αριθμ. Α.1008/2020 Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., η οποία 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 88/27.01.2020. Ρητώς, εξ άλλου, στο άρθρο 3 της ως άνω απόφασης 
αναφέρεται ότι στον τρόπο και τη διαδικασία ελέγχου, που ορίζονται με την απόφαση αυτή, 
μπορούν να υπαχθούν οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων 
και νομικών οντοτήτων, που ασκούν ή προκύπτει ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και 
εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4172/2013, για φορολογικά έτη, τα οποία αρχίζουν 
από 01.01.2014 και μετά. Ακολούθησε στις 31/01/2020 η έκδοση της με αρ. πρωτ. Ε.2016/31.01.2020 
εγκυκλίου που παρείχε περαιτέρω οδηγίες για την εφαρμογή των ανωτέρω μεθόδων έμμεσου 
προσδιορισμού φορολογητέας ύλης. 
 

Επειδή, κατά τον χρόνο διεξαγωγής του ελέγχου, απουσίαζε πλήρως η υποχρεωτική για την 

εφαρμογή των μεθόδων της αρχής των αναλογιών και της σχέσης της τιμής πώλησης προς το 

συνολικό όγκο κύκλου εργασιών απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., η οποία να ορίζει τον τρόπο, 

τη διαδικασία και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο ως προς αυτές, ούτε, βεβαίως, η ως άνω έλλειψη 

καλύπτεται από την μετέπειτα εκδοθείσα υπ' αριθ. Α.1008/20.01.2020 απόφαση καθώς και την με 

αρ. πρωτ. Ε.2016/31.01.2020 εγκύκλιο του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., η εφαρμογή των οποίων θα 

έπρεπε λα αποτελεί ρητώς περιεχόμενο της οικείας έκθεσης ελέγχου. 

 

Κατά συνέπεια, ο επιμέρους ισχυρισμός της προσφεύγουσας, περί παραβίασης τοπ άρθρου 27 του 

ν.4174/2013, έχει νομικό έρεισμα και γίνεται δεκτός, καθότι οι εκθέσεις ελέγχου και οι 

προσβαλλόμενες πράξεις, εισοδήματος, ΦΠΑ και προστίμου άρθρου 58Α του ν.4174/2013, του 

φορολογικού έτους 2017, είναι πλημμελώς αιτιολογημένες και ο έλεγχος πρέπει να διενεργηθεί εκ 

νέου λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα. Η δε εξέταση του έτερου ισχυρισμού της 

προσφεύγουσας παρέλκει. 

 

Επειδή, με το άρθρο 36 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «1. 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. 2. Η περίοδος 

που αναφέρεται στην παράγραφο 1 παρατείνεται στις εξής περιπτώσεις:..γ) εάν ασκηθεί 

ενδικοφανής προσφυγή, ένδικο βοήθημα ή μέσο, για περίοδο ενός έτους μετά την έκδοση 

απόφασης, η οποία δεν προσβάλλεται με ένδικο βοήθημα ή μέσο και μόνο για το ζήτημα, το οποίο 

αφορά...» και με τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 6 του ίδιου κώδικα, ορίζεται ότι: «Αν με την 

απόφαση [της Δ.Ε.Δ.] ακυρώνεται, μερικά ή ολικά, ή τροποποιείται η πράξη της φορολογικής 

αρχής, η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης οφείλει να αιτιολογεί την απόφαση αυτή επαρκώς 

με νομικούς ή και πραγματικούς ισχυρισμούς... Η φορολογική αρχή, της οποίας η πράξη 

ακυρώνεται για τυπικές πλημμέλειες, εκδίδει νέα πράξη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση 

της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης». 

 

Αποφασίζουμε 

 

την αποδορή της υπ' αριθ. πρωτ /24.01.2020 ενδικοφανούς προσφυγής της επιχείρησης με την επωνυμία « 

O.E.» με ΑΦΜ: , και συγκεκριμένα: 
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Α. 1. την επικύρωση της υπ' αριθ /....12.2019 πράξης επιβολής προστίμου άρθρου 54 ν.4174/2013, του 

Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για το φορολογικό έτος 2016, 

2. την τροποποίηση της υπ' αριθ /....12.2019 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου 

εισοδήματος, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για το φορολογικό έτος 2016, 

3. την ακύρωση της υπ' αριθ /....12.2019 πράξης επιβολής προστίμου άρθρου 58Α ν.4174/2013, του 

Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για το φορολογικό έτος 2016, 

4. την ακύρωση της υπ' αριθ /....12.2019 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ, του 

Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για τη φορολογική περίοδο 01/01/2016 - 31/12/2016, 

 

Β. την ακύρωση των: 

1. υπ' αριθ /....12.2019 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, του 

Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για το φορολογικό έτος 2017, 

2. υπ' αριθ /....12.2019 πράξης επιβολής προστίμου άρθρου 58Α του ν. 4174/2013, του Προϊσταμένου της 

Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για το φορολογικό έτος 2017, και 

3. υπ' αριθ. 53/1713/27.12.2019 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ, του Προϊσταμένου 

της Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για τη φορολογική περίοδο 01/01/2017 - 31/12/2017, για λόγους τυπικής 

πλημμέλειας, προκειμένου ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Δ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ να ενεργήσει αναλόγως. 

Οριστική φορολογική υποχρέωση - καταλογιζόμενο ποσό / πρόστιμο με βάση την παρούσα απόφαση: 

Η υπ' αριθ /... 12.2019 πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 54 ν.4174/2013 φορολογικού έτους 2016 
 
Πρόστιμο: 500,00 € 
 
Η υπ' αριθ /...12.2019 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 
2016 
  

ΑΝΑΛΥΣΗ 
Βάσει 

δήλωσης 
Βάσει 

ελέγχου 

Βάσει της 
παρούσας 
απόφασης 

Διαφορά 
απόφασης - 

ελέγχου 

Κέρδος/ζημιά -111.940,61 € 3.955,32 € -111.940,61 € -115.895,93 € 

Δαπάνες μη εκπιπτόμενες βάσει 
ελέγχου/απόφασης 

  20.094,02 € 20.094,02 € 0,00 € 

Κέρδη/Ζημιά φορολογικού έτους -111.940,61 € 24.049,34 € -91.846,59 € -115.895,93 € 

Ζημιά παρελθουσών χρήσεων -148.021,17 € -148.021,17 € -148.021,17 € 0,00 € 

Φορολογητέα κέρδη ή ζημιά -259.961,78 € -123.971,83 € -239.867,76 € -115.895,93 € 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ Ζημιάς -259.961,78 € -123.971,83 € -239.867,76 € -115.895,93 € 

 
Η υπ' αριθ /... 12.2019 πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 58Α ν.4174/2013 φορολογικού έτους 2016 
  

ΑΝΑΛΥΣΗ Βάσει ελέγχου Βάσει της παρούσας απόφασης Διαφορά απόφασης - ελέγχου 

Πρόστιμο 13.549,72 € 0,00 € -13.549,72 € 

 
Υπ' αριθ /12.2019 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. φορολογική περίοδο 01/01/2016 - 
31/12/2016 
  

ΑΝΑΛΥΣΗ 
Βάσει 

δήλωσης 

Βάσει 

ελέγχου 

Βάσει της 

παρούσας 

απόφασης 

Διαφορά 

απόφασης - 

ελέγχου 

Φόρος εκροών 28.627,43 55.726,88 28.627,43 -27.099,45 

Υπόλοιπο φόρου εισροών 28.749,10 28.749,10 28.749,10 0,00 

Πιστωτικό υπόλοιπο για έκπτωση 121,67   121,67 121,67 

Χρεωστικό υπόλοιπο για καταβολή   26.977,78   -26.977,78 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ για καταβολή   26.977,78   -26.977,78 

Υπόλοιπο φόρου για έκπτωση 121,67   121,67 121,67 
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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. 

 

 

ΔΕΔ Θ 1636/2020 
Αφορολόγητο αποθεματικό ν. 4399/2016 - Πιστοποίηση υλοποίησης επένδυσης - 
Επίδραση μείωσης του φόρου και στην προκαταβολή 
 

Θεσσαλονίκη 02/11/2020 
 
Έχοντας υπ' όψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170). 
β. Του άρθρου 10 της Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 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.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 
1440/27-07-2017). 
δ. Της ΠΟΛ.1076/2018 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
 
2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών. 
 
3. 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». 
 
4. 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». 
 
5. Την από ........... και με αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής ........ ενδικοφανή προσφυγή της 
προσφεύγουσας ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «.......................ΕΤΑΙΡΙΑ» με το διακριτικό τίτλο 
«.................AE» με ΑΦΜ:.............., με αντικείμενο εργασιών : .................................... με έδρα στο 
............................... Τ.Κ....................................., η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα Σύμβουλο κ......................με Α.Φ.Μ..................., κατά της με αρ.............................. οριστικής 
πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 01/07/2018 - 30/6/2019. 
 
6. Την ανωτέρω προσβαλλόμενη πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος του 
προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.................., της οποίας ζητείται η ακύρωση. 
 
7. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής. 
 
8. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α7-Επανεξέτασης της Διεύθυνσης Επίλυσης 
Διαφορών, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης. 
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Επί της από ...................... και με αριθμό πρωτοκόλλου ................. ενδικοφανούς προσφυγής της 
προσφεύγουσας ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «................................................»   με 
ΑΦΜ:.......................,   η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των 
υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, 
επαγόμαστε τα ακόλουθα: 
 
-Με την με αρ........................ οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού 
έτους 01/07/2018 - 30/6/2019, καταλογίσθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας κύριος φόρος προς καταβολή 
ύψους 362.453,10€. 
 
Η ανωτέρω πράξη εκδόθηκε κατόπιν της διενέργειας ελέγχου για το φορολογικό έτος 01/07/2018 - 
30/6/2019 από τη Δ.Ο.Υ................., βάσει των διατάξεων των N. 4172/2013 και του Ν. 4399/2016, δυνάμει 
της υπ' αρ...................... σχετικής εντολής ελέγχου του Προϊσταμένου της ιδίας Δ.Ο.Υ. 
 
Αφορμή του ελέγχου αποτέλεσε: α) η με αρ.................. αίτηση της προσφεύγουσας για μείωση της 
προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 01/07/2018 - 30/06/2019 με την υποβληθείσα 
τροποποιητική δήλωση φόρου εισοδήματος και β) η με αρ.......................... αίτηση υπαγωγής του 
επενδυτικού σχεδίου για την επέκταση μονάδας παραγωγής μεταλλικών κατασκευών, στο καθεστώς 
ενίσχυσης «Γενική επιχειρηματικότητα» των άρθρων 37 έως 41 του ν. 4399/2016. 
 
Από τις ελεγκτικές επαληθεύσεις της Δ.Ο.Υ..................προέκυψαν τα κάτωθι: 
 
Με την με αρ.πρωτ. ........................................................... απόφαση του Περιφερειάρχη ................ 
εγκρίθηκε η υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της προσφεύγουσας στο καθεστώς ενίσχυσης «Γενική 
επιχειρηματικότητα» των άρθρων 37 έως 41 του ν. 4399/2016 (Α'κύκλος) που αναφέρεται στην επέκταση 
μονάδας παραγωγής μεταλλικών κατασκευών (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας:............... 
«Κατασκευή...............................». 
 
Η συνολική ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου ανέρχονταν στο ποσό των 1.349.934,31€, ως εξής: α) ποσό 
262.575,00€ με τη μορφή της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και β) ποσό 1.087.359,31€ με τη 
μορφή της φορολογικής απαλλαγής. 
 
Στις 24-06-2019 η προσφεύγουσα υπέβαλε στην Περιφέρεια .............. την με αρ. πρωτ......................αίτηση 
με την οποία αιτείται την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
του επενδυτικού σχεδίου κάνοντας χρήση της απόφασης με αρ. 51362/2019 (ΦΕΚ 1807/Β/22-5-2019) ο 
«Καθορισμός της διαδικασίας των όρων και των προϋποθέσεων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας 
ρύθμισης για την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50%. του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του 
επενδυτικού σχεδίου που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν.4399/2016 και 3908/2011, χωρίς τη διενέργεια 
ελέγχου κατ' επιλογή του φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του ν. 4399/2016. 
 
Στη συνέχεια αυτής εκδόθηκε στις 26-06-2019 η με αρ. πρωτ.............. βεβαίωση της Περιφέρειας ............... 
λόγω αδυναμίας έκδοσης της αντίστοιχης απόφασης μέσω του Π.Σ.Κ.Ε., διότι την δεδομένη 
χρονική στιγμή δεν είχε ενεργοποιηθεί το αντίστοιχο πεδίο κατ'άρθρο 13 του 4399/2016, ώστε να 
είναι δυνατή η έκδοση της απόφασης, με την οποία βεβαιώνεται ότι πληρούνται οι απαραίτητες 
προϋποθέσεις που θέτουν οι διατάξεις του ν.4399/2016 για την πιστοποίηση του 50% του ανωτέρω 
επενδυτικού σχεδίου με βάση τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών 
Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) καθώς και των Υπεύθυνων Δηλώσεων Βεβαιώσεων Ορκωτού Λογιστή, 
Μηχανολόγου Μηχανικού και Πολιτικού Μηχανικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 παρ.11 του 
ν.4399/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 του ν.4609/2019 και αναριθμήθηκε με την παρ.1 του 
άρθρου 2 του ν.4635/2019 και η με αριθμ. πρωτ................/22-10- 2019 βεβαίωση πιστοποίησης 
πληρότητας αιτήματος ενδιάμεσου ελέγχου του τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης της 
Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 
 
Στις 31/12/2019 με την με αρ.πρωτ.............. απόφαση του Περιφερειάρχη ............. πιστοποιήθηκε η 
υλοποίηση του 50% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου της 
προσφεύγουσας και εγκρίθηκε το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής 

http://www.solae.gr/
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απαλλαγής μέχρι του ποσού των 362.453,10 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 1/3 του συνολικού εγκεκριμένου 
ποσού της φορολογικής απαλλαγής ύψους 1.087.359,31 ευρώ. 
 
Μετά την ολοκλήρωση ελέγχου με την σύνταξη έκθεσης ελέγχου της Δ.Ο.Υ................... στις ..........-2020 
ενημερώθηκε η Δ.Ο.Υ. για την με αρ. πρωτ............./11-6-2020 (αρ.πρωτ. Δ.Ο.Υ. ............11-6-2020 ) 
σχέδιο- απόφαση του Περιφερειάρχη........... με την οποία πιστοποιήθηκε η υλοποίηση του 50% του 
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου της προσφεύγουσας και εγκρίθηκε: 1) το 
δικαίωμα χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου φορολογικής απαλλαγής μέχρι του ποσού των 362.453,10 
ευρώ, που αντιστοιχεί στο 1/3 του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής ύψους 
1.087.359,31 ευρώ (το ποσό αυτό είχε ήδη εγκριθεί με την με αρ........../31-12-2019 απόφαση) και 2) η 
καταβολή επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης μέχρι του ποσού των 157.545,00 ευρώ που αντιστοιχεί 
στο 60% της εγκεκριμένης επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ύψους 262.575,00 ευρώ η 
οποία συμπεριλήφθηκε στο φάκελο της ενδικοφανούς προσφυγής ως νέο στοιχείο. 
 
Με την ανωτέρω απόφαση εγκρίνεται και η καταβολή επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης μέχρι του 
ποσού των 157.545,00 ευρώ. Για το ποσό αυτό δεν προβάλλεται κανένας ισχυρισμός από την 
προσφεύγουσα και δεν εξετάζεται με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή. 
 
Στις 31/12/2019 υποβλήθηκε από την προσφεύγουσα με επιφύλαξη η με α/α ............/31-12-2019 αρχική 
δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 01/07/2018 - 30/06/2019 με δηλωθέντα ακαθάριστα 
20.157.299,68 ευρώ και κέρδη χρήσης μετά τη φορολογική αναμόρφωση 2.207.416,15 ευρώ με 
αναλογούντα φόρο ύψους 640.150,68 ευρώ (2.207,416,15 χ 29%). 
 
Στην υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος του έτους αυτού δηλώθηκε στον κωδ. 574 : 
«Απαλλαγή καταβολής φόρου ν.4399/2016, λόγω πραγματοποίησης επένδυσης », το ποσό 
των 362.453,10 ευρώ, ως ωφέλεια του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής που αντιστοιχεί στο 1/3 του 
συνολικού εγκεκριμένου ποσού που εγκρίθηκε με την ανωτέρω απόφαση του Περιφερειάρχη .............(αρ. 
πρωτ.............../31/12/2019 ). 
 
Κατόπιν αυτών η Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ απέρριψε το αίτημα με τη τροποποιητική δήλωση που είχε υποβάλλει η 
προσφεύγουσα για τη μείωση της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 01/07/2018 - 
30/06/2019, (η οποία δεν εκκαθαρίστηκε ποτέ), λόγω πραγματοποίησης επένδυσης του ν.4399/2016, 
επειδή, η πιστοποίηση του 50% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης της 
προσφεύγουσας και η έγκριση της έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής 
από τον Περιφερειάρχη ..........έγινε στις 31-12-2019, δηλαδή, μετά την 30/06/2019 λήξη του φορολογικού 
έτους (01/07/2018 -30/06/2019). 
 
Περαιτέρω από την Δ.Ο.Υ..........., κοινοποιήθηκε στις -02-2020 στην προσφεύγουσα το με αρ........../..-02-
2020 σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου του άρθρου 28 του ν. 4174/2013 με συνημμένη την προσωρινή 
πράξη διορθωτικού προσδιορισμού για το φορολογικό έτος 01/07/2018 - 30/06-2019, με τα αποτελέσματα 
του ελέγχου, προκειμένου να προσκομίσει εγγράφως τις απόψεις της εντός της οριζόμενης προθεσμίας. Η 
προσφεύγουσα ανταποκρινόμενη στο παραπάνω Σημείωμα Διαπιστώσεων ελέγχου, υπέβαλε στις -03-
2020 το με αρ. πρωτ......... έγγραφο απόψεων. Ο έλεγχος αφού έλαβε υπόψη και τις απόψεις της 
προσφεύγουσας, εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη για το υπό κρίση έτος. 
 
Η προσφεύγουσα, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση της ως άνω 
προσβαλλόμενης πράξης προβάλλοντας τους κατωτέρω λόγους: 
 
-Την ακύρωση της απόρριψης της αιτήσεως με αρ. πρωτ.........../31-12-2019 για μείωση προκαταβολής 
φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 01/07/2018 - 30/06-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ.70 και 
71 του ν. 4172/2013, και τον συνεπεία της απόρριψης αυτής καταλογισμό φόρου εισοδήματος ύψους 
362.453,10 ευρώ με την προσβαλλόμενη πράξη, λόγω μη αποδοχής από την αρμόδια φορολογική αρχή 
της απαλλαγής καταβολής φόρου λόγω πραγματοποίησης επενδυτικού σχεδίου, το οποίο έχει ενταχθεί 
στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016, όπως δηλώθηκε στην υποβληθείσα αρχική δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος φορολογικού έτους 01/07/2018 -30/06/2019, λόγω του ότι η πιστοποίηση της υλοποίησης του 
50% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης από τον Περιφερειάρχη ............ έγινε μετά τη 
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λήξη του φορολογικού αυτού έτους και συγκεκριμένα στις 31-12-2019, ως νομικά και ουσιαστικά αβάσιμη, 
για τους κάτωθι λόγους:  
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Η προσφεύγουσα αποτελεί κατασκευαστική εταιρία και αναλαμβάνει την υλοποίηση έργων, και ειδικότερα 
μεταλλικών κατασκευών. Στις ......-1-2017 υπεβλήθη η με αρ....... αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 
4399/2016 και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης «Γενική επιχειρηματικότητα των αρ.37 ως 41, 
επενδυτικού σχεδίου που αναφέρεται στην «επέκταση μονάδας παραγωγής μεταλλικών κατασκευών». Με 
τη με αρ. πρωτ.......11-7-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη ............ έγινε υπαγωγή του επενδυτικού 
σχεδίου της επιχείρησης στο καθεστώς ενίσχυσης των αρ. 37-41 του ν. 4399/2016, αναφερόμενο στην 
επέκταση μονάδας παραγωγής μεταλλικών κατασκευών. 
 
Στις 24.06.2019 υποβλήθηκε στη περιφέρεια .............. αίτηση για την πιστοποίηση υλοποίησης σε ποσοστό 
50% του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας, το οποίο έχει ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο ν. 4399/2016 
δυνάμει της υπ' αριθμ......./2017- -11-2018 απόφασης υπαγωγής. 
 
Η αίτηση υποβλήθηκε κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του ν. 4399/2016 και την υπ' αριθμ. 
51362/14.05.2019 απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης, ήτοι, χωρίς τη διενέργεια ελέγχου, αλλά με 
την υποβολή σχετικών βεβαιώσεων από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, από πολιτικό μηχανικό και μηχανολόγο 
μηχανικό. 
 
Επί της ανωτέρω αιτήσεως εκδόθηκε στις 26.06.2019 η με αριθμ. πρωτ......... βεβαίωση της 
Περιφέρειας................με την οποία βεβαιώθηκε ότι πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την 
πιστοποίηση του 50% του ανωτέρω επενδυτικού στοιχείου, στην οποία επισημαίνεται το γεγονός ότι η 
χορήγησή της οφείλεται σε αδυναμία έκδοσης της αντίστοιχης απόφασης μέσω του ΠΣΚΕ, λόγω μη 
ενεργοποίησης του αντίστοιχου πεδίου, κατ' άρθρο 13 του  ν. 4399/2016, ώστε να είναι δυνατή η 
έκδοση της απόφασης. 
 
Στη συνέχεια, στις 22.10.2019 εκδόθηκε μέσω ΠΣΚΕ η με αριθμ. πρωτ..................βεβαίωση πιστοποίησης 
αιτήματος ενδιαμέσου ελέγχου, ενώ στις 31.12.2019 εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ. .................... απόφαση 
πιστοποίησης υλοποίησης του 50% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης από τον 
Περιφερειάρχη............Σημειωτέον δε, ότι κατόπιν αιτήσεως, ενώπιον της Περιφέρειας .................., 
 ζητώντας διευκρινίσεις επί της θεμελίωσης του δικαιώματός σε χρήση της ωφέλειας του αρ. 10 παρ.1 περ. 
α Ν.4399/2016, της χορηγήθηκε το με αρ. πρωτ........../16-3-2020 διευκρινιστικό έγγραφο της Περιφέρειας 
.............. με το οποίο αναφέρεται ότι ο χρόνος θεμελίωσης της χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της 
φορολογικής απαλλαγής είναι η 26η Ιουνίου 2019. 
 
Στις 31-12-2019 υποβλήθηκε με επιφύλαξη, αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 
1-7-2018 έως 30-6-2019 με δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα χρήσης 20.157.299,68€ και κέρδη χρήσης μετά 
τη φορολογική αναμόρφωση 2.207.416,15€ και στον κωδικό 574: «απαλλαγή καταβολής φόρου ν. 
4399/2016» της δήλωσης, καταχωρήθηκε το ποσό των 362.453,10€ που είναι το ποσό της ωφέλειας του 
κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής που αντιστοιχεί στο 1/3 του συνολικού εγκεκριμένου ποσού που 
εγκρίθηκε με την απόφαση ............../31-12-2019 του Περιφερειάρχη............. 
 
Στη συνέχεια υπέβαλε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ την υπ' αριθμ.............../31-12-2019 αίτηση για μείωση της 
προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού Έτους από 1-7-2018 έως 30-6-2019, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 70 και 71 του ν. 4172/2013, οπότε και διατάχθηκε έλεγχος εις βάρος της. 
 
Κατόπιν της ολοκλήρωσης του ελέγχου εκδόθηκε το υπ' αριθμ.........../2020 σημείωμα διαπιστώσεων 
ελέγχου, σύμφωνα με το οποίο απορρίφθηκε το παραπάνω αίτημα με το σκεπτικό ότι η μη αποδοχή από 
την αρμόδια φορολογική αρχή της μείωσης του φόρου εισοδήματος, λόγω πραγματοποίησης επένδυσης 
(Ν.4399/2016) οφείλεται στο ότι η πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης από τον Περιφερειάρχη ............ έγινε μετά τη λήξη του 
φορολογικού έτους από 1-7-2018 έως 30-6-2019 και συγκεκριμένα στις 31-12-2019, οπότε και 
συντάχθηκε ο υπ' αριθμ........./2020 προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου εισοδήματος για το 
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φορολογικό Έτος 01/07/2018 - 30/06/2019 ποσού 362.453,10€, επί του οποίου υπέβαλε τις από 16-3-2020 
έγγραφες απόψεις της. 
 
Εν συνεχεία, και επί των απόψεών της συντάχθηκε από τη Δ.Ο.Υ. η από ......-2020 μερική έκθεση ελέγχου 
βάσει της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόμενη οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου 
εισοδήματος για το φορολογικό Έτος 01/07/2018 - 30/06/2019. 
 
ΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ 
 
1- Παραβίαση της αρχής της χρηστής διοίκησης διότι η θεμελίωση του δικαιώματος χρήσης της 
ωφέλειας της φορολογικής απαλλαγής σύμφωνα με το ν. 4399/2016 επήλθε στις 24-6-2019, ήτοι με 
την υποβολή της με αρ. πρωτ........../24-6-2019 αιτήσεως και της επ' αυτής εκδοθείσας με αρ......../2019 
βεβαίωσης της Περιφέρειας..............., επικαλούμενη τις διατάξεις των άρθρων 13, 16 και 20 του Ν. 
4399/2016 και το αρ. 13 παρ.1 εδ. β' του Ν.4399/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 62 Ν.4647/2019, με 
έναρξη ισχύος τη 16-12-2019, ρυθμίστηκε πέραν της αρχικώς ορισθείσας μεθόδου κατ' εφαρμογή της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) του 
Υπουργείου Οικονομίας, η κατ' εξαίρεση διενέργεια των διαδικασιών χορήγησης του εν λόγω 
πιστοποιητικού με την αναγνώριση της νόμιμης ισχύος των εκτός πλατφόρμας διενεργούμενων 
διαδικασιών, οι οποίες και λαμβάνονται υπόψη για τη θεμελίωση των δικαιωμάτων των υπαχθέντων στον 
επίμαχο αναπτυξιακό νόμο φορέων προβλέποντας συγκεκριμένα ότι: Τυχόν ενέργειες που έχουν 
υλοποιηθεί μέχρι να καταστούν οι αντίστοιχες διαδικασίες λειτουργικές λαμβάνονται υπόψη για τις 
περαιτέρω διαδικασίες που προβλέπονται στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου αυτού», και την 
σχετικώς εκδοθείσα υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με αρ. 
51362/2019, ΦΕΚ 1807/Β/22-5-2019. 
 
Σε συνέχεια και κατόπιν αιτήματός της, ως προς τη νόμιμη κτήση του δικαιώματός της σε φοροαπαλλαγή 
του αρθ. 10 παρ. 1 περ. α, Ν.4399/2016, και την έναρξη χρήσης του, διευκρινίστηκε ότι η έναρξη χρήσης 
της ωφέλειας συμπίπτει με την ημερομηνία έκδοσης της υπ' αριθμ................../26-6-2019 βεβαίωσης 
Πιστοποίησης, δυνάμει του με αρ. πρωτ............./16-3-2020 διευκρινιστικού εγγράφου της Περιφέρειας 
............, στο οποίο αναφέρεται συγκεκριμένα ότι από την πιστοποίηση με την υποβολή των σχετικών 
βεβαιώσεων από ορκωτό λογιστή, πολιτικό μηχανικό, και μηχανολόγο μηχανικό, πιστοποιείται ότι όλες οι 
δαπάνες του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου πραγματοποιήθηκαν ως τις 20-6-2019 και ότι σε 
συνδυασμό με το παράρτημα Β (κεφ. Γ2 σελ. 29) της υπ' αρ............................ απόφασης υπαγωγής της 
επένδυσής το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής 
θεμελιώνεται με την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου από το 
αρμόδιο όργανο ελέγχου οπότε προκύπτει ότι ο χρόνος θεμελίωσης της χρήσης της ωφέλειας του 
κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής είναι η 26η Ιουνίου 2019 (σχετική η προσκομιζόμενη με αρ. 
πρωτ................./26-6-2019 Βεβαίωση πιστοποίησης του 50% της επένδυσης της επιχείρησής στα πλαίσια 
επιχορήγησης του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 και το με αρ. πρωτ............./16-3-2020 διευκρινιστικό 
έγγραφο της Περιφέρειας............). 
 
Με βάση τα παραπάνω, και σε συνδυασμό με το αρθ. 13 παρ.1 εδ.β' Ν.4399/2016, κατά το οποίο η 
υλοποίηση των ενεργειών του Ν.4399/2016 εξαιρετικά και μέχρι την αποκατάσταση των λειτουργιών του 
ΠΣΚΕ φέρουν νόμιμη ισχύ με την επέλευση όλων των προβλεπόμενων έννομων συνεπειών εξαιτίας 
αυτών, προκύπτει ότι η κατά τα παραπάνω χορηγηθείσα με αρ. πρωτ. ............/26-6-2019 βεβαίωση της 
Περιφέρειας ..........., διαθέτει πλήρη ισχύ, παράγει πλήρη έννομα αποτελέσματα εξομοιούμενη με την 
αντίστοιχη πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
επένδυσης που εκδίδεται στο πλαίσιο της κανονικής λειτουργίας του ΠΣΚΕ, και κατ' επέκταση σε 
συνδυασμό με το αρ. 10 παρ. 1 περ. α Ν.4399/2016 η χορήγησή της καθιστά νόμιμη την εφαρμογή της 
οικείας φοροαπαλλαγής θεμελιωθείσας δυνάμει του αρ.3 περ. γ της ΥΑ με αρ. 51362/2019 ΦΕΚ 
1807/Β/22-5-2019, δηλαδή η έναρξη χρήσης της ωφέλειας λαμβάνει νόμιμα χώρα κατόπιν έκδοσης 
της βεβαίωσης πιστοποίησης της υλοποίησης του 50% του συνολικού κόστους του επενδυτικού 
σχεδίου, αντί της απόφασης πιστοποίησης της υλοποίησης μέσω του ΠΣΚΕ. 
 
Ειδικότερα, η έκδοση της προσβαλλόμενης καταλογιστικής πράξης κατά παράβαση του αρθ. 13 
παρ. 1 εδ. β' Ν. 4399/2016 βρίσκεται σε αντίθεση με την αρχή της χρηστής διοίκησης, καθώς 
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επιβάλλει παράνομα σε βάρος μας φορολογική υποχρέωση, για την οποία έχουμε θεμελιώσει 
νόμιμα δικαίωμα απαλλαγής (ΣτΕ 2828/2016). 
 
2.- Παράβαση των συνταγματικών αρχών της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της καλής πίστης. 
 
3 -Μη νόμιμη ερμηνεία των εφαρμοστέων διατάξεων. 
 
Με την υπ' αρ............./26-6-2019 βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της, Περιφέρειας ..........., με την οποία 
βεβαιώνεται όχι μόνο η πληρότητα του φακέλου, αλλά και το γεγονός ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγήθηκε 
«ΛΟΓΩ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΣΚΕ» καθώς αυτό κατά 
το χρόνο της εκ μέρους μας υποβολής του αιτήματος δεν ήταν σε λειτουργία, πιστοποιείται η 
πραγματοποίηση του 50% της επένδυσης μας έγινε στις 26-6-2019, και όχι με την από 31-12-2019 σχετική 
απόφαση του Περιφερειάρχη............ 
 
Η υπ' αρ............../26-6-2019 βεβαίωση αποτελεί απόφαση η οποία με βάση το αρ.13 παρ.1 εδ. β' όπως 
τροποποιήθηκε με το αρ. 62 του Ν. 4647/2019 απαιτείται να ληφθεί υπόψη για την έγκριση της έναρξης 
χρήσης της ωφέλειας του Ν.4399/2016, αφού και με βάση τα προεκτεθέντα αναγράφεται στο κείμενο της 
αυτή χορηγήθηκε διότι η έκδοση της προβλεπόμενης από το νόμο απόφασης δεν ήταν δυνατή λόγω 
μη λειτουργίας της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (ΠΣΚΕ). 
 
4 - Άλλως και όλως επικουρικώς, η εκδοθείσα με αρ. πρωτ............../31-12-2019 απόφαση του 
Περιφερειάρχη ......... περί πιστοποίησης του 50% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
επένδυσης της έχει αναδρομική ισχύ λόγω της φύσης της ως διοικητική πράξη αποδεικτική 
θεμελιωθέντος δικαιώματος και όχι συστατικής αυτού. 
 
5 - Παράνομη η προσβαλλόμενη πράξη ως αναιτιολόγητη, στερείται ειδικής και εμπεριστατωμένης 
αιτιολογίας, διότι χωρίς επαρκή ειδική και νόμιμη αιτιολογία συνδέει χρονικά την ίδρυση του δικαιώματός 
της στη φορολογική απαλλαγή του Ν.4399/2016 ως επελθούσα στις 3112-2019 με τη με αρ.........../31-12-
2019 απόφαση του Περιφερειάρχη........., ενώ συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το αρ. 13 παρ. 1 εδ. β' του 
οικείου νόμου κατοχύρωσης του εν λόγω δικαιώματος και νόμιμης έναρξης χρήσης της ωφέλειας στο χρόνο 
υποβολής της σχετικής αίτησης στην Περιφέρεια..........τοποθετείται στις 24-6-2019 άλλως στις 26-6-2019, 
με την έκδοση της υπ' αρ........./2019 σχετικής βεβαίωσης - πιστοποίησης της αρμόδιας υπηρεσίας, 
επέχουσα θέση απόφασης εκδοθείσας στο πλαίσιο του Π.Σ.Κ.Ε., εφόσον έχει διαπιστωθεί η μη λειτουργία 
των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.  
 
Για τους παραπάνω λόγους η προσβαλλόμενη καταλογιστική πράξη θα πρέπει να ακυρωθεί, σύμφωνα με 
όσα αναλύθηκαν ανωτέρω. 
 
Ως προς τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς της προσφεύγουσας 
 
Επειδή, στο άρθρο 23 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) μεταξύ άλλων 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, με τη με αριθ. ΔΕΛ Α 1069048 2.5.2014 εγκύκλιο του Γ.Γ.Δ.Ε., σχετικά με το άρθρο 23 του Κ.Φ.Δ. 
προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι: « Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζονται οι εξουσίες της 
Φορολογικής Διοίκησης με σκοπό τη διαπίστωση της εφαρμογής των φορολογικών διατάξεων εκ μέρους 
του φορολογούμενου και την επαλήθευση του περιεχομένου των φορολογικών δηλώσεων που 
υποβάλλονται σ' αυτήν σε σχέση πάντοτε με τη συναλλακτική δραστηριότητα και τα οικονομικά δεδομένα 
όπως αυτά προκύπτουν από οποιαδήποτε βιβλία και στοιχεία. Επίσης η Φορολογική Διοίκηση προσδιορίζει 
το ύψος του οφειλόμενου ποσού (φόρος -πρόστιμο - τέλος - εισφορά κλπ.) που πρέπει να καταβληθεί από 
το φορολογούμενο». 
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Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) 
«........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, στο άρθρο 34 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «......Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να προβεί, μετά 
από έλεγχο, σε έκδοση πράξης διόρθωσης οποιουδήποτε προηγούμενου άμεσου, διοικητικού, εκτιμώμενου 
ή προληπτικού προσδιορισμού φόρου, εφόσον από τον έλεγχο διαπιστωθεί αιτιολογημένα ότι ο 
προηγούμενος προσδιορισμός φόρου ήταν ανακριβής ή εσφαλμένος». 
 
Επειδή, σύμφωνα με το 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, με τις διατάξεις του άρθ. 17 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (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 3. Όταν η πράξη εκδίδεται αυτεπαγγέλτως τα αποδεικτικά 
στοιχεία συγκεντρώνονται με πρωτοβουλία του αρμόδιου για την έκδοση οργάνου». 
 
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4174/2013, ορίζεται ότι « 1. Όταν ο 
φορολογούμενος αμφιβάλλει σχετικά με την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, έχει δικαίωμα 
να υποβάλει φορολογική δήλωση με επιφύλαξη, η οποία πρέπει να είναι ειδική και αιτιολογημένη. Κάθε 
γενική ή αόριστη επιφύλαξη θεωρείται άκυρη και δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα. Ο Γενικός Γραμματέας 
δύναται να δεχθεί την επιφύλαξη και να διαγράψει το ποσό της φορολογητέας ύλης για την οποία 
διατυπώθηκε η επιφύλαξη εντός ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή της δήλωσης. Σε περίπτωση 
απόρριψης της επιφύλαξης ή παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας απάντησης, ο φορολογούμενος 
μπορεί να προσφύγει στην Ειδική Διοικητική Διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Κώδικα. 2. Ομοίως 
μπορεί να διατυπωθεί επιφύλαξη σε ό,τι αφορά το χαρακτηρισμό της φορολογητέας ύλης και την υπαγωγή 
της σε άλλη φορολογία, σε άλλη κατηγορία, σε μειωμένο φορολογικό συντελεστή ή σε σχέση με τυχόν 
εφαρμοστέες εκπτώσεις και απαλλαγές. Ειδικά, προκειμένου για την υπαγωγή σε άλλη φορολογία ή 
κατηγορία, αν γίνει δεκτή η επιφύλαξη, η δήλωση θεωρείται ότι υποβλήθηκε εμπρόθεσμα για τη φορολογία 
ή κατηγορία αυτή. Η επιφύλαξη δεν συνεπάγεται την αναστολή της είσπραξης του φόρου. Σε περίπτωση 
αποδοχής της επιφύλαξης από τον Γενικό Γραμματέα, ο φόρος που τυχόν καταβλήθηκε αχρεωστήτως, 
επιστρέφεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 42 του Κώδικα.» 
 
Επειδή, σύμφωνα με την Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Α.1037/2019 ««Τύπος και περιεχόμενο των 
δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών προσώπων και νομικών 
οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' αυτές - 
Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των 
νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013». 
 
«δ. Τα νομικά πρόσωπα ή οι νομικές οντότητες που υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος με 
επιφύλαξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4174/2013, προσκομίζουν στην αρμόδια για τη 
φορολογία τους Δ.Ο.Υ. εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών αντίγραφο της δήλωσης που έχουν 
υποβάλει ηλεκτρονικά, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία, έτσι ώστε η 
Δ.Ο.Υ. να αποφανθεί για τη σχετική επιφύλαξη.». 
 
«ιζ. Απόφαση πιστοποίησης της υλοποίησης του 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου ή απόφαση 
ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, για τα επενδυτικά σχέδια που 
έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4399/2016 (Α’ 117), για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής». 
 
Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα της περ.α' της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4399/2016 «1. Στα 
επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος παρέχονται τα ακόλουθα είδη 
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ενισχύσεων: α. Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου 
εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη 
φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του 
νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από 
τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των 
ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού 
εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό»..... {β...............} 
γ............} {δ...................}». 
 
Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 13 του ν. 4399/2016 «1. Το σύνολο των διαδικασιών που 
προβλέπονται στον παρόντα νόμο διενεργείται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος 
Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, η λειτουργία του 
οποίου διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4314/2014 (Α' 265).Κατ’ εξαίρεση δύναται με απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων να μην διενεργούνται διαδικασίες μέχρι να ολοκληρωθεί η υλοποίησή τους στο 
Π.Σ.Κ.Ε.. Με απόφαση του ιδίου θα διαπιστώνεται η λειτουργικότητά τους. Τυχόν ενέργειες που έχουν 
υλοποιηθεί μέχρι να καταστούν οι αντίστοιχες διαδικασίες λειτουργικές λαμβάνονται υπόψη για τις 
περαιτέρω διαδικασίες που προβλέπονται στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου αυτού, όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 62 του ν. 4647/2019 βάσει του οποίου στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν. 4399/2016 
προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση δύναται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικών 
Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
να μην διενεργούνται διαδικασίες μέχρι να ολοκληρωθεί η υλοποίησή τους στο Π.Σ.Κ.Ε.. Με απόφαση του 
ιδίου θα διαπιστώνεται η λειτουργικότητά τους. Τυχόν ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί μέχρι να καταστούν 
οι αντίστοιχες διαδικασίες λειτουργικές λαμβάνονται υπόψη για τις περαιτέρω διαδικασίες που 
προβλέπονται στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου αυτού»................». 
 
Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 14 §3, 6β - Περιεχόμενο και διαδικασία αξιολόγησης «3. Τα 
επενδυτικά σχέδια που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του 
παρόντος με ατομικές αποφάσεις υπαγωγής. Αρμόδια όργανα για την έκδοση των αποφάσεων αυτών είναι: 
α. Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης για τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στη Γενική 
Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. β. Ο Υπουργός Εσωτερικών 
για τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στη Διεύθυνση Περιφερειακής Αναπτυξιακής Πολιτικής του 
Υπουργείου Εσωτερικών. γ. Οι Περιφερειάρχες για τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στις 
αντίστοιχες Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των Περιφερειών. 
 
6.α........................ 
 
β. Όπου στις διατάξεις του ν. 4399/2016 γίνεται αναφορά στα αρμόδια όργανα της «παρ. 7 του άρθρου 14» 
νοείται αναφορά στα αρμόδια όργανα της παραγράφου 3 του άρθρου 14». 
 
Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 16 §1, 3, 5, 6α, 11, - Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων «1. Τα 
επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων ελέγχονται κατά τη διάρκεια υλοποίησής 
τους, κατά την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και για την τήρηση 
των μακροχρόνιων υποχρεώσεών τους. Ο έλεγχος μπορεί να είναι έλεγχος επί των εγγράφων του φακέλου 
(«διοικητικός έλεγχος») ή/και επιτόπιος έλεγχος. Ο διοικητικός έλεγχος διενεργείται είτε από την Υπηρεσία 
είτε από εντεταλμένο όργανο ελέγχου, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 8........................................... 
 
3. Τακτικός έλεγχος ενεργείται μετά από αίτηση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου που συνοδεύεται από 
τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην απόφαση προκήρυξης, προκειμένου να πιστοποιηθεί ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΚΔΟΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ.7 του άρθρου 14: 
 
α. ότι έχει υλοποιηθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της επένδυσης σε ποσοστό τουλάχιστον 50% 
κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ελέγχου, ώστε να ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής της 
ενίσχυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20,............ 
 
5. Μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ή επιτόπιου ελέγχου συντάσσεται σχετική έκθεση, η οποία 
υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία μέσω του ΠΣΚΕ............. 

http://www.solae.gr/


 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 www.solcrowe.gr ///   163 

6. Η αρμόδια υπηρεσία διενεργεί έλεγχο πληρότητας της έκθεσης ελέγχου και της τήρησης των όρων της 
απόφασης υπαγωγής και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: α) αν η έκθεση ελέγχου είναι πλήρης, 
εισηγείται την έκδοση σχετικής απόφασης,............ 
 
11. Μετά από αίτηση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που 
ορίζονται στην περ. α' του πρώτου εδαφίου της παρ. 3, δύναται να πιστοποιηθεί η υλοποίηση του πενήντα 
τοις εκατό (50%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου και να ενεργοποιηθεί η 
διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20, χωρίς διενέργεια ελέγχου, 
κατ’ επιλογή του φορέα. Στην περίπτωση αυτή, μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω του 
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων σχετικές βεβαιώσεις υλοποίησης του πενήντα τοις 
εκατό (50%) υπογεγραμμένες από ορκωτό λογιστή και, όπου απαιτείται από το είδος και τους όρους 
υπαγωγής της επένδυσης, πολιτικό μηχανικό, μηχανολόγο μηχανικό ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας 
φυσικό πρόσωπο. Η αρμόδια Υπηρεσία ελέγχει την πληρότητα του αιτήματος ελέγχου και των ως άνω 
βεβαιώσεων και αναλόγως εισηγείται την έκδοση ή μη της σχετικής απόφασης. 
 
Επειδή, με την με αρ. 133480/20-12-2019 απόφαση του Γ.Γ. ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ «Διαπιστωτική πράξη δυνατότητας επιχειρησιακής 
λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για διαδικασίες εφαρμογής του 
αναπτυξιακού νόμου 4399/2016» ορίζονται τα εξής: Άρθροί «Οι διαδικασίες εφαρμογής που αφορούν α) 
στην έκδοση απόφασης ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής και β) στην έκδοση απόφασης πιστοποίησης 
της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδυτικών 
σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 4399/2016, χωρίς διενέργεια ελέγχου, κατ' επιλογήν 
του φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Ν. 4399/2016, όπως ισχύει, δεν έχουν 
ολοκληρωθεί λειτουργικά και δεν μπορούν να διενεργηθούν ακόμη μέσω Πληροφοριακού Συστήματος 
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Μέχρι οι ως άνω, διαδικασίες εφαρμογής να καταστούν 
λειτουργικές στο ΠΣΚΕ είναι δυνατή η έκδοση των σχετικών αποφάσεων εκτός ΠΣΚΕ.» «Άρθρο 2 α. 
Η λειτουργικότητα στο ΠΣΚΕ, των διαδικασιών εφαρμογής του προηγούμενου άρθρου, θα διαπιστωθεί με 
νέα απόφαση που θα αποκτήσει υποχρεωτικότητα τήρησης μετά την ημερομηνία έκδοσής της. β. Οι φορείς 
εφαρμογής των αναπτυξιακών νόμων θα πρέπει μετά τη διαπίστωση της επιχειρησιακής λειτουργίας των 
διαδικασιών εφαρμογής που αναφέρονται στο Αρθρο 1, να μεριμνούν για την εισαγωγή στο ΠΣΚΕ των 
στοιχείων της εφαρμογής που είχαν υλοποιηθεί εκτός γ. Οι ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί εκτός ΠΣΚΕ 
μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας λαμβάνονται υπόψη για την υλοποίηση των περαιτέρω διαδικασιών. 
 
Περαιτέρω με τη σχετικώς εκδοθείσα υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με αρ. 
51362/2019, ΦΕΚ 1807/Β/22-5-2019 ορίζεται ο καθορισμός της διαδικασίας, των όρων και των 
προϋποθέσεων, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας ρύθμισης, για την πιστοποίηση της υλοποίησης του 
πενήντα τοις εκατό (50%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδυτικών σχεδίων που έχουν 
υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4399/2016 και 3908/2011, χωρίς διενέργεια ελέγχου, κατ" επιλογήν του 
φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του ν. 4399/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 
3 Καταβολή ενισχύσεων α. Η καταβολή της ενίσχυσης της επιχορήγησης και η θεμελίωση της χρήσης της 
ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής από το δικαιούχο που πραγματοποιείται με την 
πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού κόστους του επενδυτικού 
σχεδίου, όπως περιγράφεται στο άρθρο 20 του ν. 4399/2016, καθώς και η χορήγηση παράτασης της 
προθεσμίας ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με την περ. α της παραγράφου 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4399/2016, δύνανται να ενεργοποιηθούν και κατά τη διαδικασία του προηγούμενου 
άρθρου. β. Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου εισάγει στο ΠΣΚΕ το σύνολο των δικαιολογητικών 
που ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας. γ. Η αρμόδια Υπηρεσία ελέγχει την πληρότητα 
του αιτήματος ελέγχου, ως προς τα δικαιολογητικά και τις σχετικές απαιτούμενες βεβαιώσεις, και 
αναλόγως εισηγείται την έκδοση ή μη της σχετικής απόφασης. 
 
Εάν το αίτημα ελέγχου είναι πλήρες και πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, εκδίδεται 
απόφαση του αρμόδιου οργάνου για την πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό 
(50%) του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου και την καταβολή της ενίσχυσης της επιχορήγησης 
ή την έναρξη χρήσης της ωφέλειας της απαλλαγής από την καταβολή φόρου, ανάλογα με την περίπτωση. 
 
Επειδή, περαιτέρω με το άρθρο 19 του ν.4399/2016 «Διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και 
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης» ορίζεται ότι: «1. Ο έλεγχος της ολοκλήρωσης και 
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έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης διενεργείται κατόπιν υποβολής του αιτήματος του 
άρθρου 18, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 16. 2. Με την απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης καθορίζονται ο χρόνος ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και 
το τελικό ποσό ενίσχυσης. Ως χρόνος ολοκλήρωσης νοείται ο πραγματικός χρόνος ολοκλήρωσης φυσικού 
και οικονομικού αντικειμένου και όχι ο χρόνος δημοσίευσης της απόφασης ολοκλήρωσης» 
 
Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 20 του ν. 4399/2016 «Καταβολή ενισχύσεων», η καταβολή 
της ενίσχυσης ή η χρήση της ωφέλειας από το δικαιούχο μπορεί να πραγματοποιείται είτε εφάπαξ με την 
έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου είτε 
σταδιακά και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των επόμενων παραγράφων. Ο προσδιορισμός των 
ποσών της δικαιούμενης ενίσχυσης ανά είδος ενίσχυσης γίνεται βάσει των επιμέρους ποσοστών ενίσχυσης 
ανά ομάδα επιλέξιμων δαπανών, όπως αυτά έχουν οριστεί στην απόφαση υπαγωγής. 
1. Φορολογική απαλλαγή 
 
α. Το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής θεμελιώνεται με 
την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου από το αρμόδιο όργανο 
ελέγχου. Ο φορέας μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης ενίσχυσης της φορολογικής 
απαλλαγής εντός δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης της 
ωφέλειας με τους ακόλουθους περιορισμούς που ισχύουν σωρευτικά: 
 
αα. η ενίσχυση που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος να μην υπερβαίνει, κατ' έτος, το 1/3 του συνολικού 
εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, με εξαίρεση την περίπτωση της μη πλήρους 
αξιοποίησής του κατά τα προηγούμενα φορολογικά έτη λόγω έλλειψης επαρκών κερδών. Στην περίπτωση 
αυτή, εναπομείναν ποσό ενίσχυσης από προηγούμενα φορολογικά έτη προστίθεται στο ανωτέρω 
υπολογιζόμενο μέγιστο ετήσιο ποσό δικαιούμενης ενίσχυσης, 
 
ββ. η ενίσχυση που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος να μην υπερβαίνει το 1/3 του συνολικού 
εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, μέχρι το φορολογικό έτος της έκδοσης της 
απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. 
 
β. Το ποσό της δικαιούμενης ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής για το τμήμα του εξοπλισμού του 
επενδυτικού σχεδίου, που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση, προσδιορίζεται για κάθε φορολογικό έτος 
ως ποσοστό επί του τμήματος της αξίας κτήσης του εξοπλισμού, το οποίο εμπεριέχεται στα μισθώματα που 
καταβλήθηκαν μέχρι τη λήξη του φορολογικού έτους. 
 
γ. Το κατ’ έτος αναλωθέν ποσό της φορολογικής απαλλαγής εμφανίζεται σε ειδικό αποθεματικό και 
αντίστοιχο λογαριασμό στα βιβλία της επιχείρησης, που σχηματίζεται από το φόρο εισοδήματος, ο οποίος 
δεν καταβλήθηκε λόγω της παρεχόμενης φορολογικής απαλλαγής. 
 
δ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών εξειδικεύεται 
ο τρόπος υπολογισμού του ποσού της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής για κάθε φορολογικό έτος, 
τυχόν δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χρήση του φορολογικού οφέλους, το περιεχόμενο της 
Δήλωσης Φορολογικής Απαλλαγής (ΔΦΑ) της περίπτωσης ιβ' της παραγράφου 3 του άρθρου 21 και κάθε 
συναφές θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.2. Επιχορήγηση.....3. 
Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης.......4. 
 
Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης........ 
 
Επειδή, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι με την υπ’ αριθμ............/26-6-2019 βεβαίωση Πιστοποίησης από 
την αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας ............ βεβαιώνεται όχι μόνο η πληρότητα του φακέλου, αλλά 
κυρίως το ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγήθηκε «λόγω αδυναμίας έκδοσης της αντίστοιχης απόφασης 
μέσω του ΠΣΚΕ», ύστερα από την με αρ. ........./24-6-2019 υποβληθείσα αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση 
της Περιφέρειας..........., η οποία κατά το χρόνο υποβολής της δεν ήταν σε λειτουργία το Πληροφοριακό 
Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, καθώς 
και του με αρ. πρωτ...../16-3-2020 διευκρινιστικού εγγράφου της Περιφέρειας.........., στο οποίο αναφέρεται 
συγκεκριμένα ότι με την υποβολή των σχετικών βεβαιώσεων από ορκωτό λογιστή, πολιτικό μηχανικό, και 
μηχανολόγο μηχανικό, πιστοποιείται ότι όλες οι δαπάνες του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
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πραγματοποιήθηκαν ως τις 20-6-2019 και ότι σε συνδυασμό με την υπ’ αρ................................... απόφαση 
υπαγωγής της επένδυσής το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής 
απαλλαγής θεμελιώνεται με την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του κόστους του επενδυτικού 
σχεδίου από το αρμόδιο όργανο ελέγχου. 
 
Ως εκ τούτου η μη έγκαιρη έκδοση της σχετικής απόφασης λόγω μη λειτουργίας του συστήματος 
Π.Σ.Κ.Ε. και τη συνακόλουθη αδυναμία έκδοσης μέσω αυτού Απόφασης, για την έγκριση της 
έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής μέχρι του ποσού των 362.453,10 
ευρώ που αντιστοιχεί στο 1/3 του συνολικού ποσού της φορολογικής απαλλαγής ύψους 1.087.359,31 ευρώ 
δεν απορρέει από δική της υπαιτιότητα. 
 
Επειδή, περαιτέρω, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι η χορήγηση αυτών των εγγράφων -βεβαιώσεων 
καθιστά νόμιμη την εφαρμογή της οικείας φοροαπαλλαγής θεμελιωθείσας δυνάμει του αρ.3 περ. γ της ΥΑ 
με αρ. 51362/2019 ΦΕΚ 1807/Β/22-5-2019, ήτοι, η έναρξη χρήσης της ωφέλειας λαμβάνει νόμιμα χώρα 
κατόπιν έκδοσης της βεβαίωσης πιστοποίησης της υλοποίησης του 50% του συνολικού κόστους του 
επενδυτικού σχεδίου, αντί της απόφασης πιστοποίησης της υλοποίησης μέσω του ΠΣΚΕ. 
 
Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή της η προσφεύγουσα προβάλλει ως κύριο λόγο την αδυναμία 
έκδοσης της αντίστοιχης απόφασης μέσω του ΠΣΚΕ, λόγω μη λειτουργίας της, με τον οποίο θίγει την 
νομιμότητα της προσβαλλόμενης πράξης, καθώς τα ως άνω έγγραφα -βεβαιώσεις (......../26-6-2019 και 
......../16-3-2020) διαθέτουν πλήρη ισχύ, παράγουν πλήρη έννομα αποτελέσματα και εξομοιώνονται 
με την αντίστοιχη απόφαση πιστοποίησης της υλοποίησης του 50% του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου της επένδυσης που εκδίδεται στο πλαίσιο της κανονικής λειτουργίας του ΠΣΚΕ, του 
Ν.4399/2016. 
 
Επειδή, εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι η προσφεύγουσα σε καμία περίπτωση δεν είχε ευθύνη, σε 
ότι αφορά τη μη λειτουργικότητα του συστήματος Π.Σ.Κ.Ε. τόσο κατά την ημερομηνία που υπέβαλε 
το αίτημα και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο 
(ν.4399/2016) θα έπρεπε να είχαν καταχωρηθεί δια του εν λόγω συστήματος, όσο και κατά την 
ημερομηνία που είχε συντελεσθεί εν τοις πράγμασι η διαπίστωση της πλήρωσης όλων 
των προϋποθέσεων για το στάδιο υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου κατά 50%, από την 
αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας..........., χωρίς να απαιτείται επιπλέον καμία ενέργεια ή 
επαλήθευση από τα αρμόδια όργανα για το στάδιο αυτό της επένδυσης (50%) και το μόνο που 
υπολείπονταν, διαδικαστικά, ήταν η έκδοσή της απόφασης, η οποία όμως δεν ήταν δυνατόν να 
εκδοθεί για τεχνικούς λόγους και μόνο λόγους(μη λειτουργία της προαναφερόμενης εφαρμογής). 
 
Ο νομοθέτης αναγνωρίζοντας το υφιστάμενο πρόβλημα (μη λειτουργίας του Π.Σ.Κ.Ε.), το οποίο μάλιστα 
καταγράφεται καταφανώς στο με αριθ............./26-6-2019 έγγραφο που χορηγήθηκε στην προσφεύγουσα 
από την Περιφέρεια .......... (από τη Δ/νση Αναπτυξιακού προγραμματισμού), ήρθε δια του άρθρου 62 του ν. 
4647/2019 να καλύψει το κενό αυτό, δίνοντας δυνατότητα να εκδίδονται αποφάσεις και εκτός συστήματος 
(Π.Σ.Κ.Ε.). 
 
Η μη (πιο) έγκαιρη ανταπόκριση του νομοθέτη στο παραπάνω διαπιστωμένο πρόβλημα, ήταν και πάλι 
εκτός πεδίου ευθύνης ή σχετικής έλλειψης πρωτοβουλίας της προσφεύγουσας για παράλειψη ή 
απαιτούμενη ενέργεια από την πλευρά της, αντίστοιχα. Ταυτόχρονα δε, από τον ουσιαστικό έλεγχο της 
αρμόδιας Υπηρεσίας του συγκεκριμένου σταδίου της επένδυσης, στο οποίο διαπιστώθηκε η πλήρωση 
όλων των προβλεπομένων, που σε συνδυασμό με τη συνέχιση της μη λειτουργίας του Π.Σ.Κ.Ε. για λόγους 
ανυπαίτιους με την προσφεύγουσα, και την κατ' επέκταση αδυναμία έκδοσης σχετικού εγγράφου που κατά 
πρόβλεψη του νομοθέτη φέρει τον τίτλο «Απόφαση», ηγέρθη λόγος για αξίωση χρήσης σχετικής ωφέλειας, 
την οποία η προσφεύγουσα δικαιούταν αδιαμφισβήτητα. Μάλιστα, με το αριθ. 133480/20-12-2019 έγγραφο 
του Γεν. Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα προβλέφθηκε 
το πρώτον η έκδοση ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ εκτός του μηχανογραφικού συστήματος Π.Σ.Κ.Ε. και ως εκ τούτου 
ακόμα και αν η προσφεύγουσα, κατόπιν ολοκλήρωσης του διενεργηθέντος ελέγχου, ζητούσε με αίτημά της 
τη χορήγηση εγγράφου με τον τίτλο ΑΠΟΦΑΣΗ, δεν υπήρχε (τυπικά) τέτοια δυνατότητα. 
 
Ως αποτέλεσμα της αδυναμίας λειτουργίας της μηχανογραφικής εφαρμογής Π.Σ.Κ.Ε. και της εύλογης 

απόκρισης του νομοθέτη να δώσει λύση σε περιπτώσεις που πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη λήψη της 



 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 166  ///www.solcrowe.gr 

όποιας ωφέλειας, από πραγματοποίηση επενδύσεων στο πλαίσιο εφαρμογής διατάξεων αναπτυξιακών 

νόμων, σύμφωνα με όλα όσα προαναφέρθηκαν για την κρινόμενη υπόθεση και τα συγκεκριμένα της 

χαρακτηριστικά, η με αριθ............./31-12-2019 εκδοθείσα Απόφαση της Περιφέρειας........... κρίνεται ότι 

δεν αποτελεί το κρίσιμο έγγραφο βάσει του οποίου θεμελιώνεται το δικαίωμα για την έναρξη 

χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής, αλλά έγγραφο με επιβεβαιωτικό 

χαρακτήρα για υπόθεση που πληρούσε (βάσει εγγράφων και ολοκληρωμένων διαδικασιών) όλα τα 

τιθέμενα κριτήρια, τα οποία μάλιστα διαπιστώθηκαν από την (ίδια) Δ/νση της Περιφέρειας ............ (Δ/νση 

 Αναπτυξιακού Προγραμματισμού), που δια του Περιφερειάρχη εξέδωσε και την προαναφερόμενη 

Απόφαση (αριθ. ........../2019), κατά τα προβλεπόμενα στις συνδυαστικές διατάξεις των άρθρων 14 §3γ και 

20 §1α του ν. 4399/2016, ως αρμόδιο όργανο τόσο για τη διαπίστωση των προβλεπομένων, όσο και για 

την έκδοση απόφασης. 

 

Ως εκ των προαναφερομένων, και λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις αρχές της χρηστής Διοίκησης 

δε δύναται να επιβληθεί φόρος στην προσφεύγουσα, με αφορμή τη δημιουργία του 

συγκεκριμένου αποθεματικού και τη λήψη της σχετικής φορολογικής απαλλαγής που συντελέσθηκε 

με την υποβολή της αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 01/7/2018 -

30/06/2019, λόγω μη έγκαιρης χορήγησης / λήψης Απόφασης (περί της επένδυσης). Σε 

κάθε περίπτωση, η νόμιμη δημιουργία αφορολόγητου αποθεματικού για την παραπάνω αιτία και 

η συνεπαγόμενη φορολογική απαλλαγή επηρεάζει κατά πρώτο λόγο τον κύριο φόρο και 

κατά δεύτερο λόγο (συνακόλουθα) την προκαταβολή του φόρου (για την επόμενη χρήση). Ως εκ 

τούτου, σε περίπτωση, όπως εν προκειμένω, που πρόσωπο δικαιούται τέτοια φορολογική 

απαλλαγή, αυτό ασκεί επίδραση (μειωτικά) τόσο στον κύριο φόρο, όσο και στην προκαταβολή του 

φόρου, μια και αυτή υπολογίζεται επί μικρότερης βάσης (κύριος φόρος μειωμένος τουλάχιστον 

κατά την φορολογική απαλλαγή). 

 

Για τους ανωτέρω λόγους οι προβαλλόμενοι ισχυρισμοί της προσφεύγουσας κρίνονται βάσιμοι και γίνονται 

δεκτοί. 

 

Αποφασίζουμε 

 

Την αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης ............ και με αριθμό ...... πρωτοκόλλου ενδικοφανούς 

προσφυγής του και την ακύρωση της με αρ..............-2020 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού 

φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 01/07/2018 - 30/6/2019 του προϊσταμένου της ΔΟΥ.......... 

 

Οριστική φορολογική υποχρέωση του προσφεύγοντα με βάση την παρούσα απόφαση: 

 

Η υπ'αρ........................ οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού 

έτους 01/07/2018 - 30/6/2019. 

 

φορολογικού έτους 01/07/2018 - 30/6/2019 ΒΑΣΕΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Χρεωστικό ποσό 362.453,10 0,00 

Σύνολο φόρων, τελών και εισφορών για καταβολή 362.453,10 0,00 

 

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

υπόχρεο. 

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΚΑΤΣΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Ακριβές Αντίγραφο  

Η υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης  
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ΔΕΔ Θ 1646/2020 
Χαρτόσημο σε προκαταβολές που δόθηκαν γενικά και αόριστα χωρίς να σχετίζονται με 
πωλήσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών - Δάνειο συναφθέν στο εξωτερικό που 
εμβάστηκε εκταμιεύτηκε στην Ελλάδα και καταχωρήθηκε στα βιβλία - Ταμειακή 
διευκόλυνση - Τρεχούμενος δοσοληπτικός λογαριασμός 
 

Θεσσαλονίκη 02/11/2020 
 
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 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 Ε. 2043/6-4-2020 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 10-06-2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή και το με αριθ.πρωτ. ΕΜΠ. ΔΕΔ 
ΥΠΕΠΝΥ ΕΙ ΕΜΠ /07-09-2020 συμπληρωματικό υπόμνημα της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την 
επωνυμία « » - ΑΦΜ με διακριτικό τίτλο « », νομίμως εκπροσωπούμενης κατά:  
α) της με αριθμ. .../04-05-2020 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου 
φορολογικού έτους 2018 και  
β) της με αριθμ. .../04-05-2020 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου 
φορολογικού έτους 2019, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων και τα προσκομιζόμενα με αυτήν 
σχετικά έγγραφα. 
 
6. Τις ως άνω προσβαλλόμενες πράξεις, των οποίων ζητείται η ακύρωση. 
 
7. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων 
 
8. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α8 - Επανεξέτασης της Υπηρεσίας μας, όπως 
αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης. 
 
Επί της από 10-06-2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρίας περιορισμένης 
ευθύνης με την επωνυμία « » - ΑΦΜ με διακριτικό τίτλο « », η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και του με 
αριθ. πρωτ. ΕΜΠ. ΔΕΔ ΥΠΕΠΝΥ ΕΙ ΕΜΠ /07-09-2020 συμπληρωματικού υπομνήματος 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' αριθμ. .../04-05-2020 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου του 
Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων, φορολογικού έτους 2018 επιβλήθηκαν σε βάρος της 
προσφεύγουσας τέλη χαρτοσήμου ύψους 33.088,86 €, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επί των τελών ύψους 
6.617,77 €, πλέον προστίμου του άρθρου 58 του Ν. 4174/2013 στα τέλη χαρτοσήμου ύψους 16.544,43 € 
και στην εισφορά υπέρ ΟΓΑ ύψους 3.308,89 €, ήτοι συνολικό ποσό ύψους 59.559,95 €. 
 
-Με την υπ' αριθμ. . /04-05-2020 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου του 
Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων, φορολογικού έτους 2019 επιβλήθηκαν σε βάρος της 
προσφεύγουσας τέλη χαρτοσήμου ύψους 20.319,95 €, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επί των τελών ύψους 
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4.063,99 €, πλέον προστίμου του άρθρου 58 του Ν. 4174/2013 στα τέλη χαρτοσήμου ύψους 10.159,98 € 
και στην εισφορά υπέρ ΟΓΑ ύψους 2.032,00 €, ήτοι συνολικό ποσό ύψους 36.575,92 €. 
 
Οι ανωτέρω πράξεις ερείδονται στην από 04/05/2020 έκθεση μερικού ελέγχου τελών χαρτοσήμου της 
Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων, με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν.Τ.Χ., δυνάμει της υπ' αριθμ. .../30-01-2020 σχετικής 
εντολής ελέγχου του Προϊσταμένου της. 
 
Συγκεκριμένα, διενεργήθηκε έλεγχος στα λογιστικά αρχεία της προσφεύγουσας και διαπιστώθηκαν τα 
ακόλουθα: 
 
- Η προσφεύγουσα στις 19/10/2017 σύναψε δανειακή σύμβαση με τη συνδεδεμένη εταιρία "................" στη 
Λευκωσία της Κύπρου για τη λήψη δανείου ποσού 1.500.000,00€, το οποίο καταχώρησε στα τηρούμενα 
βιβλία της. Ειδικότερα, από τον έλεγχο των κινήσεων της καρτέλας του λογαριασμού 45.06.00.0000 
«ΔΑΝΕΙΟ ... ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ» προέκυψε ότι η προσφεύγουσα επιχείρηση έλαβε κατά τα 
έτη 2018 και 2019 δάνειο ποσού €1.279.970,00 και 969.990,00 € αντίστοιχα, από την κυπριακή εταιρία " ". 
Επί των εν λόγω ποσών που αφορούσαν τη λήψη δανείου καταλογίστηκαν από τη φορολογική αρχή τέλη 
χαρτοσήμου 2%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ στα εν λόγω τέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 
παρ. 1 του Κ.Ν.Τ.Χ.. 
 
- Από τον έλεγχο των κινήσεων της καρτέλας του λογαριασμού «30.05.00.0002 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ » 
προέκυψαν καταθέσεις χρημάτων με μορφή προκαταβολών (πιστωτικό υπόλοιπο) κατά τα έτη 2018 και 
2019 ύψους 182.715,00€ και 92.015,00 € αντίστοιχα, από την εταιρία « » - ΑΦΜ , με διακριτικό τίτλο « » 
συνδεδεμένη επιχείρηση, (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.4172/2013), επί των οποίων 
καταλογίστηκαν από τη φορολογική αρχή τέλη χαρτοσήμου 1%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ στα εν λόγω 
τέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις παρ. 5 περ. γ' του άρθρου 15 του ως Κ.Ν.Τ.Χ. 
 
- Από τον έλεγχο των κινήσεων της καρτέλας του λογαριασμού 33.07.00.0000 «Δοσοληπτικός 
Λογαριασμός εταίρου », διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για δανειακό τρεχούμενο δοσοληπτικό λογαριασμό, 
δεδομένου ότι περιέχει μόνο χρηματικές πιστωτικές συναλλαγές, με μεγαλύτερο πιστωτικό υπόλοιπο στο 
έτος 2018 ποσό 283.115,54€ (στις 31-12-2018), επί του οποίου καταλογίστηκαν από τη φορολογική αρχή 
τέλη χαρτοσήμου 2%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ στα εν λόγω τέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 
15 παρ.1α και παρ 5γ'Κ.Τ.Χ. 
 
Συνοψίζοντας, ο έλεγχος κατέληξε στο πόρισμα ότι ποσά 1.745.800,54 € και 1.062.005,00 € που έλαβε η 
προσφεύγουσα κατά τα έτη 2018 και 2019 αντίστοιχα, υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου, πλέον εισφοράς 
υπέρ ΟΓΑ στα εν λόγω τέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.Τ.Χ. ως ακολούθως: 
  

ΕΤΗ 
ΑΞΙΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ 
ΣΕ ΤΕΛΗ ΧΑΡ/ΜΟΥ 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ 
ΤΕΛΟΣ ΧΑΡ/ΜΟΥ 1% 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ 
ΤΕΛΟΣ ΧΑΡ/ΜΟΥ 2% 

ΟΓΑ 
ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 

20% 

ΣΥΝΟΛΟ 
€ 

2018 1.745.800,54 1.827,15 31.261,71 6.617,77 39.706,63 

2019 1.062.005,00 920,15 19.399,80 4.063.99 24.383,84 

 
Με τη με αριθμό πρωτοκόλλου /10-06-2020 ενδικοφανή προσφυγή η προσφεύγουσα ζητά την ακύρωση 
των παραπάνω πράξεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων, επικαλούμενη τους κάτωθι λόγους: 
 
• Εσφαλμένη ερμηνεία και πλημμελής εφαρμογή των κρίσιμων διατάξεων περί τελών χαρτοσήμου. 
Συγκεκριμένα: 
 
Αναφορικά με το λογαριασμό 45.06.00.0000 «ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ». Η παρ. 2 του άρθρου 15 του ΚΝΤΧ 
που όριζε ότι τα καταστατικά των εν Ελλάδι παντός είδους εμπορικών εταιριών και πάσα πράξις σχετική 
πρός την αύξησιν του κεφαλαίου αυτών.. υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου, καταργήθηκε με το άρθρο 31 
του ν. 1676/1986 από 01-01-1987. Δυνάμει του υπ' αριθ. .../06-12-2019 πρακτικού συνέλευσης των 
εταίρων της προσφεύγουσας αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου της κατά 499.800,00 €, διαιρούμενου 
σε 16.660,00 εταιρικά μερίδια αξίας εκάστου 30,00€. Για το λόγο αυτό προέβη και σε τροποποίηση του 
καταστατικού της με το υπ' αριθ /27-12-2019 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Το 
καταστατικό καταχωρίσθηκε κωδικοποιημένο στο οικείο μητρώο με Κ.Α.Κ, /02-01-2020, όπως προκύπτει 

http://www.solae.gr/
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από την υπ' αριθμ. πρωτ /02-01-2020 Ανακοίνωση Γ.Ε.Μ.Η. (Συνυποβάλλονται τα σχετικά έγγραφα με την 
υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή). Από τις οικείες ημερολογιακές εγγραφές συνάγεται ότι μέρος της εν 
λόγω αύξησης κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε από προσωρινές καταθέσεις της εταιρίας « », (η οποία 
συμμετέχει στην προσφεύγουσα εταιρία περιορισμένης ευθύνης με ποσοστό 50%), συνολικού ποσού 
249.900,00 €. Η νέα αύξηση κεφαλαίου της προσφεύγουσας έλαβε χώρα και επικυρώθηκε, δυνάμει του 
από .../25-05-2020 Πρακτικού της συνέλευσης των εταίρων, συνολικού ποσού ύψους 700.080,00 €, 
προκειμένου να μειωθούν οι υποχρεώσεις της και να βελτιωθεί η καθαρή της θέση, που αποτελεί και τον 
διαρκή της στόχο. Το δε καταστατικό, όπως τροποποιήθηκε καταχωρήθηκε κωδικοποιημένο στο οικείο 
μητρώο, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. πρωτ /04-06-2020 Ανακοίνωση του Γ.Ε.Μ.Η.. 
(Συνυποβάλλονται τα σχετικά έγγραφα για τη νέα αύξηση). Από τα ανωτέρω αποδεικνύεται πλήρως ότι δεν 
χωρεί νομίμως στην υπό κρίση περίπτωση η επιβολή τελών χαρτοσήμου σε ποσό, το οποίο κατατέθηκε και 
προοριζόταν αποδεδειγμένα για αύξηση του κεφαλαίου της προσφεύγουσας. Το υπόλοιπο μέρος του 
ποσού, που εμφανίζεται στο λογαριασμό της προσφεύγουσας 45.06.00.0000 «ΔΑΝΕΙΟ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟ 
ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ», στο οποίο επιβλήθηκαν τέλη χαρτοσήμου, ήτοι 1.195.401,10 €, συνιστά προσωρινή 
χρηματική διευκόλυνση προς την προσφεύγουσα, με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητάς της, για το 
οποίο οφείλεται τέλος χαρτοσήμου 1% πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α., γεγονός που αποδεικνύεται από την 
επιστροφή χρηματικού ποσού 454.658,90 €. Το εν λόγω ποσό καταχρηστικά, λογίζεται ως δάνειο από τη 
φορολογική αρχή, βάσει αποκλειστικά των λογιστικών εγγραφών στα βιβλία της προσφεύγουσας, σε 
αντίθεση με την ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Ν.Τ.Χ., που απαιτεί σύμβαση ή εγγραφή στα 
βιβλία που να περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη συνομολόγηση της σύμβασης. Επιπροσθέτως, 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ 1 του ΚΝΤΧ δεν γεννάται υποχρέωση καταβολής τελών χαρτοσήμου για 
δανειακές συμβάσεις που καταρτίσθηκαν και εκτελέσθηκαν στην αλλοδαπή, χωρίς να απορρέουν 
υποχρεώσεις εκτελεστέες στην Ελλάδα. Με την εγκύκλιο διαταγή ΠΟΛ. 1027/1990 του Υπουργείου 
Οικονομικών και τη Γνωμοδότηση της Συνέλευσης των Προϊσταμένων των Νομικών Διευθύνσεων δόθηκαν 
διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του ανωτέρω άρθρου και επισημαίνεται ότι δανειακές συμβάσεις, οι 
οποίες δεν συνδέονται με ακίνητη περιουσία στον Ελλάδα, έχουν συμφωνηθεί και εκτελεσθεί εκτός της 
ελληνικής επικράτειας και δεν δημιουργούν δικαιώματα και υποχρεώσεις εκτελεστέες στην Ελλάδα, δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ελληνικού ΚΝΤΧ. Στην προκειμένη περίπτωση έχει συναφθεί έγγραφη 
σύμβαση δανείου με ημερομηνία 19.10.2017 στην Λευκωσία μεταξύ της προσφεύγουσας και της 
συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας « » με έδρα στην Κυπριακή Δημοκρατία, για τη λήψη δανείου ποσού 
1.500.000,00 €. Την ύπαρξη της ανωτέρω σύμβασης αναγνωρίζει και η φορολογική αρχή στην οικεία 
έκθεση ελέγχου. Από το σύνολο του κειμένου της ως άνω σύμβασης δεν προκύπτει η δανειακή αυτή 
σύμβαση να συνδέεται με (ή να εξασφαλίζεται από) ακίνητη ή κινητή περιουσία της προσφεύγουσας στην 
Ελλάδα. (βλ. ΣτΕ 2940/2019, ΤρΔΕφ2341/2018, ΔΕΔ 2056/2019, αρχή της χωρικότητας). Ακόμη κι αν γίνει 
δεκτό ότι οι οικείες εγγραφές, που αφορούν σε καταβολές της εταιρίας « » συνιστούν δάνειο και πρέπει να 
χαρτοσημανθούν, η φορολογική αρχή, δεν αιτιολογεί και δεν αποδεικνύει, μολονότι φέρει η ίδια το βάρος 
της απόδειξης, κατά πόσο από την εν λόγω δανειακή σύμβαση απορρέουν τυχόν υποχρεώσεις εκτελεστέες 
στην Ελλάδα, προκειμένου να υπαχθεί σε τέλη χαρτοσήμου. 
 
- Παράνομος και εσφαλμένος ο καταλογισμός τελών χαρτοσήμου δανείου επί τρεχούμενου δοσοληπτικού 
λογαριασμού, που δεν έχει ως αιτία δανειακή σύμβαση. Δανειακός τρεχούμενος δοσοληπτικός 
λογαριασμός δεν είναι οποιοσδήποτε αλληλόχρεος λογαριασμός που κινείται, εκ διαφόρων αιτιών, με 
χρεοπιστώσεις μεταξύ δύο προσώπων που τελούν ως προς κάθε καταχωριζόμενη στον λογαριασμό 
πράξη, σε αντίστοιχη, εναλλασσόμενη θέση δανειστή και οφειλέτη, αλλά μόνον ο «τρεχούμενος 
δοσοληπτικός λογαριασμός» που εμφανίζει την κίνηση συμβάσεως δανείου. Στην υπό κρίση περίπτωση, 
για τα έτη 2018 και 2019, τηρούνταν ο τρεχούμενος δοσοληπτικός λογαριασμός 33.07.00.000 
«Δοσοληπτικός λογαριασμός εταίρου », ο οποίος εμφάνιζε συνεχώς κίνηση όχι μόνο προς τη μία 
κατεύθυνση (χρέωση ή πίστωση), αλλά και προς τις δύο, ήτοι, παρουσίαζε όχι μόνο καταβολές μετρητών 
από τον εταίρο, αλλά και αναλήψεις. Ο εν λόγω δοσοληπτικός λογαριασμός, δεν εμφανίζει κίνηση 
σύμβασης δανείου. 
 
- Αναφορικά με το λογαριασμό 30.05.00.0002, «προκαταβολές ». Ο του .... με ΑΦΜ , εταίρος της 
προσφεύγουσας εταιρείας με ποσοστό συμμετοχής 50%, τυγχάνει και διαχειριστής της εταιρείας «.. .» με 
διακριτικό τίτλο « » και ΑΦΜ .. ., στην οποία συμμετέχει κατά ποσοστό 75% και η εταιρία « ». Η εταιρία « » 
είναι εταίρος της προσφεύγουσας εταιρείας με ποσοστό συμμετοχής 50%, ενώ διαχειριστής και νόμιμος 
εκπρόσωπος της προσφεύγουσας εταιρείας ορίστηκε για αόριστο χρόνο και μέχρι την καθ' οιονδήποτε 
χρόνο ανάκλησή της από την συνέλευση των εταίρων, η σύζυγος του ως άνω, του .... με ΑΦΜ Επιπλέον, η 
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Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων αποδέχεται και δεν αμφισβητεί με την έκθεση ελέγχου της ότι η εταιρεία « » είναι 
συνδεδεμένη με την προσφεύγουσα εταιρεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 4172/2013, 
κατά συνέπεια οι εν λόγω εγγραφές στον λογαριασμό «30.05.00.0002 - ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ » εσφαλμένα 
λήφθηκαν από τη Δ.Ο.Υ Αμπελοκήπων ως δανειακός δοσοληπτικός λογαριασμός (άτυπο δάνειο) 
υπαγόμενος σε τέλη χαρτοσήμου καθώς αποτελούν προκαταβολές στο πλαίσιο εμπορικών σχέσεων των 
δυο ανωτέρω συνδεδεμένων εταιρειών και όχι δάνειο. Επιπρόσθετα, κανένα στοιχείο για το αντίθετο δεν 
επικαλέστηκε η Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων ούτε και συμπεριέλαβε στην οικεία 'Έκθεση Ελέγχου στοιχεία που να 
αποδεικνύουν την δανειακή σύμβαση μεταξύ των ως άνω εταιρειών, ως όφειλε, δεδομένου ότι φέρει το 
βάρος της απόδειξης, παρά μόνο αρκέστηκε στον αυθαίρετο καταλογισμό του τηρούμενου ως άνω 
δοσοληπτικού λογαριασμού, ως δανειακού. 
 
• Ακυρότητα των καταλογιστικών πράξεων λόγω ελλείψεως αιτιολογίας της έκθεσης ελέγχου. 
 
Επειδή, στο άρθρο 1 του Κώδικα των Νόμων περί Τελών Χαρτοσήμου (π.δ της 28ης Ιουλίου 1931, Α' 239), 
ορίζεται, ότι: «1. Φόρος υπό το όνομα τέλος χαρτοσήμου επιβάλλεται κατά τα εν τω παρόντι νόμω 
οριζόμενα επί των αυτώ καθοριζομένων εγγράφων». 
 
Επειδή, στην παρ 1 του άρθρου 8 του ως άνω Κ.Ν.Τ.Χ., ορίζεται ότι: «1. Έγγραφα έχοντα αντικείμενον 
κινητήν η ακίνητον περιουσίαν κειμένην εν Ελλάδι ή υποχρεώσεις εκτελεστέας εν αυτή, συνταχθέντα δε εν 
τη αλλοδαπή, αλλ' ουχί ενώπιον ελληνικής αρχής επί πληρωμή του οικείου τέλους, υποβάλλονται εις τα 
κατά τον παρόντα νόμον τέλη υπό τας κατωτέρω διακρίσεις: α) Εάν μέν τα έγγραφα ταύτα συνετάγησαν εν 
Ευρώπη, Τουρκία και Αιγύπτω, χαρτοσημαίνονται διά του απλού τέλους εντός προθεσμίας τριών ετών από 
της εκδόσεως αυτών, προσαγόμενα είς οιονδήποτε εν Ελλάδι Οικονομικόν Έφορον, άλλως υπόκεινται εις 
τας εν άρθρω 40 παραγρ. 3 ποινάς. β) Εάν τα αυτά έγγραφα συνετάγησαν εν τη αλλοδαπή, πλην ουχί εν 
Ευρώπη, Τουρκία η Αιγύπτω, υπόκεινται εις το απλούν κατά τον παρόντα νόμον τέλος και μόνον εφ' όσον 
προσάγονται ενώπιον δικαστηρίων ή άλλης του Κράτους Αρχής». 
 
Επειδή, στο άρθρο 12 του ως άνω Κ.Ν.Τ.Χ. ορίζεται ότι: «Επί των συμβολαίων και των εγγράφων, των 
κατονομαζομένων εν τω επομένω άρθρω 13, το τέλος ορίζεται εις 3% της εν αυτοίς διαλαμβανομένης αξίας 
εις ευρώ». 
 
Επειδή, στην παρ 1 του άρθρου 13 του ως άνω Κ.Ν.Τ.Χ., ορίζεται ότι: «Εις το κατά την παράγραφον 1 του 
προηγουμένου άρθρου 12 τέλος υπόκεινται: 1.α) Πάσα σύμβασις, οιουδήποτε αντικειμένου, συναπτομένη 
είτε απ' ευθείας, είτε διά δημοσίου συναγωνισμού, ή πάσα εξόφλησις συμβάσεως ή σχετική προς την 
σύμβασιν απόδειξις, εφόσον καταρτίζονται εγγράφως και δη είτε διά δημοσίου, είτε δι ιδιωτικού καθ' 
οιονδήποτε τύπον συντεταγμένου εγγράφου.[..]». 
 
Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ 1, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ 1 του β.δ/τος 6/7-
6-1951 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ 1 του ν 12/1975, του ως άνω Κ.Ν.Τ.Χ., ορίζεται ότι: «Επί 
των εμπορικών και λοιπών εγγράφων και πράξεων, των κατονομαζομένων εν τω επομένω άρθρω 15, το 
τέλος ορίζεται εις δύο επί τοις εκατόν (2%) της εν αυτοίς διαλαμβανομένης αξίας εις ευρώ». 
Επειδή, στην παρ 1 εδάφιο α' του άρθρου 15 του ως άνω Κ.Ν.Τ.Χ., ορίζεται ότι: «Εις το κατά την 
παράγραφον 1 του προηγουμένου άρθρου 14 τέλος υπόκεινται: 1. α) Πάσα σύμβασις, οιουδήποτε 
αντικειμένου, συναπτομένη είτε απ' ευθείας, είτε διά δημοσίου συναγωνισμού μεταξύ εμπόρων, μεταξύ 
εμπόρου και εμπορικής εταιρείας πάσης φύσεως, μεταξύ εμπορικών εταιρειών πάσης φύσεως, αφορώσα 
αποκλειστικώς εις την ασκουμένην υπ' αυτών εμπορίαν, και μεταξύ τρίτου εν γένει και ανωνύμου εταιρείας, 
ή πάσα εξόφλησις συμβάσεως ή σχετική προς την σύμβασιν απόδειξις, εφόσον καταρτίζονται εγγράφως 
και δη είτε διά δημοσίου, είτε δι' ιδιωτικού καθ οιονδήποτε τύπον συντεταγμένου εγγράφου». 
 
Επειδή, στο τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του Π.Δ. της 28/7/1931 
(ΚΝΤΧ), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 του Ν. 1041/80 (Α' 75), ορίζεται ότι: «Πάσα εν γένει 
εγγραφή εις τα βιβλία περί καταθέσεως ή αναλήψεως χρημάτων υπό εταίρων ή μετόχων ή άλλων 
προσώπων προς ή από εμπορικάς εν γένει εταιρείας ή επιχειρήσεις, ήτις δεν ανάγεται εις σύμβασιν, πράξιν 
κ.λπ., υποβληθείσαν εις τα οικεία τέλη χαρτοσήμου ή απαλλαγείσαν νομίμως των τελών τούτων, υπόκεινται 
εις αναλογικόν τέλος χαρτοσήμου εν επί τοις εκατόν (1%). Εις ην περίπτωσιν, εκ της εγγραφής ή εξ ετέρου 
εγγράφου, αποδεικνύεται ότι η κατάθεσις ή ανάληψις αφορά σύμβασιν, πράξιν κ.λπ. υποκειμένην εις 
μεγαλύτερον ή μικρότερον τέλος χαρτοσήμου, οφείλεται το διά την σύμβασιν, πράξιν κ.λπ. προβλεπόμενον 
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τέλος» και στο έκτο εδάφιο της ανωτέρω παραγράφου ορίζεται ότι: «Πιστωτικά υπόλοιπα του τρεχουμένου 
τούτου λογαριασμού υπερβαίνοντα το ποσόν τούτο υπόκεινται εξ ολοκλήρου εις το οικείον τέλος. Επί 
δανείων κινουμένων ως τρεχουμένων δοσοληπτικών λογαριασμών το προσήκον τέλος χαρτοσήμου 
υπολογίζεται δι εκάστην διαχειριστικήν περίοδον επί του μεγαλυτέρου ύψους του χρεωστικού ή πιστωτικού 
αυτών υπολοίπου, κατά περίπτωσιν. Το χρεωστικόν ή πιστωτικόν υπόλοιπον λογαριασμού τινός 
μεταφερόμενον εις την επομένην διαχειριστικήν περίοδον θεωρείται ως νέα κατάθεσις (δάνειον) διά την 
εξεύρεσιν του μεγαλυτέρου ύψους της περιόδου ταύτης.» 
 
Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.Δ. 3717/1957 (ΦΕΚ Α' 131) ορίζεται ότι: «η αληθής έννοια 
των διατάξεων της περί τελών χαρτοσήμου νομοθεσίας, καθ' όσον αφορά την υπαγωγήν των εν αυτή 
αναφερομένων συμβάσεων, πράξεων κλπ. εις τέλη χαρτοσήμου, είναι ότι ως έγγραφον αποδεικνύον την 
σύμβασιν, πράξιν κλπ. λογίζεται και πάσα σχετική εγγραφή εις τα βιβλία των επιτηδευματιών, ήτις και 
υποβάλλεται εις το οικείον δια την ούτω αποδεικνυομένην δικαιοπραξίαν τέλος χαρτοσήμου». 
Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ 1 του Ν.Δ. 4535/1964, ορίζεται ότι: «Τα τέλη χαρτοσήμου 
αναλογικά και πάγια προσαυξάνονται κατά ποσοστό 20% για εισφορά υπέρ ΟΓΑ» 
 
Επειδή, στο άρθρο 34 του Ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: « Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να προβεί, μετά 
από έλεγχο, σε έκδοση πράξης διόρθωσης οποιουδήποτε προηγούμενου άμεσου, διοικητικού, εκτιμώμενου 
ή προληπτικού προσδιορισμού φόρου, εφόσον από τον έλεγχο διαπιστωθεί αιτιολογημένα ότι ο 
προηγούμενος προσδιορισμός φόρου ήταν ανακριβής ή εσφαλμένος». 
 
Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 28 του Ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) « 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, 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, με τις διατάξεις του άρθ. 17 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (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 3. Όταν η πράξη εκδίδεται αυτεπαγγέλτως τα αποδεικτικά 
στοιχεία συγκεντρώνονται με πρωτοβουλία του αρμόδιου για την έκδοση οργάνου». 
 
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 
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). 
 
Επειδή, σύμφωνα με το 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». 
 
Ως προς τον επί μέρους ισχυρισμό σχετικά με επιβολή τελών χαρτοσήμου στον λογαριασμό 45.06.00.0000 
«ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ » 
 
Επειδή, κατά τον Αστικό Κώδικα, για την έγκυρη σύσταση και ύπαρξη του δανείου απαιτείται η συνδρομή 
δυο στοιχείων, ήτοι: (α) της συμφωνίας δανειστή και οφειλέτη και (β) της παράδοσης του δανείσματος από 
τον δανειστή στον οφειλέτη. 
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Κατά τον Κώδικα Χαρτοσήμου, το τέλος χαρτοσήμου επί των δανείων επιβάλλεται, λόγω της τυπικότητας 
της φορολογίας χαρτοσήμου, είτε κατά το στάδιο της συμφωνίας και της ταυτόχρονης παράδοσης του 
δανείσματος από τον δανειστή στον οφειλέτη είτε κατά το στάδιο μόνο της συμφωνίας (συναινετικό δάνειο), 
είτε κατά το στάδιο μόνο της παράδοσης του δανείσματος στον οφειλέτη εκ μέρους του δανειστή. 
 
Το συναπτόμενο στην αλλοδαπή (όχι ενώπιον Ελληνικής Προξενικής Αρχής) με ιδιωτικό έγγραφο δάνειο 
υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου στην Ελλάδα, όταν το δάνειο αυτό εκτελείται στην Ελλάδα. Εκτέλεση, δε, του 
δανείου αυτού στην Ελλάδα υπάρχει, όταν η παράδοση του δανείσματος από τον δανειστή στον οφειλέτη 
γίνεται στην Ελλάδα. Και παράδοση του δανείσματος από τον δανειστή στον οφειλέτη στην Ελλάδα 
υπάρχει όταν το δάνεισμα κατατίθεται από τον αλλοδαπό δανειστή σε αλλοδαπή τράπεζα στην αλλοδαπή, 
για να εμβάσει αυτό στην Ελλάδα, μέσω ημεδαπής τράπεζας, στον οφειλέτη, που βρίσκεται στην Ελλάδα 
(Ν.Σ.Κ. γνωμ. 964/1955, Πρωτ. Θεσ. 2123/1963, Φορ. Πρωτ. Αθ. 2162/1967, Διοικ. Πρωτ. Αθ. 6043/2001, 
Πρβλ. Σ.τ.Ε. 2996/1991, 984/1992). Υποχρέωση, για καταβολή τέλους χαρτοσήμου επί του ανωτέρω 
δανείου, δημιουργείται, κατά το άρθρο 12 του Ν.Δ. 3717/1957, στην περίπτωση, που λάβει χώρα εγγραφή 
του ανωτέρω δανείου στα βιβλία του επιτηδευματία οφειλέτη στην Ελλάδα (Πρβλ. Σ.τ.Ε. 1716/1980, 3270/ 
1981), επειδή, από και δια της εγγραφής του δανείου αυτού στα βιβλία, δημιουργούνται εξ αυτού 
υποχρεώσεις εκτελεστέες στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του Κώδικα 
Χαρτοσήμου. [...] 
 
Το συναπτόμενο στην αλλοδαπή με ιδιωτικό έγγραφο δάνειο δεν υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου στην 
Ελλάδα, όταν και η εκτέλεση του δανείου αυτού γίνεται, επίσης, στην αλλοδαπή. Εκτέλεση, δε, του δανείου 
αυτού στην αλλοδαπή υπάρχει, όταν και η παράδοση του δανείσματος από τον δανειστή στον οφειλέτη 
γίνεται, επίσης, στην αλλοδαπή, μη αρκούσης μόνο της συμφωνίας περί καταρτίσεως της δανειακής 
σύμβασης στην αλλοδαπή. Παράδοση, δε, του δανείσματος από τον δανειστή στον οφειλέτη στην 
αλλοδαπή συντελείται όταν το δάνεισμα (προϊόν δανείου): (α) παραδίδεται από τον αλλοδαπό δανειστή 
στον οφειλέτη ή στον εκπρόσωπο του στην αλλοδαπή ή (β) καταβάλλεται από τον αλλοδαπό δανειστή στην 
αλλοδαπή, δια καταθέσεως αυτού (του δανείσματος) σε λογαριασμό του οφειλέτη, τον οποίο αυτός έχει 
ανοίξει σε αλλοδαπή τράπεζα στην αλλοδαπή. Σχετικά, εν προκειμένω, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, 
με την απόφασή του 5700/2004, αποφάνθηκε, ότι, αν την ίδια ημέρα, που έγινε η κατάθεση του 
δανείσματος στον εν λόγω λογαριασμό του οφειλέτη, γίνει και αποστολή αυτού (δανείσματος) στην Ελλάδα, 
δια σχετικού εμβάσματος της αλλοδαπής τράπεζας, κατόπιν σχετικής εντολής του οφειλέτη, τούτο 
ισοδυναμεί με καταβολή του δανείσματος στην Ελλάδα, πράγμα, που σημαίνει, ότι η δανειακή σύμβαση 
θεωρείται, ως εκτελεσθείσα στην Ελλάδα και όχι στην αλλοδαπή και, συνεπώς, ως υποκείμενη, εκ του 
λόγου τούτου, σε τέλος χαρτοσήμου στην Ελλάδα. [...] 
 
Το δάνειο, που συνήφθη στην αλλοδαπή και εκτελέσθηκε, επίσης, στην αλλοδαπή, δεν θεωρείται ως δάνειο 
απαλλασσόμενο από τα τέλη χαρτοσήμου, αλλά ως δάνειο, μη υπαχθέν στα εν λόγω τέλη, λόγω της 
χωρικότητας του φόρου χαρτοσήμου. Κατόπιν αυτού, το ανωτέρω δάνειο, δηλαδή το συναφθέν και 
εκτελεσθέν στην αλλοδαπή, εάν εξοφληθεί, εν όλω ή εν μέρει, στην Ελλάδα, με οποιονδήποτε τρόπο, θα 
υπαχθεί στο οικείο τέλος χαρτοσήμου, επειδή, στην περίπτωση αυτή, το εν λόγω δάνειο έχει, κατά το 
άρθρο 8 παρ. 1 του Κώδικα Χαρτοσήμου, υποχρεώσεις εκτελεστέες στην Ελλάδα (άρθρα 13 παρ. Ιβ και 15 
παρ. Ιβ Κ.Τ.Χ., Πρβλ. Σ.τ.Ε. 3914/1977). Ως εξόφληση, δε, του δανείου αυτοΰ στην Ελλάδα θεωρείται, 
επίσης, και η πίστωση αυτοΰ, εν όλω ή εν μέρει, στα βιβλία του επιτηδευματία οφειλέτη στην Ελλάδα 
(Πρβλ. Σ.τ.Ε. 58/ 1984, 2151/1984, κ.λπ.).» (Παναγιώτη Θ. Ρέππα - Φορολογία Χαρτοσήμου- Ερμηνεία των 
διατάξεων του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου- τέταρτη έκδοση- εκδόσεις Αντ. ν. Σάκκουλα Αθήνα - Κομοτηνή 
2007 σελ 198-201). 
 
Επειδή, με την ΠΟΛ.1027/10.1.1990 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Τέλη Χαρτοσήμου δανειακών 
συμβάσεων που καταρτίζονται στην αλλοδαπή» με την οποία έγινε αποδεκτή η υπ' αριθ. 679/1989 
γνωμοδότηση της Συνέλευσης των προϊσταμένων των Νομικών Διευθύνσεων, ορίστηκε ότι: 
 
«1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Χαρτοσήμου ορίζεται, ότι έγγραφα έχοντα 
αντικείμενο κινητή ή ακίνητη περιουσία κειμένη στην Ελλάδα ή υποχρεώσεις εκτελεστέες Ζ αυτή, 
συνταχθέντα στην αλλοδαπή όχι όμως ενώπιον Ελληνικής Προξενικής Αρχής, υπόκεινται στα οικεία τέλη 
χαρτοσήμου, κατά τις διακρίσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου αυτής. 2. Η Συνέλευση των 
Προϊσταμένων των Νομικών Διευθύνσεων, ερμηνεύοντας την ανωτέρω διάταξη, με την γνωμοδότησή της 
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676/1989, που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό των Οικονομικών, και την οποία κοινοποιούμε με την 
παρούσα για ενημέρωσή σας, γνωμοδότησε ότι: 
 
α. Η ανωτέρω διάταξη του άρθρου 8 παρ. 1 του Κώδικα Χαρτοσήμου αναφέρεται σε έγγραφα, τα οποία, 
κατά τις διατάξεις του Κώδικα αυτού, εάν συντάσσονταν ενώπιον ελληνικής αρχής στην αλλοδαπή θα 
υποβάλλονταν οπωσδήποτε σε ορισμένο τέλος χαρτοσήμου (αναλογικό ή πάγιο). Επομένως, η διάταξη 
αυτή δεν αναφέρεται σε έγγραφα, τα οποία δεν θα υποβάλλονταν κατά νόμο σε τέλος χαρτοσήμου 
(αναλογικό ή πάγιο) εάν συντάσσονταν ή εκδίδονταν στην ημεδαπή. 
 
β. Το έγγραφο (σύμβαση), που περιέχει ή συνιστά τίτλο εγγραφής εμπράγματου βάρους επί κινητού 
(ενεχύρου) ή ακινήτου (υποθήκης), που βρίσκεται στην Ελλάδα, έχει αναμφιβόλως αντικείμενο κινητή ή 
ακίνητη περιουσία κειμένη στην Ελλάδα και ειδικότερα το κινητό ή το ακίνητο επί του οποίου συνιστάται ή 
θα συσταθεί το βάρος αυτό, και επομένως το έγγραφο αυτό εμπίπτει στη ρύθμιση της ως άνω διάταξης του 
άρθρου 8 παρ. 1 του Κώδικα Χαρτοσήμου. 
γ. Ως «εκτελεστέα υποχρέωση» στην Ελλάδα, κατά την έννοια της ανωτέρω διάταξης του άρθρου 8 παρ. 1 
του Κώδικα Χαρτοσήμου, νοείται η πράξη ή η ενέργεια ή η συμπεριφορά εν γένει του οφειλέτη (υπόχρεου) 
με την οποία αποσβέννυται υποχρέωσή του (ή οφειλή του). Επομένως, σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία 
η πράξη, με την οποία εκδηλούται ή πραγματούται η «εκτέλεση» υποχρέωσης, γίνεται στην Ελλάδα, 
συντρέχει, ειδικά από άποψη τόπου εκτέλεσης της υποχρέωσης, η προϋπόθεση εφαρμογής της ως άνω 
διάταξης. Αυτά βεβαίως ισχύουν για τις πράξεις και των δύο συμβαλλόμενων, αρκεί οι πράξεις αυτές να 
συνιστούν «εκτέλεση» υποχρέωσης, δηλαδή εκπλήρωση βαρύνουσας αυτούς παροχής. 
 
δ. Κατ' εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης του άρθρου 8 παρ. 1 του Κώδικα Χαρτοσήμου: (αα) Οι συμβάσεις 
χρηματικών δανείων σε ξένο νόμισμα, που καταρτίζονται στην αλλοδαπή μεταξύ ημεδαπών επιχειρήσεων ή 
αλλοδαπών εγκαταστημένων στην Ελλάδα και αλλοδαπών οίκων ή αλλοδαπών Τραπεζών ή 
υποκαταστημάτων ημεδαπών τραπεζών εγκατεστημένων στην αλλοδαπή, και το ποσό των οποίων 
καταβάλλεται επίσης στην αλλοδαπή σε ξένο νόμισμα, δεν έχουν υποχρεώσεις εκτελεστέες στην Ελλάδα 
και συνεπώς δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου και αν ακόμη αποδεικνύονται από σχετικές εγγραφές στα 
βιβλία των ημεδαπών οφειλετριών επιχειρήσεων κατ' άρθρο 12 του Ν.Δ. 3717/1957. Στερείται δε παντελώς 
σημασίας, και συνεπώς δεν ασκεί καμιά επιρροή στην προκειμένη περίπτωση, το γεγονός, ότι τα χρήματα 
εκ του δανείου (προϊόν του δανείου), τα οποία ελήφθησαν στην αλλοδαπή, στην οποία εκτελέστηκε η 
σχετική δανειακή σύμβαση, εισάγονται στη συνέχεια στην Ελλάδα από τον λαβόντα αυτά οφειλέτη, στην 
οποία και δραχμοποιούνται, ή ότι το δάνειο, το οποίο καταρτίσθηκε στην αλλοδαπή, στην οποία θα 
εκπληρωθούν οι εξ αυτού υποχρεώσεις, θα ωφελήσει τελικά, άμεσα ή έμμεσα, επιχείρηση αναπτυσσόμενη 
στην Ελλάδα με κάλυψη των αναγκών της, ή ότι οι αρμόδιες Ελληνικές Αρχές παρέχουν άδεια εξαγωγής 
συναλλάγματος για την εκπλήρωση των εκ του δανείου υποχρεώσεων στην αλλοδαπή. 
 
(ββ) Οι δανειακές ή άλλες συμβάσεις, που καταρτίζονται στην αλλοδαπή, όχι ενώπιον Ελληνικής 
Προξενικής Αρχής, και για ασφάλεια αυτών ο οφειλέτης με το ίδιο έγγραφο της σύμβασης ή με χωριστό 
έγγραφο, που συντάσσεται στην αλλοδαπή, παρέχει δικαίωμα εγγραφής υποθήκης σε ακίνητο κείμενο στην 
Ελλάδα, έχουν, κατά την έννοια της προαναφερόμενης διάταξης, αντικείμενο ακίνητη περιουσία κειμένη 
στην Ελλάδα, εφόσον βέβαια βάσει αυτού θα έχουν δικαίωμα εγγραφής υποθήκης εγκύρως, και συνεπώς 
υπόκεινται στα οικεία τέλη χαρτοσήμου. 
 
Αντίθετα, στην περίπτωση, που ο οφειλέτης, για ασφάλεια των παραπάνω συμβάσεων, αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να παράσχει την ίδια ως άνω εμπράγματη ασφάλεια (υποθήκη) σε ακίνητο, που κείται στην 
Ελλάδα (γιατί τίτλος εγγραφής προσημείωσης κατά το Ελληνικό δίκαιο είναι μόνο η δικαστική απόφαση), οι 
συμβάσεις αυτές έχουν μεν αντικείμενο ακίνητο, που κείται στην Ελλάδα, δεν υπόκεινται όμως σε τέλος 
χαρτοσήμου (αναλογικό), καθόσον οι εν λόγω συμβάσεις επέχουν θέση «προσυμφώνου παροχής τίτλου 
εμπράγματου βάρους», το οποίο και αν ακόμη καταρτιζόταν στην Ελλάδα, δεν θα υπόκειταν σε αναλογικό 
τέλος χαρτοσήμου, αλλά σε πάγιο τέλος (άρθρου 13 παρ. 1ζ' ΚΤΧ), δεδομένου, ότι η προαναφερόμενη 
διάταξη του άρθρου 18 παρ. 1 του Κώδικα Χαρτοσήμου δεν έχει την έννοια της δημιουργίας νέας 
περίπτωσηςχαρτοσημαινόμενων εγγράφων.» 
 
Επειδή περαιτέρω, με την υπ' αριθ. 3639/2013 απόφαση του ΣτΕ κρίθηκε ότι σύμβαση δανείου συναφθείσα 
στην αλλοδαπή υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου όταν το σχετικό ποσό είναι καταβλητέο και η εξόφληση 
γίνεται στην Ελλάδα και ότι υποχρέωση εκτελεστέα στην Ελλάδα συντρέχει και όταν αποστέλλονται τα 
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οφειλόμενα χρήματα στην Ελλάδα με τραπεζικό έμβασμα. Ειδικότερα, δέχτηκε ότι, επειδή προβλεπόταν 
από την επίδικη σύμβαση το σχετικό δάνειο ως καταβλητέο σε τραπεζικό λογαριασμό που θα ανοιχθεί για 
τον σκοπό αυτό σε τράπεζα του Λονδίνου στο όνομα του οφειλέτη, με την εντολή του προς την Τράπεζα να 
εμβάσει η εν λόγω τράπεζα το ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό του στην Ελλάδα, επρόκειτο για υποχρέωση 
εκτελεστέα στην Ελλάδα και επομένως η σχετική σύμβαση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου. 
 
Επειδή, το ΣτΕ με την υπ' αριθ. 124/2014 απόφαση του, επικυρώνοντας την υπ' αριθ. 617/2006 απόφαση 
του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, έκρινε ότι, εφόσον η δανείστρια είχε υποχρέωση να καταθέσει το προϊόν 
του δανείου σε λογαριασμό της δανειζόμενης, ο οποίος ανοίχτηκε για το σκοπό αυτό στην τράπεζα της 
αλλοδαπής, η δε τράπεζα της αλλοδαπής, σύμφωνα πάντα με τους όρους του δανείου, είχε υποχρέωση να 
εμβάσει αυθημερόν το ποσό του δανείου σε λογαριασμό τον οποίο διατηρούσε η δανειζόμενη στην ίδια 
τράπεζα στην Ελλάδα, ενέργειες οι οποίες και έγιναν, όπως άλλωστε αυτό προέκυψε από τη σχετική 
βεβαίωση της αλλοδαπής τράπεζας, καθώς και από τη σχετική εγγραφή στα λογιστικά βιβλία της 
δανειζόμενης, το προϊόν δεν μπορούσε να τεθεί στη διάθεση της ενδιαφερόμενης εταιρείας στην αλλοδαπή, 
αλλά μόνο στην Ελλάδα, και συνεπώς ανεξαρτήτως αν η σύμβαση αυτή υπογράφηκε στην αλλοδαπή, είναι 
σύμβαση η οποία εκτελέστηκε στην Ελλάδα και υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου κατά τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 8 του Κώδικα Χαρτοσήμου. 
 
Επειδή, η εξόφληση δανείου, με κεφαλαιοποίηση αυτού στην Ελλάδα, που είχε χορηγηθεί από μητρική Α.Ε. 
σε θυγατρική Α.Ε., το οποίο δεν είχε υπαχθεί σε τέλος χαρτοσήμου, επειδή καταρτίστηκε εκτός Ελλάδας, 
υπάγεται σε τέλος χαρτοσήμου 2% (πλέον εισφοράς ΟΓΑ 20%), καθόσον στην προκειμένη περίπτωση, 
συνεπεία της κεφαλαιοποίησης, λαμβάνει χώρα εξόφληση (επιστροφή) του δανείου στην Ελλάδα από την 
οφειλέτρια θυγατρική Α.Ε. προς τη δανείστρια μητρική Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α' του 
άρθρου 15 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου. Σημειώνεται ότι η αύξηση του κεφαλαίου της θυγατρικής Α.Ε. 
που θα γίνει με κεφαλαιοποίηση δανείου προς αυτή από τη μητρική Α.Ε., υπάγεται και σε φόρο 
συγκέντρωσης κεφαλαίων 1%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1676/1986, γιατί η πράξη της 
κεφαλαιοποίησης είναι ανεξάρτητη και αυτοτελής από την εξόφληση του δανείου στην Ελλάδα (Υπουργείο 
Οικονομικών 10940273/1068/Τ.&Ε.Φ./23.10.1997). 
 
Η συμφωνία για τη μετατροπή σε μετοχικό κεφάλαιο ελληνικής Α.Ε. δανείου που είχε χορηγήσει σε αυτή 
στην αλλοδαπή μέτοχός της, αποτελεί δόση αντί καταβολής, με την οποία πέραν της αύξησης του 
κεφαλαίου επέρχεται εξόφληση στην Ελλάδα της οφειλής της ελληνικής Α.Ε. εκ του ληφθέντος δανείου. 
 
Εφόσον, επομένως, η σύμβαση του δανείου δεν έχει υπαχθεί στο αναλογικό τέλος χαρτοσήμου του άρθρου 
15, παρ. 1α' του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, το τέλος αυτό οφείλεται για την κατά τα ανωτέρω 
πραγματοποιούμενη στην Ελλάδα εξόφληση της προαναφερόμενης οφειλής. Σημειώνεται ότι η οφειλή του 
τέλους αυτού δεν επηρεάζεται από την οφειλή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων για την αύξηση του 
κεφαλαίου της Α.Ε., δεδομένου ότι πρόκειται περί δύο διαφορετικών σχέσεων (Υπουργείο Οικονομικών 
1006238/586 /Δ0014/25.1.1994). (Δημήτριος Κ. Αδαμόπουλος, Τα έγγραφα που καταρτίζονται στην 
αλλοδαπή ως αντικείμενο της φορολογίας χαρτοσήμου, Περιοδικό "λογιστική prosvasis", Τεύχος 10- Οκτ 
2005) 
 
Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα διαλαμβανόμενα στοιχεία του φακέλου από την από 
04/05/2020 έκθεση ελέγχου τελών χαρτοσήμου της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων, προκύπτουν τα ακόλουθα: 
 
Η προσφεύγουσα στις 19/10/2017 στη Λευκωσία της Κύπρου συνομολόγησε δανειακή σύμβαση με τη 
συνδεδεμένη κυπριακή εταιρία " " για τη λήψη δανείου ποσού €1.500.000,00. 
 
Από τον έλεγχο των κινήσεων της καρτέλας του λογαριασμού 45.06.00.0000 «ΔΑΝΕΙΟ .... ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟ 
ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ», προέκυψε ότι στο έτος 2018 στον εν λόγω λογαριασμό (στην πίστωση) ποσό ύψους 
889.900,00 €, καταχωρήθηκε με αιτιολογία «ΔΑΝΕΙΟ ...», ενώ ποσό 389.980,00 € με αιτιολογία « LTD» και 
στο έτος 2019 συνολικό ποσό ύψους 969.990,00 € καταχωρήθηκε (στην πίστωση του εν λόγω 
λογαριασμού), με αιτιολογία «ΔΑΝΕΙΟ ...». Παράλληλα, στο έτος 2019, ο ανωτέρω λογαριασμός χρεώθηκε 
με συνολικό ποσό 354.658,90 €, με αιτιολογία «.... ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΟΥ». 
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Από τα φωτοαντίγραφα των τραπεζικών εμβασμάτων, προέκυψε ότι στα έτη 2018 και 2019, εμβάστηκαν 
στον υπ' αριθ. ΙΒΑΝ GR λογαριασμό όψεως της προσφεύγουσας στην Τράπεζα Πειραιώς, από τη 
δανειοδότρια κυπριακή εταιρία " ", συνολικά ποσά ύψους 889.900,00 € και 969.990,00 € αντίστοιχα. 
 
Επειδή η υπ' αριθ. 1470/2002 απόφαση του ΣτΕ που επικαλείται η προσφεύγουσα αφορούσε σε εγγραφή 
στα βιβλία ανωνύμου εταιρείας περί καταθέσεως από τους μετόχους χρημάτων για την μελλοντική αύξηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕ και κρίθηκε ότι στις απαλλασσόμενες πράξεις από τέλη χαρτοσήμου 
περιλαμβάνεται και η εγγραφή στα βιβλία εμπορικής εταιρείας περί καταθέσεως χρημάτων για μελλοντική 
αύξηση του κεφαλαίου της, γεγονός που δεν συντρέχει στην υπό κρίση περίπτωση, καθόσον ο έλεγχος δεν 
καταλόγισε τέλη χαρτοσήμου σε εγγραφές αύξησης κεφαλαίου της προσφεύγουσας. 
 
Επειδή, στα υπ' αριθ /27-12-2019 και ..../01-06-2020 συμβόλαια για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου 
και την κωδικοποίηση του καταστατικού της προσφεύγουσας, της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης , 
αναφέρεται ότι τα ποσά για την αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου και στις δύο περιπτώσεις (της αύξησης 
κεφαλαίου στις 27/12/2019 και 01/06/2020 αντίστοιχα) καταβλήθηκαν από τους εταίρους σε μετρητά στο 
παρελθόν. 
Επειδή σύμφωνα με την από 04/05/2020 έκθεση ελέγχου τελών χαρτοσήμου της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων, 
δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο ότι οι υπό κρίση δόσεις χρημάτων (ποσά 1.279.970,00€ και 
969.990,00€ στα έτη 2018 και 2019) αφορούν σε ποσά προοριζόμενα για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της 
προσφεύγουσας, καθώς: 
 
• Στα λογιστικά αρχεία της προσφεύγουσας δεν καταχωρήθηκαν τοιαύτα ποσά σε σχετικό λογαριασμό π.χ. 
43.00 «Καταθέσεις Εταίρων» σύμφωνα με το ΓΛΣ ή 42 «Καταθέσεις ιδιοκτητών» σύμφωνα με τα ΕΛΠ. 
 
• Οι ημερολογιακές εγγραφές έγιναν χωρίς την αναφορά κάποιας σχετικής αιτιολογίας π.χ. έναντι αύξησης 
Μετοχικού Κεφαλαίου. 
 
• Από τα τραπεζικά παραστατικά που προσκομίστηκαν κατόπιν της υπ' αριθ. πρωτ. 107182/17-12-2019 
πρόσκλησης του ελέγχου, δεν προκύπτει σχετική αιτία κατάθεσης. 
 
• Οι επίμαχες καταθέσεις δεν έγιναν σε ειδικό λογαριασμό. 
 
Επειδή κατά τα οριζόμενα στην παρ 4 του άρθρου 40 του Ν. 3190/1955, η εξόφληση των αναληφθέντων 
εταιρικών μεριδίων δεν δύναται να γίνει με συμψηφισμό. 
 
Επειδή, σύμφωνα με τις αριθ. 3639/2013 και 124/2014 αποφάσεις του ΣτΕ η εν λόγω δανειακή σύμβαση 
θεωρείται υποχρέωση εκτελεσθείσα στην Ελλάδα, καθώς το προϊόν δανείου (ύψους 1.500.000,00 €) 
απεστάλη στην Ελλάδα με τραπεζικά εμβάσματα. 
 
Επειδή, τα υπόλοιπα ποσά (πλέον του 1.500.000,00 €) ύψους 359.890,00€ καταχωρήθηκαν στα βιβλία της 
προσφεύγουσας με την αιτιολογία «ΔΑΝΕΙΟ ....» και από τις εγγραφές στα βιβλία προκύπτει επιστροφή 
ποσού 354.658,90 €, με αιτιολογία εγγραφών « ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΟΥ». 
 
Επειδή, κατά την έννοια της διάταξης του τέταρτου εδάφιου της περίπτωσης γ' της παραγράφου 5 του 
άρθρου 15 του ΚΝΤΧ, κάθε εγγραφή στα βιβλία περί δόσεως ή αναλήψεως χρημάτων, χωρίς μνεία της 
αιτίας, υπόκειται κατ' αρχήν σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 1%, εκτός αν ο φορολογούμενος ισχυρισθεί 
και αποδείξει ότι η εγγραφή αυτή ανάγεται σε σύμβαση, πράξη κ.λπ. που υποβλήθηκε στα οικεία τέλη 
χαρτοσήμου ή απαλλάχθηκε νομίμως από αυτά (ΣτΕ 1039/96). 
 
Επειδή, «ως εγγραφή στα βιβλία υποκειμένη σε τέλη χαρτοσήμου, κατά την έννοια της πρώτης περιόδου 
της διάταξης αυτής, νοείται η εγγραφή στα επίσημα βιβλία της εμπορικής εταιρίας ή επιχειρήσεως. 
Άλλωστε, οπότε ο νομοθέτης θέλησε το αντίθετο (όπως στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας διατάξεως όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 76 του Ν. 1041/1980, όπου ορίζει ότι τα τέλη χαρτοσήμου στην περίπτωση 
εκείνη οφείλονται "και οσάκις δεν τηρούνται βιβλία και στοιχεία"), εκφράσθηκε σαφώς.» (ΣτΕ 2493/1994). 
 
Επειδή, ως προς το ποσό των 389.980,00 € στο έτος 2018, από τις εγγραφές στα βιβλία προκύπτει ότι 
αφορά σε κατάθεση χρημάτων χωρίς αιτιολογία κατάθεσης, το εν λόγω ποσό δύναται να θεωρηθεί ότι 
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συνιστά απλή κατάθεση χρημάτων, από την εταίρο της προσφεύγουσας κυπριακή εταιρία " " προς 
διευκόλυνσή της, αποδεικνυόμενη από εγγραφή στα βιβλία και υποκείμενη, για το λόγο αυτό, στο οικείο 
αναλογικό τέλος χαρτοσήμου, σύμφωνα με τη διάταξη του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 5γ του 
άρθρου 15 του ΚΝΤΧ, ήτοι σε τέλη χαρτοσήμου 1% πλέον ΟΓΑ στα εν λόγω τέλη. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, ορθώς η φορολογική αρχή καταλόγισε στα ποσά 889.900,00 € και 969.990,00€ για 
τα έτη 2018 και 2019 αντίστοιχα, τέλη χαρτοσήμου 2% πλέον ΟΓΑ στα εν λόγω τέλη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 8 παρ 1 σε συνδυασμό με τις της παρ 1 του άρθρου 13 του ΚΝΤΧ και ο ισχυρισμός 
της προσφεύγουσας ως προς αυτό απορρίπτεται ως αβάσιμος. 
 
Ως προς το ποσό των 389.980,00 € (στο έτος 2018), ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας ότι δεν αφορά σε 
λήψη δανείου, κρίνεται εν μέρει βάσιμος και γίνεται αποδεκτός, καθώς εμπίπτει στην περίπτωση της 
ταμειακής διευκόλυνσης για την προσφεύγουσα από την εταίρο της, κυπριακή εταιρία και υπόκειται σε τέλη 
χαρτοσήμου 1% πλέον ΟΓΑ στα εν λόγω τέλη, (όχι 2% ως προϊόν δανείου) σύμφωνα με τη διάταξη του 
τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 5γ του άρθρου 15 του ΚΝΤΧ. 
 
Ως προς τον επί μέρους ισχυρισμό σχετικά με επιβολή τελών χαρτοσήμου σε ποσό 283.115,54 € που 
εμφανίζονται στον λογαριασμό 33.07.00.0000 «Δοσοληπτικός Λογαριασμός εταίρου » 
 
Επειδή, ως απλός τρεχούμενος δοσοληπτικός λογαριασμός χαρακτηρίζεται αυτός, που περιέχει μόνο 
εμπορικές συναλλαγές και τέτοιες συναλλαγές είναι, για παράδειγμα, η πώληση αγαθών με πίστωση του 
τιμήματος, οι προκαταβολές μετρητών μελλουσών αγοραπωλησιών, κ.λπ.  
 
Συνεπώς, ο λογαριασμός αυτός δεν πρέπει να περιέχει χρηματικές πιστωτικές συναλλαγές, όπως είναι, για 
παράδειγμα, τα δάνεια και οι καταθέσεις χρημάτων. 
 
Ο απλός τρεχούμενος δοσοληπτικός λογαριασμός, που έχει το ανωτέρω περιεχόμενο, δεν υπόκειται σε 
κανένα τέλος χαρτοσήμου, τόσο γιατί δεν υπάρχει διάταξη νόμου, που να προβλέπει την υπαγωγή αυτού 
σε τέλος χαρτοσήμου, όσο και γιατί ο λογαριασμός αυτός, στην προκειμένη περίπτωση, δεν έχει ως αιτία 
δανειακή σύμβαση, προϋπόθεση απαραίτητη, κατά το νόμο (Κ.Τ.Χ.), για την υπαγωγή του σε τέλος 
χαρτοσήμου. Ο ως άνω λογαριασμός, στην ανωτέρω περίπτωση, εξομοιώνεται με απλό λογιστικό 
λογαριασμό, ο οποίος μεταβάλλεται, απλώς, δια των ανάλογων χρεοπιστώσεων. 
 
Επειδή «ως δανειακός τρεχούμενος δοσοληπτικός λογαριασμός χαρακτηρίζεται αυτός, που περιέχει μόνο 
χρηματικές πιστωτικές συναλλαγές, ήτοι, χρηματικές δοσοληψίες από δάνεια και καταθέσεις χρημάτων. 
Συνεπώς, ο λογαριασμός αυτός δεν πρέπει να περιέχει εμπορικές συναλλαγές, όπως, για παράδειγμα, 
συναλλαγές από πώληση αγαθών με πίστωση του τιμήματος, από προκαταβολή μετρητών μέλλουσας 
αγοραπωλησίας, κ.λπ. Ο ανωτέρω λογαριασμός συνιστά σύμβαση συγγενή με αυτή του δανείου, επειδή τα 
συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν να καταγράψουν υποχρεωτικά τα κονδύλιά τους στον ως άνω 
λογαριασμό σε εκτέλεση σύμβασης δανείου. Δια του τρόπου αυτού, ο τρεχούμενος δοσοληπτικός 
λογαριασμός αποκτά αιτία από δανειακή σύμβαση, κατά την έννοια του άρθρου 806 του Αστικού Κώδικα, 
επειδή εμφανίζει κίνηση δανείου, το οποίο αποδεικνύεται από τη σχετική εγγραφή και εξαιτίας αυτής στον 
ανωτέρω λογαριασμό, ο οποίος τηρείται στα υπό του εμπόρου τηρούμενα λογιστικά βιβλία (ΣτΕ 2968/1979, 
ΣτΕ 356/1981, 205/ 1982, ΣτΕ 4566/1983, ΣτΕ 2047/1984, κ.λπ.). 
 
Ο τρεχούμενος (ή αλληλόχρεος) δοσοληπτικός λογαριασμός είναι, συνεπώς, η σύμβαση, με την οποία δύο 
πρόσωπα (φυσικά ή νομικά), από τα οποία το ένα θα είναι οπωσδήποτε έμπορος, επειδή προβλέπουν, ότι 
θα έχουν μεταξύ τους σειρά συναλλαγών, συμφωνούν όπως, οι αμοιβαίες πιστώσεις και οφειλές, οι οποίες 
θα προκύψουν από τις συναλλαγές αυτές, μη ρυθμισθούν χωριστά, αλλά να μπουν σε ένα ενιαίο 
λογαριασμό, όπου θα χάνουν την ατομικότητά τους και θα αντικαθίστανται από τα κονδύλια των πιστώσεων 
ή των οφειλών, για να καταλήξουν, κατά το κλείσιμο του λογαριασμού σε ένα μόνο απαιτητό και δικαστικά 
επιδιώξιμο υπόλοιπο). [...] 
 
Ο τρεχούμενος δοσοληπτικός λογαριασμός, που πληροί, κατά νόμον, τις ανωτέρω προϋποθέσεις, και 
χαρακτηρίζεται, εκ του λόγου τούτου, ως δανειακός τρεχούμενος δοσοληπτικός λογαριασμός, υπόκειται σε 
τέλος χαρτοσήμου 2% ή 3%, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 1α ή 13 παρ. 1α του Κώδικα 
Χαρτοσήμου, ανάλογα με την ιδιότητα των συμβαλλόμενων, ήτοι, ανάλογα με τον χαρακτηρισμό της 
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δανειακής πράξης ως σύμβασης εμπορικής ή αστικής. Έτσι, οι δανειακοί τρεχούμενοι δοσοληπτικοί 
λογαριασμοί: 
 
- Των ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 2% (άρθρο 15 παρ. 1α 
Κ.Τ.Χ.) ή 3% (άρθρο 13 παρ. 1α Κ.Τ.Χ.), κατά περίπτωση. 
 
- Των ανωνύμων εταιρειών και των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 2% 
(άρθρο 15 παρ. 1α Κ.Τ.Χ.). 
 
- Των λοιπών περιπτώσεων υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 2% ή 3%, ανάλογα με την ιδιότητα των 
συμβαλλόμενων (άρθρα 15 παρ. 1α ή και 13 παρ. 1α Κ.Τ.Χ.). 
 
• Ο δανειακός τρεχούμενος δοσοληπτικός λογαριασμός υπόκειται στα ανωτέρω, κατά περίπτωση, τέλη 
χαρτοσήμου με τη συνδρομή των εξής προϋποθέσεων, αθροιστικά λαμβανόμενων, ήτοι: 
 
(α) από τη διακίνηση αυτού να προκύπτει διαδοχικά χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο, κατά τη διάρκεια της 
χρήσης, λόγω της συνδρομής περισσότερων της μιας πράξεων. Θα πρέπει, δηλαδή, να μην εμφανίζει μόνο 
χρέωση ή μόνο πίστωση, κατά τη διάρκεια της χρήσης, και κάθε, δε, ένα από τα συμβαλλόμενα σ' αυτόν 
μέρη να είναι, έναντι του άλλου, όχι μόνο και πάντοτε πιστωτής, αλλά και οφειλέτης (και Εφ.Αθ. 3222/1979), 
και 
 
(β) να περιέχει μόνο χρηματικές δοσοληψίες από δάνεια και καταθέσεις χρημάτων. 
 
Ο δανειακός τρεχούμενος δοσοληπτικός λογαριασμός υπόκειται στα ως άνω, κατά περίπτωση, τέλη 
χαρτοσήμου, εφόσον από το περιεχόμενο του και μόνο συνάγεται, ότι ο λογαριασμός αυτός είναι πράγματι 
δανειακός. 
 
Το προσήκον τέλος χαρτοσήμου (2% ή 3%), για κάθε τέτοια διαχειριστική περίοδο υπολογίζεται στο 
μεγαλύτερο ύψος είτε του χρεωστικού, είτε του πιστωτικού υπολοίπου, σύμφωνα με τη διάταξη του 
τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5γ' του άρθρου 15 του Κώδικα Χαρτοσήμου, και, συνεπώς, ένα μόνο 
από τα υπόλοιπα αυτά, ήτοι, το μεγαλύτερο χρεωστικό ή το μεγαλύτερο πιστωτικό, θα υπαχθεί σε 
χαρτοσήμανση και όχι και τα δύο. Το υφιστάμενο, δε, χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο, κατά το τέλος της 
διαχειριστικής περιόδου, μεταφερόμενο στην επόμενη διαχειριστική περίοδο θεωρείται ως νέα κατάθεση 
(δάνειο), το οποίο υπολογίζεται, για την εξεύρεση του, κατά περίπτωση, μεγαλύτερου ύψους του 
χρεωστικού ή πιστωτικού υπολοίπου της περιόδου, στην οποία αυτό μεταφέρεται (Σ.τ.Ε. 2485/1966, 
2486/1966, Δευτ. Φορ. Δικ. Πατρ. 181/1964, 368/1964, 290/1965, κ.λπ.). 
 
Με την προαναφερόμενη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5γ' του άρθρου 15 του Κώδικα 
Χαρτοσήμου εσκοπήθη η αποφυγή της καταβολής πολλαπλών αναλογικών τελών χαρτοσήμου στις 
περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο δανειακός τρεχούμενος δοσοληπτικός λογαριασμός παρουσιάζει μεγάλη 
κίνηση καταθέσεων και αναλήψεων. 
 
Προϋπόθεση, για την ειδική, κατά τ' ανωτέρω, χαρτοσήμανση του δανειακού τρεχούμενου δοσοληπτικού 
λογαριασμού είναι, όπως ο λογαριασμός έχει χαρακτηρισθεί ως τρεχούμενος δοσοληπτικός. Αν ένας 
λογαριασμός δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως τρεχούμενος δοσοληπτικός, και τούτο συμβαίνει στην 
περίπτωση, που ο λογαριασμός συνεχώς πιστώνεται ή συνεχώς χρεώνεται, κατά τη διάρκεια της χρήσης, 
τότε κάθε πράξη θεωρείται αυτοτελής και θα υπαχθεί σε τέλος χαρτοσήμου 2% ή 3%, βάσει των διατάξεων 
των άρθρων 15 παρ. 1α ή 13 παρ. 1α του Κώδικα Χαρτοσήμου, αν η πράξη χαρακτηρισθεί ως δανειακή, ή 
σε τέλος χαρτοσήμου 1%, σύμφωνα με τη διάταξη του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 5γ' του άρθρου 
15 του ίδιου Κώδικα, αν η πράξη χαρακτηρισθεί ως απλή κατάθεση.» (Παναγιώτη Θ. Ρέππα - Φορολογία 
Χαρτοσήμου- Ερμηνεία των διατάξεων του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου- τέταρτη έκδοση- εκδόσεις Αντ. ν. 
Σάκκουλα Αθήνα - Κομοτηνή 2007 σελ 578-590). 
 
Επειδή, με βάση τα προεκτεθέντα, στην προκειμένη περίπτωση ο λογαριασμός 33.07.00.0000 
«Δοσοληπτικός Λογαριασμός εταίρου », ορθώς χαρακτηρίστηκε από τη φορολογική αρχή ως «τρεχούμενος 
δανειακός δοσοληπτικός λογαριασμός», καθόσον περιέχει μόνο χρηματικές καταθέσεις από τις οποίες 
προκύπτει διαδοχικά χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο και δεν περιέχει εμπορικές συναλλαγές ώστε να 
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θεωρηθεί ως απλός τρεχούμενος δοσοληπτικός λογαριασμός και να απαλλαγεί από τα τέλη χαρτοσήμου. 
Επομένως ορθώς η φορολογική αρχή καταλόγισε τέλη χαρτοσήμου 2% πλέον ΟΓΑ στα εν λόγω τέλη, 
σύμφωνα με την διάταξη του τελευταίου εδαφίου της περ γ' της παρ. 5 του άρθ. 15 του ΚΝΤΧ, στο 
μεγαλύτερο πιστωτικό υπόλοιπο του εν λόγω λογαριασμού για το 2018, ήτοι στο ποσό των 283.115,54 € 
κατά την 31-12-2018 και ο περί του αντιθέτου ισχυρισμός της προσφεύγουσας απορρίπτεται ως αβάσιμος. 
 
Ως προς τον επί μέρους ισχυρισμό σχετικά με επιβολή τελών χαρτοσήμου σε ποσά 182.715,00 € και 
92.015,00 € που εμφανίζονται στον λογαριασμό 30.05.00.0002 «ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ » 
 
Επειδή, οι συμβαλλόμενοι, και ειδικότερα οι επιτηδευματίες, στις μεταξύ τους συναλλαγές, και κυρίως στις 
περιπτώσεις της πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, συμφωνούν να προκαταβληθεί ολόκληρο το 
τίμημα μέλλουσας πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, κατά περίπτωση, ή μέρος αυτού, και να 
επακολουθήσει η πραγματοποίηση της πώλησης του αγαθού ή της παροχής υπηρεσιών. Το τίμημα, δε, 
αυτό, ολόκληρο ή μέρος αυτού, συμφωνείται να συμψηφισθεί, μετά την πραγματοποίηση της πώλησης του 
αγαθού ή την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας, με το οριστικό τίμημα των συναλλαγών αυτών. 
Γενικά, ενόψει των ανωτέρω, μπορούμε να πούμε, ότι «προκαταβολή» είναι η προπληρωμή ολόκληρου ή 
μέρους του τιμήματος μέλλουσας πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, το οποίο θα συμψηφισθεί με το 
οριστικό τίμημα των εν λόγω συναλλαγών. 
 
Από εννοιολογικής πλευράς, ο όρος «προκαταβολή χρημάτων» ταυτίζεται με τον όρο «προέμβασμα». Η, 
κατά τ' ανωτέρω, προκαταβολή: α) Δεν είναι, αυτή καθ' εαυτή, σύμβαση, αλλά απλός όρος, ο οποίος 
εμπεριέχεται στις σχετικές συμβάσεις της πώλησης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών. β) Δεν μπορεί να 
θεωρηθεί, σε καμιά περίπτωση, ως δάνειο, τόσο στην περίπτωση, που επακολούθησε η πραγματοποίηση 
της αγοράς ή της παροχής υπηρεσιών (Υπ. Οικ. Εγκ. 63/1955, Α. 12250/1962), όσο και στην περίπτωση, 
που οι συναλλαγές αυτές ματαιώθηκαν, για διάφορους λόγους, καίτοι η επιχείρηση, που έλαβε την 
προκαταβολή, τη χρησιμοποίησε, για τις ανάγκες της (Δευτ. Φορ. Δικ. Πατρ. 368/1964) και τούτο, γιατί 
λείπουν από αυτή τα στοιχεία, που συγκροτούν, κατά νόμον (άρθρα 806-809 Α.Κ.), την έννοια του δανείου. 
 
Προκαταβολές χρημάτων, υποκείμενες σε τέλος χαρτοσήμου, είναι αυτές, που πληρούν τις προϋποθέσεις 
των προεμβασμάτων, κατά την έννοια του άρθρου 15 παρ. 23 του Κώδικα Χαρτοσήμου. 
 
Δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου: α. Οι, κατά την προεκτεθείσα έννοια, προκαταβολές χρημάτων επί 
πωλήσεως αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, ελλείψει ειδικής διάταξης νόμου, επειδή οι προκαταβολές αυτές 
θα συμψηφισθούν με το οριστικό τίμημα των συναλλαγών αυτών.  
 
Σημειώνεται, ότι οι προκαταβολές αυτές δεν υπόκεινται ούτε σε φόρο προστιθέμενης αξίας, επειδή δεν 
αποτελούν αντικείμενο του φόρου αυτού, είτε ως παράδοση αγαθών, είτε ως παροχή υπηρεσιών, κατά την 
έννοια του Νόμου 2859/2000. Τονίζεται, ότι οι προκαταβολές χρημάτων δεν υπόκεινται σε τέλος 
χαρτοσήμου με τη βασική προϋπόθεση, ότι αυτές χορηγούνται, για συγκεκριμένη πώληση αγαθών ή 
παροχή υπηρεσιών, η οποία (πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών) πρέπει να αποδεικνύεται από 
σχετική έγγραφη σύμβαση μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών. Αν, όμως, οι προκαταβολές χρημάτων 
δίδονται γενικά και αόριστα, για μέλλουσες πωλήσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, οι οποίες δεν είναι 
γνωστές και συγκεκριμένες κατά το χρόνο χορήγησης των προκαταβολών αυτών, τότε οι προκαταβολές 
αυτές μπορεί να θεωρηθούν ως χρηματοδότηση δι' αυτών του λήπτη των εν λόγω προκαταβολών, και να 
συνιστούν απλή κατάθεση χρημάτων, αποδεικνυόμενη από εγγραφή στα βιβλία και υποκείμενη, εκ του 
λόγου τούτου, στο οικείο αναλογικό τέλος χαρτοσήμου (τέλος 1%, βάσει άρθρου 15 παρ. 5γ Κ.Τ.Χ.)». 
(Παναγιώτη Θ. Ρέππα - Φορολογία Χαρτοσήμου- Ερμηνεία των διατάξεων του Κώδικα Τελών 
Χαρτοσήμου- τέταρτη έκδοση- εκδόσεις Αντ. ν. Σάκκουλα Αθήνα - Κομοτηνή 2007 σελ 772-773). 
 
Επειδή, από την με ημερομηνία 04/05/2020 έκθεση ελέγχου τελών χαρτοσήμου της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων, 
προκύπτει ότι διαχειριστής της εταιρίας « » - ΑΦΜ , με διακριτικό τίτλο « LTD» και με αντικείμενο εργασιών 
την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, είναι ο του ... με ΑΦΜ ...., εταίρος της προσφεύγουσας εταιρείας με 
ποσοστό συμμετοχής 50%. Περαιτέρω ο έλεγχος διαπίστωσε ότι η ανωτέρω αποτελεί συνδεδεμένη με την 
προσφεύγουσα επιχείρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4172/2013. 
 
Επειδή, από τον έλεγχο των κινήσεων της καρτέλας του λογαριασμού 30.05.00.0002 «ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ » 
διαπιστώθηκαν στα έτη 2018 και 2019 καταθέσεις με μορφή προκαταβολής και αιτιολογία 
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«ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ », με αποτέλεσμα ο εν λόγω λογαριασμός, παρόλο που είναι λογαριασμός απαίτησης, 
να εμφανίζει πιστωτικό υπόλοιπο. Οι πιστώσεις αφορούν σε καταθέσεις ποσών 182.715,00 € και 92.015,00 
€ στα έτη 2018 και 2019 αντίστοιχα, της συνδεδεμένης επιχείρησης με σκοπό την ταμειακή διευκόλυνση της 
προσφεύγουσας. Παράλληλα διαπιστώθηκαν και χρεώσεις με αιτιολογία «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
» που αφορούν σε μερική επιστροφή των κατατεθέντων χρημάτων. 
 
Επειδή στην προκειμένη περίπτωση, οι προκαταβολές χρημάτων συνολικού ποσού 182.715,00 € 
στο έτος 2018 και 92.015,00 € στο έτος 2019 δόθηκαν στην προσφεύγουσα από την εταιρία « LTD» 
γενικά και αόριστα για χρηματοδότησή της, χωρίς να σχετίζονται με πωλήσεις αγαθών ή παροχές 
υπηρεσιών, (όπως προκύπτει και από τις καταστάσεις πελατών που υπέβαλε η προσφεύγουσα 
στα έτη 2018 και 2019, στις οποίες δεν περιλαμβάνεται ως πελάτης η εν λόγω εταιρία).  
 
Ως εκ τούτου, ορθώς από τη φορολογική αρχή καταλογίστηκαν στα ανωτέρω ποσά, σύμφωνα με τη διάταξη 
του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 5γ του άρθρου 15 του ΚΝΤΧ, τέλη χαρτοσήμου 1% πλέον ΟΓΑ στα 
εν λόγω τέλη. 
Κατόπιν των ανωτέρω, ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας ότι οι εγγραφές στο λογαριασμό 30.05.00.0002 
«ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ » εσφαλμένα λήφθηκαν ως άτυπο δάνειο, προβάλλεται αβάσιμα και απορρίπτεται. 
Αποφασίζουμε 
 
Τη μερική αποδοχή της με αριθμό πρωτοκόλλου /10-06-2020 ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρίας 
περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία « » - ΑΦΜ με διακριτικό τίτλο « » και συγκεκριμένα α) την 
τροποποίηση της με αριθμ /04-05-2020 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου 
φορολογικού έτους 2018 και β) την επικύρωση της με αριθμ. /04-05-2020 οριστικής πράξης διορθωτικού 
προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου φορολογικού έτους 2019, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων. 
 
Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεης - Καταλογιζόμενα ποσά με βάση την παρούσα απόφαση: 
 
Υπ' αριθμ /04-05-2020 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου φορολογικού έτους 
2018 
   

Έτος 2018 
Βάσει 

δήλωσης 
Βάσει 

ελέγχου 
Βάσει 

απόφασης 

Διαφορά 
απόφασης- 

ελέγχου 

Αξία υποκείμενη στα τέλη χαρτοσήμου 0,00 1.745.800,54 1.355.820,54 389.980,00 

Τέλη Χαρτοσήμου 1% 0,00 1.827,15 5.726,95 +3.899,80 

Τέλη Χαρτοσήμου 2% 
 

31.261,71 23.462,11 -7.799,60 

Τέλη Χαρτοσήμου σύνολο 
 

33.088,86 29.189,06 -3.899,80 

Εισφορά ΟΓΑ επί των τελών Χαρτοσήμου (20%) 0,00 6.617,77 5.837,81 -779,96 

Πρόστιμο αρ. 58 ν. 4174/2013 στα τέλη 
χαρτοσήμου  

16.544,43 14.594,53 -1.949,90 

Πρόστιμο αρ. 58 ν. 4174/2013 στην εισφορά ΟΓΑ 
επί των τελών χαρτ/μου 

0,00 3.308,89 2.918,91 -389,98 

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 59.559,95 52.540,31 7.019,64 
 

Επί του οφειλόμενου φόρου, θα υπολογιστούν κατά την καταβολή και τόκοι σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 53 του Ν. 4174/2013. 
 

Υπ' αριθμ../04-05-2020 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου φορολογικού έτους 
2019 
  

Έτος 2019   

Αξία υποκείμενη στα τέλη χαρτοσήμου 1.062.005,00 

Τέλη Χαρτοσήμου 20.319,95 

ΟΓΑ Χαρτοσήμου (20%) 4.063,99 

Πρόστιμο αρ. 58 ν. 4174/2013 στα τέλη χαρτοσήμου 10.159,98 

Πρόστιμο αρ. 58 ν. 4174/2013 στην εισφορά ΟΓΑ 2.032,00 

ΣΥΝΟΛΟ 36.575,92 
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Επί του οφειλόμενου φόρου, θα υπολογιστούν κατά την καταβολή και τόκοι σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 53 του Ν. 4174/2013. 
 
Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στην 
υπόχρεη. 
 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΚΑΤΣΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων 
Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της. 
 

 

ΔΕΔ Θ 1743/2020 
'Ελεγχος με τη μεθόδο της αρχής των αναλογιών και τη σχέσης τιμής πώλησης προς το 
συνολικό όγκο του κύκλου εργασιών 
 

Θεσσαλονίκη, 27/11/2020 
 
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 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.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 
1440/27-04-2017). 
 
2. Την ΠΟΛ.1069/04-03-2014 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». 
 
4. Την με ημερομηνία κατάθεσης 30-06-2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της 
ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία « Ε.Ε» με ΑΦΜ με έδρα στο , επί της οδού , Τ.Κ , κατά της με 
αρίθμ /11-03-2020 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 
2015, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Βόλου και τα προσκομιζόμενα με αυτή σχετικά έγγραφα.  
 
6. Την ως άνω προσβαλλόμενη πράξη, της οποίας ζητείται η ακύρωση. 
 
7. Την από 07-07-2020 Έκθεση Απόψεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Βόλου ενώπιον της Διεύθυνσης 
Επίλυσης Διαφορών της Α.Α.Δ.Ε., με την οποία ζητείται η απόρριψη της υπό κρίση Ενδικοφανούς 
Προσφυγής. 
 
8. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α7 - Επανεξέτασης όπως αποτυπώνεται στο 
σχέδιο της απόφασης. 
 
Επί της από 30-06-2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας « », η οποία 
κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό 
φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα 
ακόλουθα: 
 
• Με την με αριθμό /11-03-2020 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος 
φορολογικού έτους 2015, επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας επιχείρησης διαφορά φόρου 
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εισοδήματος ποσού 26.636,70€, πλέον προστίμου ανακρίβειας ποσού 13.318,35€, ήτοι συνολικό ποσό 
39.955,05 €, λόγω διαπίστωσης εσφαλμένης απογραφής και χαμηλού συντελεστή μικτού κέρδους και λόγω 
ύπαρξης λογιστικών διαφορών καθαρής αξίας 326,00€. 
 
Η ανωτέρω πράξη εκδόθηκε βάσει της από 11-3-2020 έκθεσης ελέγχου φόρου εισοδήματος που 
διενήργησε η Δ.Ο.Υ. Βόλου στην προσφεύγουσα επιχείρηση, δυνάμει της υπ' αρίθμ /8-10-2018 εντολής 
μερικού φορολογικού ελέγχου φορολογικού έτους 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
23 του Ν. 4174/2013 και της Α. 1293/2019. 
 
Αιτία του ελέγχου αποτέλεσε η διαπίστωση ότι η προσφεύγουσα δηλώνει χαμηλό συντελεστή μικτού 
κέρδους. 
 
Ο έλεγχος ακολουθώντας τις ελεγκτικές επαληθεύσεις της Α.1293/2019, επαναπροσδιόρισε τα 
αποτελέσματα της χρήσης με την προσθήκη στα καθαρά κέρδη λογιστικών διαφορών, καθαρής αξίας 
326,00€ πλέον Φ.Π.Α. 31,45€. Περαιτέρω, πραγματοποιήθηκε έλεγχος κλειστής αποθήκης σε επτά είδη και 
διαπιστώθηκαν λανθασμένες αριθμητικές πράξεις, καθώς και διαφορές στο υπόλοιπο της απογραφείσας 
ποσότητας. Τέλος, ο έλεγχος προέβη σε επαλήθευση του συντελεστή μικτού κέρδους, λαμβάνοντας υπόψη 
τιμολόγια αγοράς του κυριότερου προμηθευτή της προσφεύγουσας, « Α.Ε.» με ΑΦΜ: , που αφορούν είδη 
καπνού και τσιγάρα, τα οποία αποτελούν το 95% των πωλήσεων της προσφεύγουσας.  
 
Από τον έλεγχο αυτό, διαπιστώθηκε ότι ο μέσος όρος του πραγματικού ποσοστού μικτού κέρδους 
ανέρχεται σε 2,377%, αντί του δηλωθέντος από την προσφεύγουσα στη δήλωση φόρου εισοδήματος 
ποσοστού 1,4184%. Βάσει των ως άνω ελεγκτικών διαπιστώσεων επαναπροσδιορίστηκαν τα ακαθάριστα 
και τα καθαρά κέρδη της προσφεύγουσας και εκδόθηκε η προσβαλλόμενη πράξη. 
 
Με τη με αριθμό πρωτοκόλλου /30-6-2020 ενδικοφανή προσφυγή ο προσφεύγων ζητά την ακύρωση της 
προσβαλλόμενης πράξης ισχυριζόμενος ότι ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε βάσει ενδεδειγμένων τεχνικών 
ελέγχου, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 27 του ν. 4174/2013, στις αποφάσεις Α.1293/2019, Α.1008/2020 
και στην εγκύκλιο Ε.2016/2019. Ο διενεργηθείς έλεγχος, ρητά αξιοποιεί τη δυνατότητα του νόμου, κάνοντας 
χρήση της συγκεκριμένης τεχνικής έμμεσου προσδιορισμού αποτελεσμάτων (αρχή των αναλογιών), καθώς 
στη σελ. 19 του Σημειώματος διαπιστώσεων αναφέρει ότι: «επί τη βάσει παραστατικών αγορών και 
πωλήσεων και προχωρά σε σύνταξη πινάκων με τιμή αγοράς και αντίστοιχη τιμή πώλησης των 
εμπορευμάτων με σκοπό την εύρεση του ΣΜΚ». Ωστόσο, για να προσδιορίσει το ποσοστό μικτού κέρδους, 
ο έλεγχος έλαβε υπόψη του τρία τιμολόγια αγορών έκδοσης της Α.Ε., συνολικής αξίας 292.039,09€. 
 
Δεδομένου ότι το κόστος αγορών στο ελεγχόμενο έτος ανήλθε σε 8.358.983,49€, ο προσδιορισμός του 
συντελεστή μικτού κέρδους έλαβε χώρα βάσει αναξιόπιστου δείγματος που αντιστοιχεί σε μη ενδεικτικό 
ποσοστό 3,49%. Επίσης, ο έλεγχος έλαβε υπόψη του τέσσερα τιμολόγια πώλησης της προσφεύγουσας, 
συνολικής καθαρής αξίας 3.135,25€. Δεδομένου ότι το κόστος πωλήσεων στην ελεγχόμενη χρήση ανήλθε 
σε 8.389.745,94€, ο προσδιορισμός του μικτού κέρδους έλαβε χώρα βάσει αναξιόπιστου δείγματος που 
αντιστοιχεί σε μη ενδεδειγμένο ποσοστό 0,04% του συνόλου των πωλήσεων καπνοβιομηχανικών 
προϊόντων. 
 
Η μέθοδος της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο του κύκλου εργασιών ενδείκνυται για τον 
προσδιορισμό των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα όταν ο έλεγχος δύναται να προσδιορίσει την 
τιμή πώλησης ανά μονάδα και τον αριθμό μονάδων και ο ελεγχόμενος έχει περιορισμένα είδη προϊόντων. 
Ως εκ τούτου η ανωτέρω μέθοδος είναι απρόσφορη και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για τον έμμεσο 
προσδιορισμό της φορολογίας εισοδήματος. 
 
Συνεπώς, η επαλήθευση του συντελεστή μικτού κέρδους έλαβε χώρα κατά παράβαση των ενδεδειγμένων 
αρχών, κανόνων και μεθόδου ελέγχου της λογιστικής επιστήμης, κατά παράβαση των κείμενων 
φορολογικών διατάξεων και βάση αναξιόπιστου, μη ενδεικτικού δείγματος. 
 
Ως προς τους ως άνω ισχυρισμούς: 
 
Επειδή, στο άρθρο 23 του ν.4174/2013 (ΚΦΔ) μεταξύ άλλων ορίζεται ότι:  
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«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. 
 
2. Ο έλεγχος εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογούμενου που διενεργείται από τη 
Φορολογική Διοίκηση είναι δυνατόν να έχει τη μορφή φορολογικού ελέγχου από τα γραφεία της 
Φορολογικής Διοίκησης ή επιτόπιου φορολογικού ελέγχου:  
α) Η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να διενεργεί φορολογικό έλεγχο από τα γραφεία της με βάση τις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, δηλώσεις και λοιπά έγγραφα που υποβάλλει ο φορολογούμενος, καθώς 
και έγγραφα και πληροφορίες που έχει στην κατοχή της ή με βάση τα βιβλία και λογιστικά αρχεία που 
προσκομίζονται από τον φορολογούμενο, κατόπιν σχετικού εγγράφου της Φορολογικής Διοίκησης. 
 
3. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων μπορεί με απόφασή του να ορίζει ειδικό τρόπο διενέργειας 
των ελέγχων, ενδεδειγμένες ελεγκτικές επαληθεύσεις, για ορισμένες ή και για όλες τις κατηγορίες των 
υπόχρεων, ανάλογα και με το αντικείμενο δραστηριότητας και το ύψος των οικονομικών δεδομένων, 
διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται κατά τον έλεγχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό, 
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα». 
 
Επειδή, με τη με αριθ. ΔΕΛ Α 1069048/2-5-2014 εγκύκλιο του Γ.Γ.Δ.Ε., σχετικά με το άρθρο 23 του Κ.Φ.Δ. 
προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι:  
 
«Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζονται οι εξουσίες της Φορολογικής Διοίκησης με σκοπό τη 
διαπίστωση της εφαρμογής των φορολογικών διατάξεων εκ μέρους του φορολογούμενου και την 
επαλήθευση του περιεχομένου των φορολογικών δηλώσεων που υποβάλλονται σ' αυτήν σε σχέση πάντοτε 
με τη συναλλακτική δραστηριότητα και τα οικονομικά δεδομένα όπως αυτά προκύπτουν από οποιαδήποτε 
βιβλία και στοιχεία. Επίσης η Φορολογική Διοίκηση προσδιορίζει το ύψος του οφειλόμενου ποσού (φόρος - 
πρόστιμο - τέλος - εισφορά κλπ.) που πρέπει να καταβληθεί από το φορολογούμενο. 
 
Ο έλεγχος της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων μπορεί να έχει τη μορφή του φορολογικού 
ελέγχου από το γραφείο της Φορολογικής Διοίκησης ή του επιτόπιου φορολογικού ελέγχου. 
 
Η Φορολογική Διοίκηση στις περιπτώσεις που διενεργεί φορολογικό έλεγχο από το γραφείο της, αξιοποιεί 
κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της όπως, οικονομικές καταστάσεις, δηλώσεις και λοιπά στοιχεία που 
υποβάλλει ο φορολογούμενος καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία περιήλθε από τρίτους», ενώ 
με την παράγραφο 1 του άρθρου 25 προβλέπονται τα στοιχεία που πρέπει να φέρει η εντολή διενέργειας 
του φορολογικού ελέγχου, ως εξής: 
 
«Μεταξύ των στοιχείων που φέρει η ως άνω εντολή είναι η διάρκεια του φορολογικού ελέγχου καθώς και ο 
χαρακτηρισμός (είδος) πλήρης ή μερικός έλεγχος. Για τα στοιχεία αυτά σημειώνουμε τα εξής: 
 
Η διάρκεια του ελέγχου που θα τίθεται συναρτάται άμεσα τόσο με το χαρακτηρισμό (είδος) ελέγχου πλήρης 
ή μερικός όσο και με τα δεδομένα της κάθε υπόθεσης όπως είναι το μέγεθος της επιχείρησης, το 
αντικείμενο των εργασιών, ο βαθμός δυσκολίας κλπ  
 
Σχετικά με το χαρακτηρισμό (είδος) ελέγχου. 
 
Πλήρης έλεγχος είναι αυτός που διενεργείται για όλες τις φορολογίες και όλα τα φορολογικά αντικείμενα 
καθώς και για τις εισφορές και τα τέλη ο οποίος είναι και οριστικός Μερικός έλεγχος είναι αυτός που δεν 
συγκεντρώνει τα παραπάνω στοιχεία του πλήρους ελέγχου. Συνήθως θα εκδίδονται εντολές για διενέργεια 
μερικού φορολογικού ελέγχου». 
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Επειδή, κατ' εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ.3 του άρθρου 23 του ν. 4174/2013, εκδόθηκε η 
Α. 1293/2019 με την οποία παρέχονται λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα ελέγχου προσώπων που 
τηρούν απλογραφικά βιβλία, για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά, ως 
εξής:  
 

«Άρθρο 1 - Πρόγραμμα Ελέγχου 

 

Το Πρόγραμμα Ελέγχου της παρούσας αποσκοπεί στον καθορισμό των ενδεδειγμένων ελεγκτικών 

βημάτων και επαληθεύσεων που πρέπει να διενεργούνται κατά περίπτωση, στο φορολογικό έλεγχο των 

προσώπων που τηρούν απλογραφικά βιβλία. 

 

Οι επιμέρους ελεγκτικές επαληθεύσεις διενεργούνται για χρονικά διαστήματα και ποσά, τα οποία από 

ελεγκτική άποψη κρίνονται σημαντικά, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε υπόθεσης. Το 

Πρόγραμμα Ελέγχου τροποποιείται ή συμπληρώνεται από τον Ελεγκτή βάσει και των δεδομένων της κάθε 

υπόθεσης, με έγκριση των Προϊσταμένων του.  

 

Άρθρο 2 - Προετοιμασία ελέγχου 

 

Ύστερα από την έκδοση εντολής ελέγχου, συγκεντρώνονται τα σχετικά στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης 

και στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης, για αξιοποίησή τους. Ανάλογα με το 

είδος του ελέγχου και τις ελεγχόμενες περιόδους, εξετάζονται τουλάχιστον τα κάτωθι:  

 

Άρθρο 3 - Επαληθεύσεις σε νομιμοποιητικά έγγραφα, βιβλία και στοιχεία Κατά τον έλεγχο των ελεγχόμενων 

φορολογικών ετών, εξετάζονται κατά περίπτωση τα εξής:  

 

Α. Έγγραφα σύστασης ή νομιμοποίησης....  

Β. Έλεγχος στα λογιστικά αρχεία (βιβλία και στοιχεία) 

 

1. Έλεγχος ως προς την ορθή τήρηση των βιβλίων σύμφωνα με τις διατάξεις υποπαραγράφου Ε. 1. της 

παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 

Κ.Φ.Α.Σ.) ή του ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ε.Λ.Π.). 

 

2. Έλεγχος ως προς την ορθή έκδοση των φορολογικών στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις 

υποπαραγράφου Ε.1. της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Κώδικας Φορολογικής 

Απεικόνισης Συναλλαγών Κ.Φ.Α.Σ.) ή του ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ε.Λ.Π.). 

 

3. Έλεγχος της ορθής μεταφοράς των δεδομένων των βιβλίων και στοιχείων στις οικείες δηλώσεις και 

ορθού υπολογισμού των φόρων, τελών και λοιπών επιβαρύνσεων. 

 

4. Πραγματοποίηση κλειστής αποθήκης σε δύο (2) τουλάχιστον είδη ανά ελεγχόμενη χρήση, επιλεκτικά με 

βάση την τιμή μονάδας ή την ποσότητα ή τη συνολική αξία, υποχρεωτικά σε όσους πωλούν αποκλειστικά 

χονδρικώς και όπου είναι εφικτό στα πρόσωπα που πωλούν χονδρικώς και λιανικώς ή αποκλειστικά 

λιανικώς. 

 

5. Έλεγχος ορθής αποτίμησης για δύο (2) τουλάχιστον είδη επιλεκτικά με βάση τη τιμή μονάδας ή την 

ποσότητα ή τη συνολική αξία. 

[....] 

 

Άρθρο 4 - Επαληθεύσεις επί εσόδων και αγορών  

 

Άρθρο 5 - Επαλήθευση συντελεστή μικτού κέρδους 

 

Επαληθεύεται σε εμπορικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις, όπου αυτό είναι εφικτό, ο επιτυγχανόμενος 

συντελεστής μικτού κέρδους, βάσει παραστατικών αγορών και πωλήσεων, και διερευνάται τυχόν απόκλιση 

από έτος σε έτος. [.........] 
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Άρθρο 10 - Έλεγχος Φορολογίας Εισοδήματος 
 
1. Κατά τον έλεγχο του Φόρου Εισοδήματος, ελέγχονται ανεξαρτήτως ποσού οι μη εκπιπτόμενες 
επιχειρηματικές δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 23 του ν. 4172/2013, καθώς και οι δαπάνες 
προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ίδιου νόμου. 
 
2. Αναφορικά με την ορθή έκπτωση των δαπανών από την ελεγχόμενη με βάση τα κριτήρια του άρθρου 22 
του ν. 4172/2013 ελέγχονται ποσά δαπανών, τα οποία από ελεγκτική άποψη κρίνονται σημαντικά ανάλογα 
με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε υπόθεσης. Εξαιρετικά ελέγχονται ανεξαρτήτως ποσού οι δαπάνες 
μισθοδοσίας, καθώς και εάν εκπίπτονται αμοιβές φυσικών προσώπων μελών των προσωπικών ή αστικών 
εταιρειών, οι οποίες αποτελούν εν τοις πράγμασι απολήψεις έναντι κερδών. [...]» 
 
Επειδή περαιτέρω, η εντολή ελέγχου εκδόθηκε με την επισήμανση από την Α.Α.Δ.Ε. του χαμηλού μικτού 
κέρδους, δεδομένου ότι η κύρια δραστηριότητα της προσφεύγουσας είναι το χονδρικό εμπόριο καπνού και 
τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα τελούν υπό διατίμηση. 
 
Επειδή, στο άρθρο 5 της Α.1293/2019 ορίζεται ως υποχρεωτική ελεγκτική επαλήθευση στις εμπορικές 
επιχειρήσεις ο έλεγχος του συντελεστή μικτού κέδρους, βάσει παραστατικών αγορών και πωλήσεων. 
Επειδή, με την Α.1008/2020 και την Ε.2016/2016 παρασχέθηκαν οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των 
έμμεσων τεχνικών προσδιορισμού του εισοδήματος και πιο συγκεκριμένα για τις μεθόδους της αρχής των 
αναλογιών και της σχέσης τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο του κύκλου εργασιών. 
 
Επειδή στην προκειμένη περίπτωση, ο έλεγχος κατ' εφαρμογή των ως άνω εγκυκλίων, προσδιόρισε το 
φορολογητέο εισόδημα της προσφεύγουσας με τη μέθοδο της αρχής των αναλογιών, δεδομένου ότι το 
απόθεμα είναι ελεγχόμενο και τα εμπορεύματα είναι ομοειδή (τσιγάρα και καπνός) και έχουν παρόμοιο 
ποσοστό κέρδους. Για τον προσδιορισμό του μικτού κέρδους, ο έλεγχος επέλεξε δέκα (10) διαφορετικά είδη 
καπνού και τσιγάρων που αφορούν σε τρία (3) τιμολόγια αγοράς του βασικού προμηθευτή της 
προσφεύγουσας με την επωνυμία « Α.Ε», του οποίου η προσφεύγουσα είναι και αντιπρόσωπος στο νομό 
Μαγνησίας, δεδομένου ο καπνός και τα τσιγάρα συμμετέχουν σε ποσοστό 95% επί των πωλήσεων της 
προσφεύγουσας. Στη συνέχεια, συνέκρινε την τιμή αγοράς εκάστου είδους, όπως αυτή προκύπτει από τρία 
τιμολόγια αγοράς (υπ' αρίθμ. ΤΔΑ ..../229-12-2015, ..../15-12-21015 και /17-12-2015), με την τιμή πώλησης 
των αντίστοιχων ειδών, όπως αυτή προκύπτει από τέσσερα τιμολόγια πώλησης της προσφεύγουσας εντός 
του ίδιου μήνα (υπ'αρίθμ. ΤΔΑ /31/12-2015, /31-12-2015, /31- 
12-2015 και /31-12-2015). 
 
Από την ως άνω σύγκριση, ο έλεγχος προσδιόρισε το περιθώριο μικτού κέρδους επί του κόστους για κάθε 
αγαθό και στη συνέχεια προσδιόρισε το μέσο όρο του ποσοστού μικτού κέρδους σε 2,377%, σε αντίθεση με 
το συντελεστή μικτού κέρδους, όπως αυτός προκύπτει από την υποβληθείσα δήλωση φόρου εισοδήματος 
(1,417%). 
 
Περαιτέρω, προς επιβεβαίωση του ως άνω συμπεράσματος της φορολογικής αρχής, ο έλεγχος προέβη 
στον προσδιορισμό του μικτού κέρδους, λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές αγοράς και πώλησης που αφορούν 
σε παρεμφερή εμπορεύματα, όπως, αναπτήρες, φίλτρα, πίπες, πούρα και χαρτάκια για στρίψιμο καπνού, 
τα οποία συμμετέχουν σε μικρό ποσοστό επί των συνολικών πωλήσεων της προσφεύγουσας. Από τον ως 
άνω προσδιορισμό προέκυψε ότι το ποσοστό κέρδους επί αυτών των εμπορευμάτων ανέρχεται σε 8,866%, 
το οποίο και δεν έλαβε υπόψη του για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών. 
 
Κατόπιν αυτού, ο έλεγχος προσδιόρισε το μικτό κέρδος και τα ακαθάριστα έσοδα πολλαπλασιάζοντας το 
κόστος πωληθέντων, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τον έλεγχο, με το συντελεστή μικτού κέρδους 
(1,02377) 
 
Βάσει των ως άνω συμπερασμάτων και της απόρριψης δαπανών ύψους 326€, εκδόθηκε η προσβαλλόμενη 
πράξη. 
 
Επειδή, τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίστηκαν βάσει αξιόπιστης αναλογίας, με 
βάση τα τιμολόγια αγοράς και πώλησης της προσφεύγουσας που αφορούν ομοειδή εμπορεύματα με 
παρόμοιο ποσοστό κέρδους και τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό 95% των συνολικών πωλήσεων, ο 
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ισχυρισμός της προσφεύγουσας ότι οι ελεγκτικές επαληθεύσεις έλαβαν χώρα βάσει αναξιόπιστου δείγματος 
απορρίπτεται ως αβάσιμος. Περαιτέρω, δεν προσκομίστηκαν στοιχεία από την προσφεύγουσα που να 
αποδεικνύουν διαφορετικές αξίες αγορών και πωλήσεων των αντίστοιχων εμπορευμάτων σε επιμέρους 
περιόδους του κρινόμενου έτους. 
 
Αποφασίζουμε 
 
την απόρριψη της από 30-06-2020 και με αριθ. πρωτ ενδικοφανούς προσφυγής της επιχείρησης με την 
επωνυμία « » και με ΑΦΜ  
 
Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεης με βάση την παρούσα απόφαση: 
 
1) Υπ' αρίθμ /11-03-2020 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού 
έτους 2015 

 
Κύριος φόρος 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

26.636,70 € 26.636,70 € 

Πρόστιμο ανακρίβειας (αρ.58 ΚΦΔ) 13.318,35 € 13.318,35 € 

Συνολικό ποσό 39.955,05 € 39.955,05 € 

 
Επί του οφειλόμενου φόρου κ.λ.π. 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 στον 
υπόχρεο. 
 

Με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών  
O Προϊστάμενος Της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης 

ΚΑΤΣΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων 
Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της. 
 

 

ΔΕΔ Θ 1866/2020 
Μη έκδοση ΑΠΥ και ειδικού στοιχείου φόρου διαμονής - Έλεγχος με βάση το πλάνο 
διαμονής πελατών ξενοδοχείου 
 

Θεσσαλονίκη, 28/12/2020 
 
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 23-10-2020 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β' 
4738/26.10.2020) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρρής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», 
γ. της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β' 1440/27.04.2017). 
 
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 (ΦΕΚ Β' 2759/01.09.2016) Απόφαση 
του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής». 
 
4. Τη με ημερομηνία κατάθεσης 20/07/2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ............ ενδικοφανή προσφυγή του 
........................................................... με ΑΦΜ .............., κατά των κατωτέρω  πράξεων του Προϊσταμένου 
της Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: 
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α) της υπ’ αριθ......./....06.2020 πράξης επιβολής προστίμου άρθρου 58Α ν.4174/2013, για το φορολογικό 
έτος 2019, 
β) της υπ’ αριθ......./....06.2020 πράξης επιβολής προστίμου άρθρου 54 ν.4174/2013, για το φορολογικό 
έτος 2019, και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα. 
 
5. Την υπ’ αριθ......./....06.2020 πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 58Α ν.4174/2013 και την υπ’ 
αριθ......./....06.2020 πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 54 ν.4174/2013, για το φορολογικό έτος 2019, του 
Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, των οποίων ζητείται η ακύρωση. 
 
6. Τις απόψεις του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ. 
 
7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α8 - Επανεξέτασης, όπως αποτυπώνεται στο 
σχέδιο της απόφασης. 
 
Επί της από 20/07/2020 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......./....06.2020 πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 58Α του ν. 4174/2013 του 
Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα, για το φορολογικό έτος 2019, 
πρόστιμο ποσού 250,00€, λόγω μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου, τιμολογίου ή απόδειξης παροχής 
υπηρεσιών (Α.Π.Υ.) σε μία (-1-) περίπτωση, καθαρής αξίας 369,91€ πλέον ΦΠΑ 48,09€, κατά παράβαση 
των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 1, 12 και 13 του ν.4308/2014 (ΕΛΠ) που επισύρει τις κυρώσεις 
της παρ. 1 του άρθρου 58Α του ν. 4174/2013. 
 
Με την υπ’ αριθ......./....06.2020 πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 54 του ν. 4174/2013 του Προϊσταμένου 
της Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα, για το φορολογικό έτος 2019, πρόστιμο ποσού 
500,00€, λόγω μη έκδοσης ειδικού στοιχείου - απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής σε μία (-1-) 
περίπτωση, συνολικής αξίας 2,00€, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 53 του ν.4389/2016 που 
επισύρει την προβλεπόμενη από τις παρ. 1 περ. ιε’ και 2 περ. η’ του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 κύρωση. 
 
Οι ανωτέρω πράξεις εδράζονται επί των από 09/06/2020 εκθέσεων ελέγχου εφαρμογής διατάξεων 
ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.) και ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) της Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ, σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 
97/09.08.2019 εντολής του Προϊσταμένου της. 
 
Ο προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά να γίνει αυτή δεκτή και να ακυρωθεί η 
προαναφερθείσα πράξη, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι ο έλεγχος είναι πλημμελής καθότι βασίζεται σε 
απλές πρόχειρες χειρόγραφες σημειώσεις και κατ’ εσφαλμένη εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών 
θεώρησε ότι τούτες αναφέρονται σε πραγματική συναλλαγή, ενώ τα αναγραφόμενα, πιθανώς, αφορούσαν 
σε κάποια τηλεφωνική προσφορά. Επικουρικά, ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι δεν συντρέχει λόγος 
επιβολής των κυρώσεων καθότι εξέδωσε στη συνέχεια τα προβλεπόμενα παραστατικά τα οποία και 
προσκομίζει με την παρούσα. 
 
Επειδή, με το άρθρο 23 παρ. 1 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «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, 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 
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και για τις πράξεις επιβολής προστίμων... 3. Η πράξη επιβολής προστίμων πρέπει να περιλαμβάνει 
αυτοτελή αιτιολογία.». 
 
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 το άρθρο 28 παρ. 2 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «.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 171 παρ. 1 και 4 του ν.2771/1999 «Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας» ορίζεται ότι: «1. 
Τα δημόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί από το αρμόδιο όργανο και κατά τους νόμιμους τύπους 
αποτελούν πλήρη απόδειξη για όσα βεβαιώνεται σε αυτά, είτε ότι ενήργησε ο συντάκτης τους είτε ότι έγιναν 
ενώπιόν του, ως προς τα οποία είναι δυνατή η ανταπόδειξη μόνο εφόσον τα έγγραφα αυτά προσβληθούν 
ως πλαστά. 4. Οι εκθέσεις ελέγχου που συντάσσονται από φορολογικά όργανα έχουν, εκτός από τις 
αναφερόμενες σε αυτές πληροφορίες ή ομολογίες του ελεγχομένου, την κατά την παρ. 1 αποδεικτική 
δύναμη». 
 
Επειδή, με το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 4308/2014 ορίζεται ότι: «Οι παρακάτω οντότητες εφαρμόζουν τις 
ρυθμίσεις αυτού του νόμου: α). γ) Η ετερόρρυθμη εταιρεία, η ομόρρυθμη εταιρεία, η ατομική επιχείρηση και 
κάθε άλλη οντότητα που υποχρεούται στην εφαρμογή αυτού του νόμου από φορολογική ή άλλη νομοθετική 
διάταξη.». 
 
Επειδή, με το άρθρο 3 του ν. 4308/2014 ορίζεται ότι: «1. Η οντότητα τηρεί, ως μέρος του λογιστικού 
συστήματός της, αρχείο κάθε συναλλαγής και γεγονότος αυτής που πραγματοποιείται στη διάρκεια της 
περιόδου αναφοράς, καθώς και των προκυπτόντων πάσης φύσεως εσόδων, κερδών, εξόδων, ζημιών, 
αγορών και πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων, εκπτώσεων και επιστροφών, φόρων, τελών και των 
πάσης φύσεως εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.». 
 
Επειδή, με το άρθρο 12 του ν. 4308/2014 ορίζεται ότι: «1. Για κάθε πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε 
ιδιώτες καταναλωτές, μπορεί να εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη λιανικής πώλησης ή 
απόδειξη παροχής υπηρεσιών), αντί έκδοσης τιμολογίου του άρθρου 8. Αντίτυπο αυτού του εγγράφου 
παραδίδεται, αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση του πελάτη. 6. Το στοιχείο λιανικής πώλησης μπορεί να 
φέρει ανάλογη ονομασία, σύμφωνα με τις επικρατούσες συναλλακτικές πρακτικές ή τις απαιτήσεις άλλης 
νομοθεσίας.». 
 
Επειδή, με το άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 4308/2014 ορίζεται ότι: «Το στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη ή 
τιμολόγιο) εκδίδεται: α) Σε περίπτωση πώλησης αγαθών, κατά το χρόνο παράδοσης ή την έναρξη της 
αποστολής. β) Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών, με την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας...». 
 
Επειδή, με το άρθρο 58Α του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «Για παραβάσεις σχετικές με τον φόρο 
προστιθέμενης αξίας οι οποίες διαπιστώνονται κατόπιν ελέγχου, επιβάλλονται τα ακόλουθα πρόστιμα: 1. Σε 
περίπτωση μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου ή έκδοσης ή λήψης ανακριβούς στοιχείου για πράξη που 
επιβαρύνεται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα τοις εκατό (50%) επί του φόρου που θα προέκυπτε 
από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι 
κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, σε περίπτωση που ο 
φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των πεντακοσίων 
(500) ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού 
συστήματος. ». 
 
Επειδή, με το άρθρο 53 του ν. 4389/2016 ορίζεται ότι: «1. Επιβάλλεται φόρος υπέρ του Δημοσίου, με την 
ονομασία «φόρος διαμονής», σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Ο φόρος διαμονής 
επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση και ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα, ως εξής: α. Σε κύρια ξενοδοχειακά 
καταλύματα της υποπερίπτωσης αα' της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α' 155), 
ως ακολούθως: 1 - 2 αστέρων 0,50 ευρώ. 2. Ο φόρος διαμονής βαρύνει τον διαμένοντα, που έκανε χρήση 
του δωματίου ή του διαμερίσματος, κατά τις διακρίσεις της παραγράφου 1, επιβάλλεται μετά τη διαμονή του 
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στο κατάλυμα και πριν την αναχώρησή του από αυτό με την έκδοση ειδικού στοιχείου-απόδειξης είσπραξης 
φόρου διαμονής από τις επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου και αποδίδεται από αυτές στη 
Φορολογική Διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις. ». 
 
Επειδή, με το άρθρο 54 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:. ιε) δεν 
εκδίδει λογιστικά αρχεία ή εκδίδει ή λαμβάνει ανακριβή λογιστικά αρχεία (παραστατικά), για πράξεις που 
δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.,. 2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
καθορίζονται ως εξής:. η) πεντακόσια (500) ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, σε περίπτωση που ο 
φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και χίλια (1.000) ευρώ, 
ανά φορολογικό έλεγχο, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού 
συστήματος στις περιπτώσεις ιε' και ιστ' της παραγράφου 1,. ». 
 
Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, οι προσβαλλόμενες πράξεις επιβολής προστίμου εκδόθηκαν βάσει 
των από 09/06/2020 εκθέσεων μερικού επιτόπιου ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων του ν.4308/2014 
(ΕΛΠ) και ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) της Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ, σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 97/09.08.2017 εντολής του 
Προϊσταμένου της. Συγκεκριμένα, στις 10/08/2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 13:30, ελεγκτές της Δ.Ο.Υ. 
ΛΑΡΙΣΑΣ, εισήλθαν στην εγκατάσταση του προσφεύγοντος (ξενοδοχείο με διακριτικό τίτλο 
“..........................”) και αφού έκαναν γνωστή την ιδιότητά τους, προέβησαν σε αντιπαραβολικό έλεγχο του 
πλάνου διαμονής πελατών με τις εκδοθείσες Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών (Α.Π.Υ.). Από τον 
αντιπαραβολικό έλεγχο προέκυψε ότι σε μία (-1-) περίπτωση πελάτη δεν είχε εκδοθεί το νόμιμο φορολογικό 
στοιχείο και η αντίστοιχη απόδειξη είσπραξης του φόρου διανομής, κατά παράβαση των άρθρων 1, 12 και 
13 του ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.) και 53 του ν. 4389/2016. Ειδικότερα, δεν εκδόθηκε στοιχείο σε έναν πελάτη, με 
στοιχεία «...............................», για διαμονή 05/08/2019 - 09/08/2019, συνολικής αξίας 418,00€ (καθαρής 
αξίας 369,91€ πλέον ΦΠΑ 48,09€) καθώς και το ειδικό στοιχείο είσπραξης του φόρου διαμονής, συνολικού 
ποσού 2,00€. 
 
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, ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι από τη φορολογική αρχή έγινε εσφαλμένη εκτίμηση των 
πραγματικών περιστατικών, καθώς η συγκεκριμένη καταγραφή υπήρχε χειρόγραφα ως απλή πρόχειρη 
σημείωση σε κάποια τηλεφωνική προσφορά και ουδέποτε στο ξενοδοχείο είχε διαμείνει πελάτης με αυτά τα 
στοιχεία, αυτός ο επιμέρους ισχυρισμός όμως προβάλλεται αναπόδεικτα καθότι ο προσφεύγων ουδέν 
στοιχείο προσκόμισε προς επίρρωση του ισχυρισμού του και αποδόμηση του πορίσματος ελέγχου, όπως 
ενδεικτικά αποτελεί το οριζόμενο από την υπ’ αριθ. πρωτ. 1500/3/1-γ' ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ υπ' αριθ. 8 
Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Υποχρεώσεις διευθυντών, υπαλλήλων και πελατών τουριστικών 
καταλυμάτων» (ΦΕΚ Β'-1957/1.11.1999), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.1500/3/1-κθ' (ΦΕΚ 
Β1674/2003), βιβλίο πελατών (πόρτας). Αντιθέτως, η φορολογική αρχή έχει την εξουσία να ελέγχει και 
να διασταυρώνει την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων εκ μέρους του 
φορολογούμενου, διενεργώντας έλεγχο σε επίσημα και ανεπίσημα έγγραφα, όπως, εν προκειμένω, το 
πλάνο διαμονής πελατών του ξενοδοχείου που ήταν διαθέσιμο, και λογιστικά στοιχεία. Απορριπτέος δε και 
ο έτερος επικουρικά προβαλλόμενος ισχυρισμός του προσφεύγοντος ότι τελικώς εκδόθηκαν τα 
προβλεπόμενα φορολογικά στοιχεία για την εν λόγω συναλλαγή, καθότι η έκδοσή τους έλαβε χώρα ναι μεν 
στις 10/08/2019 αλλά μετά τη διαπίστωση της παράβασης από τον (επιτόπιο) έλεγχο. 
 
Επειδή, οι διαπιστώσεις του ελέγχου, περί μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου αξίας (ΑΠΥ) και ειδικού 
στοιχείου - απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής, όπως αυτές καταγράφονται στις από 09/06/2020 
εκθέσεις μερικού ελέγχου ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.) και ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), της Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ και επί των 
οποίων εδράζονται οι προσβαλλόμενες πράξεις επιβολής προστίμου, κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και 
αιτιολογημένες. 
 
Κατά συνέπεια, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος περί πλημμελούς ελέγχου, απορρίπτεται ως 
αναπόδεικτος. 
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Αποφασίζουμε 
 
την απόρριψη της από 20/07/2020 και με αριθ. πρωτ............. ενδικοφανούς προσφυγής του 
...........................................................με Α.Φ.Μ................ 
 
Οριστική φορολογική υποχρέωση - καταλογιζόμενο ποσό / πρόστιμο με βάση την παρούσα 
απόφαση: 

Η υπ’ αριθ.......Ι....06.2020 πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 58Α παρ. 1 ν.4174/2013 
φορολογικού έτους 2019 

Πρόστιμο άρθρου 58Α παρ. 1 ν.4174/2013 250,00 € 

Η υπ’ αριθ.......Ι....06.2020 πράξη επιβολής προστίμου άρθρου 54 παρ. 1 ν.4174/2013 
φορολογικού έτους 2019 

Πρόστιμο άρθρου 54 ν.4174/2013 500,00 € 

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

 

ΔΕΔ Θ 1645/2020 
Tαμειακή διευκόλυνση - Τρεχούμενος δοσοληπτικός λογαριασμός - Δάνειο υπό μορφή 
προκαταβολών 
 

Θεσσαλονίκη 02/11/2020  
 
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 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.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β' 1440/27-04-2017). 
 
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. Την Ε. 2043/6-4-2020 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 10-06-2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή και το με αριθ. πρωτ. ΕΜΠ. 
ΔΕΔ ΥΠΕΠΝΥ ΕΙ ΕΜΠ /07-09-2020 συμπληρωματικό υπόμνημα της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με 
την επωνυμία « » - ΑΦΜ με διακριτικό τίτλο « », νομίμως εκπροσωπούμενης κατά:  
α) της με αριθμ /04-05-2020 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου 
φορολογικού έτους 2016 και  
β) της με αριθμ /04-05-2020 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου 
φορολογικού έτους 2017, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων και τα προσκομιζόμενα με αυτήν 
σχετικά έγγραφα. 
 
6. Τις ως άνω προσβαλλόμενες πράξεις, των οποίων ζητείται η ακύρωση. 
 
7. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων. 
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8. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α8 - Επανεξέτασης της Υπηρεσίας μας, όπως 

αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης. 

 

Επί της από 10-06-2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρίας περιορισμένης 

ευθύνης με την επωνυμία « » - ΑΦΜ με διακριτικό τίτλο « », η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και του με 

αριθ. πρωτ. ΕΜΠ. ΔΕΔ ΥΠΕΠΝΥ ΕΙ ΕΜΠ /07-09-2020 συμπληρωματικού υπομνήματος 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' αριθμ /04-05-2020 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου του 

Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων, φορολογικού έτους 2016 επιβλήθηκαν σε βάρος της 

προσφεύγουσας τέλη χαρτοσήμου ύψους 4.178,51 €, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επί των τελών ύψους 

835,70 €, πλέον προστίμου του άρθρου 58 του Ν. 4174/2013 στα τέλη χαρτοσήμου ύψους 2.089,26 € και 

στην εισφορά υπέρ ΟΓΑ ύψους 417,85 €, ήτοι συνολικό ποσό ύψους 7.521,32 €. 

-Με την υπ' αριθμ /04-05-2020 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου του 

Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων, φορολογικού έτους 2017 επιβλήθηκαν σε βάρος της 

προσφεύγουσας τέλη χαρτοσήμου ύψους 4.976,27 €, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επί των τελών ύψους 

995,25 €, πλέον προστίμου του  άρθρου 58 του Ν. 4174/2013 στα τέλη χαρτοσήμου ύψους 2.488,14 € και 

στην εισφορά υπέρ ΟΓΑ ύψους 497,63 €, ήτοι συνολικό ποσό ύψους 8.957,29 €. 

 

Οι ανωτέρω πράξεις ερείδονται στην από 04/05/2020 έκθεση μερικού ελέγχου τελών χαρτοσήμου της 

Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων, με βάση τις διατάξεις του Κ.Ν.Τ.Χ., δυνάμει των υπ' αριθμ. .... και /12-12-2019 

σχετικών εντολών ελέγχου του Προϊσταμένου της. 

 

Συγκεκριμένα, διενεργήθηκε έλεγχος στα λογιστικά αρχεία της προσφεύγουσας και διαπιστώθηκαν τα 

ακόλουθα: 

 

- Από τον έλεγχο των κινήσεων της καρτέλας του λογαριασμού 53.14.0000 «Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις προς εταίρους» προέκυψε ότι η προσφεύγουσα επιχείρηση διευκολύνθηκε ταμειακά από τον 

εταίρο της κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2016-31/12/2017 με χρηματικά ποσά ύψους 413.650,00 € 

και 243.950,00 € για τα έτη 2016 και 2017 αντίστοιχα, τα οποία αφορούσαν σε καταθέσεις χρημάτων, έξω 

από το πλαίσιο οποιασδήποτε σύμβασης, επί των οποίων καταλογίστηκαν από τη φορολογική αρχή τέλη 

χαρτοσήμου 1%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ στα εν λόγω τέλη , σύμφωνα με τις διατάξεις παρ. 5 περ. γ' 

του άρθρου 15 του ως Κ.Ν.Τ.Χ. 

- Από τον έλεγχο των κινήσεων της καρτέλας του λογαριασμού 33.08.0001 «Δοσοληπτικός λογαριασμός Σ 

» προέκυψαν αναλήψεις του εταίρου , ποσών 4.200,75 € και 699,46 € για τα έτη 2016 και 2017 αντίστοιχα, 

επί των οποίων καταλογίστηκαν από τη φορολογική αρχή τέλη χαρτοσήμου 1%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 

στα εν λόγω τέλη , σύμφωνα με τις διατάξεις παρ. 5 περ. γ' του άρθρου 15 του ως Κ.Ν.Τ.Χ. 

- Από τον έλεγχο των κινήσεων της καρτέλας του λογαριασμού «30.05.00.0002 « » προέκυψαν καταθέσεις 

χρημάτων με μορφή προκαταβολών (πιστωτικό υπόλοιπο) ύψους €53.320,00 στο έτος 2017, από την 

εταιρία « » - ΑΦΜ , με διακριτικό τίτλο « » συνδεδεμένη επιχείρηση, (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

2 του ν.4172/2013), επί των οποίων καταλογίστηκαν από τη φορολογική αρχή τέλη χαρτοσήμου 1%, πλέον 

εισφοράς υπέρ ΟΓΑ στα εν λόγω τέλη , σύμφωνα με τις διατάξεις παρ. 5 περ. γ' του άρθρου 15 του ως 

Κ.Ν.Τ.Χ. 

- Από τον έλεγχο των κινήσεων της καρτέλας του λογαριασμού 33.07.00.0000 «Δοσοληπτικός 

Λογαριασμός εταίρου », διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για δανειακό τρεχούμενο δοσοληπτικό λογαριασμό, 

δεδομένου ότι περιέχει μόνο χρηματικές πιστωτικές συναλλαγές, με μεγαλύτερο πιστωτικό υπόλοιπο στο 

έτος 2017 ποσό 99.828,89€ (στις 23-05-2017), επί του οποίου καταλογίστηκαν από τη φορολογική αρχή 

τέλη χαρτοσήμου 2%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ στα εν λόγω τέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 

15 παρ.1α και παρ 5γ'Κ.Τ.Χ. 

 

Συνοψίζοντας, ο έλεγχος κατέληξε στο πόρισμα ότι ποσά 417.850,75 € και 397.798,35 € που έλαβε η 

προσφεύγουσα κατά τα έτη 2016 και 2017 αντίστοιχα, υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου, πλέον εισφοράς 

υπέρ ΟΓΑ στα εν λόγω τέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.Τ.Χ. ως ακολούθως: 
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ΕΤΗ 
ΑΞΙΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ 
ΣΕ ΤΕΛΗ ΧΑΡ/ΜΟΥ 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ 
ΤΕΛΟΣ ΧΑΡ/ΜΟΥ 1% 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ 
ΤΕΛΟΣ ΧΑΡ/ΜΟΥ 2% 

ΟΓΑ 
ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 

20% 

ΣΥΝΟΛΟ 
€ 

2016 417.850,75 4.178,51 
 

835,70 5.014,21 

2017 397.798,36 2.979,69 1.996,58 995,25 5.971,52 

 
Με τη με αριθμό πρωτοκόλλου /10-06-2020 ενδικοφανή προσφυγή η προσφεύγουσα ζητά την ακύρωση 
των παραπάνω πράξεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, επικαλούμενη τους 
κάτωθι λόγους: 
 
• Εσφαλμένη ερμηνεία, ελλιπής αιτιολογία και πλημμελής εφαρμογή των κρίσιμων διατάξεων περί τελών 
χαρτοσήμου. Ειδικότερα: 
 
- Παράνομη η επιβολή τελών χαρτοσήμου δανείου επί τρεχούμενου δοσοληπτικού λογαριασμού, που δεν 
έχει ως αιτία δανειακή σύμβαση.  
 
Συγκεκριμένα οι λογαριασμοί 33.07.00.000 και 33.08.0001«Δοσοληπτικός Λογαριασμός εταίρου », δεν 
μπορούν να χαρακτηριστούν ως δανειακοί τρεχούμενοι δοσοληπτικοί λογαριασμοί, καθώς δανειακός 
τρεχούμενος δοσοληπτικός λογαριασμός δεν είναι οποιοσδήποτε αλληλόχρεος λογαριασμός, που κινείται 
εκ διαφόρων αιτιών, με χρεοπιστώσεις μεταξύ δύο προσώπων που τελούν ως προς κάθε καταχωριζόμενη 
στον λογαριασμό πράξη, σε αντίστοιχη, εναλλασσόμενη θέση δανειστή και οφειλέτη, αλλά μόνον ο 
«τρεχούμενος δοσοληπτικός λογαριασμός» που εμφανίζει την κίνηση συμβάσεως δανείου (βλ. ΣτΕ 
2911/1993, ΣτΕ 1701/1990, 2134/1987, ΣτΕ 2618/1984, ΣτΕ 2968/1979 κ.ά.). Για την επιβολή ειδικότερα 
του προβλεπόμενου τέλους χαρτοσήμου για σύμβαση δανείου, η εγγραφή στα βιβλία, ως αναπλήρωση του 
σχετικού εγγράφου περί δανείου, πρέπει να περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία της σύμβασης του 
δανείου, ώστε από την εγγραφή αυτή και μόνο να προκύπτει η συνομολόγηση της σύμβασης αυτής (ΣτΕ 
1666/1991, 314/ 1987), έστω και αν αυτές λογίζονται ως δάνειο (ΣτΕ 1367- 8/ 1989). Δεν απαιτείται, όμως, 
να αναφέρεται η σχετική εγγραφή, ρητά, σε σύμβαση δανείου (ΣτΕ 73/1990). Εξάλλου, απαραίτητα στοιχεία 
της σύμβασης δανείου είναι, κατά το άρθρο 806 του Δ.Κ., η δόση ορισμένου ποσού χρημάτων, με τη 
συμφωνία απόδοσής του. Συνεπώς τα στοιχεία της συμφωνίας αυτής πρέπει να προκύπτουν είτε από τη 
σχετική σύμβαση είτε από την εγγραφή στα βιβλία του επιτηδευματία, η οποία "λογίζεται ως έγγραφον 
αποδεικνύον την σύμβασιν". Επομένως, παράλειψη της μνείας περί ύπαρξης έγγραφης συμφωνίας δανείου 
στην πράξη επιβολής τελών χαρτοσήμου ή στην έκθεση ελέγχου στην οποία αυτή στηρίζεται ή παράλειψη 
της μνείας στα έγγραφα περί ύπαρξης έγγραφης σύμβασης δανείου, καθιστά την πράξη επιβολής τελών 
χαρτοσήμου νομικώς πλημμελή. (βλ. Δ.Εφ.Αθ. 1340/2012,1209/2011, 3384/2020). Κατόπιν των ανωτέρω, 
οι επίμαχες κινήσεις (αναλήψεις και καταθέσεις), συγκροτούν απλό τρεχούμενο τρεχούμενο δοσοληπτικό 
λογαριασμό, μη υποκείμενο σε τέλη χαρτοσήμου. 
 
- Αντίστοιχα ούτε ο υπό κρίση λογαριασμός 53.14.0000 «Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τους 
εταίρους» έχει σαν βάση σύμβαση δανείου, παρά απλή χρηματοδότηση, με αποτέλεσμα όλως παρανόμως 
και καταχρηστικώς να επιβάλλονται τέλη χαρτοσήμου πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. Κατά την έννοια των 
διατάξεων του άρθρου 15§5γ' εδ. δ' του Κ.Ν.Τ.Χ., έχει παγίως κριθεί από τη νομολογία ότι, για να 
επιβληθούν νομίμως τέλη χαρτοσήμου, θα πρέπει η κατάθεση να γίνεται χωρίς μνεία της αιτίας της (βλ. ΣτΕ 
4463/1997, ΣτΕ 1039/1996, ΣτΕ 1767/1992). Εξ άλλου, η παραμονή των κατατεθέντων χρημάτων στον 
σχετικό λογαριασμό για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της καταθέσεως σε δάνειο 
και, κατά συνέπεια, δεν δημιουργείται εκ του λόγου αυτού υποχρέωση καταβολής τελών χαρτοσήμου (βλ. 
ΣτΕ 870/1979). Η παρ. 2 του άρθρου 15 του ιδίου κώδικα που όριζε ότι «τα καταστατικά των εν Ελλάδι 
παντός είδους εμπορικών εταιριών και πάσα πράξις σχετική πρός την αύξησιν του κεφαλαίου αυτών..» 
(υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου), καταργήθηκε με το άρθρο 31 του ν. 1676/1986 από 01-01-1987. Στην 
προκειμένη περίπτωση, δυνάμει του υπ' αριθ. .../06-12-2019 πρακτικού συνέλευσης των εταίρων της 
προσφεύγουσας αποφασίστηκε η αύξηση κεφαλαίου. Για το λόγο αυτό προέβη και σε τροποποίηση του 
καταστατικού της με το υπ' αριθ. .../27-12-2019 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Από τις 
ημερολογιακές εγγραφές της προσφεύγουσας προκύπτει ότι μέρος της αύξησης κεφαλαίου έγινε από 
προσωρινές καταθέσεις ως προκύπτει από το λογαριασμό 53.14.00.00 «Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
προς εταίρους», συνολικού ύψους 249.900,00 €. Ως εκ τούτου, οι σχετικές εγγραφές στον εν λόγω 
λογαριασμό (53.14.00.00) είχαν ως σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας της προσφεύγουσας, για την 
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κάλυψη δανειακών της υποχρεώσεων, μέσω ποσών προοριζομένων για αύξηση κεφαλαίου, (βλ. ΣτΕ 
1470/2002, ΔΕΔ 2429/2019 και ΔΕΔ 2323/2019).  
 
Επισημαίνεται δε, ότι η ήδη αποφασισμένη νέα αύξηση του κεφαλαίου της προσφεύγουσας έλαβε χώρα και 
επικυρώθηκε, δυνάμει του από . /25-05-2020 Πρακτικού της συνέλευσης των εταίρων, συνολικού ποσού 
ύψους 700.080,00 €, προκειμένου να μειωθούν οι υποχρεώσεις της και να βελτιωθεί η καθαρή της θέση, 
που αποτελεί και τον διαρκή της στόχο. Το δε καταστατικό, όπως τροποποιήθηκε καταχωρήθηκε 
κωδικοποιημένο στο οικείο μητρώο, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. πρωτ /04-06-2020 Ανακοίνωση 
του Γ.Ε.ΜΗ.. 
 
- Αναφορικά με τον λογαριασμό 30.05.00.0002, « ». Ο του ... με ΑΦΜ ...., εταίρος της προσφεύγουσας 
εταιρείας με ποσοστό συμμετοχής 50%, τυγχάνει και διαχειριστής της εταιρείας «.. » με διακριτικό τίτλο « » 
και ΑΦΜ , στην οποία συμμετέχει κατά ποσοστό 75% και η εταιρία «.. ..». Η εταιρία « » είναι εταίρος της 
προσφεύγουσας εταιρείας με ποσοστό συμμετοχής 50%, ενώ διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της 
προσφεύγουσας εταιρείας ορίστηκε για αόριστο χρόνο και μέχρι την καθ' οιονδήποτε χρόνο ανάκλησή της 
από την συνέλευση των εταίρων, η σύζυγος του ως άνω, .... του ... με ΑΦΜ Επιπλέον, η Δ.Ο.Υ. 
Αμπελοκήπων αποδέχεται και δεν αμφισβητεί με την έκθεση ελέγχου της ότι η εταιρεία « » είναι 
συνδεδεμένη με την προσφεύγουσα εταιρεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 4172/2013, 
κατά συνέπεια οι εν λόγω εγγραφές στον λογαριασμό «30.05.00.0002 - ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ » εσφαλμένα 
λήφθηκαν από τη Δ.Ο.Υ Αμπελοκήπων ως δανειακός δοσοληπτικός λογαριασμός (άτυπο δάνειο) 
υπαγόμενος σε τέλη χαρτοσήμου Επιπρόσθετα, με τη ΣτΕ 132/2016 κρίθηκε ότι «εσφαλμένως 
χαρακτηρίσθηκαν ως δάνειο υπόλοιπα των δοσοληπτικών λογαριασμών που τηρούσε εταιρία με τις 
συγγενικές της εταιρείες, αφού αυτά προέρχονταν από τη μεταξύ τους συνεργασία». 
Επειδή, στο άρθρο 1 του Κώδικα των Νόμων περί Τελών Xαρτοσήμου (π.δ της 28ες Ιουλίου 1931, Α' 239), 
ορίζεται, ότι: «1. Φόρος υπό το όνομα τέλος χαρτοσήμου επιβάλλεται κατά τα εν τω παρόντι νόμω 
οριζόμενα επί των αυτώ καθοριζομένων εγγράφων». 
 
Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ 1, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο παρ 1 του β.δ/τος 
6/7-6-1951 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ 1 του ν 12/1975, του ως άνω Κ.Ν.Τ.Χ., ορίζεται ότι: 
«Επί των εμπορικών και λοιπών εγγράφων και πράξεων, των κατονομαζομένων εν τω επομένω άρθρω 15, 
το τέλος ορίζεται εις δύο επί τοις εκατόν (2%) της εν αυτοίς διαλαμβανομένης αξίας εις ευρώ». 
 
Επειδή, στην παρ 1 εδάφιο α' του άρθρου 15 του ως άνω Κ.Ν.Τ.Χ., ορίζεται ότι: «Εις το κατά την 
παράγραφον 1 του προηγουμένου άρθρου 14 τέλος υπόκεινται: 1. α) Πάσα σύμβασις, οιουδήποτε 
αντικειμένου, συναπτομένη είτε απ' ευθείας, είτε διά δημοσίου συναγωνισμού μεταξύ εμπόρων, μεταξύ 
εμπόρου και εμπορικής εταιρείας πάσης φύσεως, μεταξύ εμπορικών εταιρειών πάσης φύσεως, αφορώσα 
αποκλειστικώς εις την ασκουμένην υπ' αυτών εμπορίαν, και μεταξύ τρίτου εν γένει και ανωνύμου εταιρείας, 
ή πάσα εξόφλησις συμβάσεως ή σχετική προς την σύμβασιν απόδειξις, εφόσον καταρτίζονται εγγράφως 
και δη είτε διά δημοσίου, είτε δι' ιδιωτικού καθ οιονδήποτε τύπον συντεταγμένου εγγράφου». 
 
Επειδή, στο τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του Π.Δ.της 28/7/1931 
(ΚΝΤΧ), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 του ν.1041/1980 (Α' 75), ορίζεται ότι: «Πάσα εν γένει 
εγγραφή εις τα βιβλία περί καταθέσεως ή αναλήψεως χρημάτων υπό εταίρων ή μετόχων ή άλλων 
προσώπων προς ή από εμπορικάς εν γένει εταιρείας ή επιχειρήσεις, ήτις δεν ανάγεται εις σύμβασιν, πράξιν 
κ.λπ., υποβληθείσαν εις τα οικεία τέλη χαρτοσήμου ή απαλλαγείσαν νομίμως των τελών τούτων, υπόκεινται 
εις αναλογικόν τέλος χαρτοσήμου εν επί τοις εκατόν (1%). Εις ην περίπτωσιν, εκ της εγγραφής ή εξ ετέρου 
εγγράφου, αποδεικνύεται ότι η κατάθεσις ή ανάληψις αφορά σύμβασιν, πράξιν κ.λπ. υποκειμένην εις 
μεγαλύτερον ή μικρότερον τέλος χαρτοσήμου, οφείλεται το διά την σύμβασιν, πράξιν κ.λπ. προβλεπόμενον 
τέλος» και στο έκτο εδάφιο της ανωτέρω παραγράφου ορίζεται ότι: «Πιστωτικά υπόλοιπα του τρεχουμένου 
τούτου λογαριασμού υπερβαίνοντα το ποσόν τούτο υπόκεινται εξ ολοκλήρου εις το οικείον τέλος. Επί 
δανείων κινουμένων ως τρεχουμένων δοσοληπτικών λογαριασμών το προσήκον τέλος χαρτοσήμου 
υπολογίζεται δι εκάστην διαχειριστικήν περίοδον επί του μεγαλυτέρου ύψους του χρεωστικού ή πιστωτικού 
αυτών υπολοίπου, κατά περίπτωσιν. To χρεωστικόν ή πιστωτικόν υπόλοιπον λογαριασμού τινός 
μεταφερόμενον εις την επομένην διαχειριστικήν περίοδον θεωρείται ως νέα κατάθεσις (δάνειον) διά την 
εξεύρεσιν του μεγαλυτέρου ύψους της περιόδου ταύτης.» 
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Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.Δ. 3717/1957 (ΦΕΚ Α' 131) ορίζεται ότι: «η αληθής έννοια 
των διατάξεων της περί τελών χαρτοσήμου νομοθεσίας, καθ' όσον αφορά την υπαγωγήν των εν αυτή 
αναφερομένων συμβάσεων, πράξεων κλπ. εις τέλη χαρτοσήμου, είναι ότι ως έγγραφον αποδεικνύον την 
σύμβασιν, πράξιν κλπ. λογίζεται και πάσα σχετική εγγραφή εις τα βιβλία των επιτηδευματιών, ήτις και 
υποβάλλεται εις το οικείον δια την ούτω αποδεικνυομένην δικαιοπραξίαν τέλος χαρτοσήμου». 
 
Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ 1 του Ν.Δ. 4535/1964, ορίζεται ότι: «Τα τέλη χαρτοσήμου 
αναλογικά και πάγια προσαυξάνονται κατά ποσοστό 20% για εισφορά υπέρ ΟΓΑ» 
 
Επειδή, στο άρθρο 34 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: « Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να προβεί, μετά 
από έλεγχο, σε έκδοση πράξης διόρθωσης οποιουδήποτε προηγούμενου άμεσου, διοικητικού, εκτιμώμενου 
ή προληπτικού προσδιορισμού φόρου, εφόσον από τον έλεγχο διαπιστωθεί αιτιολογημένα ότι ο 
προηγούμενος προσδιορισμός φόρου ήταν ανακριβής ή εσφαλμένος». 
 
Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) « 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, 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, με τις διατάξεις του άρθ. 17 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (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 3. Όταν η πράξη εκδίδεται αυτεπαγγέλτως τα αποδεικτικά 
στοιχεία συγκεντρώνονται με πρωτοβουλία του αρμόδιου για την έκδοση οργάνου». 
 
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 
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). 
 
Επειδή, σύμφωνα με το 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». 
 
Ως προς τον επί μέρους ισχυρισμό σχετικά με επιβολή τελών χαρτοσήμου σε ποσό 99.828,89 € που 
εμφανίζεται στον λογαριασμό 33.07.00.0000 «Δοσοληπτικός Λογαριασμός εταίρου » 
 
Επειδή, ως απλός τρεχούμενος δοσοληπτικός λογαριασμός χαρακτηρίζεται αυτός, που περιέχει μόνο 
εμπορικές συναλλαγές και τέτοιες συναλλαγές είναι, για παράδειγμα, η πώληση αγαθών με πίστωση του 
τιμήματος, οι προκαταβολές μετρητών μελλουσών αγοραπωλησιών, κ.λπ.  
 
Συνεπώς, ο λογαριασμός αυτός δεν πρέπει να περιέχει χρηματικές πιστωτικές συναλλαγές, όπως είναι, για 
παράδειγμα, τα δάνεια και οι καταθέσεις χρημάτων. 
 
Ο απλός τρεχούμενος δοσοληπτικός λογαριασμός, που έχει το ανωτέρω περιεχόμενο, δεν υπόκειται σε 
κανένα τέλος χαρτοσήμου, τόσο γιατί δεν υπάρχει διάταξη νόμου, που να προβλέπει την υπαγωγή αυτού 
σε τέλος χαρτοσήμου, όσο και γιατί ο λογαριασμός αυτός, στην προκειμένη περίπτωση, δεν έχει ως αιτία 
δανειακή σύμβαση, προϋπόθεση απαραίτητη, κατά το νόμο (Κ.Τ.Χ.), για την υπαγωγή του σε τέλος 
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χαρτοσήμου. Ο ως άνω λογαριασμός, στην ανωτέρω περίπτωση, εξομοιώνεται με απλό λογιστικό 
λογαριασμό, ο οποίος μεταβάλλεται, απλώς, δια των ανάλογων χρεοπιστώσεων. 
 
Επειδή «ως δανειακός τρεχούμενος δοσοληπτικός λογαριασμός χαρακτηρίζεται αυτός, που περιέχει μόνο 
χρηματικές πιστωτικές συναλλαγές, ήτοι, χρηματικές δοσοληψίες από δάνεια και καταθέσεις χρημάτων. 
Συνεπώς, ο λογαριασμός αυτός δεν πρέπει να περιέχει εμπορικές συναλλαγές, όπως, για παράδειγμα, 
συναλλαγές από πώληση αγαθών με πίστωση του τιμήματος, από προκαταβολή μετρητών μέλλουσας 
αγοραπωλησίας, κ.λπ. Ο ανωτέρω λογαριασμός συνιστά σύμβαση συγγενή με αυτή του δανείου, επειδή τα 
συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν να καταγράψουν υποχρεωτικά τα κονδύλιά τους στον ως άνω 
λογαριασμό σε εκτέλεση σύμβασης δανείου. Δια του τρόπου αυτού, ο τρεχούμενος δοσοληπτικός 
λογαριασμός αποκτά αιτία από δανειακή σύμβαση, κατά την έννοια του άρθρου 806 του Αστικού Κώδικα, 
επειδή εμφανίζει κίνηση δανείου, το οποίο αποδεικνύεται από τη σχετική εγγραφή και εξαιτίας αυτής στον 
ανωτέρω λογαριασμό, ο οποίος τηρείται στα υπό του εμπόρου τηρούμενα λογιστικά βιβλία (ΣτΕ 2968/1979, 
ΣτΕ 356/1981, ΣτΕ 205/1982, ΣτΕ 4566/1983, 2047/1984, κ.λπ.). 
 
Ο τρεχούμενος (ή αλληλόχρεος) δοσοληπτικός λογαριασμός είναι, συνεπώς, η σύμβαση, με την οποία δύο 
πρόσωπα (φυσικά ή νομικά), από τα οποία το ένα θα είναι οπωσδήποτε έμπορος, επειδή προβλέπουν, ότι 
θα έχουν μεταξύ τους σειρά συναλλαγών, συμφωνούν όπως, οι αμοιβαίες πιστώσεις και οφειλές, οι οποίες 
θα προκύψουν από τις συναλλαγές αυτές, μη ρυθμισθούν χωριστά, αλλά να μπουν σε ένα ενιαίο 
λογαριασμό, όπου θα χάνουν την ατομικότητά τους και θα αντικαθίστανται από τα κονδύλια των πιστώσεων 
ή των οφειλών, για να καταλήξουν, κατά το κλείσιμο του λογαριασμού σε ένα μόνο απαιτητό και δικαστικά 
επιδιώξιμο υπόλοιπο). [...] 
 
Ο τρεχούμενος δοσοληπτικός λογαριασμός, που πληροί, κατά νόμον, τις ανωτέρω προϋποθέσεις, και 
χαρακτηρίζεται, εκ του λόγου τούτου, ως δανειακός τρεχούμενος δοσοληπτικός λογαριασμός, υπόκειται σε 
τέλος χαρτοσήμου 2% ή 3%, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 1α ή 13 παρ. 1α του Κώδικα 
Χαρτοσήμου, ανάλογα με την ιδιότητα των συμβαλλόμενων, ήτοι, ανάλογα με τον χαρακτηρισμό της 
δανειακής πράξης ως σύμβασης εμπορικής ή αστικής. Έτσι, οι δανειακοί τρεχούμενοι δοσοληπτικοί 
λογαριασμοί: 
 
- Των ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 2% (άρθρο 15 παρ. 1α 
Κ.Τ.Χ.) ή 3% (άρθρο 13 παρ. 1α Κ.Τ.Χ.), κατά περίπτωση. 
 
- Των ανωνύμων εταιρειών και των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 2% 
(άρθρο 15 παρ. 1α Κ.Τ.Χ.). 
 
- Των λοιπών περιπτώσεων υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 2% ή 3%, ανάλογα με την ιδιότητα των 
συμβαλλόμενων (άρθρα 15 παρ. 1α ή και 13 παρ. 1α Κ.Τ.Χ.). 
 
• Ο δανειακός τρεχούμενος δοσοληπτικός λογαριασμός υπόκειται στα ανωτέρω, κατά περίπτωση, τέλη 
χαρτοσήμου με τη συνδρομή των εξής προϋποθέσεων, αθροιστικά λαμβανόμενων, ήτοι: 
 
(α) από τη διακίνηση αυτού να προκύπτει διαδοχικά χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο, κατά τη διάρκεια της 
χρήσης, λόγω της συνδρομής περισσότερων της μιας πράξεων. Θα πρέπει, δηλαδή, να μην εμφανίζει μόνο 
χρέωση ή μόνο πίστωση, κατά τη διάρκεια της χρήσης, και κάθε, δε, ένα από τα συμβαλλόμενα σ' αυτόν 
μέρη να είναι, έναντι του άλλου, όχι μόνο και πάντοτε πιστωτής, αλλά και οφειλέτης (και Εφ.Αθ. 3222/1979), 
και 
 
(β) να περιέχει μόνο χρηματικές δοσοληψίες από δάνεια και καταθέσεις χρημάτων. 
 
Ο δανειακός τρεχούμενος δοσοληπτικός λογαριασμός υπόκειται στα ως άνω, κατά περίπτωση, τέλη 
χαρτοσήμου, εφόσον από το περιεχόμενο του και μόνο συνάγεται, ότι ο λογαριασμός αυτός είναι πράγματι 
δανειακός. . 
 
Το προσήκον τέλος χαρτοσήμου (2% ή 3%), για κάθε τέτοια διαχειριστική περίοδο υπολογίζεται στο 
μεγαλύτερο ύψος είτε του χρεωστικού, είτε του πιστωτικού υπολοίπου, σύμφωνα με τη διάταξη του 
τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5γ' του άρθρου 15 του Κώδικα Χαρτοσήμου, και, συνεπώς, ένα μόνο 
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από τα υπόλοιπα αυτά, ήτοι, το μεγαλύτερο χρεωστικό ή το μεγαλύτερο πιστωτικό, θα υπαχθεί σε 
χαρτοσήμανση και όχι και τα δύο. Το υφιστάμενο, δε, χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο, κατά το τέλος της 
διαχειριστικής περιόδου, μεταφερόμενο στην επόμενη διαχειριστική περίοδο θεωρείται ως νέα κατάθεση 
(δάνειο), το οποίο υπολογίζεται, για την εξεύρεση του, κατά περίπτωση, μεγαλύτερου ύψους του 
χρεωστικού ή πιστωτικού υπολοίπου της περιόδου, στην οποία αυτό μεταφέρεται (ΣτΕ 2485/1966, ΣτΕ 
2486/1966, Δευτ. Φορ. Δικ. Πατρ. 181/1964, 368/1964, 290/1965, κ.λπ.). 
 
Με την προαναφερόμενη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5γ' του άρθρου 15 του Κώδικα 
Χαρτοσήμου εσκοπήθη η αποφυγή της καταβολής πολλαπλών αναλογικών τελών χαρτοσήμου στις 
περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο δανειακός τρεχούμενος δοσοληπτικός λογαριασμός παρουσιάζει μεγάλη 
κίνηση καταθέσεων και αναλήψεων. 
 
Προϋπόθεση, για την ειδική, κατά τ' ανωτέρω, χαρτοσήμανση του δανειακού τρεχούμενου 
δοσοληπτικού λογαριασμού είναι, όπως ο λογαριασμός έχει χαρακτηρισθεί ως τρεχούμενος 
δοσοληπτικός. Αν ένας λογαριασμός δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως τρεχούμενος δοσοληπτικός, 
και τούτο συμβαίνει στην περίπτωση, που ο λογαριασμός συνεχώς πιστώνεται ή συνεχώς 
χρεώνεται, κατά τη διάρκεια της χρήσης, τότε κάθε πράξη θεωρείται αυτοτελής και θα υπαχθεί σε 
τέλος χαρτοσήμου 2% ή 3%, βάσει των διατάξεων των άρθρων 15 παρ. 1α ή 13 παρ. 1α του Κώδικα 
Χαρτοσήμου, αν η πράξη χαρακτηρισθεί ως δανειακή, ή σε τέλος χαρτοσήμου 1%, σύμφωνα με τη 
διάταξη του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 5γ' του άρθρου 15 του ίδιου Κώδικα, αν η πράξη 
χαρακτηρισθεί ως απλή κατάθεση.» (Παναγιώτη Θ. Ρέππα - Φορολογία Χαρτοσήμου- Ερμηνεία των 
διατάξεων του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου- τέταρτη έκδοση- εκδόσεις Αντ. ν. Σάκκουλα Αθήνα - 
Κομοτηνή 2007 σελ 578-590). 
Επειδή, με βάση τα προεκτεθέντα, στην προκειμένη περίπτωση ο λογαριασμός 33.07.00.0000 
«Δοσοληπτικός Λογαριασμός εταίρου », ορθώς χαρακτηρίστηκε από τη φορολογική αρχή ως «τρεχούμενος 
δανειακός δοσοληπτικός λογαριασμός», καθόσον περιέχει μόνο χρηματικές καταθέσεις από τις οποίες 
προκύπτει διαδοχικά χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο και δεν περιέχει εμπορικές συναλλαγές ώστε να 
θεωρηθεί ως απλός τρεχούμενος δοσοληπτικός λογαριασμός και να απαλλαγεί από τα τέλη χαρτοσήμου. 
Επομένως ορθώς η φορολογική αρχή καταλόγισε τέλη χαρτοσήμου 2% πλέον ΟΓΑ στα εν λόγω τέλη, 
σύμφωνα με την διάταξη του τελευταίου εδαφίου της περ γ' της παρ. 5 του άρθ. 15 του ΚΝΤΧ, στο 
μεγαλύτερο πιστωτικό υπόλοιπο του εν λόγω λογαριασμού για το 2017, ήτοι στο ποσό των 99.828,89€ 
κατά την 23-05-2017 και ο περί του αντιθέτου ισχυρισμός της προσφεύγουσας απορρίπτεται ως αβάσιμος. 
 
Ως προς τον επί μέρους ισχυρισμό σχετικά με επιβολή τελών χαρτοσήμου σε ποσά 413.650,00 € και 
243.950,00 € που εμφανίζονται στον λογαριασμό 53.14.0000 «Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς 
εταίρους» 
 
Επειδή, στην παρ 4 του άρθρου 40 - Αύξησις του Κεφαλαίου του ν. 3190/1955 Περί Εταιρειών 
Περιορισμένης Ευθύνης (ΦΕΚ Α' 91/16-04-1955), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4541/2018, 
ορίζεται ότι: «4. Εντός δέκα ημερών από της λήξεως της εν παρ. 2 του παρόντος άρθρου προθεσμίας, δέον 
να καταρτισθή συμβολαιογραφικόν έγγραφον μεταξύ των διαχειριστών της εταιρίας και των αναλαβόντων 
τα εταιρικά μερίδια, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 4 και 5. Η εξόφλησις των 
αναληφθέντων εταιρικών μεριδίων δεν δύναται να γίνει δια συμψηφισμού.» 
 
Επειδή «οι μετέχοντες σε εμπορικές εταιρείες και επιχειρήσεις εν γένει (εταίροι, μέτοχοι, κ.λπ.), 
καθώς και άλλα πρόσωπα, καταθέτουν, πολλές φορές, στις εν λόγω εταιρείες και επιχειρήσεις, για 
την ενίσχυση του κεφαλαίου τους ή για την προσωρινή τους ταμειακή διευκόλυνση, διάφορα 
χρηματικά ποσά, με τα οποία πιστώνονται οι προσωπικοί τους λογαριασμοί. Οι καταθέσεις αυτές, 
παρότι συνιστούν δάνεια με όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του δανείου και εξυπηρετούν τους 
ίδιους με τα δάνεια σκοπούς, εν τούτοις στη φορολογία χαρτοσήμου τυγχάνουν διαφορετικής 
μεταχείρισης σε σχέση με τα δάνεια. Έτσι, η ρητή αναγραφή στα βιβλία των εμπορικών εταιρειών ή 
των επιχειρήσεων της λέξης «κατάθεση» δημιουργεί υποχρέωση, για καταβολή τέλους 
χαρτοσήμου, σύμφωνα με τη διάταξη του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 5γ του άρθρου 15 του 
Κώδικα Χαρτοσήμου, ενώ αντίθετα η ρητή αναγραφή στα βιβλία της λέξης «δάνειο» δημιουργεί 
υποχρέωση, για καταβολή τέλους χαρτοσήμου, ανάλογα με την ιδιότητα των συμβαλλόμενων, 
σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 1α ή 13 παρ. 1α του ίδιου ως άνω Κώδικα. 
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Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 15 παρ 5 περ. γ' εδ. δ' του κώδικα τελών χαρτοσήμου: 
 
-- Ως «κατάθεση χρημάτων» νοείται η πράξη, διά της οποίας λαμβάνει χώρα καταβολή ορισμένου 
χρηματικού ποσού από ένα πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, σε εμπορική εταιρεία ή επιχείρηση, το 
οποίο αυτή υποχρεούται να επιστρέψει μελλοντικά στον καταθέτη. Κατά το Συμβούλιο της 
Επικρατείας (Σ.τ.Ε. 1767/1992, 1039/1996, 1470/2002), ο όρος «κατάθεση» στην ανωτέρω διάταξη 
χρησιμοποιείται με την έννοια της εν γένει δόσης χρημάτων και δεν περιορίζεται μόνο στις 
περιπτώσεις κατάθεσης χρημάτων με δικαίωμα ανάληψής τους. 
-- Ως «ανάληψη χρημάτων» νοείται η αυτοτελής και ανεξάρτητη πράξη, διά της οποίας λαμβάνει 
χώρα χορήγηση το πρώτον χρημάτων από την εμπορική εταιρεία ή επιχείρηση σε εταίρο, μέτοχο ή 
τρίτο, προς διευκόλυνσή τους. Συνεπώς, ο όρος «ανάληψη χρημάτων» της ανωτέρω διάταξης δεν 
αναφέρεται στην ανάληψη από εταίρο, μέτοχο ή τρίτο των ήδη κατατεθέντων από αυτούς στην 
εμπορική εταιρεία ή επιχείρηση χρημάτων, επειδή η ανάληψη, στην προκειμένη περίπτωση, επέχει 
θέση απλής εξόφλησης της αρχικής κατάθεσης εκ μέρους της εμπορικής εταιρείας ή επιχείρησης. 3. 
Προϋποθέσεις, για την επιβολή του τέλους χαρτοσήμου Για την επιβολή τέλους χαρτοσήμου 1%, 
σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, θα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
 
α) Ύπαρξη συμβατικής σχέσης μεταξύ του καταθέτοντος τα χρήματα προσώπου, φυσικού ή 
νομικού (εταίρου, μετόχου ή τρίτου) και της εμπορικής εταιρείας ή επιχείρησης. Συνεπώς, η 
ανωτέρω διάταξη δεν εφαρμόζεται σε καταθέσεις, που γίνονται από τον ιδιοκτήτη ατομικής 
επιχείρησης στην ίδια του την επιχείρηση, γιατί, στην περίπτωση αυτή, δεν συνάπτεται καμιά 
συμβατική σχέση, αφού με αυτόν δεν συμβάλλεται κανένα άλλο πρόσωπο. 
β) Εγγραφή στα βιβλία εμπορικής εταιρείας ή επιχείρησης εν γένει (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., 
κοινοπραξίας, κερδοσκοπικού συνεταιρισμού, αστικής εταιρείας και κοινωνίας αστικού δικαίου, 
που ασκούν επιχείρηση, κ.λπ.) περί καταθέσεως χρημάτων από εταίρους, μετόχους ή άλλα 
πρόσωπα προς τις επιχειρήσεις αυτές ή περί αναλήψεως χρημάτων από αυτές. Η κατάθεση ή η 
ανάληψη χρημάτων πρέπει να προκύπτει μόνο από αυτή ταύτη την εγγραφή στα βιβλία και όχι 
από άλλη έγγραφη σύμβαση ή από τη συνεκτίμηση άλλων γεγονότων (Διοικ. Πρωτ. Αθ. 7077/1983). 
 
Σημειώνεται, ότι, ως «βιβλία εμπορικής εταιρείας ή επιχείρησης», από την εγγραφή στα οποία 
αποδεικνύεται η γενόμενη κατάθεση, νοούνται τόσο τα βιβλία του καταθέτη (δότη) των χρημάτων, 
όσο και τα βιβλία της λήπτριας των χρημάτων εταιρείας ή επιχείρησης. Συνέπεια τούτου είναι, ότι 
υπεύθυνα, έναντι του Δημοσίου, για την καταβολή (πληρωμή) του τέλους χαρτοσήμου στο Δημόσιο 
είναι και τα δύο αυτά συμβαλλόμενα μέρη. . 
 
γ) Τα βιβλία της εμπορικής εταιρείας ή επιχείρησης, στα οποία γίνεται η εγγραφή περί καταθέσεως 
ή αναλήψεως χρημάτων, πρέπει να είναι βιβλία επίσημα, δηλαδή, βιβλία θεωρημένα από την 
αρμόδια Φορολογική Αρχή (Δ.Ο.Υ.) (Σ.τ.Ε. 2493/1994). Συνεπώς, αναλήψεις χρημάτων, που είχαν 
γίνει από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, οι οποίες (αναλήψεις) 
προκύπτουν όχι από επίσημα βιβλία της εταιρείας, αλλά από πρόχειρες καταστάσεις, δεν 
υποβάλλονται στο τέλος χαρτοσήμου της ανωτέρω διάταξης (Σ.τ.Ε. 2493/1994). 
 
δ) Η εγγραφή στα βιβλία να μην ανάγεται σε σύμβαση, πράξη ή συναλλαγή, η οποία είχε υποβληθεί 
προηγουμένως στα οικεία αναλογικά τέλη χαρτοσήμου ή είχε απαλλαγεί νομίμως από τα τέλη αυτά. 
 
ε) Η κατάθεση ή η ανάληψη χρημάτων να γίνεται χωρίς μνεία της αιτίας της κατάθεσης ή της 
ανάληψης, εκτός εάν ο φορολογούμενος αποδείξει, ότι η εγγραφή στα βιβλία αφορά σύμβαση, 
πράξη ή συναλλαγή, η οποία υποβλήθηκε στο οικείο τέλος χαρτοσήμου ή απαλλάχτηκε νομίμως 
από το τέλος αυτό (Σ.τ.Ε. 1767/1992, 1039/1996). Επίσης, το ως άνω τέλος χαρτοσήμου οφείλεται 
ανεξάρτητα από τον επιδιωκόμενο, διά της καταθέσεως ή αναλήψεως των χρημάτων, σκοπό, 
καθόσον στο νόμο δεν τίθεται καμιά προϋπόθεση ή καμιά επιφύλαξη (Υπ. Οικ. Κ. 8802/654/1983). 4) 
Επί της ανωτέρω διατάξεως παρατηρούμε και τα εξής: 
 
Κατά την κατάθεση χρημάτων δεν απαιτείται να ορίζεται χρόνος, για την απόδοση του 
κατατεθέντος χρηματικού ποσού, γιατί από το νόμο δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο, και συνεπώς η 
κατάθεση μπορεί να γίνει χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό  
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Σημειώνεται, δε, ότι το έντοκο της κατάθεσης ή της ανάληψης χρημάτων δεν μεταβάλλει την εν λόγω 
κατάθεση ή ανάληψη σε δάνειο. 
 
Εάν από την εγγραφή στα βιβλία ή από άλλα έγγραφα αποδεικνύεται, ότι η κατάθεση ή η ανάληψη αφορά 
σύμβαση, πράξη, κ.λπ., που υπόκειται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο τέλος, τότε καταβάλλεται το 
προβλεπόμενο, για την οικεία σύμβαση ή πράξη τέλος χαρτοσήμου. (Παναγιώτη Θ. Ρέππα - Φορολογία 
Χαρτοσήμου- Ερμηνεία των διατάξεων του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου- τέταρτη έκδοση- εκδόσεις Αντ. ν. 
Σάκκουλα Αθήνα - Κομοτηνή 2007 σελ 303-305). 
 
Κατά την έννοια της διάταξης του τέταρτου εδάφιου της περίπτωσης γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 15 
του ΚΝΤΧ, κάθε εγγραφή στα βιβλία περί δόσεως ή αναλήψεως χρημάτων χωρίς μνεία της αιτίας υπόκειται 
κατ' αρχήν σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 1%, εκτός αν ο φορολογούμενος ισχυρισθεί και αποδείξει ότι η 
εγγραφή αυτή ανάγεται σε σύμβαση, πράξη κ.λπ. που υποβλήθηκε στα οικεία τέλη χαρτοσήμου ή 
απαλλάχθηκε νομίμως από αυτά (ΣτΕ 1039/1996). 
 
Επειδή, «ως εγγραφή στα βιβλία υποκειμένη σε τέλη χαρτοσήμου, κατά την έννοια της πρώτης περιόδου 
της διάταξης αυτής, νοείται η εγγραφή στα επίσημα βιβλία της εμπορικής εταιρίας ή επιχειρήσεως. 
Άλλωστε, οπότε ο νομοθέτης θέλησε το αντίθετο (όπως στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας διατάξεως όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 76 του Ν. 1041/1980, όπου ορίζει ότι τα τέλη χαρτοσήμου στην περίπτωση 
εκείνη οφείλονται "και οσάκις δεν τηρούνται βιβλία και στοιχεία"), εκφράσθηκε σαφώς.» (ΣτΕ 2493/1994). 
 
Επειδή «κατ' εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, για την επιβολή τέλους χαρτοσήμου στις εγγραφές, που 
αναφέρονται στα βιβλία των τηρούντων αυτά επιτηδευματιών, θα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά οι εξής 
προϋποθέσεις:  
(α) να λαμβάνει χώρα εγγραφή στα βιβλία επιτηδευματιών,  
(β) τα βιβλία των επιτηδευματιών, στα οποία αναφέρεται η εγγραφή, να είναι τα βιβλία, που προβλέπονται 
από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και  
(γ) τα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά), που τηρούν τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων 
βιβλία, να χαρακτηρίζονται ως επιτηδευματίες, κατά τις διατάξεις του εν λόγω Κώδικα. Ειδικότερα: 
 
α) Ως «εγγραφή» στα βιβλία των επιτηδευματιών, η οποία εξομοιώνεται με έγγραφο, νοείται η καταχώριση, 
δια λογιστικής εγγραφής, στα εν λόγω βιβλία σύμβασης, πράξης ή συναλλαγής, η οποία υπάγεται σε τέλος 
χαρτοσήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου. Η εγγραφή, δε, στα βιβλία των 
επιτηδευματιών λαμβάνεται αντί εγγράφου, για την επιβολή τέλους χαρτοσήμου, μόνο όταν το έγγραφο 
αυτό, εάν εκδιδόταν, θα υποβαλλόταν σε τέλος χαρτοσήμου (ΣτΕ 3684/1983, Διοικ.Εφ.ΑΘ. 2899/1979, 
κ.λπ.). 
 
Σημειώνεται, ότι, για την επιβολή τελών χαρτοσήμου σε βάρος επιτηδευματία, η υποκείμενη σε τέλος 
χαρτοσήμου σύμβαση θα πρέπει να αποδεικνύεται από σχετική εγγραφή στα βιβλία, που τηρούνται από 
τον επιτηδευματία αυτόν, και όχι από τα βιβλία, που τηρούνται από τρίτο επιτηδευματία, με τον οποίο 
συναλλάσσεται ο πρώτος (ΣτΕ 600/1973, 3500/1981, 2971/2000). 
 
β) Ως «βιβλία» επιτηδευματιών, στα οποία αναφέρεται η, κατά τ' ανωτέρω, εγγραφή, νοούνται, γενικά, τα 
βιβλία εκείνα, δια των οποίων παρακολουθούνται οι συναλλαγές της επαγγελματικής δραστηριότητας των 
επιτηδευματιών, φυσικών ή νομικών προσώπων. 
 
Στα βιβλία των επιτηδευματιών, κατά την ανωτέρω έννοια, εμπίπτουν αυτά, που προβλέπονται από τον 
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) (Π.Δ. 186/1992). [..]» (Παναγιώτη Θ. Ρέππα - Φορολογία 
Χαρτοσήμου- Ερμηνεία των διατάξεων του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου- τέταρτη έκδοση- εκδόσεις Αντ. ν. 
Σάκκουλα Αθήνα - Κομοτηνή 2007 σελ 88-89). 
 
Επειδή η υπ' αριθ. 1470/2002 απόφαση του ΣτΕ που επικαλείται η προσφεύγουσα αφορούσε σε εγγραφή 
στα βιβλία ανωνύμου εταιρείας περί καταθέσεως από τους μετόχους χρημάτων για την μελλοντική αύξηση 
του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕ και κρίθηκε ότι στις απαλλασσόμενες πράξεις από τέλη χαρτοσήμου 
περιλαμβάνεται και η εγγραφή στα βιβλία εμπορικής εταιρείας περί καταθέσεως χρημάτων για μελλοντική 
αύξηση του κεφαλαίου της, γεγονός που δεν συντρέχει στην υπό κρίση περίπτωση, καθόσον ο έλεγχος δεν 
καταλόγισε τέλη χαρτοσήμου σε εγγραφές αύξησης κεφαλαίου της προσφεύγουσας. 
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Επειδή, στα υπ' αριθ /27-12-2019 και ..../01-06-2020 συμβόλαια για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου 
και την κωδικοποίηση του καταστατικού της προσφεύγουσας, της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης , 
αναφέρεται ότι τα ποσά για την αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου και στις δύο περιπτώσεις (της αύξησης 
κεφαλαίου στις 27/12/2019 και 01/06/2020 αντίστοιχα) καταβλήθηκαν από τους εταίρους σε μετρητά στο 
παρελθόν. 
 
Επειδή σύμφωνα με την από 04/05/2020 έκθεση ελέγχου τελών χαρτοσήμου της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων 
(σελ. 24), δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο ότι οι υπό κρίση καταθέσεις (ύψους 413.650,00 € και 
243.950,00 € στα έτη 2016 και 2017 αντίστοιχα), αφορούν σε ποσά προοριζόμενα για αύξηση Μετοχικού 
Κεφαλαίου της προσφεύγουσας, καθώς: 
 
• Στα λογιστικά αρχεία της προσφεύγουσας δεν καταχωρήθηκαν τοιαύτα ποσά σε σχετικό λογαριασμό π.χ. 
43.00 «Καταθέσεις Εταίρων» σύμφωνα με το ΓΛΣ ή 42 «Καταθέσεις ιδιοκτητών» σύμφωνα με τα ΕΛΠ. 
 
• Οι ημερολογιακές εγγραφές έγιναν χωρίς την αναφορά κάποιας σχετικής αιτιολογίας π.χ. έναντι αύξησης 
Μετοχικού Κεφαλαίου. 
 
• Από τα τραπεζικά παραστατικά που προσκομίστηκαν κατόπιν της υπ' αριθ. πρωτ /17-12-2019 
πρόσκλησης του ελέγχου, δεν προκύπτει σχετική αιτία κατάθεσης. 
 
• Οι επίμαχες καταθέσεις δεν έγιναν σε ειδικό λογαριασμό. 

 

Επειδή στην προκειμένη περίπτωση, από έλεγχο των κινήσεων της καρτέλας του λογαριασμού 53.14.0000 

«Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς εταίρους», προέκυψαν καταθέσεις (πιστώσεις) συνολικού ποσού 

413.650,00 € στο έτος 2016 και 243.950,00 € στο έτος 2017, από τον εταίρο της προσφεύγουσας , προς 

ταμειακή της διευκόλυνση, έξω από τα πλαίσια οποιασδήποτε σύμβασης και χωρίς να γίνεται μνεία στην 

αιτία της κατάθεσης, ούτε να αποδεικνύεται από την ίδια ότι οι εν λόγω εγγραφές στα βιβλία της αφορούν 

σύμβαση, πράξη ή συναλλαγή, η οποία υποβλήθηκε στο οικείο τέλος χαρτοσήμου ή απαλλάχτηκε νομίμως 

από το τέλος αυτό. Κατά συνέπεια, ορθώς από τη φορολογική αρχή καταλογίστηκαν στα ανωτέρω ποσά, 

σύμφωνα με τη διάταξη του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 5γ του άρθρου 15 του ΚΝΤΧ, τέλη 

χαρτοσήμου 1% πλέον ΟΓΑ στα εν λόγω τέλη. 

 

Συνεπώς ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας ότι τα εν λόγω ποσά απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου 

ως προοριζόμενα για αύξηση κεφαλαίου της, προβάλλεται αβάσιμα και απορρίπτεται. 

 

Ως προς τον επί μέρους ισχυρισμό σχετικά με επιβολή τελών χαρτοσήμου σε ποσά 699,46€ και 4.200,75 € 

που εμφανίζονται στον λογαριασμό 33.08.00.001 «Δοσοληπτικός Λογαριασμός Σ. Μιχαηλίδη» 

 

Επειδή, από έλεγχο των κινήσεων της καρτέλας του λογαριασμού 33.08.00.0001 «Δοσοληπτικός 

Λογαριασμός Σ », προκύπτει ως αιτιολογία «κίνηση χρεωστικής κάρτας», χωρίς περαιτέρω να προκύπτει 

ως αιτία «κατάθεση» ή «ανάληψη» χρημάτων που να δικαιολογεί τον καταλογισμό τελών χαρτοσήμου 1% 

πλέον ΟΓΑ χαρτοσήμου στα εν λόγω τέλη σύμφωνα με τη διάταξη της περ. γ' της παρ 5 του άρθρου 15 του 

ΚΝΤΧ για τα έτη 2016 και 2017. Κατά συνέπεια ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας κρίνεται βάσιμος και 

γίνεται αποδεκτός, ως προς τα ποσά των 4.200,75 € και 699,46 € για τα έτη 2016 και 2017 αντίστοιχα που 

έχουν υπαχθεί σε τέλη χαρτοσήμου, λόγω ελλιπούς αιτιολογίας. 

 

Ως προς τον επί μέρους ισχυρισμό σχετικά με επιβολή τελών χαρτοσήμου σε ποσό 53.320,00 € που 

εμφανίζεται στον λογαριασμό 30.05.00.0002 «ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ » 

 

Επειδή, οι συμβαλλόμενοι, και ειδικότερα οι επιτηδευματίες, στις μεταξύ τους συναλλαγές, και κυρίως στις 

περιπτώσεις της πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, συμφωνούν να προκαταβληθεί ολόκληρο το 

τίμημα μέλλουσας πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, κατά περίπτωση, ή μέρος αυτού, και να 

επακολουθήσει η πραγματοποίηση της πώλησης του αγαθού ή της παροχής υπηρεσιών. Το τίμημα, δε, 

αυτό, ολόκληρο ή μέρος αυτού, συμφωνείται να συμψηφισθεί, μετά την πραγματοποίηση της πώλησης του 

αγαθού ή την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας, με το οριστικό τίμημα των συναλλαγών αυτών. 
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Γενικά, ενόψει των ανωτέρω, μπορούμε να πούμε, ότι «προκαταβολή» είναι η προπληρωμή ολόκληρου ή 

μέρους του τιμήματος μέλλουσας πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, το οποίο θα συμψηφισθεί με το 

οριστικό τίμημα των εν λόγω συναλλαγών. 

 

Από εννοιολογικής πλευράς, ο όρος «προκαταβολή χρημάτων» ταυτίζεται με τον όρο «προέμβασμα». Η, 

κατά τ' ανωτέρω, προκαταβολή:  

α) Δεν είναι, αυτή καθ' εαυτή, σύμβαση, αλλά απλός όρος, ο οποίος εμπεριέχεται στις σχετικές συμβάσεις 

της πώλησης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών.  

β) Δεν μπορεί να θεωρηθεί, σε καμιά περίπτωση, ως δάνειο, τόσο στην περίπτωση, που επακολούθησε η 

πραγματοποίηση της αγοράς ή της παροχής υπηρεσιών (Υπ. Οικ. Εγκ. 63/1955, Α. 12250/1962), όσο και 

στην περίπτωση, που οι συναλλαγές αυτές ματαιώθηκαν, για διάφορους λόγους, καίτοι η επιχείρηση, που 

έλαβε την προκαταβολή, τη χρησιμοποίησε, για τις ανάγκες της (Δευτ. Φορ. Δικ. Πατρ. 368/1964) και τούτο, 

γιατί λείπουν από αυτή τα στοιχεία, που συγκροτούν, κατά νόμον (άρθρα 806-809 Α.Κ.), την έννοια του 

δανείου. 

 

Προκαταβολές χρημάτων, υποκείμενες σε τέλος χαρτοσήμου, είναι αυτές, που πληρούν τις προϋποθέσεις 

των προεμβασμάτων, κατά την έννοια του άρθρου 15 παρ. 23 του Κώδικα Χαρτοσήμου. 

 

Δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου: α. Οι, κατά την προεκτεθείσα έννοια, προκαταβολές χρημάτων επί 

πωλήσεως αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, ελλείψει ειδικής διάταξης νόμου, επειδή οι προκαταβολές αυτές 

θα συμψηφισθούν με το οριστικό τίμημα των συναλλαγών αυτών.  

 

Σημειώνεται, ότι οι προκαταβολές αυτές δεν υπόκεινται ούτε σε φόρο προστιθέμενης αξίας, επειδή δεν 

αποτελούν αντικείμενο του φόρου αυτού, είτε ως παράδοση αγαθών, είτε ως παροχή υπηρεσιών, κατά την 

έννοια του Νόμου 2859/2000. Τονίζεται, ότι οι προκαταβολές χρημάτων δεν υπόκεινται σε τέλος 

χαρτοσήμου με τη βασική προϋπόθεση, ότι αυτές χορηγούνται, για συγκεκριμένη πώληση αγαθών ή 

παροχή υπηρεσιών, η οποία (πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών) πρέπει να αποδεικνύεται από 

σχετική έγγραφη σύμβαση μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών. Αν, όμως, οι προκαταβολές χρημάτων 

δίδονται γενικά και αόριστα, για μέλλουσες πωλήσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, οι οποίες δεν είναι 

γνωστές και συγκεκριμένες κατά το χρόνο χορήγησης των προκαταβολών αυτών, τότε οι προκαταβολές 

αυτές μπορεί να θεωρηθούν ως χρηματοδότηση δι' αυτών του λήπτη των εν λόγω προκαταβολών, και να 

συνιστούν απλή κατάθεση χρημάτων, αποδεικνυόμενη από εγγραφή στα βιβλία και υποκείμενη, εκ του 

λόγου τούτου, στο οικείο αναλογικό τέλος χαρτοσήμου (τέλος 1%, βάσει άρθρου 15 παρ. 5γ Κ.Τ.Χ.)». 

(Παναγιώτη Θ. Ρέππα - Φορολογία Χαρτοσήμου- Ερμηνεία των διατάξεων του Κώδικα Τελών 

Χαρτοσήμου- τέταρτη έκδοση- εκδόσεις Αντ. ν. Σάκκουλα Αθήνα - Κομοτηνή 2007 σελ 772-773). 

 

Επειδή, από την με ημερομηνία 04/05/2020 έκθεση ελέγχου τελών χαρτοσήμου της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων, 

προκύπτει ότι διαχειριστής της εταιρίας « » - ΑΦΜ , με διακριτικό τίτλο « » και με αντικείμενο εργασιών την 

παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, είναι ο του ... με ΑΦΜ ...., εταίρος της προσφεύγουσας εταιρείας με 

ποσοστό συμμετοχής 50%. Περαιτέρω ο έλεγχος διαπίστωσε ότι η ανωτέρω αποτελεί συνδεδεμένη 

επιχείρηση (με την προσφεύγουσα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4172/2013. 

 

Επειδή, από τον έλεγχο των κινήσεων της καρτέλας του λογαριασμού 30.05.00.0002 «ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ » 

διαπιστώθηκαν στο έτος 2017 καταθέσεις με μορφή προκαταβολής και αιτιολογία «ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ », με 

αποτέλεσμα ο εν λόγω λογαριασμός, παρόλο που είναι λογαριασμός απαίτησης, να εμφανίζει πιστωτικό 

υπόλοιπο. Οι πιστώσεις αφορούν σε καταθέσεις ποσού 53.320,00 € της συνδεδεμένης επιχείρησης με 

σκοπό την ταμειακή διευκόλυνση της προσφεύγουσας. Παράλληλα διαπιστώθηκαν και χρεώσεις με 

αιτιολογία «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ...» που αφορούν σε μερική επιστροφή των κατατεθέντων 

χρημάτων. 

 

Επειδή στην προκειμένη περίπτωση, οι προκαταβολές χρημάτων συνολικού ποσού 53.320,00 € δόθηκαν 

στην προσφεύγουσα από την εταιρία « » γενικά και αόριστα για χρηματοδότησή της, χωρίς να σχετίζονται 

με πωλήσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, (όπως προκύπτει και από τις καταστάσεις πελατών που 

υπέβαλε η προσφεύγουσα στο έτος 2017, στις οποίες δεν περιλαμβάνεται ως πελάτης η εν λόγω εταιρία). 

Ως εκ τούτου, ορθώς από τη φορολογική αρχή καταλογίστηκαν στο ανωτέρω ποσό, σύμφωνα με τη διάταξη 
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του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 5γ του άρθρου 15 του ΚΝΤΧ, τέλη χαρτοσήμου 1% πλέον ΟΓΑ στα 

εν λόγω τέλη. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας ότι οι εγγραφές στο λογαριασμό 30.05.00.0002 

«ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ » εσφαλμένα λήφθηκαν ως άτυπο δάνειο, προβάλλεται αβάσιμα και απορρίπτεται 

 

Αποφασίζουμε 

 

Τη μερική αποδοχή της με αριθμό πρωτοκόλλου /10-06-2020 ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρίας 

περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία « » - ΑΦΜ με διακριτικό τίτλο « » και συγκεκριμένα την 

τροποποίηση της με αριθμ /04-05-2020 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου 

φορολογικού έτους 2016 και της με αριθμ. .../04-05-2020 οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού 

τελών χαρτοσήμου φορολογικού έτους 2017, του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων 

 

Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεης - Καταλογιζόμενα ποσά με βάση την παρούσα απόφαση: 

 

Υπ' αριθμ /04-05-2020 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου φορολογικού έτους 

2016 

  

Έτος 2016 
Βάσει 

δήλωσης 
Βάσει 

ελέγχου 
Βάσει 

απόφασης 

Διαφορά 
απόφασης- 

ελέγχου 

Αξία υποκείμενη στα τέλη χαρτοσήμου 0,00 417.850,75 413.650,00 4.200,75 

Τέλη Χαρτοσήμου 1% 0,00 4.178,51 4.136,50 -42,01 

Εισφορά ΟΓΑ επί των τελών Χαρτοσήμου (20%) 0,00 835,70 827,30 -8,40 

Πρόστιμο αρ. 58 ν. 4174/2013 στα τέλη 
χαρτοσήμου  

2.089,26 2.068,25 -21,01 

Πρόστιμο αρ. 58 ν. 4174/2013 στην εισφορά ΟΓΑ 
επί των τελών χαρτ/μου 

0,00 417,85 413,65 -4,20 

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 7.521,32 7.445,70 -75,62 

 
Επί του οφειλόμενου φόρου, θα υπολογιστούν κατά την καταβολή και τόκοι σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 53 του Ν. 4174/2013. 
 
Υπ' αριθμ /04-05-2020 οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου φορολογικού έτους 
2017 
  

Έτος 2017 
Βάσει 

δήλωσης 
Βάσει 

ελέγχου 
Βάσει 

απόφασης 

Διαφορά 
απόφασης- 

ελέγχου 

Αξία υποκείμενη στα τέλη χαρτοσήμου 0,00 397.798,35 397.098,89 699,46 

Τέλη Χαρτοσήμου 1% 0,00 2.979,69 2.972,70 -6,99 

Τέλη Χαρτοσήμου 2% 
 

1.996,58 1.996,58 
 

Τέλη Χαρτοσήμου σύνολο 
 

4.976,27 4.969,28 -6,99 

Εισφορά ΟΓΑ επί των τελών Χαρτοσήμου (20%) 0,00 995,25 993,86 -1,39 

Πρόστιμο αρ. 58 ν. 4174/2013 στα τέλη 
χαρτοσήμου  

2.488,14 2.484,64 -3,50 

Πρόστιμο αρ. 58 ν. 4174/2013 στην εισφορά ΟΓΑ 
επί των τελών χαρτ/μου 

0,00 497,63 496,93 -0,70 

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 8.957,29 8.944,71 -12,58 

 
Επί του οφειλόμενου φόρου, θα υπολογιστούν κατά την καταβολή και τόκοι σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 53 του Ν. 4174/2013. 
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Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στην 
υπόχρεη. 
 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΚΑΤΣΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
Σημείωση: Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων 
Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της. 
 
 
 



 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 202  ///www.solcrowe.gr 

ΣΤ. ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 

 

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 8/28/1/2021 

Επικουρική ασφάλιση των απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.) μισθωτών Μηχανικών. Απεικόνιση στην 

Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) 

 

Αθήνα, 28/01/2021 

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4756/2020 σχετικά με την εξομοίωση εισφορών 

Επικουρικής ασφάλισης εμμίσθων δικηγόρων και μισθωτών Μηχανικών, παρέχοντας οδηγίες, ως προς την 

απεικόνιση της ασφάλισης των μισθωτών μηχανικών στην Α.Π.Δ.: 

 

1. ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, με τις οποίες αντικαταστάθηκε, εκ νέου, το άρθρο 97 του ν. 4387/2016 

(Φ.Ε.Κ. 85 Α') ως προς τις παραγράφους 3 και 4, προβλέπεται ότι: 

 

Από 01.01.2020, για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, οι 

ελεύθεροι επαγγελματίες και όλοι οι πριν και μετά την 1η.1.1993 ασφαλισμένοι, έμμισθοι δικηγόροι και 

μισθωτοί Μηχανικοί των οικείων τομέων του κλάδου Επικουρικής ασφάλισης του τ. Ε.Τ.Α.Α., 

κατατάσσονται σε τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες. 

 

Με τις νέες διατάξεις εξομοιούνται οι εισφορές κλάδου Επικουρικής ασφάλισης των μισθωτών μηχανικών με 

τις εισφορές των έμμισθων δικηγόρων.  

 

Στο πεδίο εφαρμογής τους εμπίπτουν οι απασχολούμενοι στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.) μισθωτοί Μηχανικοί. 

 

2. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 

Το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς, ανά κατηγορία έχει ως εξής: 

  

Ασφαλιστικές 

κατηγορίες 

Ποσά εισφορών Επικουρικής ασφάλισης 

από 01.01.2020 έως 31.05.2022 

Ποσά εισφορών Επικουρικής 

ασφάλισης από 01.06.2022 και εφεξής 

1η 42 39 

2η 51 47 

3η 61 56 

 

Τα ανωτέρω ποσά μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιμερίζονται 50% για τον εργοδότη και 50% για τον 

ασφαλισμένο. 

 

Κατά την πρώτη εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων και ειδικότερα για την περίοδο από 01.01.2020 

έως 30.06.2020 (Α' εξάμηνο 2020) όλοι οι εν λόγω ασφαλισμένοι κατατάσσονται υποχρεωτικά στην πρώτη 

(1η) ασφαλιστική κατηγορία. 

 

Από 01.07.2020 και μετά, επιλέγουν ελεύθερα την ασφαλιστική κατηγορία, στην οποία επιθυμούν να 

υπαχθούν. Η κατάταξη είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, εάν ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει ασφαλιστική 

κατηγορία κατατάσσεται υποχρεωτικά στην πρώτη (1η). 
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Ειδικότερα, ο ασφαλισμένος με αίτημά του προς τον εργοδότη του γνωστοποιεί τη βούλησή του για την 

επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας. Εάν δεν κατατεθεί σχετικό αίτημα, πρέπει να καταχωρηθεί στην Α.Π.Δ. 

με τα ασφαλιστικά στοιχεία που αντιστοιχούν στην 1η ασφαλιστική κατηγορία. 

 

Αίτημα στον εργοδότη για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε. Σε κάθε 

περίπτωση όμως, η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία γίνεται από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου 

έτους από την υποβολή της αίτησης και ισχύει για όλο το έτος. 

 

Με δεδομένο ότι, η Α.Π.Δ. αποτελεί δήλωση του εργοδότη, μέσω της οποίας διαμορφώνεται, αφενός, η 

υποχρέωσή του για καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών και, αφετέρου, η ασφαλιστική 

ιστορία των εργαζομένων του - πάντοτε βάσει των στοιχείων που διέπουν το καθεστώς απασχόλησης ενός 

εκάστου - η Α.Π.Δ. χρησιμοποιείται για τη συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων (επέχοντας δήλωση 

επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας) για την κατάταξή τους στις προαναφερθείσες ασφαλιστικές κατηγορίες. 

 

Συγκεκριμένα, η Α.Π.Δ. του Ιανουαρίου κάθε έτους, ή η Α.Π.Δ., που αφορά τον πρώτο μήνα απασχόλησης 

νέοπροσληφθέντος μηχανικού απασχολούμενου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, θα καθορίζει την 

ασφαλιστική κατηγορία, στην οποία εντάσσεται, κατά τους λοιπούς μήνες, μέχρι τη λήξη του συγκεκριμένου 

ημερολογιακού έτους. 

 

Συνεπώς, η ασφαλιστική κατηγορία, στην οποία θα ενταχθεί ο ασφαλισμένος για τους κλάδους Επικουρικής 

ή/και (αναλόγως της υπαγωγής) Πρόνοιας για τους λοιπούς μήνες του 2021 (Φεβρουάριος έως και 

Δεκέμβριος 2021) και θα καταχωρηθεί στις αντίστοιχες Α.Π.Δ., πρέπει να είναι ίδια με αυτήν που 

καταχωρήθηκε στην Α.Π.Δ. του Ιανουαρίου 2021. 

 

Υπενθυμίζεται ότι για την κατάταξη της εν λόγω κατηγορίας εργαζομένων σε ασφαλιστικές κατηγορίες του 

κλάδου Πρόνοιας έχει εκδοθεί η υπ. αρ. 48/2020 εγκύκλιος e-Ε.Φ.Κ.Α. 

 

3. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

 

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις η ένταξη των απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.) μισθωτών μηχανικών σε ασφαλιστικές κατηγορίες για τον 

κλάδο Επικουρικής ασφάλισης ανατρέχει από 01.01.2020. 

 

Για τη διαχείριση των μεταβολών μισθολογικών περιόδων έτους 2020 θα ακολουθήσουν οδηγίες με νεότερο 

έγγραφό μας. 

 

Ως χρόνος έναρξης εφαρμογής της νέας διαδικασίας (απεικόνισης στην Α.Π.Δ. με τα νέα δεδομένα) ορίζεται 

η 01.01.2021 (μισθολογική περίοδος Ιανουαρίου 2021). 

 

Συνεπώς, στην Α.Π.Δ. μηνός Ιανουαρίου 2021 (μήνας αναφοράς : 1/2021) πρέπει οι απασχολούμενοι, στον 

ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.) μισθωτοί μηχανικοί, να 

δηλωθούν με την νέα κωδικοποίηση, βάσει των προβλεπόμενων στις διατάξεις των άρθρων 35 του 

ν.4756/2020 και 31 του ν.4670/2020. 

 

4. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ Α.Π.Δ. 

 

4.1. ΝΕΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Για την απεικόνιση της ασφάλισης των μισθωτών μηχανικών στον κλάδο Επικουρικής ασφάλισης σε 

εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων, δημιουργήθηκε νέα κωδικοποίηση, η οποία ενσωματώνει και 

τον κλάδο Πρόνοιας . 
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Εφεξής για την απεικόνιση της ασφάλισης των μισθωτών μηχανικών περιόδων τόσο του έτους 2020, όσο 

και από 01.01.2021 και εντεύθεν θα εφαρμόζεται η κωδικοποίηση της παρούσας και όχι αυτή της εγκυκλίου 

48/2020. Οι οδηγίες της εγκυκλίου 48/2020 εξακολουθούν να ισχύουν μόνο για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. 

της ασφάλισης των μισθωτών υγειονομικών και υγειονομικών υπαγόμενων στις διατάξεις του άρθρ. 39 

παράγραφος 9. 

 

Η νέα κωδικοποίηση («Κωδικοί Δραστηριότητας», «Κωδικοί Ειδικότητας» και «Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης - 

Κ.Π.Κ.») καλύπτει όλους τους δυνατούς συνδυασμούς, οι οποίοι ενδέχεται να προκύψουν ανάλογα με την 

κατάταξη στις τρείς (3) ασφαλιστικές κατηγορίες των κλάδων Επικουρικής ασφάλισης ή/και Πρόνοιας, 

καθώς και τις πιθανές εξαιρέσεις των προσώπων από την ασφάλιση κλάδου ή κλάδων λόγω υποχρεωτικής 

υπαγωγής τους σε φορείς ασφάλισης που διατηρούν αυτοτέλεια (π.χ. Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.). 

 

4.2. ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ 01.01.2021 - ΑΡΘ. 31, ν. 4756/2020 

 

Δεδομένης της ισχύος από 01.01.2021 των διατάξεων του άρθρου 31 του ν.4756/2020, που προβλέπουν 

για την περίοδο, από 01.01.2021 έως 31.12.2021, μείωση κατά τρείς (3) ποσοστιαίες μονάδες των 

ασφαλιστικών εισφορών (κλάδων Ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ., Λ.Α.Ε.Κ. και Ο.Ε.Κ.) εργοδότη και εργαζόμενου από 

το ύψος που είχαν διαμορφωθεί την 01.06.2020, για απασχολούμενους (πλήρους, μειωμένης ή εκ 

περιτροπής απασχόλησης) σε φορείς εκτός δημοσίων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, Ο.Τ.Α. (α' 

και β' βαθμού) και νομικών προσώπων αυτών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. εντός Γενικής Κυβέρνησης, η νέα 

κωδικοποίηση για την συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων διακρίνεται σε : 

 

- Κ.Π.Κ., που εμπεριέχουν την εν λόγω μείωση και αφορούν τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2) και 

 

- Κ.Π.Κ. χωρίς τη μείωση (δηλαδή νέοι Κ.Π.Κ. που διατηρούν όμως τα ποσοστά ασφάλισης, όπως αυτά 

ίσχυαν την 31/12/2020, και διάρκεια ισχύος των συνδέσεών τους στον Ο.Σ.Υ.Κ. από 01.01.2021 έως 

31.12.2021) για τους απασχολούμενους στο δημόσιο τομέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

(Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.). (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Κ.Π.Κ. ιδιωτικού με Κ.Π.Κ. δημόσιου 

τομέα για την ασφαλιστική τακτοποίηση των Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ., περιοριστικά χρήση για το έτος 2021) 

 

Επισημαίνουμε ότι, για τους υπολογισμούς στα παραδείγματα (καθώς και στους σχετικούς πίνακες της 

παρούσας) έχουν χρησιμοποιηθεί τα ποσοστά των κλάδων Ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ., Λ.Α.Ε.Κ. και Ο.Ε.Κ. με 

ενσωματωμένη τη μείωση 3% από 01.01.2021 έως 31.12.2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.31, 

ν.4756/2020 για την γενική εφαρμογή των οποίων επίκειται η έκδοση σχετικής εγκυκλίου οδηγίας. 

 

4.3.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ή/και ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις ο προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών για τον κλάδο Επικουρικής 

ασφάλισης αποσυνδέεται από τις ονομαστικές μηνιαίες αποδοχές και πλέον, οι υπολογισμοί με επιλογή 

ασφαλιστικής κατηγορίας αφορούν, όχι μόνο, τον κλάδο Πρόνοιας, αλλά και, της Επικουρικής ασφάλισης. 

 

Ειδικότερα, ανάλογα με τη δηλωθείσα κωδικοποίηση (συνδυασμός Κ.Α.Δ., Κωδικού Ειδικότητας και Κ.Π.Κ.) 

λαμβάνονται υπόψη «πλασματικά ποσά» αποδοχών, ανά περίοδο αναφοράς, και όχι οι δηλωθείσες στο 

πεδίο 39 της Α.Π.Δ. μικτές αποδοχές, ώστε, να προκύπτει απαιτητό καταβλητέο ποσό, κάθε φορά, ίσο με 

το ποσό της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας. 

 

Ο εν λόγω προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών για τον κλάδο Επικουρικής ασφάλισης (καθώς και 

ο αντίστοιχος της εγκυκλίου 48/2020 για τον κλάδο Πρόνοιας) δεν αφορά τα Δώρα Εορτών (Χριστουγέννων 

- Πάσχα) το Επίδομα Αδείας και τους λοιπούς τύπους αποδοχών (υπερωριακής απασχόλησης, 

http://www.solae.gr/
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ασθενείας/ανυπαίτιου κωλύματος παροχής εργασίας κ.λ.π.) πλην των τακτικών τύπων αποδοχών (π.χ. 

001) 

 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
 
Απεικόνιση ασφάλισης μισθωτού μηχανικού στην 1η ασφαλιστική κατηγορία για Επικουρική ασφάλιση και 
Πρόνοια (χωρίς εξαιρέσεις) απασχολούμενου στον ιδιωτικό τομέα με πλήρη απασχόληση, για μισθολογική 
περίοδο Ιανουαρίου 2021: 
 
Α. Επιλογή κωδικοποίησης: 
  
1η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - 1η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΚΑΔ 
ΚΩΔ. 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΚΠΚ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΕΡΓ/ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

0062 000494 

1Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - 1Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΙ 
Ν.4756/2020, ΑΠΟ 1/1/2020 

986 18,12% 22,54% 40,66% 

(Σχετ. Παράρτημα 1)     από 1/1/2021 έως 31/12/2021 

 
Κ.Π.Κ.: 986 περιλαμβάνει τους εξής κλάδους ασφάλισης: 
  
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΠΚ 986 

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΕΡΓ/ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ 6,67% 13,33% 20,00% 

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) 2,15% 4,30% 6,45% 

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 0,40% 0,25% 0,65% 
ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΟΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ 

ΑΝΕΡΓΙΑ Ο.Α.Ε.Δ. 
1,20% 

από 1/1/2021 έως 
31/12/2021 

1,20% 
από 1/1/2021 έως 

31/12/2021 

2,40% 
από 1/1/2021 έως 

31/12/2021 

Λ.Α.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ. 0,10% 
0,06% 

από 1/1/2021 έως 
31/12/2021 

0,16% 
από 1/1/2021 έως 

31/12/2021 

Λ.Π.Ε.Α.Ε. 0,00% 0,15% 0,15% 

Ο.Ε.Κ. 
0,00% 

από 1/1/2021 έως 
31/12/2021 

0,00% 
0,00% 

από 1/1/2021 έως 
31/12/2021 

Ο.Ε.Ε. 0,35% 0,00% 0,35% 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
10,87% 

από 1/1/2021 έως 
31/12/2021 

19,29% 
από 1/1/2021 έως 

31/12/2021 

30,16% 
από 1/1/2021 έως 

31/12/2021 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 
3,25% 

από 1/1/2020 έως 
31/5/2022 

3,25% 
από 1/1/2020 έως 

31/5/2022 

6,50% 
από 1/1/2020 έως 

31/5/2022 

ΠΡΟΝΟΙΑ τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 4,00% 0,00% 4,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 
18,12% 

από 1/1/2021 έως 
31/12/2021 

22,54% 
από 1/1/2021 έως 

31/12/2021 

40,66% 
από 1/1/2021 έως 

31/12/2021 

(Σχετ. Παράρτημα 2) 
 
Β. Ολοκλήρωση συμπλήρωσης πεδίων Α.Π.Δ. 
  
πεδίο 39 (μικτές) «Αποδοχές» 1.000 ευρώ 

 
Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών, προκειμένου να συμπληρωθούν τα πεδία 40 «Εισφορές 
Ασφαλισμένου», 41 «Εισφορές Εργοδότη» και 42 «Συνολικές Εισφορές», πραγματοποιείται ως εξής: 
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Πεδίο 40 «Εισφορές Ασφαλισμένου» 

  

ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 6,67% 

1.000 € 

66,70 € 

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ σε ΕΙΔΟΣ 2,15% 21,50 € 

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ σε ΧΡΗΜΑ 0,40% 4,00 € 

ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ 1,65% 16,50€ 

ΣΥΝΟΛΟ 10,87% 1.000 € 108,70€ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 3,25% 646,15 € 21,00 € 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ 4,00% 650,00 € 26,00 € 

Εισφορές Ασφαλισμένου 155,70 € 

 

Πεδίο 41 «Εισφορές Εργοδότη» 

  

ΚΛΑΔΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 13,33% 

1.000 € 

133,30 € 

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ σε ΕΙΔΟΣ 4,30% 43,00 € 

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ σε ΧΡΗΜΑ 0,25% 2,50 € 

ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ 1,41% 14,10€ 

ΣΥΝΟΛΟ 19,29 1.000 € 192,90€ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 3,25% 646,15 € 21,00 € 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ 0,00% 0,00 € 0,00 € 

Εισφορές Εργοδότη 213,90 € 

Πεδίο 42 «Συνολικές Εισφορές» ΣΥΝΟΛΟ 

Πεδίο 40 «Εισφορές Ασφαλισμένου» 155,70 € 

Πεδίο 41 «Εισφορές Εργοδότη» 213,90 € 

Συνολικές Εισφορές 369,60 € 

 

Για την καλύτερη κατανόηση του παραδείγματος επισυνάπτεται το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 : Απεικόνιση μισθωτού 

μηχανικού απασχολούμενου στον ιδιωτικό τομέα, με πλήρη απασχόληση, στην Α.Π.Δ. μηνός Ιανουαρίου 

2021. 

 

Επιπλέον, στο ως προαναφερθέν παράρτημα συμπεριλαμβάνονται και παραδείγματα απεικόνισης 

μισθωτών μηχανικών με μειωμένη απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα και με πλήρη απασχόληση στο 

δημόσιο (χωρίς την μείωση 3%).  

 

5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡ. 39, ΠΑΡ. 9  

 

Για τους Μηχανικούς που παρέχουν υπηρεσία με σύμβαση, από την οποία προκύπτει υποχρέωση έκδοσης 

Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών (Δ.Π.Υ.) εφαρμόζονται οι οδηγίες της παρούσας, με διακριτή κωδικοποίηση 

ως προς την απεικόνιση του κλάδου Επικουρικής ασφάλισης ή/και Πρόνοιας και ταυτόχρονη χρήση των 

Κ.Π.Κ. σύμφωνα με τη 17/2017 εγκύκλιο e - Ε.Φ.Κ.Α. (για τους κλάδους κύριας σύνταξης ή/και υγειονομικής 

περίθαλψης) με την πρόσθετη πληροφορία ότι στο πεδίο 39 της Α.Π.Δ. «Αποδοχές» και μόνο όσο αφορά 

τις εγγραφές κλάδων Επικουρικής ασφάλισης ή / και Πρόνοιας, πρέπει να καταχωρηθούν κατά ασφαλιστική 

κατηγορία τα «πλασματικά» ποσά. 

 

Ως εκ τούτου, για την απεικόνιση της ασφάλισης των Μηχανικών με Δ.Π.Υ., πλέον, θα απαιτούνται 3 

εγγραφές, ανά ασφαλισμένο, ως εξής: 
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1η Εγγραφή 

ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ή/και ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 

(17/2017 εγκύκλιος του e - Ε.Φ.Κ.Α.) 

  
ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Δ.Π.Υ.) ΕΓΚ.17/2017 

ΚΑΔ ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΠΚ ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

0800 
000803 083 ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (ΕΙΔΟΣ & ΧΡΗΜΑ) 

000818 0832 ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

 

2η Εγγραφή 

ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

  
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2020 ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Δ.Π.Υ.) 

ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΔ 
ΚΩΔ. 

ΕΙΔΙΚ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΠΚ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΕΡΓ/ΤΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ 

0800 

000653 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΗ ΠΑΡ.9 ΤΟΥ ΑΡ.39 ΤΟΥ 

Ν.4387/16, ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, 

1Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

2190 

3,25% 

από 

1/1/2020 

έως 

31/5/2022 

3,00% 

από 

1/6/2022 

3,25% 

από 1/1/2020 

έως 

31/5/2022 

 

3,00% 

από 1/6/2022 

6,50% 

από 1/1/2020 

έως 31/5/2022 

6,00% 

από 1/1/2020 

έως 31/5/2022 

1η 

Ασφαλιστική Κατηγορία 

646,15€ 

από 1/1/2020 έως 

31/5/2022 

650,00€ 

από 1/6/2022 

000654 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΗ ΠΑΡ.9 ΤΟΥ ΑΡ.39 ΤΟΥ 

Ν.4387/16, ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, 

2Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

2η Ασφαλιστική 

Κατηγορία 

 

784,60€ 

από 1/1/2020 έως 

31/5/2022 

783,30€ 

από 1/6/2022 

000655 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΗ ΠΑΡ.9 ΤΟΥ ΑΡ.39 ΤΟΥ 

Ν.4387/16, ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, 

3Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

3η Ασφαλιστική 

Κατηγορία 

938,46€ 

από 1/1/2020 έως 

31/5/2022 

 

933,30€ 

από 1/6/2022 

 

3η Εγγραφή ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

(48/2020 εγκύκλιος του e - Ε.Φ.Κ.Α., Ενότητα 4, πίνακας στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4) 

  
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Δ.Π.Υ.) ΕΓΚ.48/2020 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΚΑΔ 
ΚΩΔ. 

ΕΙΔΙΚ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΠΚ ΑΣΦ/ΝΟΣ ΕΡΓ/ΤΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ 

0800 

000481 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΗ ΠΑΡ.9 ΤΟΥ ΑΡ.39 ΤΟΥ 

Ν.4387/16, ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ,  

1Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

499 4,00% 0,00% 4,00% 

1η 

Ασφαλιστική Κατηγορία 

650,00€ 

000482 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΗ ΠΑΡ.9 ΤΟΥ ΑΡ.39 ΤΟΥ 

Ν.4387/16, ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ,  

2Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

000483 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΗ ΠΑΡ.9 ΤΟΥ ΑΡ.39 ΤΟΥ 

Ν.4387/16, ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ,  

3Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

2η 

Ασφαλιστική 

Κατηγορία 

 

775,00€ 

3η 

Ασφαλιστική Κατηγορία 

925,00€ 
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6. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 

1. Η καταβολή εισφορών στον κλάδο Επικουρικής ασφάλισης ή/και Πρόνοιας, βάσει ασφαλιστικής 

κατηγορίας, είναι ανεξάρτητη των ημερών απασχόλησης ανά μήνα. 

 

Ως εκ τούτου, η υποχρέωση καταβολής ολόκληρου του ποσού (σταθερού/πάγιου) των ασφαλιστικών 

εισφορών της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας υφίσταται και όταν ο εργαζόμενος δεν απασχοληθεί 

όλες τις εργάσιμες ημέρες του συγκεκριμένου μήνα. 

 

2. Με δεδομένη την υπαγωγή σε ασφαλιστικές κατηγορίες για τους κλάδους Επικουρικής ασφάλισης ή/και 

Πρόνοιας, δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής εισφορών των εν λόγω κλάδων ασφάλισης για τα 

επιδόματα Εορτών και Αδείας. 

 

Ως εκ τούτου, για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. των Δώρων Χριστουγέννων (π.χ. τύπος αποδοχών 003) και 

Πάσχα (π.χ. τύπος αποδοχών 004), του Επιδόματος Αδείας (π.χ. τύπος αποδοχών 005) καθώς και για την 

απεικόνιση αποδοχών υπερωριακής απασχόλησης, ασθενείας/ανυπαίτιου κωλύματος παροχής εργασίας, 

bonus, κ.λ.π. (π.χ. τύποι αποδοχών 011, 008, 010) για τις οποίες απαιτείται η καταχώριση πρόσθετων 

εγγραφών στην Α.Π.Δ. (ανά διακριτό τύπο αποδοχών) χρησιμοποιούνται, αποκλειστικά οι Κ.Π.Κ. (π.χ. 

1020, 1021, 1022, 1023, 1036, 1037, 1038, 1039) που δεν εμπεριέχουν τους κλάδους Επικουρικής 

ασφάλισης ή/και Πρόνοιας. 

 

3. Η κωδικοποίηση της παρούσας εγκυκλίου δεν ισχύει για το Δ.Χ./2020, το οποίο συμπεριλαμβάνεται μεν 

στην Α.Π.Δ. μηνός 1/2021, πλην όμως, έχει ήδη καταβληθεί και έχουν παρακρατηθεί οι αναλογούσες 

ασφαλιστικές εισφορές, εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2020. Συνεπώς για την υποβολή αποκλειστικά του 

Δ.Χ./2020 πρέπει να χρησιμοποιηθεί η κωδικοποίηση που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. 

 

4. Επισυνάπτονται τα παρακάτω παραρτήματα: 

 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - Κωδικοποίηση Μισθωτών Μηχανικών - Συνδυασμοί Ασφαλιστικών κατηγοριών 

Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - Ανάλυση των Κ.Π.Κ. ανά κλάδο ασφάλισης. 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - Κωδικοποίηση Μηχανικών υπαγόμενων στις διατάξεις άρθρ. 39, παρ.9 του 

ν.4387/2016 και παραδείγματα. 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - Παραδείγματα μισθωτών Μηχανικών ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 - Κωδικοποίηση Μισθωτών Μηχανικών αποκλειστικά για χρήση Δ.Χ./2020. 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Κ.Π.Κ. ιδιωτικού με Κ.Π.Κ. δημόσιου τομέα για την 

ασφαλιστική τακτοποίηση των Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ., περιοριστικά χρήση για το έτος 2021. 

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 - Κωδικοποίηση η οποία αποσυνδέεται από τον Οδηγό Σύνδεσης Κωδικών (Ο.Σ.Υ.Κ.) 

για μισθολογικές περιόδους απασχόλησης από 01.01.2021 και εφεξής. 

 

Με ευθύνη των προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων να λάβει γνώση το προσωπικό αρμοδιότητάς 

σας. 

 

Συνημμένα: Επτά (7) παραρτήματα. (μπορείτε να τα βρείτε στην σελίδα του e-ΕΦΚΑ: 

https://www.efka.gov.gr/el/egkyklioi-kai-genika-eggrapha/egkyklios-8-28012021) 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ 

http://www.solae.gr/
https://www.efka.gov.gr/el/egkyklioi-kai-genika-eggrapha/egkyklios-8-28012021
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ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 9/1/2/2021 
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα από 01.01.2021 
έως 31.12.2021 

Αθήνα, 01/02/2021 
 
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 311 του ν. 4756/2020 με τις οποίες προβλέπεται για την 
περίοδο, από 01.01.2021 έως 31.12.2021, μείωση κατά τρείς (3) ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών 
εισφορών εργοδότη - εργαζόμενου και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους: 
 
1. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
 
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, ορίζεται ότι: 
 
«1. Από την 1η Ιανουαρίου 2021 οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών εργαζομένων σε φορείς εκτός 
δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και νομικών προσώπων 
αυτών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής 
Κυβέρνησης, μειώνονται κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες από το ύψος που είχε διαμορφωθεί την 
1η.6.2020, ως ακολούθως: 
 
α) Κατά 1,85 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας. Η μείωση επιμερίζεται 
κατά 1,49 πμ στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,36 πμ στο ασφάλιστρο του εργαζομένου. Το 
συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας διαμορφώνεται σε ποσοστό 2,4 % και κατανέμεται κατά 1,2 % στον 
εργοδότη και κατά 1,2 % στον εργαζόμενο. 
 
β) Κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την 
εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ. Ε. Κ. Π.) της περ. α' της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α' 
88), η οποία μειώνεται κατά 0,12 πμ από την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας 
(Ε.Κ.Λ.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 2224/1994 (Α'122) και κατά 0,18 πμ από την εργοδοτική 
εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης 
(Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2224/1994. Το συνολικό ασφάλιστρο της περ. α' της παρ. 4 
του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 διαμορφώνεται σε 0,16 % και κατανέμεται ως εξής: 
 
βα) Εργοδοτική εισφορά 0,06 % υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής 
Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2224/1994. 
 
ββ) Εισφορά εργαζομένου 0,10 % υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.), σύμφωνα με 
το άρθρο 15 του ν. 2224/1994. 
 
γ) Κατά 0,85 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την 
εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ. Ε. Κ. Π) της περ. β' της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013, η 
οποία μειώνεται από την εισφορά που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 7 
του ν.δ. 2963/1954 (α' 195), και αφορά αποκλειστικά ασφάλιστρο του εργαζόμενου. Το αντίστοιχο 
ασφάλιστρο του εργαζομένου υπέρ Ε.Λ.Ε.Κ.Π διαμορφώνεται σε ποσοστό 0,35 % και αφορά ασφάλιστρο 
υπέρ πρώην Ο.Ε.Ε. (ν 678/1977, Α' 246 και άρθρο 7 του ν. 3144/2003, Α' 111). 
 
2. Από την εισφορά της περ. α' της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (κλάδοςΛ.Α.Ε.Κ. του 
Ε.Λ.Ε.Κ.Π) όπως αυτή διαμορφώνεται με βάση τς διατάξεις της περ. β), αποδίδεται πόρος στο Ελληνικό 
Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε. Ο. Π. Π. Ε. Π.), καθώς και στα ινστιτούτα και τα εκπαιδευτικά 
κέντρα, τα οποία έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν με τη συμμετοχή της Γ.Σ. Ε. Ε., του Σ. Ε. Β., της Γ.Σ. Ε. Β. Ε. 
Ε., της Ε.Σ.Ε. Ε., του Σ.Ε. Τ. Ε. και του Σ. Β. Β. Ε.. Για τους ανωτέρω φορείς, εκτός του Ε. Ο. Π.Π. Ε. Π., η 
απόδοση του πόρου από τον κλάδο Λ.Α.Ε.Κ. μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό 
(35%) επί του συνόλου των ετήσιων εισφορών που εισπράττονται από τον e-Ε. Φ.Κ.Α. για λογαριασμό του 
κλάδου Λ.Α.Ε.Κ., ανεξαρτήτως του βαθμού απόδοσης αυτών στον Ο.Α.Ε.Δ.. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται 
τα προβλεπόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996 (Α'188). 
 
3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν μέχρι την 31η.12.2021.». 



 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 210  ///www.solcrowe.gr 

2. ΕΝΑΡΞΗ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Η εν λόγω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ισχύει για το έτος 2021 αποκλειστικά για τους 

απασχολούμενους (πλήρους, μειωμένης ή εκ περιτροπής απασχόλησης) στον ιδιωτικό τομέα. 

 

Το τακτικό και έκτακτο (Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ.) προσωπικό των δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων 

διοικήσεων, Ο.Τ.Α. (α' και β' βαθμού) και νομικών προσώπων αυτών, Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. εντός 

Γενικής Κυβέρνησης, εξαιρείται ρητά από τη σχετική ρύθμιση. 

 

Σε εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων για την περίοδο από 01.01.2021 έως 31.12.2021, 

προβλέπεται μείωση εισφορών : 

 

1. Για τον κλάδο Ανεργίας κατά 1,85%, η οποία αφορά σε εργαζόμενους και εργοδότες και επιμερίζεται 

κατά 1,49% στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,36% στο ασφάλιστρο του εργαζόμενου. 

 

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω μείωση αφορά αποκλειστικά στον κλάδο ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. και όχι σε 

κλάδους ή λογαριασμούς ανεργίας ενταχθέντων φορέων, οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν 

(π.χ. ειδικός λογαριασμός ανεργίας τ. Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ., κ.λ.π.). 

 

2. Για τον Ενιαίο Λογαριασμό για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) κατά 0,30%, η οποία 

αφορά στο ασφάλιστρο του εργοδότη και επιμερίζεται στον Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε. (0,18%) και στον Ε.Κ.Λ.Α. 

(0,12%). 

 

3. Υπέρ τ. Ο.Ε.Κ., (προβλεπόμενη από το άρθρο 7 της παρ. 1 περίπτωση β', εδάφιο 1ο του Ν.Δ. 

2963/1954 (Α'195)), κατά 0,85%, η οποία αφορά σε εργαζόμενους ώστε για το έτος 2021 να μην γίνεται 

παρακράτηση από τις ασφαλιστέες αποδοχές των εργαζομένων υπέρ αυτής. 

 

Ειδικότερα: 

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (με μείωση εισφορών)  

Κοινές Επιχειρήσεις 

ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ή ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΡΓΙΑ Ο.Α.Ε.Δ. 

1,56% 2,69% 4,25% 1,83% 3,17% 5,00% 

1/6/2020-31/12/2020 1/6/2020-31/12/2020 
1,20% 1,20% 2,40% 1,47% 1,68% 3,15% 

1/1/2021-31/12/2021 1/1/2021-31/12/2021 

Λ.Α.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ. 

0,10% 0,36% 0,46% 0,10% 0,36% 0,46% 

1/7/2014-31/12/2020 1/7/2014-31/12/2020 
0,10% 0,06% 0,16% 0,10% 0,06% 0,16% 

1/1/2021-31/12/2021 1/1/2021-31/12/2021 
Λ.Π.Ε.Α.Ε. 0,00% 0,15% 0,15% 0,00% 0,15% 0,15% 

ΕΡΓΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
(Ο.Ε.Κ.) 

0,85% 0,00% 0,85% 1,00% 0,00% 1,00% 

1/6/2020-31/12/2020 1/7/2014-31/12/2020 

0,00% 0,00% 0,00% 0,15% 0,00% 0,15% 

1/1/2021-31/12/2021 1/1/2021-31/12/2021 
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 
(Ο.Ε.Ε.) 

0,35% 0,00% 0,35% 0,35% 0,00% 0,35% 

ΣΥΝΟΛΟ 

2,86% 3,20% 6,06% 3,28% 3,68% 6,96% 

1/6/2020-31/12/2020 1/7/2014-31/5/2020 
1,65% 1,41% 3,06% 2,07% 1,89% 3,96% 

1/1/2021-31/12/2021 1/1/2021-31/12/2021 

 

http://www.solae.gr/
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ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (με μείωση εισφορών) 

ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΡΓΙΑ Ο.Α.Ε.Δ. 

1,560% 3,363% 4,923% 

1/6/2020-31/12/2020 

1,200% 1,500% 2,700% 

1/1/2021-31/12/2021 

Λ.Α.Ε.Κ. 

Ο.Α.Ε.Δ. 

0,10% 0,450% 0,550% 

1/7/2014-31/12/2020 

0,100% 0,075% 0,175% 

1/1/2021-31/12/2021 

Λ.Π.Ε.Α.Ε. 0,000% 0,150% 0,150% 

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ (Ο.Ε.Κ.) 

0,850% 0,000% 0,850% 

1/6/2020-31/12/2020 

0,000% 0,000% 0,000% 

1/1/2021-31/12/2021 

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ (Ο.Ε.Ε.) 0,350% 0,000% 0,350% 

ΣΥΝΟΛΟ 

2,860% 3,963% 6,823% 

1/6/2020-31/12/2020 

1,650% 1,575% 3,225% 

1/1/2021-31/12/2021 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (χωρίς μείωση εισφορών)  

Δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, 

Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. εντός Γενικής Κυβέρνησης 

ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ή ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΕΡΓΙΑ Ο.Α.Ε.Δ. 1,56% 2,69% 4,25% 1,83% 3,17% 5,00% 

Λ.Α.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ. 0,10% 0,36% 0,46% 0,10% 0,36% 0,46% 

Λ.Π.Ε.Α.Ε. 0,00% 0,15% 0,15% 0,00% 0,15% 0,15% 

ΕΡΓΑΤΙΚΗ 

ΚΑΤΟΙΚΙΑ (Ο.Ε.Κ.) 
0,85% 0,00% 0,85% 1,00% 0,00% 1,00% 

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 

(Ο.Ε.Ε.) 
0,35% 0,00% 0,35% 0,35% 0,00% 0,35% 

ΣΥΝΟΛΟ 
2,86% 3,20% 6,06% 3,28% 3,68% 6,96% 

1/1/2021-31/12/2021 1/1/2021-31/12/2021 

 

3. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ Α.Π.Δ. 

 

Σε εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων, που προβλέπουν μείωση ασφαλιστικών εισφορών από 

01.01.2021 έως 31.12.2021, αποκλειστικά για μισθωτούς/ ημερομισθίους απασχολούμενους με πλήρη, 

μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα, οι υπηρεσίες μας προέβησαν στις εξής 

ενέργειες : 
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- Ενσωμάτωσαν την μείωση των τριών (3) ποσοστιαίων μονάδων στους ήδη χρησιμοποιούμενους μέχρι 

31.12.2020 «Κ.Π.Κ. ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» και «Κ.Π.Κ. ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ / ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», ώστε, από 01.01.2021 έως 31.12.2021 να χρησιμοποιούνται, αποκλειστικά, για την 

ασφάλιση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα και 

 

- Διαμόρφωσαν και αντιστοίχισαν νέους Κ.Π.Κ. (χωρίς την παραπάνω μείωση) «Κ.Π.Κ. ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» και «Κ.Π.Κ. ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ / ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», προκειμένου να 

χρησιμοποιηθούν από 01.01.2021, αποκλειστικά, για την ασφάλιση των απασχολούμενων με συμβάσεις 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ.) των δημόσιων υπηρεσιών, 

αποκεντρωμένων διοικήσεων, Ο.Τ.Α. (α' και β' βαθμού) και νομικών προσώπων αυτών, Ν.Π.Δ.Δ., καθώς 

και Ν.Π.Ι.Δ. εντός Γενικής Κυβέρνησης (ΠΙΝΑΚΑΣ 1) 

 

Από τις ανωτέρω ενέργειες προέκυψε η ανάγκη ορισμένοι Κ.Π.Κ. να αποσυνδεθούν από την κωδικοποίηση 

του «Οδηγού Σύνδεσης Κωδικών» (Ο.Σ.Υ.Κ.) (ΠΙΝΑΚΕΣ 2 - 6) 

Επισυνάπτονται σχετικοί πίνακες ως ακολούθως: 

 

• ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Κ.Π.Κ. Ιδιωτικού Τομέα με Κ.Π.Κ. Δημοσίου Τομέα για την ασφαλιστική 

τακτοποίηση των Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ., ΠΛΗΡΟΥΣ / ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ αντίστοιχα απασχόλησης περιοριστικά για 

χρήση μισθολογικών περιόδων έτους 2021. 

• ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ - Κ.Π.Κ. που αντικαταστάθηκαν με την 10/2020 εγκύκλιο του e-

Ε.Φ.Κ.Α. και ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιούνται για μισθολογικές περιόδους από 01.01.2021 και εφεξής. 

• ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - Κ.Π.Κ. μισθωτών Μηχανικών, που είναι σε ισχύ και Κ.Π.Κ. που ΔΕΝ πρέπει να 

χρησιμοποιούνται για μισθολογικές περιόδους από 01.01.2021 και εφεξής. 

• ΠΙΝΑΚΑΣ 4 - Κ.Π.Κ. μισθωτών Υγειονομικών, που είναι σε ισχύ και Κ.Π.Κ. που ΔΕΝ πρέπει να 

χρησιμοποιούνται για μισθολογικές περιόδους από 01.01.2021 και εφεξής. 

• ΠΙΝΑΚΑΣ 5 - Κ.Π.Κ. μισθωτών ασφαλισμένων πρώην Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε. που είναι σε ισχύ και Κ.Π.Κ. που 

ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιούνται για μισθολογικές περιόδους από 01.01.2021 και εφεξής. 

• ΠΙΝΑΚΑΣ 6 - Κ.Π.Κ. μισθωτών ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ασφαλισμένων που ΔΕΝ πρέπει να 

χρησιμοποιούνται για μισθολογικές περιόδους από 01.01.2021 και εφεξής. 

 

Επιπλέον, η κοινοποιούμενη με την παρούσα κωδικοποίηση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του φορέα, 

επιλογή «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για εργοδότες / Ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ. / Ο.Σ.Υ.Κ.» 

 

Με ευθύνη των προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων να λάβει γνώση το προσωπικό αρμοδιότητάς 

σας. 

 

Συνημμένα: 9 φύλλα 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ 
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Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Απόφαση 1490/33/13.1.2021  
(ΦΕΚ Β' 83/15-01-2021)  
Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζόμενων σε 
βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Α' 
ημερολογιακό εξάμηνο 2021 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τον ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» και το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (Α'98) 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 
 
2. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (Α' 168) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 
 
3. Τις διατάξεις του π.δ. 95/1993 (Α' 40) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό 
Εργασίας». 
 
4. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 (Α' 119), «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων». 
 
5. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 (Α' 2) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών». 
 
6. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 (Α' 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων». 
 
7. Τη διάταξη του άρθρου 18 του π.δ. της 08-04-1932 (Α' 114), περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των 
νόμων «περί χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λ.π.», που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 
16 του ν.δ. 1037/1971 (Α' 235) «περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του 
προσωπικού αυτών». 
 
8. Τις διατάξεις του π.δ. της 27.6/4.7/1932 (Α' 212), «περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί 
8ώρου εργασίας διατάξεων». 
 
9. Τις διατάξεις του β.δ. της 14-08-1950 (Α' 202), «περί κανονισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και 
ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτων». 
 
10. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 88/1999 (Α' 94) «Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του 
χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την Οδηγία υπ' αρ. 93/104/ΕΚ». 
 
11. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3385/2005 (Α' 210) «Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, 
την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 του 
άρθρου 74 του ν. 3863/2010 (Α' 115). 
 
12. Τις διατάξεις του ν.δ. 515/1970 (Α' 95) «περί χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών», και ιδίως του 
άρθρου 1, όπως συμπληρώθηκαν από το ν.δ. 264/1973 (Α' 342). 
 
13. Την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου ΙΑ. 13. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222), 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα 
Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 35 του ν. 4111/2013 (Α' 18). 
 
14. Τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4144/2013 (Α' 88), «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας 
στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», όπως ισχύει. 
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15. Την από 30/12/2020 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ). 
 
16. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,  
 
αποφασίζουμε: 
 
1. Καθορίζουμε ως ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων στις βιομηχανικές, 
βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες για το Α' ημερολογιακό εξάμηνο 2021, τις σαράντα 
οκτώ (48) ώρες. 
 
2. Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν όλο το 24ωρο με εναλλασσόμενες ομάδες, σε περιπτώσεις 
έκτακτης ασθένειας ή αυθαίρετης απουσίας εργαζομένου κάποιας ομάδας, μπορεί, για την κάλυψη της 
θέσης του εργαζομένου που απουσιάζει και για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) ημέρες στον ίδιο μήνα, να 
απασχοληθούν υπερωριακά μέχρι τέσσερις (4) ώρες την ημέρα και εντός των πλαισίων της παρ. 1, 
εργαζόμενοι της ίδιας ειδικότητας των άλλων ομάδων εργασίας με καταχώρηση της υπερωριακής εργασίας, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη διάταξη της 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», όπως ισχύει. 
 
3. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν εφαρμόζονται στο προσωπικό των αρτοποιείων, των αυτοκινήτων, 
των επιχειρήσεων που δεν υπάγονται στις διατάξεις του π.δ. της 27.6/4.7/1932 καθώς και των 
επιχειρήσεων στις οποίες οι διατάξεις «περί οκταώρου» επεκτάθηκαν με τη μορφή αυτοτελών ρυθμίσεων, 
χωρίς αναφορά στις διατάξεις του π.δ. της 27.6/4.7/1932. 
 
4. Οι ως άνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται στους εργαζόμενους των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που 
υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7 του ν. 4354/2015, όπως ισχύει, για τους οποίους 
εφαρμόζεται το άρθρο 20 του ιδίου νόμου, όπως ισχύει. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 13/01/2021 
Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 
 

 

Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Απόφαση 3310/Δ1.933/25.1.2021  
(ΦΕΚ Β' 241/25-01-2021) 
Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας 
κανονικής άδειας), όπως περιγράφεται στην παρ. 4.23 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία 
40331/ Δ1.13521/13.9.2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού 
Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).» (Β' 3520), για το έτος 2021 
 
Έχοντας υπόψη 
 
1. Τις διατάξεις: 
 
α. 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). 
 
β. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης», Α' 168), όπως ισχύει, 
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γ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119), 
 
δ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 2), 
 
ε. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων» (Α' 123), 
 
στ. της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης 
της ελληνικής οικονομίας» (Α' 212), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. Ε του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 
«Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου "Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής 
Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις 
για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας” και άλλες διατάξεις» (Α' 41), 
 
ζ. της παρ. 4.23 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφασης 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 ισχύει. 
 
2. Την από 21/1/2021 σχετική εισήγηση της Ομάδας Διαχείρισης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αναφορικά με τον αριθμό 
των υποβληθέντων μέχρι σήμερα εντύπων Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) και 
προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία σχετικών υποβολών από το σύνολο των υπόχρεων προς 
τούτο. 
 
3. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη,  
 
αποφασίζουμε: 
 
Η προθεσμία της παρ. 4.23 του άρθρου 4, για την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου της παρ. 2.9 του 
άρθρου 2 (Ε11: Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας), της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-
9-2019 απόφασης 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 ισχύει, παρατείνεται για το έτος 2021, έως 
και την 28η Φεβρουαρίου 2021. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 25/01/2021 
Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 
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Ζ. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 

 

Α.1022/2021 
Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την 
εφαρμογή της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4772/2021 «Διενέργεια Γενικών 
Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες 
δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις (Α' 17). 
 

09/02/2021 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 και ιδίως την περ. α' της παρ. 1 του ν. 4772/2021 (Α' 17). 
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. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α' 98), όπως ισχύει. 
6. 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. 
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α' 121). 
8. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901). 
9. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805). 
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. 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 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 Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(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). 
13. Την ανάγκη καθορισμού των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4772/2021 «Διενέργεια 
Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και 
φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α' 17). 
14. Την εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ. 
15. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 
 
Άρθρο 1 Σκοπός 
 
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4772/2021 (Α' 17), για την υπαγωγή, από τις 
25.1.2021 και μέχρι την 28η.2.2021, αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις που: 
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- Είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ' εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, 
με δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ του συνημμένου Παραρτήματος 1, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
- Είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, με δραστηριότητα που 
εμπίπτει στους ΚΑΔ του συνημμένου Παραρτήματος 2, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας και εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο του 40% για την περίοδο Οκτωβρίου έως 
Δεκεμβρίου 2020, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο έτους 2019. 
- Είτε ιδρύθηκαν μετά την 1η.1.2020, με δραστηριότητα που εμπίπτει στους ΚΑΔ των συνημμένων 
Παραρτημάτων 1 και 2, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, μη συνυπολογιζομένου 
του κύκλου εργασιών τους. 
 
Άρθρο 2 
Προϋποθέσεις Υπαγωγής - Δικαιούχοι 
 
Από τις 25.1.2021 και μέχρι την 28η.2.2021, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής 
αξιογράφων, κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου 
αξιογράφου, οφειλόμενων από επιχειρήσεις του άρθρου 1 της παρούσας, οι οποίες την 5.11.2020 έχουν 
ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας από τους αναφερόμενους -κατά περίπτωση- στους συνημμένους 
πίνακες των Παραρτημάτων 1 και 2, οι οποίοι και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ή των 
οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 5.11.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας (όπως 
αυτή αναγράφεται στα Παραρτήματα 1 και 2), της αρχικής δήλωσης φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 
2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ την 5.11.2020. 
Η προϋπόθεση του μειωμένου κύκλου εργασιών το 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 40% σε σχέση 
με το 2019, για τις πληγείσες επιχειρήσεις υπολογίζεται ως ακολούθως: 
Α) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ, είτε αυτές τηρούν απλογραφικά βιβλία είτε τηρούν 
διπλογραφικά, λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα του κύκλου εργασιών μηνών Οκτωβρίου έως και 
Δεκεμβρίου 2019 και συγκρίνεται με το αντίστοιχο του 2020, εάν παρουσιάζει μείωση κατά ποσοστό 
μεγαλύτερο από 40%. 
Β) Για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες, 
λαμβάνεται υπόψη, το άθροισμα των ακαθαρίστων εσόδων μηνών Οκτωβρίου έως και Δεκεμβρίου 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 25% των ακαθαρίστων εσόδων της 
δήλωσης ΦΕ φορολογικού έτους 2019. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ΦΕ λόγω μη παρέλευσης της 
υποχρέωσης, η πληροφορία των ακαθαρίστων εσόδων αντλείται από το 25% του δηλούμενου ποσού 
εσόδων στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» για το 2019. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης Φ.Ε., 
αν και έχει παρέλθει η ημερομηνία της σχετικής υποχρέωσης, η επιχείρηση δεν υπάγεται στο πεδίο 
εφαρμογής της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4772/2021. Η δήλωση των ακαθαρίστων εσόδων 
στην πλατφόρμα, δύναται να πραγματοποιηθεί από τις 12 Φεβρουαρίου 2021 μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου 
2021. 
Σε περίπτωση που έχουν δηλωθεί ψευδή ή ανακριβή στοιχεία πέραν των συνεπειών της ψευδούς 
δήλωσης επέρχεται απώλεια των ευεργετημάτων της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 28 
του ν. 4772/2021 (Α' 17). 
 
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 ηλεκτρονικό 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 αμέσως προηγούμενης παραγράφου γίνεται απευθείας από την ΑΑΔΕ 
μέσω ασφαλούς συστήματος μεταφοράς αρχείου. Ειδικά για πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα γίνεται 
μέσω της «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ). 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Παρατίθεται πίνακας με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που, 
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1. είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ' εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της 
Διοίκησης (Παράρτημα 1) 
 
2. είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19 (Παράρτημα 2). 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
ΚΑΔ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ 
 
Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και 
οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων. 
 

47.19 
Αλλο 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 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 

47.62.63 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 

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 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 
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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) και 

Λιανικό εμπόριο ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς (47.76.79) 

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) και 

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) 

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 

59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών 

71.20.14 Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών 

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 

77.39.13 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 

85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση 

85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση 

85.53 Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών 

85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α. 
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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 (on-line) σύνδεση 

(92.00.21) 

93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων 

93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων 

93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής 

93.19 
Αλλες 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 Αλλες 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 Αλλες 

εκδηλώσεις) 

96.09.19.17 Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing) 

  

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 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΚΑΔ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ Σε περίπτωση 
τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, 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 

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 
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ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

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 

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, σπόγγων 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 
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ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

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) 

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 
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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 

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 
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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 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 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 
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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) 

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 
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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 

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 
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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 εργοτάξιου 

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, 
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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 

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 
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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 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 
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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 

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 Αλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 

53.20 
Αλλες 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 Αλλα καταλύματα 

56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης 

56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 
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56.29 
Αλλες 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 Αλλες 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 Αλλες 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 
Αλλες 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 Αλλες 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 
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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 

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 
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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 

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 
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ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

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 

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 (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 
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ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

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 a-
shop), 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 
εγγεγραμένες 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. 

 
Άρθρο 4 
Έναρξη ισχύος 
 
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 09/02/2021 
Οι Υπουργοί 

Αναπληρωτής Υφυπουργός 
Υπουργός Οικονομικών Οικονομικών 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

ΓΔΟΥ 4/2021 
Τροποποίηση της ΓΔΟΥ 1/4.1.2021 «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε 
επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β' 7). 
 

15/01/2021 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα 
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 75), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο της 
από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 84) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α' 104). 
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως του 
στοιχείου β' της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού. 
 
3. Τον υπ' αρ. 1407/2013 Κανονισμό (ΕΕ) της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
(ΕΕ L351/1 της 24.12.2013). 
 
4. Τον υπ' αρ. 651/2014 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκη (ΕΕ L 187/26.6.2014). 
 
5. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό 
πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως ισχύει. 
 
6. Τις διατάξεις της παρ. 4 της υποπαρ. Β.10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4172/2013» (Α' 107). 
 
7. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4722/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184). 
 
8. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143). 
 
9. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155). 
 
10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 121). 
 
11. 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). 
 
12. Το π.δ. 142/2017 (Α' 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
1 του π.δ. 84/2019 (Α' 123). 
 
13. Το π.δ. 147/2017 (Α' 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης», όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 84/2019 (Α' 123). 
 
14. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145). 
 
15. 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). 
 
16. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805). 
 
17. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901). 
 
18. Την υπ' αρ. 339/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051). 
 
19. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 1/4.1.2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη 
μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β' 7). 
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20. Την από στοιχεία ΓΔΟΥ 281/14.11.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Διαδικασία και Προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 
προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου 
του κορωνοιού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020» (Β' 5047), όπως ισχύει. 
 
21. Την υπ' αρ. 1076/02.04.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή 
Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (Β' 1135). 
 
22. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 1/4.1.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την παράταση προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 
τη διευκρίνιση τεχνικών θεμάτων. 
 
23. Την υπό στοιχεία 5001 ΕΞ 2021/15.01.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομικών. 
 
24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, αποφασίζουμε: 
 
Η υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 1/4.1.2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
««Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή 
Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β' 7), 
τροποποιείται ως εξής: 
 
1. Η παρ. 3 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«3. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» τα κατωτέρω 
στοιχεία για τους μήνες Ιανουάριο έως και Δεκέμβριο 2020: 
 
α) Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης 
ΦΠΑ) διακριτά για κάθε μήνα. 
 
β) Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, απαλλασσόμενες και ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ, συμπληρώνουν 
 
αα) τα ακαθάριστα έσοδα διακριτά για κάθε μήνα, ββ) το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του 
εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019, 
 
γγ) το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019. 
 
Το σύνολο των εξόδων προσδιορίζεται από τον κωδικό 580 του εντύπου Ε3, μειούμενο κατά τον κωδικό 
581 (παροχές σε εργαζόμενους) και κατά τον κωδικό 585 (διάφορα λειτουργικά έξοδα) στο μέρος που 
αφορά σε δαπάνες ενοικίου της επιχείρησης. 
 
Επιπροσθέτως, προσυμπληρώνονται τα στοιχεία τα οποία διαθέτει η ΑΑΔΕ βάσει των δηλώσεων (ΦΠΑ ή 
Εισοδήματος) των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων. 
 
Τα ως άνω υποβαλλόμενα στοιχεία δεν δύνανται να τροποποιούνται από την επιχείρηση μετά την 
οριστικοποίησή τους, με εξαίρεση τα στοιχεία των μηνών Νοεμβρίου 2020 και Δεκεμβρίου 2020 που 
δύναται να τροποποιούνται από τη δημοσίευση του παρόντος μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος της παρ. 7. 
 
Τα ανωτέρω στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση, επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και 
Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές υποβληθούν». 
 
2. Η παρ. 7 του άρθρου 1. αντικαθίσταται ως εξής: 
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«7. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα ως άνω συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην πλατφόρμα έως 
την 19η Ιανουαρίου 2021». 
 
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 15/01/2021 
Οι Υπουργοί 
Οικονομικών 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 
Υφυπουργός Οικονομικών 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 

ΓΔΟΥ 19/2021 
Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 
προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και 
Δεκέμβριο 2020. 
 

15/01/2021 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα 
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 75) η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τέταρτο της 
από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α' 84) η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α' 104), και ειδικότερα της παρ. 3 αυτού. 
2. Το άρθρο 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το στοιχείο β' 
της παρ. 3 του άρθρου αυτού. 
3. Τον υπ' αρ. 1407/2013 Κανονισμό (ΕΕ) της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
(ΕΕ L352/1 της 24.12.2013). 
4. Τον υπ' αρ. 651/2014 Κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης (ΕΕ L 187/1 της 26.6.2014). 
5. Τον υπ' αρ. 1301/2013 Κανονισμό (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών 
διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΚ) υπ' αρ. 1080/2006, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ' αρ. 460/2020 και 
ειδικότερα την τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Κανονισμού 1301/2013. 
6. Τον υπ' αρ. 1303/2013 Κανονισμό (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ' αρ. 1083/2006, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
7. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό 
πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως ισχύει. 
8. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4722/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις” (Α' 184). 
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9. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «A) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, B) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (Α' 265), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 
10. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143). 
11. Τις διατάξεις της υποπαρ. Β.10 της παρ. 4 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4172/2013» (Α' 107). 
12. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε. (Α' 90), όπως ισχύουν. 
13. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155). 
14. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 121). 
15. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119). 
16. Το π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού 
Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α' 103). 
17. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181). 
18. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192). 
19. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145). 
20. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) και την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019. 
21. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β'4805). 
22. Την υπ' αρ. 85847/11.08.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β' 
3375). 
23. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β' 2901). 
24. Την υπ' αρ. 339/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051). 
25. Την υπ' αρ. 1/20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την υπ' αρ. 
39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης 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). 
26. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.3060 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης 
και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
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, 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β' 89) 
και την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.4992/22.2.2021 κοινή απόφαση των ιδίων ως άνω υπουργών (Β'186). 
27. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 1/4.1.2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη 
μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β' 7), όπως 
ισχύει. 
28. Την από στοιχεία ΓΔΟΥ 281/14.11.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Διαδικασία και Προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας 
προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου 
του κορωνοιού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020» (Β' 5047), όπως ισχύει. 
29. Την υπό στοιχεία Α.1076/2.4.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή 
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Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (Β' 1135), όπως 
ισχύει. 
30. Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β' 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο 

«Τροποποίηση και αντικατάσταση της 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β' 1822) υπουργικής απόφασης 

“Εθνικοί κανόνες επι-λεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι 

νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 

Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

πράξεων”» (Β' 5968), όπως ισχύει. 

31. Την υπ' αρ. 134453/23.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού 

και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - 

ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης υπ' αρ. 46274/26.9.2014, Β' 

2573» (Β' 2857). 

32. Την υπό στοιχεία 126829 ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες 

ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού 

προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-

2020 σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014» (Β' 2784). 

33. Την υπ' αρ. 109/12-3-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. 

34. Την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων που πλήττονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης 

του κορωνοϊού COVID-19. 

35. Την υπό στοιχεία 2/3547/ΔΠΓΚ/25.1.2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής 

Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών. 

36. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 18/25.1.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Οικονομικών. 

37. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους ενός 

δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εκατομμυρίων (1.500.000.000) ευρώ, για το τρέχον οικονομικό έτος και 

ειδικότερα τετρακοσίων εκατομμυρίων (400.000.000) ευρώ σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του 

Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών και του ΑΛΕ 

2310803020 «Ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις και οργανισμούς με 

νομική μορφή», η οποία θα αντιμετωπιστεί με μεταφορά πιστώσεων από τον ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις 

για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κο-

ρωνοϊού» και ενός δισεκατομμυρίου εκατό εκατομμυρίων (1.100.000.000) ευρώ σε βάρος του 

Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών και της ΣΑ051/2, καθώς και 

δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές 

Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία εξαρτάται από τα πραγματικά γεγονότα και δεν είναι 

δυνατόν να προσδιοριστεί και η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΑΛΕ 2420913001 «Λοιπές 

αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες», αποφασίζουμε: 

 

Άρθρο 1 

Σκοπός 

 

1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή της επιστρεπτέας 

προκαταβολής για επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου, που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και 

διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 (COVID-19) για τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 

του 2020. 

2. Οι μεμονωμένες ενισχύσεις στο πλαίσιο της παρούσας χορηγούνται είτε: 

α) σύμφωνα με τους όρους της υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.03.2020 ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η 

οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως ισχύει, είτε 

β) σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αρ. 1407/2013 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 

(Κανονισμός de minimis). 

3. Η ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και 

δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή. 

http://www.solae.gr/
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Άρθρο 2 
Ορισμοί 
 
Για τους σκοπούς της παρούσας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 
1. Επιστρεπτέα προκαταβολή: ενίσχυση η οποία χορηγείται σε επιχειρήσεις και η οποία επιστρέφεται, εν 
όλω ή εν μέρει, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. 
2. Προβληματική επιχείρηση: η επιχείρηση για την οποία συντρέχει τουλάχιστον μία από τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αρ. 651/2014 της Επιτροπής 
της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική 
αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης, όπως περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι το 
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
3. Ενιαία επιχείρηση: ειδικά για τους σκοπούς του ελέγχου της σώρευσης του άρθρου 5, καθώς και του 
ελέγχου της προϋπόθεσης της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 3, ενιαία επιχείρηση νοείται ότι συνιστούν οι 
συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις, ήτοι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μία από τις 
ακόλουθες σχέσεις: 
α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης 
επιχείρησης, 
β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, 
διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης, 
γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που 
έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της τελευταίας, 
δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που 
έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων 
ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης. 
Ως ενιαία επιχείρηση θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις ως άνω σχέσεις μέσω 
μιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων, ή μέσω φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων 
που ενεργούν από κοινού. 
4. Επιτόκιο αναφοράς: 0,64% το οποίο αντιστοιχεί στο βασικό επιτόκιο που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για την Ελλάδα και ισχύει κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, σύμφωνα με την 
ανακοίνωση της τελευταίας υπό στοιχεία 2008/C 14/02 (C 14/6 της 19.1.2008), ήτοι -0,45, προσαυξημένο 
κατά 109 μονάδες βάσης. 
5. Πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων: η παραγωγή των προϊόντων που απαρμούνται στο 
παράρτημα I της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) υπ' αρ. 104/2000, και η 
οποία αντιστοιχεί στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της κατηγορίας 01. Αγροτική 
Παραγωγή. 
6. Τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας: οι τομείς που εμπίπτουν στον Κανονισμό (ΕΚ) υπ' αρ. 104/2000 
του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1999 για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας (EE L17/22 της 21.1.2000), και οι οποίοι αντιστοιχούν στους ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙΙΙ 
το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
7. Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων: κάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος από την οποία 
προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν, με εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης που είναι 
απαραίτητες για την προετοιμασία προϊόντος ζωικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του πώληση. 
8. Εμπορία γεωργικών προϊόντων: η κατοχή ή η έκθεση με σκοπό την πώληση, την προσφορά προς 
πώληση, την παράδοση ή οποιονδήποτε άλλον τρόπο διάθεσης στην αγορά, με εξαίρεση την πρώτη 
πώληση από μέρους πρωτογενούς παραγωγού σε μεταπωλητές ή μεταποιητικές επιχειρήσεις και κάθε 
δραστηριότητα η οποία προετοιμάζει το προϊόν για μια τέτοια πρώτη πώληση· η πώληση από μέρους 
πρωτογενούς παραγωγού προς τελικούς καταναλωτές λογίζεται ως εμπορία αν πραγματοποιείται σε 
χωριστό και ειδικό για τον σκοπό αυτό χώρο. 
9. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ): οι επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο 
παράρτημα I του Καν. 651/2014. 
Εξ' αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ως άνω παραρτήματος: 
α) Μεσαίες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από διακόσιους πενήντα (250) 
εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα πενήντα (50) εκατομμύρια 
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα σαράντα τρία (43) εκατομμύρια ευρώ. 
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β) Μικρές επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από πενήντα (50) εργαζομένους και 
των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα δέκα 
(10) εκατομμύρια ευρώ. 
γ) Πολύ μικρές επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από δέκα (10) εργαζομένους 
και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα δύο 
(2) εκατομμύρια ευρώ. 
Για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολουμένων και των χρηματικών ποσών λαμβάνονται υπόψη τα 
αναφερόμενα στα άρθρα 3 έως 6 του ως άνω παραρτήματος. 
Οι επιχειρήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο ως άνω παράρτημα Ι, θεωρούνται 
μεγάλες. 
10. Κύκλος εργασιών αναφοράς: 
α) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ και τηρούν απλογραφικά βιβλία: 
αα) σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει θετικό κύκλο εργασιών το τρίτο και το τέταρτο τρίμηνο του έτους 
2019, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται το άθροισμα του κύκλου εργασιών του τρίτου τριμήνου 
πολλαπλασιαζόμενο με ένα τρίτο (1/3) και του τέταρτου τριμήνου, 
ββ) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο του έτους 2019 και 
έχει θετικό κύκλο εργασιών το τέταρτο τρίμηνο του έτους 
2019, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται το τέταρτο τρίμηνο του έτους 2019, πολλαπλασιαζόμενο 
με τέσσερα τρίτα (4/3). 
γγ) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών το τέταρτο τρίμηνο του έτους 2019 και 
έχει θετικό κύκλο εργασιών το πρώτο τρίμηνο του έτους 
2020, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο κύκλος εργασιών του πρώτου τριμήνου του 2020 
πολλα-πλασιαζόμενος με τέσσερα τρίτα (4/3), 
δδ) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών το τέταρτο τρίμηνο του έτους 2019, 
καθώς και το πρώτο τρίμηνο του έτους 2020 ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο κύκλος 
εργασιών του τρίτου τριμήνου του 2020 πολλαπλασιαζόμενος με τέσσερα τρίτα (4/3), 
εε) σε διαφορετική περίπτωση, ο κύκλος εργασιών αναφοράς ισούται με μηδέν (0). 
β) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ και τηρούν διπλογραφικά βιβλία: 
αα) σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει θετικό κύκλο εργασιών τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, 
Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2019, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται το άθροισμα του κύκλου 
εργασιών των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του έτους 2019, 
ββ) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Σεπτέμβριο του 2019 και έχει 
θετικό κύκλο εργασιών τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2019, ως κύκλος εργασιών 
αναφοράς λαμβάνεται το άθροισμα του κύκλου εργασιών των μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και 
Δεκεμβρίου του έτους 2019, πολλαπλασιαζόμενο με τέσσερα τρίτα (4/3), 
γγ) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Σεπτέμβριο του 2019 και τον 
μήνα Οκτώβριο 2019 και έχει θετικό κύκλο εργασιών τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2019, ως 
κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται το άθροισμα του κύκλου εργασιών των μηνών Νοεμβρίου και 
Δεκεμβρίου του έτους 2019, πολλαπλασιαζόμενο με δύο (2), 
δδ) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Σεπτέμβριο, τον μήνα 
Οκτώβριο και τον μήνα Νοέμβριο 2019 και έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Δεκέμβριο του 2019, ως 
κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο κύκλος εργασιών του μηνός Δεκεμβρίου, πολλαπλασιαζόμενος 
επί τέσσερα (4), 
εε) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικό κύκλο εργασιών τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, 
Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2019 και έχει θετικό κύκλο εργασιών τον μήνα Φεβρουάριο 2020, ως κύκλος 
εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο κύκλος εργασιών του μηνός Φεβρουαρίου 2020, πολλαπλασιαζόμενος 
επί τέσσερα (4), 
στστ) σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και 
Δεκεμβρίου του έτους 2019 της επιχείρησης δεν είναι θετικός και ο κύκλος εργασιών του μηνός 
Φεβρουαρίου 2020 δεν είναι θετικός, ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται το άθροισμα του κύκλου 
εργασιών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2020, πολλαπλασιαζόμενο με τέσσερα τρίτα (4/3), 
ζζ) σε διαφορετική περίπτωση, ο κύκλος εργασιών αναφοράς ισούται με μηδέν (0). 
Σε περίπτωση που η επιχείρηση εντός του 2019 ή του 2020 και ειδικότερα κατά την περίοδο που αφορά ο 
ανωτέρω υπολογισμός, έκανε αλλαγή στο τύπο βιβλίων που τηρεί (από απλογραφικά σε διπλογραφικά ή το 
αντίστροφο), υπολογίζεται ο κύκλος εργασιών αναφοράς και με τους δύο τρόπους που αναφέρονται στις 
περιπτώσεις (α) και (β) και ως κύκλος εργασιών αναφοράς λαμβάνεται ο μεγαλύτερος εκ των δύο. 
11. Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς: 
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Για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες 
από το ΦΠΑ: 
α) σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα το έτος 2019 ως τα ακαθάριστα έσοδα 
του έτους 2019, διαιρεμένα με τρία (3), 
β) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα το έτος 2019 και έχει θετικά 
ακαθάριστα έσοδα τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2020, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην ειδική 
πλατφόρμα «myBusinessSupport», ως τα ακαθάριστα έσοδα του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, 
πολλαπλασιαζό-μενα με τέσσερα (4), 
γ) σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει θετικά ακαθάριστα έσοδα το έτος 2019, ούτε τον μήνα 
Φεβρουάριο 2020, ως ακαθάριστα έσοδα αναφοράς λαμβάνονται το άθροισμα των ακαθάριστων εσόδων 
Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2020, πολλαπλασιαζόμενο με τέσσερα τρίτα (4/3), όπως αυτά έχουν 
δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport». 
δ) σε διαφορετική περίπτωση τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς ισούνται με μηδέν (0). 
12. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας απόφασης, λαμβάνονται τα οικονομικά δεδομένα που 
υποβάλλονται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) από τις επιχειρήσεις στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της υπό στοιχεία 
ΓΔΟΥ 1/4.1.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β' 7). Εφόσον 
για τα οικονομικά δεδομένα που δηλώνονται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα 
«myBusinessSupport», η επιχείρηση έχει υποβάλει τις οικείες φορολογικές δηλώσεις μέχρι την 
προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος της παρούσας, λαμβάνονται δεδομένα των δηλώσεων αυτών. 
Ως προς τα λοιπά δεδομένα εισοδήματος και ΦΠΑ, λαμβάνονται αυτά που έχουν δηλωθεί από τις 
επιχειρήσεις μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης. 
Σε περίπτωση επιχειρήσεων, υποκείμενων σε ΦΠΑ, που τηρούν απλογραφικά βιβλία και για τις οποίες το 
άθροισμα του κύκλου εργασιών ΦΠΑ μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2020, όπως έχουν 
υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport», διαφέρει από το ποσό της περιοδικής 
δήλωσης ΦΠΑ του τρίτου τριμήνου 2020, όπως έχει υποβληθεί μέχρι την προηγούμενη ημέρα από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας, τότε για σκοπούς προδιορισμού των δικαιούχων του άρθρου 3 και 
υπολογισμού του ποσού της ενίσχυσης του άρθρου 4, η διαφορά μεταξύ της δήλωσης ΦΠΑ και των ποσών 
που έχουν υποβληθεί στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport», επιμερίζεται 
ισομερώς στα ποσά του κύκλου εργασιών των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2020. 
 
Άρθρο 3 
Δικαιούχοι 
 
1. Δικαιούχοι - λήπτες της ενίσχυσης είναι: 
α) Oι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και οι Οργανισμοί Λιμένων. 
β) Oι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη 
κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση 
στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), με εξαίρεση 
τις ακόλουθες: αα) Επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από χίλιους (1.000) εργαζόμενους με 
σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Νοεμβρίου 2020, 
ββ) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) που 
αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές 
επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις 
προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, 
διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα, οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα κριτήρια της επόμενης παρ., 
καθώς και την προϋπόθεση της παρ. 3. 
2. Οι επιχειρήσεις της προηγούμενης παρ. πρέπει να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια: 
α) Έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, λειτουργούν νομίμως, έχουν πληγεί 
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του COVID-19 και έχουν υποβάλλει οικονομικά στοιχεία και 
έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
ΓΔΟΥ1/4.1.2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β' 7). 
β) Έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, εφόσον είχαν κατά νόμο υποχρέωση να τις 
υποβάλουν, ως εξής: 
αα) μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, έχουν υποβάλει 
δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019, 
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ββ) μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, έχουν υποβάλει 
όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι 30η Νοεμβρίου 2020. 
γ) Δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Ιουλίου 2019 μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας απόφασης, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό 
μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων 
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) καθ' όλη την περίοδο αυτή. 
δ) Δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη ισχύος της παρούσας, η χρήση 

του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την υπό στοιχεία 

ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1200/2015 απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό 

προκύπτει από το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ. 

ε) Παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους, ως ακολούθως: 

αα) για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ το άθροισμα του κύκλου εργασιών μηνών 

Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020, όπως αυτός έχει δηλωθεί στην ειδική 

πλατφόρμα «myBusinessSupport», λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, 

παρουσιάζει μείωση κατά 20,00% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς και επιπλέον ο 

κύκλος εργασιών αναφοράς είναι μεγαλύτερος από εξακόσια (600) ευρώ, 

ββ) για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες, το 

άθροισμα των ακαθάριστων εσόδων μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020, 

όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport», παρουσιάζει μείωση κατά 

20,00% τουλάχιστον, σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς και επιπλέον τα ακαθάριστα έσοδα 

αναφοράς είναι μεγαλύτερα από εξακόσια (600) ευρώ. 

Στις ανωτέρω υπό αα) και ββ) υποπεριπτώσεις, διενεργείται στρογγυλοποίηση των ποσοστών μείωσης σε 

σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς ή με τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς, αντίστοιχα, στο δεύτερο 

ποσοστιαίο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου ή 

Δεκεμβρίου 2020, όπως έχει δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport» είναι αρνητικός, ο 

κύκλος εργασιών του μηνός που είναι αρνητικός, θεωρείται για σκοπούς της παρούσας ίσος με μηδέν. Το 

ίδιο ισχύει και στη περίπτωση που τα ακαθάριστα έσοδα Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου ή 

Δεκεμβρίου 2020 είναι αρνητικά. 

στ) Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α' 137). 

ζ) Είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων. 

3. Επιπλέον των κριτηρίων της παρ. 2, οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις, κατά 

περίπτωση: 

α) Εφόσον αιτούνται ενίσχυσης δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου, να μην έχουν στη διάθεσή τους 

προηγούμενη ενίσχυση η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και 

επιπλέον, 

αα) οι μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις να μην ήταν προβληματικές κατά την έννοια του Κανονισμού υπ' 

αρ. 651/2014 στις 31 Δεκεμβρίου 2019, και 

ββ) οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στην παρ. 9 του άρθρου 2 της παρούσας, κατά 

τη στιγμή χορήγηση της ενίσχυσης: 

i) να μην υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία και 

ii) να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση 

εγγύησης και να μην έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο 

αναδιάρθρωσης. 

Ο έλεγχος της εν λόγω προϋπόθεσης γίνεται και σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης. 

β) Εφόσον αιτούνται ενίσχυσης δυνάμει του Κανονισμού de minimis, πρέπει να μην δραστηριοποιούνται 

στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, ή στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. 

Επιχειρήσεις που έχουν μικτή δραστηριότητα, ήτοι δραστηριοποιούνται σε κάποιον από τους εν λόγω μη 

επιλέξιμους για ενίσχυση τομείς, και επίσης σε τομέα επιλέξιμο για ενίσχυση βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 

υπ' αρ. 1407/13, δύναται να λάβουν ενίσχυση στο πλαίσιο της παρούσας δυνάμει του εν λόγω Κανονισμού 

για την επιλέξιμη δρα-στηριότητά τους, με τις εξής προϋποθέσεις: 

αα) η εν λόγω δραστηριότητα εμφανίζει τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως αυτό προκύπτει από τη δήλωση 

φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, ή αποτελεί την κύρια δραστηριότητα βάσει κύριου ΚΑΔ 

εφόσον πρόκειται για επιχείρηση που έχει συσταθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και 

ββ) διασφαλίζεται με κατάλληλα μέσα, όπως ο λογιστικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση 

του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους μη επιλέξιμους τομείς δεν τυγχάνουν ενίσχυσης. 

http://www.solae.gr/
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Άρθρο 4 

Ύψος ενίσχυσης 

 

1. Το ύψος της ενίσχυσης προσδιορίζεται τυποποιημένα, ως ακολούθως: 

α) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ: 

Ενίσχυση = [(Κύκλος εργασιών αναφοράς - Άθροισμα κύκλου εργασιών μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, 

Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020) χ ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών] - [αριθμός εργαζομένων σε 

αναστολή χ 534] - ποσό που έλαβε η επιχείρηση δυνάμει της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 281/14.11.2020 (Β' 5047) 

απόφασης, όπως ισχύει, όπου: 

αα) Ο κύκλος εργασιών μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020 και ο κύκλος 

εργασιών αναφοράς, όπως ορίζονται στην παρούσα απόφαση. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών 

Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου ή Δεκεμβρίου 2020, όπως έχει δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα 

«myBusinessSupport» είναι αρνητικός, ο κύκλος εργασιών του μηνός που είναι αρνητικός, θεωρείται για 

τους σκοπούς υπολογισμού της ενίσχυσης ίσος με μηδέν. 

ββ) Η ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών ισούται με το συνολικό κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδικός 312 

δήλωσης ΦΠΑ) του έτους 2019 αφαιρουμένου του συνόλου φορολογητέων εισροών (κωδικός 367 δήλωση 

ΦΠΑ) του έτους 2019, διαιρεμένου με το συνολικό κύκλο εργασιών ΦΠΑ του έτους 2019. Σε περίπτωση 

που η ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών είναι μικρότερη του 10% ή ο συνολικός κύκλος εργασιών ΦΠΑ 

του έτους 2019 είναι μηδενικός, θεωρείται ίση με 10%. Σε περίπτωση που η ποσοστιαία διαφορά εκροών 

εισροών είναι μεγαλύτερη του 70%, θεωρείται ίση με 70%. 

γγ) Ο αριθμός εργαζομένων σε αναστολή ορίζεται ως το άθροισμα του αριθμού των εργαζομένων της 

επιχείρησης που βρίσκονταν σε προσωρινή αναστολή της σύμβασης εργασίας τους την 1η Σεπτεμβρίου 

2020, την 1η Οκτωβρίου 2020, την 1η Νοεμβρίου και την 1η Δεκεμβρίου 2020, σύμφωνα με τις δηλώσεις 

εργοδοτών, όπως τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. 

Με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων του άρθρου 5 της παρούσας, ειδικά για τις ατομικές επιχειρήσεις 

που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο κατά την 1η Νοεμβρίου 2020 και δεν διαθέτουν ταμειακή 

μηχανή, η ενίσχυση ορίζεται, ανεξαρτήτως μαθηματικού τύπου, σε χίλια (1.000) ευρώ. 

β) Για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες 

από το ΦΠΑ: 

Ενίσχυση = [(Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς - Ακαθάριστα έσοδα μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, 

Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020) Χ ποσοστιαία διαφορά εσόδων εξόδων] - [αριθμός εργαζομένων σε 

αναστολή Χ 534] -ποσό που έλαβε η επιχείρηση δυνάμει της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 281/14.11.2020 (Β' 5047) 

απόφασης, όπως ισχύει, όπου: 

αα) Τα ακαθάριστα έσοδα μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020 και τα 

ακαθάριστα έσοδα αναφοράς, όπως ορίζονται στην παρούσα απόφαση. Σε περίπτωση που τα ακαθάριστα 

έσοδα Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου ή Δεκεμβρίου 2020, όπως έχουν δηλωθεί στην ειδική 

πλατφόρμα «myBusinessSupport» είναι αρνητικά, τα ακαθάριστα έσοδα του μηνός που είναι αρνητικά, 

θεωρούνται για τους σκοπούς υπολογισμού της ενίσχυσης ίσα με μηδέν. 

ββ) Η ποσοστιαία διαφορά εσόδων εξόδων ισούται με τα ακαθάριστα έσοδα (κωδικός 047 δήλωσης Ε3) του 

έτους 2019 αφαιρουμένων των εξόδων του έτους 2019, διαιρεμένων με τα ακαθάριστα έσοδα του έτους 

2019. Ως έξοδα λογίζονται τα συνολικά έξοδα (κωδικός 580 δήλωσης Ε3) μειούμενα κατά το ποσό των 

παροχών σε εργαζομένους (κωδικός 581 δήλωσης Ε3) και των διάφορων λειτουργικών εξόδων κατά το 

μέρος που αφορά δαπάνες ενοικίου (κωδικός 585 α/α 14 της ηλεκτρονικής δήλωσης Ε3). Σε περίπτωση 

που η ποσοστιαία διαφορά εσόδων εξόδων είναι μικρότερη του 10% ή τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του 

έτους 2019 είναι μηδενικά, θεωρείται ίση με 10%. Σε περίπτωση που η ποσοστιαία διαφορά εσόδων 

εξόδων είναι μεγαλύτερη του 70%, θεωρείται ίση με 70%. 

γγ) Ο αριθμός εργαζομένων σε αναστολή ορίζεται ως το άθροισμα του αριθμού των εργαζομένων της 

επιχείρησης που βρίσκονταν σε προσωρινή αναστολή της σύμβασης εργασίας τους την 1η Σεπτεμβρίου 

2020, την 1η Οκτωβρίου, την 1η Νοεμβρίου και την 1η Δεκεμβρίου 2020, σύμφωνα με τις δηλώσεις 

εργοδοτών, όπως τηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. 

Με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων του άρθρου 5 της παρούσας, ειδικά για τις ατομικές επιχειρήσεις 

που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο κατά την 1η Νοεμβρίου 2020 και δεν διαθέτουν ταμειακή 

μηχανή, η ενίσχυση ορίζεται, ανεξαρτήτως μαθηματικού τύπου, σε χίλια (1.000) ευρώ. 



 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 256  ///www.solcrowe.gr 

Σε όλες τις υποπεριπτώσεις των περιπτώσεων της παρούσας παρ., για τον υπολογισμό των ποσοστιαίων 

διαφορών εκροών-εισροών ή εσόδων-εξόδων, κατά περίπτωση, διενεργείται στρογγυλοποίηση στο πρώτο 

ποσοστιαίο δεκαδικό ψηφίο. 

2. Η ενίσχυση που προκύπτει από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 

ακόλουθων ορίων, με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων του άρθρου 5 της παρούσας: 

α) Για τις επιχειρήσεις που είτε έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 05.11.2020 έναν από τους περιγραφόμενους 

στο συνημμένο Παράρτημα !V, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα 

ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 05.11.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους 

περιγραφόμενους στο Παράρτημα !V, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος 

φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ 

στις 05.11.2020: 

αα) δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν έναν (1) έως πέντε (5) 

εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Νοεμβρίου 2020, 

ββ) τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν άνω των πέντε (5) 

εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Νοεμβρίου 2020. 

β) Για τις λοιπές επιχειρήσεις η ενίσχυση που προκύπτει από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν μπορεί 

να είναι κατώτερη των χιλίων (1.000) ευρώ. 

3. Επιπλέον, η ενίσχυση που προκύπτει από τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν δύναται να 

υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. 

 

Άρθρο 5 

Έλεγχος σώρευσης 

 

1. Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, το συνολικό ποσό 

ενισχύσεων που έχουν λάβει από οποιοδήποτε πρόγραμμα βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού 

Πλαισίου, ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, και δεν δύναται να 

υπερβαίνει το ποσό των οχτακοσίων χιλιάδων (800.000) ευρώ. Αντιστοίχως, το συνολικό ποσό ενισχύσεων 

δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι (120.000) ευρώ, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, για 

τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και το ποσό των 

εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, για τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής. 

2. Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση δυνάμει του Κανονισμού de minimis, το συνολικό ποσό 

ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει κατά την τριετία 2019-2021 από οποιοδήποτε πρόγραμμα, 

ελέγχεται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, και δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των διακοσίων χιλιάδων 

(200.000) ευρώ, και για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των οδικών εμπορευματικών 

μεταφορών για λογαριασμό τρίτων, το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. 

3. Ο έλεγχος της σώρευσης διενεργείται σε πρώτη φάση αυτόματα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με βάση 

τα σχετικά στοιχεία που υποβάλει η επιχείρηση κατά την αίτηση, και το ύψος της ενίσχυσης που λαμβάνει 

βάσει της παρούσας προσαρμόζεται ανάλογα, ώστε να μην οδηγεί σε υπέρβαση των κατά περίπτωση 

ανωτέρω ορίων. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης, στο πλαίσιο της παρούσας, από 

περισσότερες ή όλες τις επιχειρήσεις που συνθέτουν ενιαία επιχείρηση, με την έννοια της παρ. 3 του 

άρθρου 2 της παρούσας και εφόσον, κατόπιν διασταύρωσης των σχετικών αιτήσεων, διαπιστωθεί ότι το 

συνολικό ποσό που αιτούνται οι εν λόγω επιχειρήσεις υπερβαίνει τα ανώτατα κατά περίπτωση όρια των 

παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, το ύψος της ενίσχυσης για κάθε μία από αυτές μειώνεται αναλογικά, με 

βάση το αιτούμενο από κάθε μία επιχείρηση ποσό, προκειμένου το συνολικό εγκριθέν ποσό ενίσχυσης ανά 

ενιαία επιχείρηση να μην υπερβαίνει τα εν λόγω όρια. 

4. Επιπλέον, διενεργείται αυτοματοποιημένος απολογιστικός έλεγχος με βάση τα συνολικά στοιχεία για τις 

ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου, καθώς και τα συνολικά 

στοιχεία για τις ενισχύσεις de minimis της τελευταίας τριετίας, στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης 

ενισχύσεων ήσσονος σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με ευθύνη της αρμόδιας 

υπηρεσίας για την τήρηση του εν λόγω συστήματος. 

5. Για τον ανωτέρω σκοπό η ΑΑΔΕ θέτει στη διάθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

(ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών όλα τα απαραίτητα στοιχεία και κάθε πληροφορία σχετική με την 

εφαρμογή της παρούσας που τηρούνται στην πλατφόρμα «myBusinessSupport». 

 

http://www.solae.gr/
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Άρθρο 6 

Διαδικασία υποβολής αίτησης 

 

1. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» η οποία αποτελεί εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της 

ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/mybusinesssupport). 

2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως 2 Φεβρουαρίου 2021. 

3. Κατά την αίτηση, η επιχείρηση δηλώνει, το αν αιτείται να λάβει την ενίσχυση βάσει του Προσωρινού 

Πλαισίου ή βάσει του Κανονισμού de minimis, τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την 

πλήρωση των προϋποθέσεων της παρούσας, κατά περίπτωση, καθώς και το ποσό που αιτείται να λάβει 

στο πλαίσιο της παρούσας, εντός των ορίων του άρθρου 4 της παρούσας. Υπόδειγμα της αίτησης 

περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ.Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

4. Η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» διενεργείται με τη χρήση των σχετικών 

διαπιστευτηρίων του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ. 

5. Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της αίτησης, η επιχείρηση πιστοποιεί την ακρίβεια των 

δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ, καθώς και των 

υποβαλλόμενων στοιχείων, προς το σκοπό προσδιορισμού του τελικού ύψους ενίσχυσης. Επιπροσθέτως, 

ελέγχεται αυτοματοποιημένα και ως προϋπόθεση η δήλωση λογαριασμού - ΙΒΑΝ από την επιχείρηση στην 

προσω-ποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet, η συντακτική εγκυρότητά του, καθώς και η επαλήθευσή 

του από το αντίστοιχο ίδρυμα πληρωμών. 

6. Για τη συμπλήρωση της εικόνας της επιχείρησης και τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων 

χορήγησης της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ δύναται να αποτυπώνει στην πλατφόρμα λοιπές πληροφορίες, που 

τηρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία της ή αποστέλλονται σε αυτή από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς 

φορείς. 

 

Άρθρο 7 

Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης 

 

1. Η αιτούσα επιχείρηση ενημερώνεται ψηφιακά από την ΑΑΔΕ αναφορικά με την έγκριση ή απόρριψη της 

αίτησής της. Η αιτούσα επιχείρηση δύναται να υποβάλει στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» αίτημα 

επανεξέτασης, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ως άνω ενημέρωση. Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου 

Οικονομικών απαντά στο αίτημα επανεξέτασης, βάσει των στοιχείων και πληροφοριών που αιτείται και 

λαμβάνει από την ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. 

2. Το ποσό της ενίσχυσης, που υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 5 της παρούσας, 

καταβάλλεται εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στην 

Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ. 

3. Η ΑΑΔΕ, βάσει των στοιχείων που έχουν υποβληθεί στην πλατφόρμα «myBusinessSupport», 

επεξεργάζεται τα στοιχεία και τα διασταυρώνει με άλλα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και στη συνέχεια 

πριν από την πληρωμή δημιουργεί: 

α) Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων επιχειρήσεων που δεν απασχολούσαν κατά την 1η Νοεμβρίου 2020 

εργαζόμενους, ή απασχολούσαν έως 10 εργαζόμενους, των οποίων η ενίσχυση καλύπτεται από τον 

Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) σε ηλεκτρονική μορφή, με βάση τα στοιχεία των 

δικαιούχων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, πατρώνυμο, 

Α.Φ.Μ.), τον κωδικό του τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στο 

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 επιχειρήσεων που δεν απασχολούσαν κατά την 1η Νοεμβρίου 2020 

εργαζόμενους, ή απασχολούσαν έως 10 εργαζόμενους, των οποίων η ενίσχυση καλύπτεται από τον 

Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει το 

συνολικό προς πληρωμή ποσό, ολογράφως και αριθμητικώς, το πλήθος των συναλλαγών καθώς και το 

συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ ΑΕ) σύμφωνα με την υπ' αρ. 109/ 12-3-2019 πράξη 

του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. 

γ) Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων επιχειρήσεων που απασχολούσαν κατά την 1η Νοεμβρίου 2020 άνω 

των 10 εργαζομένων, σε ηλεκτρονική μορφή, με βάση τα στοιχεία των δικαιούχων, η οποία περιλαμβάνει τα 
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πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.), τον κωδικό του τραπεζικού 

λογαριασμού σε μορφή IBAN, τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στο 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. 

δ) Συγκεντρωτική κατάσταση των επιχειρήσεων που απασχολούσαν κατά την 1η Νοεμβρίου 2020 άνω των 

10 εργαζομένων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει το συνολικό προς πληρωμή ποσό, 

ολογράφως και αριθμητικώς, το πλήθος των συναλλαγών καθώς και το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος 

προς τρίτους (ΔΙΑΣ ΑΕ) σύμφωνα με την υπ' αρ. 109/12-3-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της 

Ελλάδος. 

 

Άρθρο 8 

Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης από το ΠΔΕ 

 

1. Για ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κατά την 1η Νοεμβρίου 2020 εργαζόμενους, ή 

απασχολούσαν έως 10 εργαζόμενους, οι οποίες θα βαρύνουν τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, 

η συγκεντρωτική κατάσταση της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 7 αποστέλλεται στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου 

Οικονομικών, η οποία βάσει αυτής, μεταφέρει (άνευ υπoλόγου) το συνολικό ποσό από το λογαριασμό του 

έργου που είναι ενταγμένο στη ΣΑ051/2, στον ενδιάμεσο λογαριασμό με κωδικό IBAN GR52 0100 0230 

0000 0242 4222 890 και τίτλο «Πληρωμές ΠΔΕ Υπ. Οικονομικών μέσω ΔΙΑΣ ΑΕ» που τηρείται στην 

Τράπεζα της Ελλάδος με ηλεκτρονική εντολή μεταφοράς (eps). 

Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ύστερα 

από αίτημα της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών, εκδίδει ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος 

για χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση 

Εισπράξεων -Πληρωμών» και την πίστωση του ανωτέρω ενδιάμεσου λογαριασμού με το ποσό που αφορά 

το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ ΑΕ), σύμφωνα με την υπ' αρ. 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. 

Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, κατόπιν σχετικού 

αιτήματος της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών, χρεώνεται ο λογαριασμός με IBAN GR52 0100 0230 

0000 0242 4222 890 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές, με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ, 

προς του τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Τυχόν υπόλοιπα στο λογαριασμό μετά την 

ολοκλήρωση της πληρωμής, μεταφέρονται με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος από τη Διεύθυνση 

Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σε πίστωση του 

λογαριασμού με ΙΒΑΝ GR30 0100 0230 0000 0000 0002 002 και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του ΠΔΕ. 

Η αναλυτική κατάσταση της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 7 αποστέλλεται με ασφαλή τρόπο προς τη ΔΙΑΣ 

Α.Ε. Η ίδια πληροφόρηση κοινοποιείται στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών και στην Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 

Η ΔΙΑΣ μεταφέρει τα ποσά από τον ενδιάμεσο λογαριασμό σε πίστωση των εμπορικών τραπεζικών 

λογαριασμών των δικαιούχων, στη βάση της αναλυτικής κατάστασης που ετοιμάζεται και αποστέλλεται από 

την ΑΑΔΕ. 

Το αρχείο της αναλυτικής κατάστασης ενημερωμένο από την ΑΑΔΕ με τα ποσά που επιτυχώς πληρώθηκαν 

βάση της σχετικής ενημέρωσης από τη ΔΙΑΣ, αποστέλλεται στην ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών και 

στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 

προκειμένου να συνοδεύσει το αίτημα πληρωμής προς την ΕΕ. 

2. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου με IBAN 

GR30 0100 0230 0000 0000 0002 002 και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του ΠΔΕ. 

Για τις αποτυχούσες πληρωμές, η ΑΑΔΕ ενημερώνει σχετικά τους δικαιούχους, ώστε να διορθώσουν τον 

τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ, προκειμένου 

να διενεργηθεί δεύτερος κύκλος πληρωμών, ακολουθώντας εκ νέου τα βήματα της παραπάνω διαδικασίας 

(έγκριση πιστώσεων, δημιουργία νέας κατάστασης από ΑΑΔΕ, μεταφορά ποσού στον ενδιάμεσο 

λογαριασμό και πληρωμή ποσών μέσω ΔΙΑΣ). 

Ο δεύτερος κύκλος πληρωμής για τις αποτυχούσες πληρωμές είναι τελικός και πραγματοποιείται εντός του 

τρέχοντος έτους. 

http://www.solae.gr/


 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 www.solcrowe.gr ///   259 

3. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση 

συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών. 

4. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα: 

α) η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για ένταξη και έγκριση πιστώσεων του έργου στο 

ΠΔΕ 2021 (ΣΑΕ), 

β) η συγκεντρωτική κατάσταση της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 7, 

γ) το αποδεικτικό της ηλεκτρονικής εντολής (eps) για την μεταφορά του ποσού από το λογαριασμό του 

έργου ΠΔΕ στον ενδιάμεσο λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

 

Άρθρο 9 

Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης από τον τακτικό προϋπολογισμό 

 

1. Για ενισχύσεις προς λοιπές επιχειρήσεις που απασχολούσαν κατά την 1η Νοεμβρίου 2020 άνω των 10 

εργαζομένων, οι οποίες θα βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών, η 

ηλεκτρονική μορφή της αναλυτικής κατάστασης της περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 7 αποστέλλεται με 

ασφαλή τρόπο προς τη ΔΙΑΣ ΑΕ. Η ίδια πληροφόρηση κοινοποιείται στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου 

Οικονομικών. 

2. Η συγκεντρωτική κατάσταση της περ. δ της παρ. 3 του άρθρου 7 αποστέλλεται, μέσω της ΓΔΟΥ του 

Υπουργείου Οικονομικών, στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους η οποία 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 ΙΒΑΝ 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 προς τους δικαιούχους και β) με το ποσό που αφορά το συνολικό ανά 

συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ ΑΕ), σύμφωνα με την υπ' αρ. 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. 

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, με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων. 

Τυχόν υπόλοιπα στο λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, μεταφέρονται με εντολή προς την 

Τράπεζα της Ελλάδος από τη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους, σε πίστωση του λογαριασμού με ΙΒΑΝ GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 

και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού. 

3. 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 αποτυχούσες πληρωμές, η ΑΑΔΕ ενημερώνει σχετικά τους δικαιούχους, ώστε να διορθώσουν τον 

τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ, προκειμένου 

να διενεργηθεί δεύτερος κύκλος πληρωμών, ακολουθώντας εκ νέου τα βήματα της παραπάνω διαδικασίας 

(έγκριση πιστώσεων, δημιουργία νέας κατάστασης από ΑΑΔΕ, μεταφορά ποσού στον ενδιάμεσο 

λογαριασμό και πληρωμή ποσών μέσω ΔΙΑΣ). 

Ο δεύτερος κύκλος πληρωμής για τις αποτυχούσες πληρωμές είναι τελικός και πραγματοποιείται εντός του 

τρέχοντος έτους. 

4. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση 

συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών. 

5. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα: 

α) η παρούσα απόφαση, 

β) η απόφαση του Υπουργού για την έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος, 

γ) η συγκεντρωτική κατάσταση της περ. δ της παρ. 3 του άρθρου 7, 

δ) αντίγραφο της ειδικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης (extrait) της 

Τράπεζας για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200. 

Για την πληρωμή της εν λόγω ενίσχυσης, η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 1 του παρόντος άρθρου 

επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. 
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Άρθρο 10 
Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής της ενίσχυσης 
 
1. Το ήμισυ (50%) του ποσού της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται υπό τον όρο διατήρησης του 
επιπέδου απασχόλησης έως την 30η Ιουνίου 2021, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 8 του 
παρόντος άρθρου. 
2. Το ποσό της ενίσχυσης που επιστρέφεται επιβαρύνεται με επιτόκιο αναφοράς, όπως αυτό ορίζεται στην 
παρ. 4 του άρθρου 2 της παρούσας. 
3. Για το χρονικό διάστημα ως την 31η Δεκεμβρίου 2021 παρέχεται άτοκη περίοδος χάριτος κατά την 
οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει οιοδήποτε τμήμα κεφαλαίου ή τόκων. 
4. Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης που επιστρέφεται, 
αποπληρώνεται σε σαράντα (40) ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις, εκάστης εξ αυτών 
καταβλητέας την τελευταία ημέρα του μήνα. 
5. Το ποσό της ενίσχυσης που επιστρέφεται εμφανίζεται με τις τυχόν λοιπές οφειλές της επιχείρησης, στο 
διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr στην επιλογή «myTAXISNet/ο λογαριασμός 
μου/Προσωποποιημένη πληροφόρηση/Στοιχεία Οφειλών εκτός Ρύθμισης και Πληρωμή». 
6. Το ανωτέρω ποσό βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο και εμφανίζεται στα έσοδα του κρατικού 
προϋπολογισμού, σε ειδικούς Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εσόδων (ΑΛΕ) που θα δημιουργηθούν για το 
σκοπό αυτό. 
7. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλόμενων ποσών εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις 
του ΚΕΔΕ. 
8. Για την πλήρωση της προϋπόθεσης διατήρησης του επίπεδου απασχόλησης της παρ. 1 του παρόντος 
άρθρου η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Νοεμβρίου 2020 έως την 30η Ιουνίου 2021 το 
επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Νοεμβρίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος 
ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση που το επίπεδο απασχόλησης που είχε η επιχείρηση κατά την 1η Νοεμβρίου 2020 
είναι υψηλότερο από αυτό που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος 
ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Νοεμβρίου 2020 έως την 30η Ιουνίου 2021 
το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα αφορά το μέσο όρο του αριθμού των εργαζομένων κατά το διάστημα 
αυτό. Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η 
Νοεμβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαρτίου 2020, κατά περίπτωση, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα 
συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς 
παραιτήσεις. 
 
Άρθρο 11 
Υποχρεώσεις δικαιούχων - Κυρώσεις 
 
1. Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Νοεμβρίου 2020 έως την 31η Μαρτίου 2021 
το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Νοεμβρίου 2020, βάσει των στοιχείων του 
συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση που το επίπεδο απασχόλησης που είχε η επιχείρηση κατά την 1η 
Νοεμβρίου 2020 είναι υψηλότερο από αυτό που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του 
συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Νοεμβρίου 2020 έως την 31η 
Μαρτίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2020. Ο έλεγχος θα 
πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα αφορά το μέσο όρο του αριθμού των 
εργαζομένων κατά το διάστημα αυτό. Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε 
η επιχείρηση κατά την 1η Νοεμβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαρτίου 2020, κατά περίπτωση, εξαιρούνται οι 
λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου 
και οι οικειοθελείς παραιτήσεις. 
2. Εφόσον η επιχείρηση ενισχύεται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει να προσκομίσει μέχρι την 31η 
Μαρτίου 2021 τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ.Β. της παρούσας, το οποίο και 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν από την ΓΔΟΥ του 
Υπουργείου Οικονομικών. 
3. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων 
υποχρεούνται να μην μετακυλούν εις ολόκληρον ή μερικώς στους πρωτογενείς παραγωγούς τη 
χορηγούμενη δυνάμει της παρούσας ενίσχυση. 
4. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε στοιχείο, έγγραφο ή άλλη πληροφορία τους ζητηθεί 
αρμοδίως, ιδίως, για τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης. 

http://www.solae.gr/
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5. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο 
όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας, υπέρβαση του ανώτατου ορίου 
ενίσχυσης, ή υποβολή ψευδών στοιχείων, ζητείται η άμεση επιστροφή του συνόλου της χορηγηθείσας 
ενίσχυσης εντόκως από την ημερομηνία που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου, σύμφωνα με την κείμενη 
σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. 
6. Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης, ο δικαιούχος -λήπτης της ενίσχυσης υποχρεούται να παράσχει κάθε 
στοιχείο, έγγραφο ή πληροφορία, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα αποτίμησης και αξιολόγησης του 
παρόντος προγράμματος ενίσχυσης, στα αρμόδια όργανα. 
7. Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία τηρούνται από την επιχείρηση σε ειδική μερίδα 
για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων 
οργάνων του Δημοσίου ή των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός 
έλεγχος, ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη διατήρηση 
των δικαιολογητικών και παραστατικών. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται 
υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, 
περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν 
μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. 
8. Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης, ο δικαιούχος-λήπτης της ενίσχυσης ενημερώνει το κοινό σχετικά με 
την στήριξη που έχει λάβει από τα Ταμεία: 
α) παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο του, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογης προς 
το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη 
χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, 
β) τοποθετώντας τουλάχιστον μία αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με το έργο (ελάχιστο μέγεθος Α3), που 
περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η 
είσοδος σε ένα κτίριο. 
 
Άρθρο 12 
Υποχρέωση διαφάνειας 
 
1. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου στο πλαίσιο της παρούσας 
αναρτώνται από την αρμόδια υπηρεσία στην εφαρμογή της ΕΕ για την διαφάνεια “Transparency Award 
Module” (ΤΑΜ), εντός ενός έτους από την χορήγησή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 44 του 
Προσωρινού Πλαισίου και στην υποπαρ. Β11 της παρ. Β' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107). 
2. Με τη λήψη της ενίσχυσης τεκμαίρεται η συναίνεση του δικαιούχου - λήπτη της ενίσχυσης για τη 
δημοσιοποίηση των στοιχείων για την ενίσχυση που έλαβε. 
 
Άρθρο 13 
Ειδικότερα θέματα χρηματοδότησης ΠΔΕ 
 
1. Η δράση, κατά το μέρος που βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, χρηματοδοτείται από 
το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου 
Οικονομικών, ΣΑ051/2 και μέρος αυτής θα ενταχθεί, μετά την ολοκλήρωση των διαχειριστικών ενεργειών, 
στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», σύμφωνα με τους Κανονισμούς 
2013/1303 και 2013/1301 και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου της Προγραμματικής Περιόδου 2014-
2020. 
2. Το ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής που χρηματοδοτείται από το ΕΠ και επιστρέφεται μετά την 
ολοκλήρωση της δράσης σε συγκεκριμένο για το σκοπό τραπεζικό λογαριασμό, χρησιμοποιείται για τον ίδιο 
σκοπό ή σύμφωνα με τους στόχους του επιχειρησιακού προγράμματος. 
3. Δικαιούχος της δράσης, κατά την έννοια του Κανονισμού 2013/1303, είναι η ΓΔΟΥ του Υπουργείου 
Οικονομικών. Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών έχει τη γενική εποπτεία και την ευθύνη της διοικητικής 
υποστήριξης της δράσης. Επίσης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, αναλαμβάνει την υποχρέωση της 
συγκέντρωσης των δικαιολογητικών υλοποίησης της δράσης και της τήρησης όλων των παραστατικών, 
καθώς και της επιβεβαίωσης τήρησης των υποχρεώσεων των δικαιούχων της ενίσχυσης, αποκλειστικά και 
μόνο στη βάση παραστατικών και εγγράφων που της έχουν υποβληθεί από την ΑΑΔΕ ή άλλο αρμόδιο 
φορέα, καθώς και το σύνολο των υποχρεώσεων Δικαιούχου, όπως ορίζονται στον ν. 4314/2014 και το 
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. 
Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών θα παρέχει στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή και την Αρχή 
Πιστοποίησης όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου. 
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4. Η ανωτέρω υπηρεσία υποχρεούται: 
α) να αποστέλλει στην οικεία Διαχειριστική Αρχή τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ανάρτηση των 
ενισχύσεων που χορηγούνται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου στο ΤΑΜ, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 
1 του άρθρου 12 της παρούσας, καθώς και τις πληροφορίες που απαιτούνται για την υποβολή των ετήσιων 
εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τα προβλεπόμενα στο σημείο 35 του Προσωρινού Πλαισίου, 
β) να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που προκύπτει εκ του ρόλου της ως «δικαιούχος» της 
δράσης, όπως αυτές περιγράφονται στην οικεία απόφαση ένταξης, 
γ) να διαβιβάζει στοιχεία που περιέχουν υπόνοια απάτης στις αρμόδιες αρχές, στο πλαίσιο της Εθνικής και 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την καταπολέμηση της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις. Λεπτομερής αναφορά 
για την «Καταπολέμηση της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις» υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ 
(www.espa. gr) και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο https://www.espa.gr/el/Pages/staticAntiFraudPolicy.aspx. 
 
Άρθρο 14 
Τήρηση αρχείου - Υποβολή εκθέσεων 
 
1. Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών έχει τη γενική εποπτεία και την ευθύνη της διοικητικής 
υποστήριξης της δράσης. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, αναλαμβάνει την υποχρέωση της 
επιβεβαίωσης τήρησης των υποχρεώσεων των δικαιούχων της ενίσχυσης, αποκλειστικά και μόνο στη βάση 
παραστατικών και εγγράφων που της έχουν υποβληθεί από την ΑΑΔΕ ή άλλο αρμόδιο φορέα, και τηρεί 
λεπτομερή αρχεία για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία χορήγησης των μεμονωμένων 
ενισχύσεων, από τα οποία αποδεικνύεται ότι τηρήθηκαν οι απαιτούμενες, εκ της παρούσας, προϋποθέσεις 
για την χορήγηση της επιστρεπτέας προκαταβολής. Επίσης, η εν λόγω υπηρεσία μεριμνά για την ανάρτηση 
των ενισχύσεων που χορηγούνται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου στο ΤΑΜ, κατά τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 12 της παρούσας, καθώς και για την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
κατά τα προβλεπόμενα στο σημείο 87 του Προσωρινού Πλαισίου. 
2. Η ΑΑΔΕ υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών κάθε 
απαιτούμενη πληροφορία σχετική με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ιδίως στοιχείων που 
απαιτούνται στο πλαίσιο υποβολής των προβλεπόμενων ετήσιων εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 
Με βάση τον ως άρθρο 2 παρ. 18 του Καν. 651/2014, προβληματική είναι η επιχείρηση για την οποία 
συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης [πλην Μικρομεσαίας Επιχείρησης1 (ΜΜΕ) που δεν έχει 
συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης 
επιχειρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει επταετία από την πρώτη εμπορική της 
πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν 
ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό], όταν έχει 
απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Αυτό 
ισχύει όταν από την αφαίρεση των συσσωρευμένων ζημιών από τα αποθεματικά (και όλα τα άλλα στοιχεία 
που θεωρούνται εν γένει ως μέρος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας) προκύπτει αρνητικό σωρευτικό 
ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του εγγεγραμμένου κεφαλαίου. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο 
όρος «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο 
παράρτημα I της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ο όρος 
«κεφάλαιο» περιλαμβάνει, ενδεχομένως, και κάθε διαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο" 
β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη 
της εταιρείας (πλην ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την 
επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει 
επταετία από την πρώτη εμπορική της πώληση, η οποία πληροί τα κριτήρια για επενδύσεις 
χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο 
ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό), εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, 
όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Για την εφαρμογή της 
παρούσας διάταξης, ο όρος «εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη 
για τα χρέη της εταιρείας» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα II 
της οδηγίας 2013/34/ΕΕ" 
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γ) εάν πρόκειται για εταιρεία που υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή πληροί τις προϋποθέσεις 
του εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία μετά 
από αίτημα των πιστωτών της" 
δ) εάν πρόκειται για επιχείρηση που έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχει ακόμη αποπληρώσει το 
δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή που έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκειται ακόμη σε 
σχέδιο αναδιάρθρωσης" 
ε) εάν πρόκειται για άλλη επιχείρηση εκτός ΜΜΕ, εφόσον τα τελευταία δύο έτη: 
1) ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης είναι υψηλότερος του 7,5 και 
2) ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) 
είναι κάτω του 1,0. 
Ο έλεγχος των ως άνω προϋποθέσεων γίνεται σε επίπεδο αιτούσας επιχείρησης καθώς και σε επίπεδο 
ενιαίας επιχείρησης. 
 
1  Όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι του καν.651/2014 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 
 
1. Η επιχείρηση δηλώνει αν αιτείται να λάβει την ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου C/2020/1863, ή 
βάσει του Καν.1407/2013 (de minimis). 
2. Στην περίπτωση που αιτείται ενίσχυσης δυνάμει του Προσωρινού Πλαισίου, η επιχείρηση δηλώνει: 
 
α. Όλες τις επιχειρήσεις με τις οποίες συνιστά ενιαία επιχείρηση: 
 

    
  

 

  

    
  

    
  

 
β. Όλες τις ενισχύσεις που έχει λάβει βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου από άλλα 
προγράμματα, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης: 
 

 
 
γ. Αν η επιχείρηση με βάση τον ορισμό που περιλαμβάνεται στο άρθρο 2 παρ.9 της παρούσας ΚΥΑ, είναι: 
• Πολύ μικρή 



 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 264  ///www.solcrowe.gr 

• Μικρή 
• Μεσαία 
• Μεγάλη 
 
δ. Ότι η επιχείρηση δεν ήταν προβληματική στις 31.12.2019 σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 2 σημείου 
18 του Κανονισμού 651/2014 (EE L 187/26.6.2014), σε επίπεδο αιτούσας επιχείρησης καθώς και σε 
επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, 
ή 
εφόσον η επιχείρηση είναι μικρή ή πολύ μικρή, ότι δεν υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία, και 
ότι δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης (και δεν έχει ακόμη αποπληρώσει το δάνειο 
ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης) - και ότι δεν έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης (και δεν υπόκειται ακόμη 
σε σχέδιο αναδιάρθρωσης). 
ε. Ότι σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης δεν έχει στη διάθεσή της ενίσχυση η οποία έχει κριθεί παράνομη 
βάσει απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
στ. Ότι, σε περίπτωση που δραστηριοποιείται στους τομείς της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών 
προϊόντων, δεν θα μετακυλήσει, εις ολόκληρον ή μερικώς στους πρωτογενείς παραγωγούς τη χορηγούμενη 
δυνάμει της παρούσας ενίσχυση. 
ζ. Ότι σε περίπτωση που δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός τομείς στους οποίους ισχύουν 
διαφορετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης σύμφωνα με το Τμήμα 3.α του Προσωρινού Πλαισίου, διασφαλίζει με 
κατάλληλα μέσα όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το 
σχετικό ανώτατο όριο. 
η. Ότι για την επιχείρηση δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 
4488/2017 (Α'137). 
θ. Ότι έχει λάβει γνώση του περιεχομένου της παρούσας απόφασης και ότι πληροί το σύνολο των 
προϋποθέσεων της παρούσας. 
 
3. Στην περίπτωση που αιτείται ενίσχυσης δυνάμει του Κανονισμού de minimis, η επιχείρηση 
δηλώνει: 
α. Όλες τις επιχειρήσεις με τις οποίες συνιστά ενιαία επιχείρηση: 
 

 
 
β. Όλες τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχει λάβει σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης κατά την τριετία 
2019-2021: 
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Σημειώνονται, τα εξής: 
 
- Η ενίσχυση θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί κατά τον χρόνο παραχώρησης στην οικεία επιχείρηση του 
έννομου δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης (ήτοι κατά την ημερομηνία έκδοσης εγκριτικής απόφασης), 
ανεξάρτητα από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης στην επιχείρηση. 
 
-Σε περίπτωση συγχωνεύσεων ή εξαγορών, όλες οι προηγούμενες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που 
έχουν ήδη χορηγηθεί σε οποιαδήποτε από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις δηλώνονται επίσης στον ως 
άνω πίνακα και λαμβάνονται υπόψη για να προσδιοριστεί κατά πόσο η νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας 
στη νέα ή στην εξαγοράζουσα επιχείρηση υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο όριο. 
 
- Αν μια επιχείρηση έχει διασπαστεί σε δύο ή περισσότερες χωριστές επιχειρήσεις, η ενίσχυση ήσσονος 
σημασίας που χορηγήθηκε πριν από τη διάσπαση καταλογίζεται στην επιχείρηση που έλαβε αυτή την 
ενίσχυση, η οποία είναι κατά κανόνα η επιχείρηση που ανέλαβε τις δραστηριότητες για τις οποίες 
χρησιμοποιήθηκε η ενίσχυση ήσσονος σημασίας. Εάν ο εν λόγω καταλογισμός δεν είναι δυνατός, οι 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας πρέπει να κατανέμονται αναλογικά με βάση τη λογιστική αξία των ιδίων 
κεφαλαίων των νέων επιχειρήσεων κατά την πραγματική ημερομηνία της διάσπασης. 
 
γ. Ότι σε περίπτωση που δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός τομείς για τους οποίους ισχύουν 
διαφορετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης σύμφωνα με τον Καν. de minimis, διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα 
όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο 
όριο. 
 
δ. Ότι σε περίπτωση που δραστηριοποιείται σε κάποιον από τους μη επιλέξιμους για ενίσχυση τομείς και 
επίσης σε τομέα επιλέξιμο για ενίσχυση βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1407/13, διασφαλίζει με 
κατάλληλα μέσα, όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι δεν ενισχύεται η μη επιλέξιμη δραστηριότητα. 
 
ε. Ότι για την επιχείρηση δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 
4488/2017 (Α'137). 
 
στ. Αν η επιχείρηση είναι ΜΜΕ ή όχι, με βάση τον ορισμό που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I του Καν. 
651/2014. 
 
ζ. Ότι έχει λάβει γνώση του περιεχομένου της παρούσας απόφασης και ότι πληροί το σύνολο των 
προϋποθέσεων της παρούσας. 
 
Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Η επιχείρηση εφόσον έχει ενισχυθεί βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρ.2 του άρθρου 11 της παρούσας να προσκομίσει τα κάτωθι δικαιολογητικά ως την 
31η Μαρτίου 2021: 
1. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 
(ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης) σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 
σημείο Α του Παραρτήματος I "Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης»: 
- είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων 
ζημιών, 
- είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της 
εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. 
Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων., καθώς και στην 
περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. 
-Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα τελευταία δύο έτη: 
- ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης ήταν υψηλότερος του 7,5 και 
- ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) 
ήταν κάτω του 1,0. 
2. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, μη υποβολής αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση 
και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

ΚΑΔ ΤΟΜΕΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

 

03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 

10.2 Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων 

10.41.12 Παραγωγή λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους, ψαριών και θαλάσσιων θηλαστικών 

46.11.11.07 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ψαριών, ζώντων και γόνου 

46.17.11.27 
Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ψαριών, καρκινοειδών και 

μαλακίων, μη ζώντων 

46.21.19.11 
Χονδρικό εμπόριο προϊόντων π.δ.κ.α. ψαριών ή καρκινοειδών, μαλακίων η άλλων υδρόβιων 

ασπόνδυλων 

46.38.1 Χονδρικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων 

46.76.19.14 
Χονδρικό εμπόριο κοραλλιών και παρόμοιων προϊόντων, οστράκων μαλακίων, καρκινοειδών 

ή εχινόδερμων και οστών σουπιών 

46.76.19.15 Χονδρικό εμπόριο μαργαριταριών από καλλιέργεια, ακατέργαστων 

46.76.19.30 Χονδρικό εμπόριο φυσικών μαργαριταριών, ακατέργαστων 

47.23 Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.77.82.08 Λιανικό εμπόριο μαργαριταριών από καλλιέργεια, ακατέργαστων 

47.77.82.13 Λιανικό εμπόριο φυσικών μαργαριταριών, ακατέργαστων 

47.78.86.18 
Λιανικό εμπόριο κοραλλιών και παρόμοιων προϊόντων, οστράκων μαλακίων, καρκινοειδών ή 

εχινόδερμων και οστών σουπιών 

47.91.15 Λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου 

47.99.15 
Άλλο λιανικό εμπόριο ψαριών, οστρακοειδών και μαλακίων εκτός καταστημάτων, υπαίθριων 

πάγκων ή αγορών 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που εμπίπτουν στην στην 

παρ.2 του άρθρου 4. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες 

πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων, σε περίπτωση πενταψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι 

υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων, κ.ο.κ. 

 

55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα 

56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης 

56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις 

56.29 
Αλλες 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 

77.22 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων 

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 
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79.90.39 
Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και 

Αλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α. 

82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 

85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση 

85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση 

85.53 Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών 

85.59 Αλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α. 

88.10.11 Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους 

88.10.12 Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων 

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 

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 

96.04 

Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εξαιρουμένων των υπηρεσιών διαιτολογίας 

(ΚΑΔ 96.04.10.01), των υπηρεσιών διαιτολογικών μονάδων με εξαίρεση την άσκηση (ΚΑΔ 

96.04.10.02), των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (ΚΑΔ 

96.04.10.06) 

96.09.19.06 Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων 

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) 
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Άρθρο 13 
Έναρξη ισχύος 
 
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 25/01/2021 
Οι Υπουργοί 

Οικονομικών 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

Υφυπουργός Οικονομικών 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 

Ο Υφυπουργός 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) 2248/291/18.1.2021 (ΦΕΚ Β' 172/21-01-2021) 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 51083/2612/ 11.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης 
«Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής του επιδόματος εορτών 
Χριστουγέννων 2020» (Β’ 5515) 
 
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)», η οποία 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)», η οποία 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 Π.Ν.Π. «Μέτρα 
για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID19 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 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 
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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), η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο 1 του ν. 4722/2020 (Α’ 177). 
 
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» (Α’ 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. 19040/1981 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. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2). 
 
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 άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98), που διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133). 
 
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 υπ’ αρ. Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805). 
 
18. Την υπ’ αρ. οίκ. 575/35/8.1.2021 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 
 
19. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή των προτεινόμενων διατάξεων δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
πέραν αυτής που έχει εκτιμηθεί στην υπό στοιχεία οικ. 50111/2778/7.12.2021 εισηγητική έκθεση (δαπάνη 
ύψους 210 εκ. ευρώ), καθώς ρυθμίζονται θέματα διοικητικού και διαδικαστικού χαρακτήρα,  
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αποφασίζουμε: 

 

Το α’ και β’ εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία οικ. 51083/2612/11.12.2020 κοινής 

υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής του επιδόματος εορτών 

Χριστουγέννων 2020» (Β’ 5515), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

 

«5. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού 

Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) 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 ΙΒΑΝ 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 προς τους 

δικαιούχους και β) με το ποσό που αφορά το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ ΑΕ) 

σύμφωνα με την υπ’ αρ. 109/12-03-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της 

Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους. Ύστερα από την 

έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του 

Κράτους (ΓΛΚ) 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 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 

Α.Ε.».  

 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Αθήνα, 18/01/2021 

Οι Υπουργοί   

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

 

 

Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) 3208/108/22.1.2021 (ΦΕΚ Β' 234/25-01-2021) 

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού 

τομέα κατά τον μήνα Ιανουάριο 
 

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).  
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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). 

 

15. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2). 

 

16. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).  

 

17. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13.9.2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» 

(Β΄ 3520), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

18. Την υπό στοιχεία οικ. 12997/231/23.3.2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για 

την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 993), όπως ισχύει.  

 

19. Την υπό στοιχεία οικ. 49989/1266/4-12-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Αναστολή συμβάσεων 

εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Δεκέμβριο» (Β’ 

5391), όπως ισχύει. 

 

20. 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 



 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 272  ///www.solcrowe.gr 

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), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 

81699/17.12.2020 (Β’ 5579), Δ1α/Γ.Π.οικ.83418/24.12.2020 (Β’ 5726) καθώς και Δ1α/Γ.Π.οικ.83978/29-12-

2020 (Β’ 5791) όμοιές της. 

 

21. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ 2/2.1.2021 «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 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1) 

κοινή υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.608/5.1.2021 (Β’ 11) 

όμοιά της. 

 

22. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.1293/8-1-2021 «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 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.» (B' 

30) κοινή υπουργική απόφαση. 

 

23. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.3060/15.1.2021: «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, 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» 

(B' 89) κοινή υπουργική απόφαση. 

 

24. Τις υπό στοιχεία Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.2331/13.1.2021 (B'54), Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 295/04-01-2021 (B'8), 

Αριθμ.2329/13-01-2021 (Β'55), Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.2333/13.1.2021 (Β'53), Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.2004/12.1.2021 

(B'44), Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.1653/11.01.2021 (Β'39), Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.84017/29.12.2020 (Β΄5773), Αριθμ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.610/5.1.2021 (Β'10), Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.1288/8.1.2020 (Β’31), Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.84019/ 

29.12.2020 (Β' 5774), Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 612/5.1.2021 (Β'10), Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.1284/8.1.2021 (Β'25), 

Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.84251/30.12.2020 (Β'5834), Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.1286/8.1.2021 (B'26), Αριθμ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.84021/29.12.2020 (Β΄5775), Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.965/7.1.2021 (Β' 17), Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.967/ 

7.1.2021 (Β'18), Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.615/5.1.2021 ( Β' 12), Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ 617/5.1.2021 (Β'13), Αριθμ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.84485/31.12.2020 (B' 5870), Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.606/5.1.2021 (Β' 9), Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.3058/ 

15.1.2021 (Β΄88), Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.3064/16.1.2021 (Β΄91), Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.3062/16.1.2021 (Β΄90), 

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.3066/16.1.2021 (Β΄92), Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.3074/16.1.2021 (Β΄95), Αριθμ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.3078/16.1.2021 (Β΄97), Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.3068/16.1.2021 (Β΄94), Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.3072/ 

16.1.2021 (Β΄96), Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.3076/16.1.2021 (Β΄98) και Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.3070/16.1.2021 (Β΄93) 

κοινές υπουργικές αποφάσεις που αφορούν σε έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας προς 

αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. 

 

25. Την υπ’ αρ. οικ. 2334/135/18-1-2021 εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

 

26. Την επιτακτική ανάγκη παράτασης των μέτρων στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του 

ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιανουάριο 2021, 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. 

 

27. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη η οποία ανέρχεται έως το ποσό 

των τετρακοσίων πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων επτακοσίων ευρώ 

(405.533.700,00€) και βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, οικονομικού έτους 2021.  

 

αποφασίζουμε: 

 

την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον μήνα Ιανουάριο 2021, 

ως εξής: 

http://www.solae.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, των 

οποίων αναστέλλεται η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής για τον μήνα Ιανουάριο 2021  

 

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 Ιανουάριο. 

 

2. 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. 

 

3α. 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΄ 55/11.03.20)» 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. 1 του παρόντος άρθρου και 

για τις πληττόμενες επιχειρήσεις στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του κεφαλαίου Β.  

 

4. 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). 

 

5. 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 Ιανουαρίου 2021, 

υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία σύμβασης εργασίας και σε 

περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που 
πλήττονται για τον μήνα Ιανουάριο 2021 
 
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 
Ιανουάριο κατ΄ ανώτατο χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημέρες και πάντως όχι πέραν της 31ης 
Ιανουαρίου 2021: 
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.  
 
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 Ιανουαρίου 2021, 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 Ιανουάριο, 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 Ιανουαρίου 2021. 
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.  
 

http://www.solae.gr/
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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 

συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους ανεξάρτητα από το αν έχει ανακληθεί η αναστολή τους. Σε κάθε 

περίπτωση τα ανωτέρω ισχύουν έως και την 31η Ιανουαρίου 2021. 

 

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 στη με αριθμ. 

52831/1581/22-12-2020 (Β΄5759) 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 Ιανουάριο, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού 
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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 Ιανουάριο 2021 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. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 

Γενικές Διατάξεις 

 

Άρθρο 1 

Διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού 

 

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 προς τους δικαιούχους 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 
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τρίτους. Ύστερα από την έγκριση της Δ/νσης 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. 

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.  

 

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 22/01/2021 

Οι Υπουργοί 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 
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Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) 3242/76/22-01-2021 (ΦΕΚ B' 284/27-01-2021) 
Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής της επιδότησης αποζημίωσης 
αποδοχών αδείας εργαζομένων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δωδεκάμηνης - συνεχούς 
λειτουργίας για το έτος 2020 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τη διάταξη του άρθρου 67 του ν. 4745/2020 «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών 
υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την 
εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις» (Α' 214). 
 
2. Τη διάταξη του άρθρου 69 του ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων» (Α' 
235). 
 
3. Την υπ' αρ.Δ1α/Γ.Π.οικ.20035/22.3.2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης 
λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό 
διάστημα από 23.3.2020 ή 26.03.2020, κατά περίπτωση, έως και 30.4.2020» (Β' 987), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
4. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 (Α' 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων». 
 
5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 2). 
 
6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123). 
 
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 ισχύουν. 
 
9. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155). 
 
10. 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. 
 
11. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133). 
 
12. 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). 
 
13. Την υπ' αρ. Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β'4805). 
 
14. 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. 
 
15. Την υπ' αρ. οικ. 1686/84/14-01-2021 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 
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16. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη στον κρατικό 
προϋπολογισμό εκτιμώμενου ύψους δώδεκα εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων και 
διακοσίων ευρώ (12.175.200 €) για την κάλυψη της δαπάνης, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις του Κρατικού 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, Ε.Φ. 1023-711- 0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του 
Υπουργείου Οικονομικών, Α.Λ.Ε. 2910601058. 
 
17. Το γεγονός ότι η ειδική εντολή πληρωμής του άρθρου 4 επέχει θέση απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης,  
 
αποφασίζουμε: 
 
Τον καθορισμό της διαδικασίας επιδότησης της αποζημίωσης αποδοχών αδείας εργαζομένων σε 
επιχειρήσεις- εργοδότες που ανήκουν στον ξενοδοχειακό κλάδο δωδεκάμηνης λειτουργίας, για το χρονικό 
διάστημα κατά το οποίο οι συμβάσεις εργασίας των εργαζόμενων αυτών είχαν τεθεί σε αναστολή κατά το 
έτος 2020, που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και τη διαδικασία πληρωμής της, ως 
ακολούθως: 
 
Άρθρο 1 
Καταβολή των αποδοχών αδείας και επιδόματος αδείας για το έτος 2020 από επιχειρήσεις -
εργοδότες που ανήκουν στον ξενοδοχειακό κλάδο, δωδεκάμηνης-συνεχούς λειτουργίας 
 
1. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στον ξενοδοχειακό κλάδο δωδεκάμηνης 
λειτουργίας και απασχολούν εργαζόμενους με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας οι οποίες είχαν τεθεί σε 
αναστολή εντός του έτους 2020, καταβάλλουν στους εργαζόμενους αυτούς τις αποδοχές αδείας και το 
επίδομα αδείας, επί του ονομαστικού τους μισθού, για το έτος 2020, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 
κατά τρόπο ώστε, να έχουν καταβληθεί: 
 
- για όσους απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 
2020, και 
 
- για όσους απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, το αργότερο έως τη λήξη της 
σύμβασης ορισμένου χρόνου. 
 
Για τον υπολογισμό των αποδοχών αδείας και του επιδόματος αδείας λαμβάνεται υπόψη: 
 
- για τους εργαζόμενους με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι 
συμβάσεις εργασίας αυτές είχαν τεθεί σε αναστολή. 
 
- για τους εργαζόμενους με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου το χρονικό διάστημα για το οποίο είχε 
συμφωνηθεί εξ αρχής η παροχή εργασίας. 
 
2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παραγράφου 1 έχουν, σε κάθε περίπτωση, την υποχρέωση 
συμπλήρωσης και τήρησης του βιβλίου αδειών καθώς και της συμπλήρωσης και καταχώρισης στο Π.Σ. 
«ΕΡΓΑΝΗ» του Εντύπου Ε11 σύμφωνα με την παρ. 3 του άρ.4 του α.ν. 539/1945 (Α' 229), όπως ισχύει, 
καθώς και την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/2019 (Β' 3520 υπουργική απόφαση, όπως ισχύει. 
 
Άρθρο 2 
Καταβολή από τον κρατικό προϋπολογισμό ειδικής αποζημίωσης αποδοχών αδείας εργαζομένων, 
για το χρονικό διάστημα που οι συμβάσεις εργασίας τους είχαν τεθεί σε αναστολή κατά το έτος 
2020, σε επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στον ξενοδοχειακό κλάδο δωδεκάμηνης-συνεχούς 
λειτουργίας 
 
1. Στις επιχειρήσεις-εργοδότες του άρθρου 1 καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, για κάθε 
εργαζόμενο με σύμβαση αορίστου χρόνου του οποίου η σύμβαση έχει τεθεί σε αναστολή εντός του έτους 
2020, ειδική αποζημίωση αποδοχών αδείας που ανέρχεται: 
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- για τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, σε 2/25 υπολογιζόμενα επί της μηνιαίας αποζημίωσης 
ειδικού σκοπού των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534€) για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα 
αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, ως εξής: ποσό ειδικής αποζημίωσης = 534/25 * 2 = 42,72 ευρώ 
ανά μήνα αναστολής της σύμβασης εργασίας, και 
 
- για τους εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, σε 2/25 υπολογιζόμενα επί της μηνιαίας αποζημίωσης 
ειδικού σκοπού των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534€), για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα 
αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, κατ' αναλογία των ημερών εργασίας τους, ως εξής: αριθμός 
ημερών μερικής απασχόλησης μηνιαίως/25 * 42,72 (π.χ μηναία απασχόληση 12 ημερών: 12/25 = 0,48* 
42,72 = 20,51) ανά μήνα αναστολής της σύμβασης εργασίας. Ο αριθμός ημερών μερικής απασχόλησης 
μηνιαίως προκύπτει ως εξής: 
 
Οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης των μερικώς απασχολούμενων διαιρούνται με το 40 που αντιστοιχεί 
στις εβδομαδιαίες ώρες πλήρους απασχόλησης και το αποτέλεσμα που προκύπτει πολλαπλασιάζεται με το 
25 που αντιστοιχεί στον αριθμό ημερών πλήρους απασχόλησης μηνιαίως. Σε περίπτωση κατά την οποία 
από τον ανωτέρω υπολογισμό προκύπτει δεκαδικός αριθμός 0,50 και πάνω γίνεται στρογγυλοποίηση προς 
τα πάνω. (π.χ. εβδομαδιαία εργασία 20 ώρες/40=0,5*25=12,5 ημέρες που στρογγυλοποιείται σε 13 
ημέρες). 
 
2. Το ποσό της αποζημίωσης αποδοχών αδείας της παρ. 1 είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο 
στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε 
οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη 
Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα 
πιστωτικά ιδρύματα. 
 
3. Τα οριζόμενα στις παράγραφο 1 του παρόντος δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις επιχειρήσεων-
εργοδοτών που θα κάνουν χρήση της δυνατότητας που παρέχεται από το άρθρο 69 του ν. 4756/2020 (Α' 
235) περί μεταφοράς της ετήσιας κανονικής άδειας έτους 2020 εργαζομένων με συμβάσεις εργασίας που 
τελούν σε αναστολή. 
 
Άρθρο 3 
Διαδικασία λήψης ειδικής αποζημίωσης -Υπεύθυνη Δήλωση 
 
Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του άρθρου 1 προβαίνουν σε υπεύθυνη δήλωση στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ στην οποία 
καταχωρίζουν τα κάτωθι: 
 
i. τα στοιχεία της επιχείρησης, μεταξύ των οποίων το ΑΦΜ, καθώς και τα στοιχεία του τραπεζικού τους 
λογαριασμού (IBAN), 
 
ii. ότι κατέβαλλαν στους εργαζόμενους τις αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας επί του ονομαστικού 
μισθού για το έτος 2020, 
 
iii. ότι δεν θα κάνουν χρήση της δυνατότητας που παρέχεται από το άρθρο 69 του ν. 4756/2020 (Α' 235) 
περί μεταφοράς της ετήσιας κανονικής άδειας έτους 2020 εργαζομένων με συμβάσεις εργασίας που τελούν 
σε αναστολή. 
 
Άρθρο 4 
Γενικές διατάξεις 
 
1. Για τη διαδικασία καταβολής της ειδικής αποζημίωσης, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα, ορίζεται ως 
αρμόδιος φορέας το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η παραπάνω καταβολή γίνεται με 
πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου - εργοδότη, σύμφωνα με την υποβαλλόμενη δήλωσή 
του. Από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων - εργοδοτών, 
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, όπως προκύπτει από την 
εφαρμογή του μαθηματικού τύπου της παρ. 1 του άρθρου 2, και τον ΑΦΜ τους. 
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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 Ατομικών Ρυθμίσεων και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων εργοδοτών σε έντυπη και ηλεκτρονική 
μορφή, που περιλαμβάνει και τον αριθμό των δικαιούχων εργοδοτών, το συνολικό ποσό της καταβολής 
ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Το ποσό της συνολικής δαπάνης εγκρίνεται 
από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έπειτα από εισήγηση της 
Διεύθυνσης Ατομικών Ρυθμίσεων. 
 
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 (Γ.Λ.Κ.) 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 Α.Ε.» 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 (ΔΙΑΣ ΑΕ), σύμφωνα με την υπ' αρ. 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. Ύστερα από την έγκριση της Δ/νσης 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. Τυχόν υπόλοιπα στο 
λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, μεταφέρονται με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος 
από τη Διεύθυνση Λογαριασμού Ταμειακού Προγραμματισμού του Γ.Λ.Κ., σε πίστωση του λογαριασμού με 
ΙΒΑΝ GR7101000230000000000200211 και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού. 
Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και στη 
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στη ΔΙΑΣ Α.Ε. 
 
5. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ: 
GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ ΑΕ και 
λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. 
ενημερώνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» προκειμένου να 
ενημερωθούν οι δικαιούχοι και να συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή. 
 
6. Για την πληρωμή ειδικής αποζημίωσης, 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 5 
 
Αχρεωστήτως καταβληθέντα -αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών 
 
1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις στα φυσικά πρόσωπα που 
δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη 
νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως. 
 
2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση 
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου 
και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. 
 
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 22/01/2021 
Οι Υπουργοί 

Αναπληρωτής Οικονομικών  
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ   

Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

 

 

Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) 3719/116/26-01-2021 (ΦΕΚ Β' 288/27-01-2021) 
Τροποποίηση κοινών υπουργικών αποφάσεων ως προς τη διαδικασία καταβολής της 
αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε δικαιούχους 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Το άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α' 64), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76). 
 
2. Τα άρθρα ένατο, δέκατο και 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), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83). 
 
3. Το άρθρο 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο όγδοο της από 22.8.2020 Π.Ν.Π. (Α' 
161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α' 177) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 21 του ν. 
4722/2020 (Α' 177). 
 
4. Τα άρθρα δέκατο, ενδέκατο και δωδέκατο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α' 90), η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α' 104). 
 
5. Τα άρθρα 32 και 37 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την 
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 
κατεπείγουσες διατάξεις» (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). 
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6. Το άρθρο 124 του ν. 4714/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής 
διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 
2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, 
συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών, λόγω των δυσμενών 
συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α' 148), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο πρώτο 
της από 10/8/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «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). 
 
7. Τα άρθρο 19 και 20 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» (Α' 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). 
 
8. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ 
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143). 
 
9. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133). 
 
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 «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). 
 
11. Την παρ. 2 του άρθρου 12 και την παρ. 3 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους διατάκτες» (Α' 145), όπως ισχύει. 
 
12. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (Α' 168), όπως ισχύει. 
 
13. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), όπως ισχύει. 
 
14. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119). 
 
15. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 121). 
 
16. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123). 
 
17. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155). 
 
18. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 2). 
 
19. Την υπό στοιχεία 12998/232/23.3.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα στήριξης εργαζομένων 
επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό Μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e-ΕΦΚΑ, 
των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής 
ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας, βάσει των ακαθάριστων 
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εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 1078). 
 
20. Την υπό στοιχεία οικ.17788/346/8.5.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Περαιτέρω μέτρα στήριξης 
εργαζομένων και επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και τη σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς 
εργασίας» (Β' 1779). 
 
21. Την υπό στοιχεία οικ. 23102/477/12.06.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης 
εποχικά εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών του 
ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά» (Β' 2268), όπως ισχύει. 
 
22. Την υπό στοιχεία οικ. 34236/860/01.09.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Αναστολή συμβάσεων 
εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται βάσει ΚΑΔ 
για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020» (Β' 3770), όπως ισχύει. 
 
23. Την υπό στοιχεία οικ. 42774/1072/20.10.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Αναστολή συμβάσεων 
εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται βάσει ΚΑΔ 
για τον μήνα Οκτώβριο» (Β'4706), όπως ισχύει. 
 
24. Την υπό στοιχεία οικ. 43110/1078/21.10.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα στήριξης 
επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών» (Β' 4702). 
 
25. Την υπό στοιχεία 39363/1537/30.9.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Λεπτομέρειες εφαρμογής και 
χρόνος ισχύος των περ. β) έως και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α' 55), όπως ισχύει, για «ευπαθείς ομάδες εργαζομένων» του ιδιωτικού τομέα της 
οικονομίας» (Β' 4262). 
 
26. 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. 
 
27. Την υπό στοιχεία 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. 
 
28. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β'4805). 
 
29. Την υπό στοιχεία 1948/98/15-1-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 
 
30. Την ανάγκη προσαρμογής της διαδικασίας καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, σύμφωνα με 
τη νέα διαδικασία πληρωμών μέσω ενιαίου οργανισμού GLKDIVACCOUNTS από 1/1/2021, σύμφωνα με το 
υπό στοιχεία 2/214872/ΔΛΤΠ-Α'/31-12-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού 
Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 
 
31. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, πέραν αυτής που έχει εκτιμηθεί για τις αναφερόμενες στα στοιχεία 19, 20, 21, 22, 23 και 
24 του προοιμίου της παρούσας κοινές υπουργικές αποφάσεις,  
 
αποφασίζουμε: 
 
Την τροποποίηση των αναφερόμενων στα στοιχεία 19, 20, 21, 22, 23 και 24 του προοιμίου της παρούσας 
κοινών υπουργικών αποφάσεων, ως προς τη διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε 
δικαιούχους, ως εξής: 
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α) αντικατάσταση του άρθρου 1 του υποκεφαλαίου Α.4. της υπό στοιχεία 12998/232/23.3.2020 (Β' 1078) 
κοινής υπουργικής απόφασης, 
 
β) αντικατάσταση του άρθρου 1 του κεφαλαίου Β της υπό στοιχεία οικ. 17788/346/08.05.2020 (Β' 1779) 
κοινής υπουργικής απόφασης, 
 
γ) αντικατάσταση του άρθρου 1 του κεφαλαίου Δ της υπό στοιχεία οικ. 23102/477/12.06.2020 (Β' 2268) 
κοινής υπουργικής απόφασης, 
 
δ) αντικατάσταση του άρθρου 1 του κεφαλαίου Β της υπό στοιχεία οικ. 34236/860/01.09.2020 (Β' 3770) 
κοινής υπουργικής απόφασης, 
 
ε) αντικατάσταση του άρθρου 1 του κεφαλαίου Β της υπό στοιχεία οικ. 42774/1072/20.10.2020 (Β'4706) 
κοινής υπουργικής απόφασης, 
 
στ) αντικατάσταση του άρθρου 3 της υπό στοιχεία οικ. 43110/1078/21.10.2020 (Β'4702) κοινής υπουργικής 
απόφασης, με το ακόλουθο άρθρο: 
 
«Διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού 
 
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. Από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται σε 
ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων, 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 τον 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 σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που 
περιλαμβάνει και τον αριθμό των δικαιούχων, το συνολικό ποσό της καταβολής ολογράφως και 
αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Το ποσό της συνολικής δαπάνης εγκρίνεται 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 Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου, στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) 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 
ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ 
Α.Ε.» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με: α) το συνολικό ποσό προς τους δικαιούχους και β) με το 
ποσό που αφορά το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ Α.Ε.) σύμφωνα με την 109/1203-
2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την 
κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους. 
 
Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) 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 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 Α.Ε. 
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5. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν, επιστρέφουν στο λογαριασμό του ΕΔ με ΙΒΑΝ: GR7101000 
230000000000200211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ Α.Ε. και 
λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. 
ενημερώνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, προκειμένου 
ενημερωθούν οι δικαιούχοι και να συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή. 
 
6. Για την πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 4 επέχει θέση 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. 
 
7. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται με την έκδοση 
συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 
 
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. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα: 
 
α) Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση του συμψηφιστικού 
χρηματικού εντάλματος. 
 
β) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2. 
 
γ) Αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπεζας της 
Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.». 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στις υπό στοιχεία 12998/232/23.3.2020 (Β' 1078), 
οικ.17788/346/08.05.2020 (Β' 1779), οικ.23102/477/12.06.2020 (Β' 2268), οικ.34236/860/01.09.2020 (Β' 
3770), οικ.42774/1072/20.10.2020 (Β'4706) και οικ.43110/1078/21.10.2020 (Β'4702) κοινές υπουργικές 
αποφάσεις. 
 
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 26/01/2021 
Οι Υπουργοί 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

 

 

Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥ.Α.) 3813/102/27-01-2021 (ΦΕΚ Β' 289/27-01-2021) 
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 
διάδοσης 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 
διάδοσης του» (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/ 2020 (Α' 76), και στη συνέχεια 
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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). 
 

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. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 2). 

 

11. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805). 

 

12. 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. 

 

13. Την υπ' αρ. 52241/1567/17-12-2020 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 11.3.2020 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' 5586). 

 

14. 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. 

 

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την υπό 

στοιχεία οικ. 2332/133/18-01-2020 εισήγηση ΓΔΟΥ του παραπάνω Υπουργείου,  
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αποφασίζουμε: 
 
Παράταση δυνατότητας προσφυγής στο σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας 
 
Η δυνατότητα του εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχεται από τον 
εργαζόμενο στον προβλεπόμενο, από την ατομική σύμβαση, τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το 
σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, η οποία θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με την 
περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του» (Α' 55), ως κυρώθηκε και ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης 
του φαινομένου, παρατείνεται μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2021. 
 
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την 1η Φεβρουαρίου 2021. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 27/01/2021 
Οι Υπουργοί 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

Υγείας 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ 

 

 

Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) 4012/111/27-01-2021 (ΦΕΚ Β' 292/27-01-2021) 
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 «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 του 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). 
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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). 
 
9. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123). 
 
10. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 2). 
 
11. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805). 
 
12. 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). 
 
13. Την υπ' αρ. 52831/1581/22-12-2020 κοινή 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' 5759). 
 
14. 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. 
 
15. 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. 2333/134/18-01-2021 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 28η Φεβρουαρίου 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 28/02/2021, 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) Γ ια 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 Φεβρουάριο, κατά την έναρξη και λήξη του με τρόπο ώστε ανά μισή ώρα και εντός διώρου να 
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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 «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 Φεβρουαρίου 2021 έως και την 28η Φεβρουαρίου 2021. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 27/01/2021 
Οι Υπουργοί 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 
Υγείας 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ 
 

 

Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) 4374/131/30.1.2021 (ΦΕΚ B 345/31.01.2021) 
Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού 
τομέα κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2021 
 
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), η οποία 
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), η οποία 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), η οποία 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 την παρ. 3 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες» (Α' 145), όπως ισχύει. 
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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). 
15. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 2). 
16. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β'4805). 
17. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13.9.2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» 
(Β' 3520), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
18. Την υπό στοιχεία οικ. 12997/231/23.3.2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για 
την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 993), όπως ισχύει. 
19. Την υπ' αρ. οικ. 3208/108/22-1-2021 κοινή υπουργική απόφαση «Αναστολή συμβάσεων εργασίας 
εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιανουάριο» (Β' 234), όπως 
ισχύει. 
20. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.: 6877/29-1-2021 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 το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη 
Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β' 341). 
21. Την υπ' αρ. οικ. 2002/102/29-1-2021 εισήγηση της Γενικής Δ/νσης 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 Φεβρουάριο 2021, 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 προ-καλείται δαπάνη η οποία ανέρχεται έως το ποσό 
των τριακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (300.000.000,00€) και βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οικονομικού έτους 2021,  
 
αποφασίζουμε: 
 
Την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον μήνα Φεβρουάριο 
2021, 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 Φεβρουάριο 2021  
 
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 Φεβρουάριο. 
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2α. 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. 
3α. 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' 55/11.03.20)» 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. 1 του παρόντος άρθρου και 
για τις πληττόμενες επιχειρήσεις στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του κεφαλαίου Β. 
4. 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 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Α' 90). 
5. 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 28η 
Φεβρουάριο 2021, 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 Φεβρουάριο 2021  
 
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 
Φεβρουάριο και πάντως όχι πέραν της 28ης Φεβρουαρίου 2021: 
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. 
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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. 
 
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 28η 
Φεβρουαρίου 2021, 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 Φεβρουάριο, 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 έως την 28η Φεβρουαρίου 2021. 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 
συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους ανεξάρτητα από το αν έχει ανακληθεί η αναστολή τους. Σε κάθε 
περίπτωση τα ανωτέρω ισχύουν έως και την 28η Φεβρουαρίου 2021. 
5. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου: 
α. δύνανται να κάνουν χρήση του Μηχανισμού «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 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. 
4012/111/27.1.2021 (Β' 292) κοινή υπουργική απόφαση. 
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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), η οποία 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 είκοσι οχτώ (28) 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 Φεβρουάριο 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 Φεβρουάριο 2021 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. 
4. Για τον μήνα ισχύος της παρούσας υποχρεωτικά η αναστολή συμβάσεων εργασίας των 
εργαζομένων προαναγγέλλεται, με την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 τουλάχιστον την 
προηγούμενη μέρα της έναρξης της αναστολής. Η προαναγγελία μπορεί να αφορά, είτε αυτοτελή 
χρονικά διαστήματα εντός του τρέχοντος μήνα, είτε ολόκληρο τον μήνα. 
Σε κάθε περίπτωση, μεταβολή της προαναγγελθείσας αναστολής συμβάσεων εργασίας των 
εργαζομένων προαναγγέλλεται και αυτή, με τη διαδικασία της προσωρινής ανακλήσεως. Η 
προαναγγελία αυτή πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα από 
την έναρξη της μεταβολής. 
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Ειδικά, για συμβάσεις εργασίας που τίθενται σε αναστολή από την 1η έως και την 5η Φεβρουαρίου, 
οι υπεύθυνες δηλώσεις προαναγγελίας των εργοδοτών-επιχειρήσεων δύνανται να υποβληθούν 
εντός του πρώτου πενθημέρου του μηνός αυτού. 
5. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία της προαναγγελίας η υπεύθυνη δήλωση 
είναι άκυρη και δεν παράγει τα αποτελέσματα της αναστολής σύμβασης εργασίας, και κατά 
συνέπεια ο εργοδότης συνεχίζει εκείνος να αμείβει τους εργαζόμενους του. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 
Γενικές Διατάξεις  
 
Άρθρο 1 
Διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού  
 
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. 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. 
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8. Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα 
λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική 
τους υπαιτιότητα. 
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. 
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. 
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α': 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ 
ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ  
 
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. 
 

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

55.30 Δραστηριότητες επιχειρήσεων διαχείρισης και λειτουργίας κατασκηνωτικών χώρων 

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 

61.90.10.07 
Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους που δεν παρέχονται τρόφιμα ή 
ποτά) 

77.22 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων 
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ΚΑΔ 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 

85.51 

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 

88.10.11 Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους 

88.10.12 Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων 

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' και Β' κατηγορίας ποδοσφαίρου (Superleague Ι και 
Superleague ΙΙ), Α' κατηγορίας καλαθοσφαίρισης (basket league) και πετοσφαίρισης 
(Volleyleague ανδρών και γυναικών), β) τις εγκαταστάσεις που διενεργούνται προπονήσεις 
ομάδων Α' κατηγορίας καλαθοσφαίρισης γυναικών, υδατοσφαίρισης ανδρών και γυναικών και 
χειροσφαίρισης ανδρών και γυναικών, γ) εγκαταστάσεις όπου προπονούνται αθλητές που 
συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες, δ) τους προπονητές που 
παρέχουν υπηρεσίες σε ατομικά αθλήματα. 

93.12 

Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων, με εξαίρεση τους αθλητικούς ομίλους που συμμετέχουν 
στην Α' και Β' κατηγορία ποδοσφαίρου (Superleague Ι και Superleague ΙΙ), στην Α' κατηγορία 
καλαθοσφαίρισης (Basket league) και πετοσφαίρισης (Volleyleague ανδρών και γυναικών) 
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 
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ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

υπηρεσίες που σχετίζονται με αθλητές που συμμετέχουν σε ατομικά αθλήματα και στην Α' και 
Β' κατηγορία ποδοσφαίρου (Superleague Ι και Superleague ΙΙ), στην Α' κατηγορία 
καλαθοσφαίρισης (Basket league) και πετοσφαίρισης (Volleyleague ανδρών και γυναικών) 
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 

96.04 

Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εξαιρουμένων των υπηρεσιών διαιτολογίας 
(ΚΑΔ 96.04.10.01), των υπηρεσιών διαιτολογικών μονάδων με εξαίρεση την άσκηση (ΚΑΔ 
96.04.10.02), των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (ΚΑΔ 
96.04.10.06), καθώς και της εξ αποστάσεως συμβουλευτικής 

96.09.19.06 Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων 

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) 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β': 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ 
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ (από 1/2/2021 έως 28/2/2021) 
 
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 



 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 322  ///www.solcrowe.gr 

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

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 

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, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών 
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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, 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 
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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 

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 
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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) 

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 
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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 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 
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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 

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 
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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 

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 εργοτάξιου 

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 
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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 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 
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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, 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 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 
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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 

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 διαδίκτυου 

47.91.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 

47.91.73 Λιανικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 

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 
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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 

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. 

59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών 

59.20 Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 

60.10 Ραδιοφωνικές εκπομπές 

60.20 Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγραμματισμού και τηλεοπτικών εκπομπών 
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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 

82.20 Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων 

http://www.solae.gr/


 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 www.solcrowe.gr ///   335 

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

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 

91.02 Δραστηριότητες μουσείων 

91.03 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών 
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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 (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 a-

shop), 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 

ανανέωσης προπληρωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και της επισκευής και 

αντικατάστασης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού χρηστών. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Αθήνα, 30/01/2021 

Οι Υπουργοί 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

 

 

Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) 5648/120/5-2-2021 (ΦΕΚ Β' 456/06-02-2021) 

Τροποποίηση της υπ' αρ. 39363/1537/30-9-2020 (Β' 4262) κοινή υπουργική απόφασης ως 

προς τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 

της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), όπως ισχύει 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (Α' 55), η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο όγδοο της 

από 22.08.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 

4722/2020 (Α' 177) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4722/2020 (Α' 177). 

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου δέκατου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 

(Α' 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76). 

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου ενδέκατου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας 

της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83). 

 

4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143), όπως ισχύει. 

 

5. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 

των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 137). 

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, το 

οποίο κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 

και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98), όπως ισχύει και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 

του ν. 4622/2019 (Α' 133). 

 

7. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145). 

 

8. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α' 148). 

 

9. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α' 168). 

 

10. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181). 
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11. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 

(Α'119). 

 

12. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121). 

13. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α' 

2). 

 

14. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α'123). 

 

15. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 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). 

 

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). 

 

18. Την υπό στοιχεία οικ. 17788/346/08.05.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Περαιτέρω μέτρα στήριξης 

εργαζομένων επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και τη σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς 

εργασίας» (Β' 1779). 

 

19. Την υπ' αρ. 14556/448/07.04.2020 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 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 έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις υπ' αρ. 16135/499/23-4-2020 (Β' 1566), 

20788/610/29.5.2020 (Β' 2083), οικ. 26308/768/30-6-2020 (Β' 2684), οικ. 30742/1002/28-7-2020 (Β' 3148), 

οικ. 36124/1194/11-09-2020 (Β' 3945), οικ. 52241/1567/17-12-2020 (Β' 5586) όμοιές της. 

 

20. Την υπ' αρ. 37095/1436/17.9.2020 απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 

Υγείας «Καθορισμός έννοιας «ευπαθών ομάδων εργαζομένων» του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας έναντι 

των συνεπειών μετάδοσης του COVID-19, καθώς και των απαιτουμένων ιατρικών πιστοποιητικών για την 

εφαρμογή της διάταξης του άρθρου ογδόου της από 22.08.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 

161)» (Β' 4011). 

 

21. Την υπ' αρ. 39363/1537/30-9-2020 «Λεπτομέρειες εφαρμογής και χρόνος ισχύος των περ. β) έως και ε) 

της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), όπως ισχύει, για 

«ευπαθείς ομάδες εργαζομένων» του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας» (Β' 4262), 

 

22. Την υπ' αρ. οικ.3269/168/22.01.2021 εισηγητική έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

 

23. Το γεγονός ότι το ύψος της επιπλέον προκαλούμενης δαπάνης στον κρατικό προϋπολογισμό και τον 

Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων από την παρούσα απόφαση δεν 
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μπορεί να εκτιμηθεί εκ των προτέρων και εξαρτάται από το πλήθος των ατόμων που θα κάνουν χρήση της 

διάταξης,  

 

αποφασίζουμε: 

 

Ο χρόνος ισχύος των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α' 55) όπως ισχύει, που αναφέρεται στο άρθρο 6 της υπ' αρ. 39363/1537/30-9-2020 κοινής 

υπουργικής απόφασης, παρατείνεται έως την 28η Φεβρουαρίου 2021. 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Αθήνα, 05/02/2021 

Οι Υπουργοί 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

Υγείας 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ 

 

 

Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) 5693/200/5.2.2021 (ΦΕΚ Β' 460/06-02-2021) 
Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 3208/108/22-1-2021 απόφασης «Αναστολή συμβάσεων 
εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα 
Ιανουάριο» (Β' 234) 
 
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), η οποία 
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), η οποία 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), η οποία 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). 
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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. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 2). 
16. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805). 
17. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13.9.2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» 
(Β' 3520), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
18. Την υπό στοιχεία οικ. 12997/231/23.3.2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για 
την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 993), όπως ισχύει. 
19. Την υπό στοιχεία οικ. 49989/1266/04-12-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Αναστολή συμβάσεων 
εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Δεκέμβριο» (Β' 
5391), όπως ισχύει. 
20. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.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), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 
Δ1α/Γ.Π.οικ.81699/17.12.2020 (Β' 5579), Δ1α/Γ.Π.οικ.83418/24.12.2020 (Β' 5726) καθώς και 
Δ1α/Γ.Π.οικ.83978/29-12-2020 (Β' 5791) όμοιές της. 
21. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.2/2.1.2021 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 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 
Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β' 1), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 608/5.1.2021 
(Β' 11) όμοιά της. 
22. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.1293/8.1.2021 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 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 
Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.» (Β' 30). 
23. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.3060/15.1.2021 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, 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 
Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β' 89). 
24. Την υπό στοιχεία αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.4992/22.1.2021 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, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη 
Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00» (Β' 186). 
25. Τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.2331/13.1.2021(Β' 54), Δ1α/Γ.Π.οικ.295/4.1.2021 (Β' 8), 2329/ 
13.1.2021   (Β' 55), Δ1α/Γ.Π.οικ.2333/13.1.2021 (Β' 53), Δ1α/Γ.Π.οικ.2004/12.1.2021 (Β' 44), 
Δ1α/Γ.Π.οικ.1653/11.01.2021 (Β' 39), Δ1α/Γ.Π.οικ.84017/29.12.2020 (Β' 5773), Δ1α/Γ.Π.οικ. 610/5.1.2021 
(Β' 10), Δ1α/Γ.Π.οικ.1288/8.1.2021 (Β' 31), Δ1α/Γ.Π.οικ. 84019/29.12.2020 (Β' 5774), 
Δ1α/Γ.Π.οικ.612/5.1.2021 (Β' 10), Δ1α/Γ.Π.οικ.1284/8.1.2021 (Β' 25), Δ1α/Γ.Π.οικ.84251/30.12.2020 (Β' 
5834), Δ1α/Γ.Π.οικ.1286/8.1.2021 (Β' 26), Δ1α/Γ.Π.οικ.84021/29.12.2020 (Β' 5775), 
Δ1α/Γ.Π.οικ.965/7.1.2021(Β' 17), Δ1α/Γ.Π.οικ.967/7.1.2021 (Β' 18), Δ1α/Γ.Π.οικ.615/5.1.2021 (Β' 12), 
Δ1α/Γ.Π.οικ.617/5.1.2021 (Β' 13), Δ1α/Γ.Π.οικ. 84485/31.12.2020 (Β' 5870), Δ1α/Γ.Π.οικ.606/5.1.2021 (Β' 
9), Δ1α/Γ.Π.οικ.3058/15.1.2021 (Β' 88), Δ1α/Γ.Π.οικ.3064/16.1.2021 (Β' 91), Δ1α/Γ.Π.οικ.3062/16.1.2021 
(Β' 90), Δ1α/Γ.Π.οικ.3066/16.1.2021 (Β' 92), Δ1α/Γ.Π.οικ.3074/16.1.2021 (Β' 95), 
Δ1α/Γ.Π.οικ.3078/16.1.2021 (Β' 97), Δ1α/Γ.Π.οικ.3068/16.1.2021 (Β' 94), Δ1α/Γ.Π.οικ.3072/16.1.2021 (Β' 
96), Δ1α/Γ.Π.οικ.3076/16.1.2021 (Β' 98) και Δ1α/Γ.Π.οικ.3070/16.1.2021 (Β' 93) κοινές υπουργικές 
αποφάσεις που αφορούν σε έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας προς αντιμετώπιση της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. 
26. Τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.4996/22-1-2021 (Β' 187), Δ1α/Γ.Π.οικ.4998/22-1-2021 (Β' 187), 
Δ1α/ΓΠ.οικ.4994/22.1.2021 (Β' 188), Δ1α/Γ.Π.οικ.5000/22.1.2021 (Β' 188), Δ1α/Γ.Π.οικ.5002/22-1-2021 (Β' 
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189), Δ1α/Γ.Π.οικ.5004/22-1-2021 (Β' 189) κοινές υπουργικές αποφάσεις που αφορούν σε έκτακτα μέτρα 
προστασίας της δημόσιας υγείας προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε 
συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. 
27. Την υπό στοιχεία οικ. 3208/108/22-01-2021 κοινή υπουργική απόφαση «Αναστολή συμβάσεων 
εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιανουάριο» (Β' 234). 
28. Την υπ' αρ. οικ.3420/176/29-1-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 
29. Την επιτακτική ανάγκη παράτασης των μέτρων στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες 
του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιανουάριο 2021, 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. 
30. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον επιβάρυνση στον κρατικό 
προϋπολογισμό και τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
πέραν αυτής που έχει προβλεφθεί στην υπό στοιχεία οικ. 3208/108/ 22-1-2021 κοινή υπουργική απόφαση,  
 
αποφασίζουμε: 
 
Την τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 3208/108/22-1-2021 κοινής υπουργικής απόφασης, ως εξής: 
I. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' αντικαθίσταται ως εξής: 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β': ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 
(από 18/1/2021 έως 31/1/2021) 
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 πενταφήφιου 
συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαφήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου 
συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων. 
 

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

55.30 Δραστηριότητες επιχειρήσεων διαχείρισης και λειτουργίας κατασκηνωτικών χώρων 

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 καί 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 

77.22 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων 

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 
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ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

79.90.39 
Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας kol αναψυχής και 
Άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α. 

82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 

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 

88.10.11 Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους 

88.10.12 Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων 

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 1), β) τις εγκαταστάσεις που 
διενεργούνται προπονήσεις ομάδων Β' κατηγορίας ποδοσφαίρου (Superleague II), Α' 
κατηγορίας καλαθοσφαίρισης γυναικών, πετοσφαίρισης ανδρών και γυναικών (Volleyleague 
και Volleyleague γυναικών), υδατοσφαίρισης ανδρών και γυναικών και 
χειροσφαίρισης ανδρών και γυναικών, γ) εγκαταστάσεις όπου προπονούνται αθλητές που 
συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες, δ) τους προπονητές που 
παρέχουν υπηρεσίες σε ατομικά αθλήματα (ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ΚΑΔ ΕΙΝΑΙ 
ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΑΠΟ 18/1/2021 ΕΩΣ 25/1/2021). 
•  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' και Β' κατηγορίας 
ποδοσφαίρου (Superleague 1 και Superleague II), Α' κατηγορίας καλαθοσφαίρισης (Basket 
league) και πετοσφαίρισης (Volleyleague), β) τις εγκαταστάσεις που διενεργούνται 
προπονήσεις ομάδων Α' κατηγορίας καλαθοσφαίρισης γυναικών, πετοσφαίρισης 
γυναικών (Volleyleague γυναικών), υδατοσφαίρισης ανδρών και γυναικών και 
χειροσφαίρισης ανδρών και γυναικών, γ) εγκαταστάσεις όπου προπονούνται αθλητές που 
συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες, δ) τους προπονητές που 
παρέχουν υπηρεσίες σε ατομικά αθλήματα (ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ΚΑΔ ΕΙΝΑΙ 
ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΑΠΟ 25/1/2021 ΕΩΣ 31/1/2021) 

http://www.solae.gr/
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ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ 

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 (ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ΚΑΔ 
ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΑΠΟ 18/1/2021 ΕΩΣ 25/1/2021). 
•  Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων, με εξαίρεση τους αθλητικούς ομίλους που συμμετέχουν 
στην Α' και Β' κατηγορία ποδοσφαίρου (Superleague 1 και Superleague II), στην Α' 
κατηγορία καλαθοσφαίρισης (Basket league) και πετοσφαίρισης (Volleyleague) και σε 
Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες (ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ΚΑΔ 
ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΑΠΟ 25/1/2021 ΕΩΣ 31/1/2021) 

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 (ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ΚΑΔ ΙΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΑΠΟ 18/1/2021 ΕΩΣ 25/1/2021). 
• 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' και 
Β' κατηγορία ποδοσφαίρου (Superleague 1 και Superleague II), στην Α' κατηγορία 
καλαθοσφαίρισης (Basket league) και πετοσφαίρισης (Volleyleague) και σε Ολυμπιακούς και 
Παραολυμπιακούς αγώνες (ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ΚΑΔ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΑΠΟ 
25/1/2021 ΕΩΣ 31/1/2021) 

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 

96.04 

Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εξαιρουμένων των υπηρεσιών διαιτολογίας 
(ΚΑΔ 96.04.10.01), των υπηρεσιών διαιτολογικών μονάδων με εξαίρεση την άσκηση (ΚΑΔ 
96.04.10.02), των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (ΚΑΔ 
96.04.10.06), καθώς και της εξ αποστάσεως συμβουλευτικής 

96.09.19.06 Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων 

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) 

 
». 
II. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' τροποποιείται ως προς το χρονικό διάστημα ισχύος του και ισχύει για το χρονικό 
διάστημα από 18/1/2021 έως και 31/1/2021. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 05/02/2021 
Οι Υπουργοί 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  
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Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) οικ.3297/110/22.1.2021 (ΦΕΚ Β 240/25.1.2021) 
Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης 
«Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης 
"ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ"» (Β' 2274), όπως ισχύει. 
 
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” (A' 84) και β) της από 1-5-2020 Π.Ν.Π. "Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και 
οικονομική κανονικότητα” (Α' 90) και άλλες διατάξεις» (Α' 104), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο 
της από 10-8-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A' 157), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 
4722/2020 (Α' 177), το άρθρο 18 του ν. 4722/2020 (Α' 177) και το άρθρο 112 του ν. 4764/2020 (A' 256). 
2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143), όπως ισχύει. 
3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133). 
4. Τα στοιχεία γ' και ε' της παρ. 1 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27 ης 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. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 2). 
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 ισχύει. 
17. Την υπ' αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός του πλαισίου 
εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ"» (Β' 2274), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 54462/1611/31-12-2020 (Β' 5892) όμοιά της. 
18. Την υπ' αρ. 641/43/8-1-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 
19. Την ανάγκη αντιμετώπισης των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα. 
20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται επιπλέον δαπάνη είκοσι 
εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (20.960.000 €) πέραν αυτής που προβλέπεται στις υπ' 
αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 (Β' 2274) και 54462/1611/31-12-2020 (Β' 5892) όμοιές της και θα καλυφθεί 
από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στον ΕΦ 1033-
501-0000000 και ΑΛΕ 2310989899, αποφασίζουμε: 

http://www.solae.gr/
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Την τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του 
πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ"» (Β' 2274), όπως 
ισχύει, ως εξής: 
 
Α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κεφ. Α' τροποποιείται ως εξής: 
«1. Στον Μηχανισμό "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" εντάσσονται αποκλειστικά εργαζόμενοι, που έχουν εξαρτημένη σχέση 
εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά την 10η Αυγούστου 2020, ημερομηνία δημοσίευσης της από 
10/8/2020 Π.Ν.Π. (Α' 157), σε επιχειρήσεις-εργοδότες που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του 
παρόντος κεφαλαίου και κάνουν χρήση του Μηχανισμού.». 
 
Β. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κεφ. Α' προστίθενται εδάφια ως εξής: 
«Ο ονομαστικός μισθός που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της οικονομικής ενίσχυσης 
βραχυχρόνιας εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών του άρθρου 38 
του ν. 4387/2016 (Α' 104). Υπερβάλλοντα ποσά που θα καταβληθούν από την 23η Δεκεμβρίου 2020, 
ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4764/2020 (Α' 256), και εφεξής αναζητούνται με τη διαδικασία του άρθρου 
2 του Κεφ. Β' της παρούσας». 
 
Γ. Το άρθρο 5 του Κεφ. Α' αντικαθίσταται ως εξής: 
Δικαίωμα συμμετοχής στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» έχουν όλες οι επιχειρήσεις της χώρας, συνεχούς ή 
εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), υπό τις εξής προϋποθέσεις: 
α. Επιχειρήσεις-εργοδότες που υποχρεούνται σε υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ πρέπει να 
παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών ΦΠΑ (κωδικός 312 περιοδικής 
δήλωσης ΦΠΑ), σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξής τους στον 
Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και το είδος των φορολογικών βιβλίων, ως εξής: 
 

Μήνας ένταξης στον 
Μηχανισμό 

Κύκλος εργασιών σε σχέση με τον οποίο υπολογίζεται η μείωση κατά 
τουλάχιστον 20% 

Ιούνιος 2020 Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου - Απριλίου 2020 

Ιούλιος 2020 Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου - Απριλίου - Μαΐου 2020 

Αύγουστος - 
Σεπτέμβριος 2020 

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου - Απριλίου - Μαΐου - Ιουνίου 2020 

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 
2020 

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου - Απριλίου - Μαΐου - Ιουνίου -Ιουλίου - 
Αυγούστου 2020 

Ιανουάριος - 
Φεβρουάριος 2021 

Άθροισμα κύκλου εργασιών Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου - Νοεμβρίου -
Δεκεμβρίου 2020 

 
Ο κύκλος εργασιών αναφοράς, για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε περιοδική δήλωση ΦΠΑ, 
ορίζεται ως ακολούθως: 
 
i) Για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία: 
 

Μήνας ένταξης 
στον Μηχανισμό 

Κύκλος εργασιών αναφοράς 

Ιούνιος 2020 

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου - Απριλίου 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος 
εργασιών ενός εκ των δύο (2) μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του 
κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο διά έξι (6). Σε περίπτωση που ο κύκλος 
εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 
2020, πολλαπλασιαζόμενος επί δύο (2). 

Ιούλιος 2020 

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου - Απριλίου - Μαΐου 2019. Σε περίπτωση που ο 
κύκλος εργασιών ενός εκ των τριών (3) μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο 
του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο διά τέσσερα (4). Σε περίπτωση που ο 
κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του 
Φεβρουαρίου 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί τρία (3). 
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Μήνας ένταξης  
στον Μηχανισμό 

Κύκλος εργασιών αναφοράς 

Αύγουστος - Σεπτέμβριος 
2020 

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου - Απριλίου - Μαΐου - Ιουνίου 2019. Σε 
περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των τεσσάρων (4) μηνών δεν είναι 
θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο διά τρία 
(3). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται 
ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020 πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα 
(4). 

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 
2020 

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου -Απριλίου - Μαΐου - Ιουνίου - Ιουλίου - 
Αυγούστου 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των έξι (6) 
μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 
διαιρεμένο διά δύο (2). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν 
είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020 
πολλαπλασιαζόμενος επί έξι (6). 

Ιανουάριος - 
Φεβρουάριος 2021 

Άθροισμα κύκλου εργασιών Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου - Νοεμβρίου -
Δεκεμβρίου 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των 
τεσσάρων (4) μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών 
του Φεβρουαρίου 2020 πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα (4). 

 
ii) Για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία: 
 

Μήνας ένταξης  

στον Μηχανισμό 
Κύκλος εργασιών αναφοράς 

Ιούνιος 2020 

Άθροισμα κύκλου εργασιών πρώτου και δεύτερου τριμήνου 2019, διαιρεμένο 

διά τρία (3). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων 

δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 

διαιρεμένο διά έξι (6). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν 

είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του πρώτου τριμήνου του 2020 

πολλαπλασιαζόμενος επί τα δύο τρίτα (2/3). 

Ιούλιος 2020 

Άθροισμα του κύκλου εργασιών του πρώτου τριμήνου 2019, 

πολλαπλασιαζόμενο επί το ένα τρίτο (1/3) και του δεύτερου τριμήνου του 2019, 

πολλαπλασιαζόμενο επί δύο τρίτα (2/3). Σε περίπτωση που ο κύκλος 

εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο 

του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο διά τέσσερα (4). Σε περίπτωση 

που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος 

εργασιών πρώτου τριμήνου του 2020. 

Αύγουστος - Σεπτέμβριος 

2020 

Άθροισμα του κύκλου εργασιών του πρώτου τριμήνου 2019, 

πολλαπλασιαζόμενο επί το ένα τρίτο (1/3) και του δεύτερου τριμήνου του 2019. 

Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν 

είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο 

διά τρία (3). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι 

θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών πρώτου τριμήνου του 2020, 

πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα τρίτα (4/3). 

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 

2020 

Άθροισμα του κύκλου εργασιών του πρώτου τριμήνου 2019, 

πολλαπλασιαζόμενο επί το ένα τρίτο (1/3) και του δεύτερου τριμήνου του 2019 

και του τρίτου τριμήνου του 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί δύο τρίτα (2/3). 

Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των τριών τριμήνων δεν 

είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο 

διά δύο (2). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι 

θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών πρώτου τριμήνου του 2020, 

πολλαπλασιαζόμενος επί δύο (2). 

http://www.solae.gr/
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Μήνας ένταξης  

στον Μηχανισμό 
Κύκλος εργασιών αναφοράς 

Ιανουάριος - 

Φεβρουάριος 2021 

Άθροισμα του κύκλου εργασιών του τρίτου τριμήνου 2019, 

πολλαπλασιαζόμενο επί το ένα τρίτο (1/3) και του τέταρτου τριμήνου του 2019. 

Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν είναι 

θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών πρώτου τριμήνου του 2020 

πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα τρίτα (4/3). 

 
Ανεξαρτήτως μήνα ένταξης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, 
σε περίπτωση μηδενικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 και τον Φεβρουάριο 2020, και οι επιχειρήσεις 
που τηρούν απλογραφικά βιβλία, σε περίπτωση μηδενικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 και το 
πρώτο τρίμηνο του 2020. 
 
β. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ή απαλλάσσονται από τον 
ΦΠΑ, πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον των ακαθάριστων εσόδων (κωδικός 047 
δήλωσης Ε3), σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξης, ως εξής: 
 

Μήνας ένταξης στον 
Μηχανισμό 

Ακαθάριστα έσοδα σε σχέση με τα οποία υπολογίζεται η μείωση κατά ποσοστό 
τουλάχιστον 20% 

Ιούνιος 2020 Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου - Απριλίου 2020 

Ιούλιος 2020 Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου - Απριλίου - Μαΐου 2020 

Αύγουστος - Σεπτέμβριος 
2020 

Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου - Απριλίου - Μαΐου - Ιουνίου 2020 

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 
2020 

Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου - Απριλίου - Μαΐου - Ιουνίου -Ιουλίου 
- Αυγούστου 2020 

Ιανουάριος - 
Φεβρουάριος 2021 

Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου - Νοεμβρίου -
Δεκεμβρίου 2020 

 
Ο κύκλος εργασιών αναφοράς, για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε περιοδική δήλωση ΦΠΑ, 
ορίζεται ως ακολούθως: 
 

Μήνας ένταξης στον 
Μηχανισμό 

Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς 

Ιούνιος 2020 
Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο διά έξι (6). Σε περίπτωση μη θετικών 
ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής. 

Ιούλιος 2020 
Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο διά τέσσερα (4). Σε περίπτωση μη 
θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής. 

Αύγουστος - 
Σεπτέμβριος 2020 

Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο διά τρία (3). Σε περίπτωση μη 
θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής. 

Οκτώβριος - 
Δεκέμβριος 2020 

Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο διά δύο (2). Σε περίπτωση μη 
θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής. 

Ιανουάριος - 
Φεβρουάριος 2021 

Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο διά τρία (3). Σε περίπτωση μη 
θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής. 

 
Δ. Το άρθρο 6 του Κεφ. Α' αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Ως διάρκεια ισχύος του Μηχανισμού "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" ορίζεται το χρονικό διάστημα από 15/06/2020 έως 
28/2/2021. 
2. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες μπορούν να ενταχθούν στον Μηχανισμό "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" για έναν ή 
περισσότερους μήνες εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ισχύος του Μηχανισμού για μέρος ή το 
σύνολο των εργαζομένων τους. 
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3. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες των κατωτέρω περ. α), β) και γ) έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Μηχανισμό 
για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος, 15/06/2020 έως και 28/2/2021, 
α) επιχειρήσεις-εργοδότες που εντάσσονται στον Μηχανισμό "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" και έχουν Κύριο Κωδικό 
Δραστηριότητας (ΚΑΔ), κατά την 30ή Μαΐου 2020, έναν από τους κάτωθι: 
51.10 "Αεροπορικές μεταφορές επιβατών', 
51.21 "Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων", 
52.23 "Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές" και 
33.16 "Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων', 
β) επιχειρήσεις-εργοδότες που ασκούν δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων 
συμβουλών διαχείρισης (ΚΑΔ 70.22) αποκλειστικά προς εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των 
αεροπορικών μεταφορών, όπως προκύπτει από τον κύριο ΚΑΔ τους (51.10, 51.21 και 51.23), καθώς και 
γ) επιχειρήσεις-εργοδότες που λειτουργούν εντός των αερολιμένων της επικράτειας και μόνο για τους εκεί 
εργαζόμενούς τους. 
Δικαίωμα συμμετοχής από 16/10/2020 έως και 28/2/2021 έχουν οι ανωτέρω επιχειρήσεις, εφόσον είχαν 
δικαίωμα συμμετοχής στον Μηχανισμό "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" οποιαδήποτε στιγμή κατά το προηγούμενο χρονικό 
διάστημα.». 
 
Ε. Η περ. γ. της Α' φάσης της παρ. Α.ΙΙ. του άρθρου 7 του Κεφ. Α' αντικαθίσταται ως εξής: 
«γ. Τους εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης την 10/8/2020, που θα 
ενταχθούν στον Μηχανισμό, τα στοιχεία των οποίων αντλούνται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.», 
 
ΣΤ. Το άρθρο 1 του Κεφ. Β' του αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 1 
1. Για τη διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, 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. Από το 
ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εξάγεται σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων, 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 σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που 
περιλαμβάνει και τον αριθμό των δικαιούχων, το συνολικό ποσό της καταβολής ολογράφως και 
αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Το ποσό της συνολικής δαπάνης εγκρίνεται 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 Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), 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 ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη μεσολάβηση 
της ΔΙΑΣ Α.Ε.» που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με: α) το συνολικό ποσό προς τους δικαιούχους 
και β) με το ποσό που αφορά το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ Α.Ε.), σύμφωνα με 
την υπ' αρ. 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. 
Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής 
χρεώνεται ο λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 προ-κειμένου 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 Α.Ε. 
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5. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του ΕΔ με 
ΙΒΑΝ: GR7101000230000000000200211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ Α.Ε. 
και λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. 
ενημερώνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου 
ενημερωθούν οι δικαιούχοι και να συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή. 
6. Για την πληρωμή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 
4 επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. 
7. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία, πραγματοποιείται με την έκδοση 
συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 
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. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα: 
α) Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έκδοση του συμψηφιστικού 
χρηματικού εντάλματος. 
β) Η συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2. 
γ) Αντίγραφο της εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπεζας της 
Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.». 
 
Η. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ' αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 (Β' 2274) κοινή υπουργική απόφαση, 
όπως ισχύει. 
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 22/01/2021 
Οι Υπουργοί 

Αναπληρωτής Υπουργός 

Οικονομικών Οικονομικών 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

Ανάπτυξης Εργασίας και 

και Επενδύσεων Κοινωνικών Υποθέσεων 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

 

 

Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Απόφαση 53345/Δ1.15956/11-1-2021 
(ΦΕΚ Β' 139/20-01-2021) 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφασης 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 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Την παρ. 6 του άρθρου 67 του ν. 4745/2020 «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών 
υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την 
εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις» (Α' 214). 
 
2. Την παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης 
της ελληνικής οικονομίας» (Α' 212). 
 
3. 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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4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 2). 
 
5. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων» (Α' 123). 
 
6. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.33462/30.5.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Παράταση ισχύος της υπό 
στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.20035/22.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών (Β' 987), έως και τις 
15.6.2020» (Β' 2081). 
 
7. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.20035/22.3.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Επιβολή του μέτρου της 
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, στο σύνολο της 
Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 23.3.2020 ή 26.3.2020, κατά περίπτωση, έως και 30.4.2020» (Β' 
987). 
 
8. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 
98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133). 
 
9. 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/Δ1.4372/12-03-2020 
(Β' 854), 13031/Δ1. 4551/23-03-2020 (Β' 994), 13272/Δ1.4607/30-3-2020 (Β' 1131), 13564/Δ1.4770/30-3-
2020 (Β' 1161), 14638/Δ1.4991/9-4-2020 (Β' 1424), 17239/Δ1.5936/4-5-2020 (Β' 1695), 
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 49091/Δ1.14744/04.12.2020 (Β' 5474) όμοιες και ισχύει. 
 
10. Τη θέσπιση μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η 
λειτουργία έχει προσωρινά απαγορευθεί λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-
19, 
 
11. Τα έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 
 
12. 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, 
 
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού,  
 
αποφασίζουμε: 
 
Άρθρο πρώτο 
 
Τροποποιείται η υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 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: 
 
Στο Άρθρο 14 «Μεταβατικές διατάξεις - Εξαιρέσεις» προστίθεται παράγραφος 19 ως εξής: 
 
«14.19 Σε εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 67 του ν. 4745/2020 (Α' 214) και προκειμένου να καταβληθεί 
σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στον ξενοδοχειακό κλάδο δωδεκάμηνης-
συνεχούς λειτουργίας, για κάθε εργαζόμενό τους με σύμβαση αορίστου χρόνου, η οποία είχε τεθεί σε 
αναστολή εντός του έτους 2020, η προβλεπόμενη στην παρ. 2 του ιδίου ανωτέρω άρθρου, αποζημίωση 
αποδοχών αδείας για κάθε μήνα αναστολής της σύμβασης εργασίας του, οι ανωτέρω επιχειρήσεις-
εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλλουν έως 31/1/2021 το έντυπο «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ, ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗΣ-
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΧΕ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2020 (ΑΡΘΡΟ 67 
ν. 4745/2020, Α' 214)», δηλώνοντας: 
 
α) ότι ανήκουν στον ΚΑΔ 5510, 
 
β) αν η επιχείρηση τους έκλεισε εντός του Μαρτίου 2020 με κρατική εντολή και αν επαναλειτούργησε εντός 
του Ιουνίου 2020, 
 
γ) αν η επιχείρηση τους συνέχισε τη λειτουργία της, καθώς αυτή κρίθηκε αναγκαία για ειδικούς επιτακτικούς 
λόγους και κατ' εξαίρεση επετράπη, 
 
δ) αν έκαναν χρήση της δυνατότητας που παρέχεται από το άρθρο 69 του ν. 4756/2020 (Α' 235) περί 
μεταφοράς του συνόλου ή του υπολοίπου των δικαιούμενων ημερών της ετήσιας κανονικής άδειας του 
έτους 2020, έως και την 30ή Ιουνίου 2021, εργαζομένου τους με σύμβαση εργασίας (αορίστου χρόνου), η 
οποία είχε τεθεί σε αναστολή από τον Μάρτιο του 2020 και συνέχιζε να τελεί σε αναστολή αδιαλείπτως ή 
κατά διαστήματα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, 
 
ε) ότι απέδωσαν στους εργαζομένους τους για τους οποίους δεν έκαναν χρήση της δυνατότητας που 
παρέχεται από το άρθρο 69 του ν. 4756/2020 (Α' 235), τις αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας, επί του 
ονομαστικού τους μισθού για το έτος 2020, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 
 
στ) τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού (IBAN).». 
 
Άρθρο δεύτερο 
 
Το παράρτημα της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφασης 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, συμπληρώνεται ως εξής: 
 
Προστίθεται Έντυπο «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ, ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗΣ-ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΧΕ ΤΕΘΕΙ ΣΕ 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2020 (ΑΡΘΡΟ 67 ν. 4745/2020, Α' 214)», ως εξής: 
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Άρθρο τρίτο 
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» 
(Β'3520), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 11/01/2021 
Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 
 

 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Εγκύκλιος οικ. 3541/80/26.1.2021 
Διευκρινίσεις επί των παρ. 1 και 6 του άρθρου 1 του Κεφ. Α και επί των παρ. 1 και 2 του 
άρθρου 2 του Κεφ. Β της αριθμ. 49989/1266/04.12.2020 KYA: «Αναστολή συμβάσεων 
εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα 
Δεκέμβριο» (Β 5391), όπως ισχύει. 
 

Αθήνα, 26/01/2021 
 
Κατόπιν πολλών ερωτημάτων που έχει δεχτεί η υπηρεσία μας αναφορικά με την απαγόρευση καταγγελιών 
και τη ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας, όπως προβλέπονται στις διατάξεις της ανωτέρω ΚΥΑ, και 
προκειμένου να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων, σας γνωρίζουμε τα εξής: 
 
1. Α) Αναφορικά με τις επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία 
με εντολή δημόσιας αρχής για τον μήνα Δεκέμβριο 2020, οι παρ. 1 και 6 του άρθρου 1 του Κεφ. Α της 
αριθμ. 49989/1266/4.12.2020 KYA (Β 5391), όπως ισχύει, προβλέπουν τα εξής: 
 
«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.... 
 
«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». 
 
Β) Αναφορικά με τις επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται για τον μήνα Δεκέμβριο 
2020, οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του Κεφ. Β της ανωτέρω ΚΥΑ προβλέπουν τα εξής: 
 
«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 
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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.» 
 
2. Σε σχέση με τα ανωτέρω διευκρινίζονται τα εξής: 
 
Ι. Σε ό,τι αφορά στις δραστηριότητες για τις οποίες υπάρχει απαγόρευση λειτουργίας με εντολή δημόσιας 
αρχής για τον μήνα Δεκέμβριο 2020, οι επιχειρήσεις- εργοδότες απαγορεύεται να προβούν σε μειώσεις 
προσωπικού με καταγγελία σύμβασης εργασίας, για όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις των εργαζομένων 
τους τελούν υποχρεωτικά σε αναστολή, και σε περίπτωση πραγματοποίησης καταγγελίας αυτή είναι άκυρη.  
 
II. α. Αναφορικά με τις με τις επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται, βάσει ΚΑΔ που 
ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για τον μήνα Δεκέμβριο 2020, η αληθής έννοια της διάταξης της 
παρ. 1 του άρθρου 2 του Κεφ. Β της αριθμ. 49989/1266/4.12.2020 KYA είναι ότι οι επιχειρήσεις - εργοδότες 
της παρ. 1 του άρθρου 1 για όσο χρονικό διάστημα κάνουν χρήση του μέτρου των αναστολών των 
συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους εντός του μηνός Δεκεμβρίου απαγορεύεται να προβούν σε 
μειώσεις προσωπικού με καταγγελία σύμβασης εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή 
είναι άκυρη. 
 
β. Σε περίπτωση που οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τίθενται σε αναστολή σε διαφορετικής 
διάρκειας χρονικά διαστήματα, ως ισόχρονο διάστημα νοείται το συνολικό χρονικό διάστημα που οι 
επιχειρήσεις -εργοδότες έκαναν χρήση του μέτρου της αναστολής εντός του μηνός Δεκεμβρίου, ήτοι το 
χρονικό διάστημα από την ημερομηνία που έθεσαν σε αναστολή τη σύμβαση εργασίας του πρώτου 
εργαζόμενου/ων εντός του μηνός Δεκεμβρίου έως και την ημερομηνία λήξης της τελευταίας αναστολής 
σύμβασης εργασίας εργαζόμενου/ων της επιχείρησης εντός του ίδιου μήνα. 
 
Για παράδειγμα, επιχείρηση που έθεσε σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας κάποιων εργαζομένων της 
από 4/12/2020 έως 15/12/2020 και τις συμβάσεις εργασίας των ίδιων ή διαφορετικών εργαζομένων από 
21/12/2020 έως 28/12/2020, υποχρεούται μετά τις 28/12/2020 να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό θέσεων 
εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών, εφόσον η 
επιχείρηση-εργοδότης δεν κάνει χρήση του μέτρου των αναστολών για τον μήνα Ιανουάριο.  
 
Ευνόητο είναι ότι, εάν μια επιχείρηση έθεσε σε αναστολή σύμβαση ή συμβάσεις εργασίας ενός ή 
περισσότερων εργαζομένων από 1/12/2020 έως 31/12/2020, υποχρεούται μετά την 31/12/2020 να 
διατηρήσει τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας για τριάντα μία (31) 
ημέρες, εφόσον η επιχείρηση-εργοδότης δεν κάνει χρήση του μέτρου των αναστολών για τον μήνα 
Ιανουάριο. 
 
γ. Τέλος, ως ίδιος αριθμός θέσεων εργασίας νοείται ο αριθμός των εργαζομένων που έχει η επιχείρηση 
κατά τη λήξη του μέτρου των αναστολών των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων της εντός του μηνός 
Δεκεμβρίου, συμπεριλαμβανομένου και του αριθμού τυχόν προσλήψεων που έγιναν εντός του χρονικού 
διαστήματος χρήσης του μέτρου από την επιχείρηση κατά τον μήνα Δεκέμβριο. 
 
δ. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω εκτεθέντα τελούν υπό την επιφύλαξη διατάξεων αρμοδιότητας άλλων 
Υπουργείων που αφορούν διευκολύνσεις επιχειρήσεων, όπως λ.χ. η χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή 
επιστρεπτέας προκαταβολής. 
 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ 

http://www.solae.gr/
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Η. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Σ.Λ.Ο.Τ. 

 

Σ.ΛΟ.Τ 2593/2020 
Απεικόνιση μέσου όρου προσωπικού και αναστολή συμβάσεων εργασίας 
 

Αθήνα, 10/11/2020 
 
Ερώτηση: 
 
Το ερώτημα που θέλω να σας θέσω έχει να κάνει με τον υπολογισμό του μέσου όρου προσωπικού και την 
απεικόνιση αυτού στις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων, που κάνουν χρήση των μέτρων του 
Κορωνοϊού (αναστολή συμβάσεων εργασίας και Συνεργασία). 
 
Η  ΠΟΛ.1003/2014 αναφέρει ότι δεν προσμετρώνται στον μέσο όρο προσωπικού οι εργαζόμενοι που έχουν 
λάβει γονική άδεια (πχ άδεια εγκυμοσύνης ή λοχείας). Επίσης, στην περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος 
απασχολείται με μερική απασχόληση, προσμετράται στον μέσο όρο προσωπικού κατά αναλογία του 
πραγματικού χρόνου απασχόλησής του προς το ωράριο απασχόλησης των εργαζόμενων πλήρους 
απασχόλησης. 
 
Θα εκδώσετε κάποια γνωμοδότηση για τον ενιαίο υπολογισμό του μέσου όρου απασχόλησης προσωπικού, 
στην περίπτωση που γίνεται εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων; 
 
Απάντηση: 
 
Η σχετική διάταξη του ν. 4308/2014, άρθρο 2 [«Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων»], δεν παρέχει 
πληροφόρηση, αναφορικά με το θέμα του «μέσου όρου των απασχολουμένων κατά την διάρκεια της 
περιόδου», ως του τρίτου κριτηρίου ένταξης μίας οντότητας σε κατηγορία μεγέθους, σε περιπτώσεις 
αναστολής συμβάσεων εργασίας. Ομοίως, και η ΠΟΛ.1003/2014 (παρ. 2.4 και 2.5), η οποία ενσωματώθηκε 
στην Λογιστική Οδηγία της Ε.Λ.Τ.Ε. για την εφαρμογή του ν. 4308/2014, δεν διευκρινίζει το θέμα της 
προσμέτρησης ή μη, κατά την διαμόρφωση του ως άνω κριτηρίου, των χρονικών διαστημάτων 
περιπτώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων. 
 
Ο μέσος όρος των απασχολουμένων, για τις ανάγκες προσδιορισμού του τρίτου κριτηρίου, «υπολογίζεται 
στην βάση πλήρους απασχόλησης σε ημερήσια και ετήσια εργασία, για όλους τους εργαζόμενους που 
έχουν ή τεκμαίρεται ότι έχουν, εργασία έμμισθης απασχόλησης» (παρ. 2.4, ΠΟΛ.1003/2014). Ωστόσο, στην 
ίδια αυτή παράγραφο σημειώνεται, περιοριστικά και όχι ενδεικτικά, ότι: «δεν λαμβάνονται υπόψη 
εκπαιδευόμενοι και σπουδαστές που απασχολούνται με συμβάσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και 
εργαζόμενοι που έχουν λάβει γονική άδεια». 
 
Σύμφωνα με το άρθρο δέκατο τρίτο [«Μηχανισμός στήριξης των εργαζομένων»] της Π.Ν.Π. της 14/3/2020, 
η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020: «Θεσπίζεται ειδικός μηχανισμός στήριξης των εργαζομένων με 
σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις - εργοδότες, των οποίων η λειτουργία έχει προσωρινά 
απαγορευθεί λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού covid-19, συμπεριλαμβανομένων 
μέτρων οικονομικής στήριξης, αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ασφαλιστικής κάλυψης, έκτακτων επιδομάτων 
και επιταγών κατάρτισης. (παρ. 1). Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε 
επιχειρήσεις - εργοδότες της παραγράφου 1, υποβάλλουν ατομικά υπεύθυνη δήλωση σε ηλεκτρονική 
πλατφόρμα, που τηρείται για τον σκοπό αυτό στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Οι 
εργαζόμενοι δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία, τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού 
λογαριασμού (ΙΒΑΝ), καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης στην οποία εργάζονται, προκειμένου να 
συμπεριληφθούν στον ειδικό μηχανισμό στήριξης της παραγράφου 1 (παρ. 3). Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται το είδος, το ύψος και η 
διαδικασία υλοποίησης των μέτρων του ειδικού μηχανισμού στήριξης της παρ. 1 (παρ. 5).». 
 
Βάσει διατάξεων του Α.Κ. (άρθρα 656, 657, 658), αλλά και της ισχύουσας δικαστηριακής νομολογίας, ως 
αναστολή εργασίας λογίζεται η περίπτωση, κατά την οποία διακόπτεται μεν η εκτέλεση της εργασίας, χωρίς 
όμως να επέρχεται και διακοπή της σύμβασης εργασίας. Η διάταξη της Π.Ν.Π., ως άνω, δια της οποίας 
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προβλέπεται ο μηχανισμός στήριξης των εργαζομένων, ορίζει την αναστολή συμβάσεων εργασίας, με 
κρατική εντολή για ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων ή με επιλογή του εργοδότη για συγκεκριμένες 
κατηγορίες πληττόμενων Κ.Α.Δ., οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας. Το κράτος αναλαμβάνει την 
επιδότηση των εργαζομένων για το διάστημα της αναστολής και την ασφαλιστική τους κάλυψη (επί των 
ονομαστικών αποδοχών), θεωρεί δε άκυρες τις τυχόν καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας, από πλευράς 
εργοδότη (Κ.Υ.Α. Υπουργού Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων: 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 και Απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: 
17788//346/8-5-2020). Συνεπώς, κατά την διάρκεια της περιόδου αναστολής, δεν παρέχεται εργασία από 
τον εργαζόμενο, ούτε οφείλεται μισθός από τον εργοδότη (άρθρο 656 Α.Κ.), αλλά υφίσταται προσωρινή 
διακοπή της σύμβασης εργασίας. Η εργασιακή σχέση δεν έχει λήξει, εκ του λόγου της αναστολής, ούτε 
ασφαλώς έχει λυθεί η σύμβαση εργασίας, ενώ θεωρείται άκυρη η τυχόν καταγγελία της. 
 
Σημειώνεται, ότι γεγονός ανωτέρας βίας αποτελεί η απομάκρυνση του εργαζόμενου από την εργασία του, 
κατόπιν επιταγής του νόμου ή εντολής δημόσιας αρχής (άρθρο 380 ΑΚ και Έγγραφο του Υπουργείου 
Εργασίας 2014/7-1-2002). 
 
Από τα ως άνω εκτεθέντα προκύπτει, ότι εφόσον δεν έχει λυθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή λόγο η 
εργασιακή σχέση, αντιθέτως δε, ενδεχόμενη λύση της είναι άκυρη, η δε διακοπή της εργασίας, λόγω 
αναστολής, θεμελιώνεται βάσει νόμιμων και τυπικών διαδικασιών, ο απασχολούμενος εξακολουθεί να 
προσμετρείται στην δύναμη του εργατικού δυναμικού της οικονομικής οντότητας, άρα και να 
περιλαμβάνεται στον προσδιορισμό του τρίτου κριτηρίου, ως προς την ένταξή της σε κατηγορία 
μεγέθους. 
 
Αναφορικά με τον Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (άρθρο 31 του ν. 4690/2020), 
προβλέπονται τα εξής: 
 
(α) Οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα δύνανται να προβαίνουν σε μείωση του χρόνου 
εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50% είτε για μέρος, είτε για το σύνολο των εργαζομένων τους, ανάλογα με 
τις λειτουργικές τους ανάγκες. 
 
(β) Η ως άνω μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας δεν επιφέρει μετατροπή της σύμβασης 
εργασίας των εργαζομένων. 
 
(γ) Ο μηχανισμός αυτός εφαρμόζεται αποκλειστικά σε εργαζομένους με εξαρτημένη σύμβαση εργασίας, 
πλήρους απασχόλησης. 
 
(δ) Στους εργαζομένους αυτούς, καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας που ανέρχεται 
σε ποσοστό 60% επί των καθαρών αποδοχών τους, οι οποίες αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο δεν 
εργάζονται. 
 
(ε) Κατά ρητή διατύπωση στον νόμο, οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που επιλέγουν την ένταξή τους στον 
μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», έχουν την υποχρέωση κάλυψης του συνόλου των ασφαλιστικών 
εισφορών, οι οποίες υπολογίζονται επί του αρχικού ονομαστικού μισθού των εργαζομένων που εμπίπτουν 
στον μηχανισμό και για το χρονικό διάστημα που ορίζεται για κάθε έναν από αυτούς. Τα οριζόμενα στην 
περίπτωση αυτή ισχύουν και για το επίδομα αδείας, καθώς και για το επίδομα (δώρο) Χριστουγέννων έτους 
2020. 
 
Συνεπώς και στην περίπτωση του Μηχανισμού ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», ο απασχολούμενος 
εξακολουθεί να προσμετρείται κανονικά στην δύναμη του εργατικού δυναμικού της οικονομικής οντότητας, 
άρα και να περιλαμβάνεται στον προσδιορισμό του τρίτου κριτηρίου, ως προς την ένταξη σε κατηγορία 
μεγέθους, αφού έχουμε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, η οποία δεν διακόπτεται 
[μολονότι μειώνεται το ωράριο εργασίας], έχει προσωρινό χαρακτήρα, επιδοτείται ο εργαζόμενος από το 
κράτος για τον χρόνο που δεν εργάζεται, ενώ καταβάλλεται το σύνολο των ασφαλιστικών του εισφορών, σε 
κάθε περίπτωση. 
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Τέλος, σημειώνεται ότι για τις περιπτώσεις συμβάσεων μερικής απασχόλησης, αναφορικά με τον 
υπολογισμό του μέσου όρου προσωπικού (3ο κριτήριο), έχουν εκδοθεί και αναρτηθεί στον διαδικτυακό 
τόπο της Ε.Λ.Τ.Ε., οι Γνωμοδοτήσεις Σ.Λ.Ο.Τ. με Α.Π. 2971/8-1-2019 και Α.Π. 186/26-2-2019. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ 
 

 

ΣΛΟΤ 1430/2020 
Σημαντικό μέγεθος για αναλώσιμα υλικά 
 

Αθήνα, 04/08/2020 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 
 
Στο νόμο των Ε.Λ.Π. άρθρο 4 παράγραφος 4δ αναφέρει: 
δ) Αναλώσιμα υλικά αγαθά που δεν είναι σημαντικά μπορούν να μην απογράφονται. 
Θα ήθελα να μου δώσετε ένα παράδειγμα για τη σημαντικότητα των αποθεμάτων αναλωσίμων υλικών. 
Τα δεδομένα είναι τα εξής: 
Επιχείρηση με αντικείμενο τεχνικά έργα (χωματουργικές εργασίες), κύκλο εργασιών € 1.364.000, έξοδα και 
αναλώσιμα υλικά χρήσεως € 710.000 και αποθέματα αναλωσίμων υλικών τέλους χρήσης (πετρέλαιο 
κίνησης, λιπαντικά κ.λπ.) € 15.900. 
Τα αποθέματα αυτά θεωρούνται σημαντικά και πρέπει να απογραφούν; 
Ποιο είναι το ύψος των αποθεμάτων που θεωρείται σημαντικό; 
Με ποια κριτήρια καθορίζεται η σημαντικότητα των αποθεμάτων (κύκλος εργασιών, ύψος εξόδων); 
Πιστεύω ότι η απάντηση είναι ίδια ανεξάρτητα κατηγορίας βιβλίων που τηρεί η επιχείρηση. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Τα Ε.Λ.Π. παραθέτουν τον ακόλουθο ορισμό, σχετικά με την έννοια του σημαντικού μεγέθους: 
«Σημαντικό μέγεθος (material): Παραλείψεις ή σφάλματα σε κονδύλια είναι σημαντικά εάν θα μπορούσαν 
ατομικά ή αθροιστικά, να επηρεάσουν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών που λαμβάνονται βάσει των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Το σημαντικό μέγεθος εξαρτάται από το μέγεθος και τη φύση της 
παράλειψης ή του σφάλματος, κρινόμενο υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις. Το μέγεθος ή η φύση του 
κονδυλίου, ή ένας συνδυασμός και των δύο, θα μπορούσε να είναι καθοριστικός παράγων.». 
 
Περαιτέρω για τα αναλώσιμα στην παράγραφο 8 του άρθρου 20 του ν.4308/2014, αναφέρεται ότι: «Οι 
αγορές αναλώσιμων υλικών που δεν είναι σημαντικές για το μέγεθος της οντότητας μπορούν να 
αντιμετωπίζονται ως έξοδα της περιόδου». 
 
Το Δ.Λ.Π. 1 «παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων», στους ορισμούς της παραγράφου 7, παραθέτει 
τα ακόλουθα, σχετικά με την έννοια της σημαντικότητας:  
«Σημαντικότητα: 
Οι πληροφορίες είναι σημαντικές όταν η παράλειψη, η ανακριβής αναφορά ή η συγκάλυψή τους θα 
μπορούσε να αναμένεται ευλόγως ότι θα επηρεάσει τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι κύριοι χρήστες των 
οικονομικών καταστάσεων γενικής χρήσης βάσει των εν λόγω οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες 
παρέχουν χρηματοοικονομικές πληροφορίες για συγκεκριμένη αναφέρουσα οικονομική οντότητα. 
Η σημαντικότητα εξαρτάται από τη φύση ή το μέγεθος των πληροφοριών ή και από τα δύο. Η οικονομική 
οντότητα αξιολογεί αν οι πληροφορίες, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες, είναι 
σημαντικές στο πλαίσιο των οικονομικών της καταστάσεων συνολικά. 
Οι πληροφορίες συγκαλύπτονται όταν γνωστοποιούνται κατά τρόπο που θα μπορούσε να έχει για τους 
κύριους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων αποτέλεσμα παρόμοιο με την παράλειψη ή την ανακριβή 
αναφορά των εν λόγω πληροφοριών. 
Ακολουθούν παραδείγματα περιστάσεων που ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη συγκάλυψη 
σημαντικών πληροφοριών: 
α) οι πληροφορίες σχετικά με ένα σημαντικό στοιχείο, μια σημαντική συναλλαγή ή άλλο σημαντικό γεγονός 
γνωστοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι αόριστη ή 
ασαφής, 
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β) οι πληροφορίες σχετικά με ένα σημαντικό στοιχείο, μια σημαντική συναλλαγή ή άλλο σημαντικό γεγονός 
είναι διάσπαρτες στις οικονομικές καταστάσεις, 
γ) ανόμοια στοιχεία, ανόμοιες συναλλαγές ή άλλα ανόμοια γεγονότα έχουν συναθροιστεί ως μη όφειλαν, 
δ) όμοια στοιχεία, όμοιες συναλλαγές ή άλλα όμοια γεγονότα έχουν διαχωριστεί ως μη όφειλαν και 
ε) η κατανοησιμότητα των οικονομικών καταστάσεων μειώνεται λόγω της απόκρυψης σημαντικών 
πληροφοριών από μη σημαντικές πληροφορίες, σε βαθμό που ένας κύριος χρήστης δεν είναι σε θέση να 
προσδιορίσει ποιες πληροφορίες είναι σημαντικές. 
Για να αξιολογείται αν θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι οι πληροφορίες θα επηρεάσουν τις 
αποφάσεις που λαμβάνονται από τους κύριους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων γενικής χρήσης 
μιας συγκεκριμένης αναφέρουσας οικονομικής οντότητας, η οικονομική οντότητα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη τα χαρακτηριστικά των εν λόγω χρηστών, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη και τις περιστάσεις της 
ίδιας της οικονομικής οντότητας. 
Πολλοί υφιστάμενοι και δυνητικοί επενδυτές, δανειοδότες και άλλοι πιστωτές δεν μπορούν να απαιτούν από 
τις αναφέρουσες οικονομικές οντότητες να παρέχουν πληροφορίες απευθείας σε αυτούς και είναι 
υποχρεωμένοι να βασίζονται στις οικονομικές καταστάσεις γενικής χρήσης για πολλές από τις 
χρηματοοικονομικές πληροφορίες που χρειάζονται. Κατά συνέπεια, αυτοί είναι οι κύριοι χρήστες στους 
οποίους απευθύνονται οι οικονομικές καταστάσεις γενικής χρήσης. Οι οικονομικές καταστάσεις 
καταρτίζονται για τους χρήστες που διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις των επιχειρηματικών και 
οικονομικών δραστηριοτήτων και οι οποίοι εξετάζουν και αναλύουν τις πληροφορίες επιμελώς. Μερικές 
φορές, ακόμη και οι καλά ενημερωμένοι και επιμελείς χρήστες ενδέχεται να χρειαστεί να ζητήσουν τη 
βοήθεια συμβούλου για να κατανοήσουν πληροφορίες που αφορούν πολύπλοκα οικονομικά φαινόμενα». 
 
Παρατηρούμε ότι, τόσο τα Ε.Λ.Π., όσο και το ΔΛΠ 1 αντιμετωπίζουν το ουσιώδες μέγεθος από την οπτική 
των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων. Θέτουν μόνο αρχές και δεν παρέχουν περαιτέρω οδηγίες για 
τον προσδιορισμό του, αφήνοντας τη σχετική κρίση στη διοίκηση της οικονομικής οντότητας. 
 
Συνήθως, στην πράξη το κρινόμενο ποσό συγκρίνεται ως ποσοστό πάνω σε βασικά μεγέθη των 
οικονομικών καταστάσεων, όπως τα κέρδη προ φόρων, ο κύκλος εργασιών, το σύνολο των εξόδων, το 
σύνολο του ενεργητικού, το σύνολο της καθαρής θέσης κ.λπ. 
 
Το απόθεμα αναλώσιμων υλικών € 15.900, με βάση τα μεγέθη που μας γνωστοποιείτε, αντιπροσωπεύει 
ποσοστό (15.900/1.364.000=) 1,17% επί του κύκλου εργασιών και ποσοστό (15.900/710.000=) 2,24% επί 
των εξόδων. Κατά την γνώμη μας, με βάση τα στοιχεία που μας παραθέσατε, το ποσό των αποθεμάτων 
αναλώσιμων υλικών φαίνεται να μην είναι σημαντικό. 
 
Δεν γνωρίζουμε αν τα ως άνω προτεινόμενα είναι αποδεκτά από το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο είναι 
το μόνο αρμόδιο να απαντήσει για τις φορολογικές πτυχές του ερωτήματος. 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ 

 

 

ΣΛΟΤ 1742/2020 
Αποσβέσεις παγίων (κτηρίου εκτός εκμεταλλεύσεως) 
 

Αθήνα, 01/09/2020 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 
 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ήμαστε μια εταιρεία εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων 
μισθωμένων ακίνητων. 
 
Υπάρχει ένα ακίνητο 6.000,00 τμ οριζόντια ιδιοκτησία το οποίο έχει τέσσερα μαγαζιά που νοικιάζει. Το ένα 
μαγαζί 500,00 τμ έμεινε ξενοίκιαστο για τρία χρόνια. 
 
Και μετά το νοικιάσαμε. Όλο το χρονικό διάστημα ψάχναμε να βρούμε μισθωτή αλλά ήταν δύσκολο λόγω 
της κατάστασης που επικρατούσε στην χώρα μας. 
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Κατά την διάρκεια που ήταν ξενοίκιαστο το μαγαζί εμείς τρέχαμε αποσβέσεις. Από φορολογικής πλευράς 
είναι σωστό; 
 
Υπάρχει η ΑΠ 1552 ΕΞ 21.7.2016 που έχετε εκδώσει που αναφέρεται στο συγκεκριμένο ερώτημα. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα να διατυπώνει γνώμη για τις φορολογικές πτυχές των ερωτημάτων. 
 
Το ερώτημά σας αναφέρεται σε ακίνητα, τα οποία πρέπει να ταξινομούνται στην κατηγορία των 
επενδυτικών ακινήτων. 
«Επενδυτικά ακίνητα: Ακίνητα (γη ή κτήριο ή τμήμα ενός κτηρίου, ή και τα δύο) που είναι ιδιόκτητα ή 
κατέχονται με χρηματοδοτική μίσθωση και προορίζονται είτε για εκμίσθωση, είτε για αποκόμιση οφέλους 
από αύξηση της αξίας τους, είτε και για τα δύο, αλλά όχι για ιδιοχρησιμοποίηση ή πώληση αυτών στα 
πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας». 
Τα επενδυτικά ακίνητα είναι δυνατόν να παρακολουθούνται λογιστικά: 
(α) Είτε στο αποσβέσιμο κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον μεταγενέστερο κόστος, μείον σωρευμένες 
αποσβέσεις και σωρευμένες ζημίες απομείωσης), όπως και τα ιδιοχρησιμοποιούμενα.  
(β) Είτε στην εύλογη αξία.  
Στην περίπτωση που τα επενδυτικά ακίνητα αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος, η απόσβεση αρχίζει 
όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιμο για τη χρήση, για την οποία προορίζεται και υπολογίζεται με βάση 
την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή του. 
 
Η απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου παύει να διενεργείται κατά την ημερομηνία κατά την οποία το 
περιουσιακό στοιχείο παύει να καταχωρίζεται. Συνεπώς, η απόσβεση εξακολουθεί να διενεργείται και στην 
περίπτωση που το περιουσιακό στοιχείο τίθεται σε αδράνεια ή όταν αποσύρεται από την ενεργό χρήση, 
εκτός αν αυτό έχει αποσβεστεί πλήρως.  
 
Στην περίπτωση που τα επενδυτικά ακίνητα αποτιμούνται στην εύλογη αξία δεν διενεργούνται αποσβέσεις 
και οι διαφορές αποτιμήσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ως ζημιές ή κέρδη. 
 
Τέλος, η τυχόν διαφοροποίηση με τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις, θα αντιμετωπίζεται ως 
διαφορά λογιστικής με φορολογική βάση (παρ. 5, άρθρο 3 ν. 4308/2014). 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ 

 

 

ΣΛΟΤ 1889/2020 
Χρηματοοικονομική Παρουσίαση Κεφαλαίων Αυτοτελούς Διαχείρισης 
 

Αθήνα, 15/09/2020 
 
ΕΡΩΤΗΜΑ 
 
Σύμφωνα με τον Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών, "περιουσία, η οποία καταλείπεται σε υφιστάμενα νομικά 
πρόσωπα, με επιδιωκόμενο σκοπό που προσδιορίζεται επαρκώς και είναι διαφορετικός από αυτόν που 
επιδιώκει το υφιστάμενο νομικό πρόσωπο, χωρίς να καθορίζεται ιδιαίτερος τρόπος διοίκησης, αποτελεί 
ομάδα περιουσίας διακεκριμένη από την περιουσία του νομικού προσώπου ως κεφάλαιο αυτοτελούς 
διαχείρισης.  
Για κάθε κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης υποβάλλεται ιδιαίτερος προϋπολογισμός, απολογισμός και 
ισολογισμός". 
 
Δεδομένου ότι τα κεφάλαια αυτοτελούς διαχείρισης στερούνται αυτοτελούς νομικής προσωπικότητας, 
παρακαλούμε να μας γνωρίσετε με ποιον τρόπο πρέπει να απεικονίζονται (μετά την σύνταξη του ιδιαίτερου 
ισολογισμού τους) στον ισολογισμό του υφιστάμενου νομικού προσώπου και ιδίως στην καθαρή του θέση. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 
Όπως μας αναφέρετε στο ερώτημά σας, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 2 του ν.4182/2013: «Κεφάλαιο 
Αυτοτελούς Διαχείρισης (Κ.Α.Δ.) είναι η κοινωφελής περιουσία που καταλείπεται σε υφιστάμενα ιδρύματα, 
σωματεία, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά νομικά πρόσωπα, με επιδιωκόμενο σκοπό που 
προσδιορίζεται επαρκώς και είναι διαφορετικός από αυτόν που επιδιώκει το υφιστάμενο νομικό πρόσωπο, 
χωρίς να καθορίζεται ιδιαίτερος τρόπος διοίκησης και αποτελεί ομάδα περιουσίας διακεκριμένη από την 
περιουσία του νομικού προσώπου)». Η ανωτέρω ομάδα περιουσίας δεν έχει νομική προσωπικότητα, 
ανήκει κατά κυριότητα στο λήπτη αυτής, την διοικεί το βεβαρημένο νομικό πρόσωπο και διακρίνεται από τη 
λοιπή περιουσία του. 
 
Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς δεν παρέχουν 
καθοδήγηση σε σχέση με την λογιστική αντιμετώπιση συναλλαγών που σχετίζονται με εισφορές 
περιουσιακών στοιχείων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν έχουν σχέση με την οντότητα (άλλους 
εκτός από ιδιοκτήτες, πελάτες, προμηθευτές και το κράτος). Στην περίπτωση αυτή, κατά τη γνώμη μας, 
δύναται να ληφθεί ερμηνευτική καθοδήγηση από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα. 
Συγκεκριμένα, στις παραγράφους 95, 96 και 97 του Δ.Λ.Π.Δ.Τ. 23 «Έσοδα από μη ανταλλακτικές 
συναλλαγές» αναφέρονται μεταξύ άλλων τα κάτωθι: 
 
Οι δωρεές σε είδος αρχικά καταχωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία και έσοδα όταν είναι πιθανό ότι θα 
εισρεύσουν μελλοντικά οικονομικές ωφέλειες και η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων μπορεί να 
επιμετρηθεί αξιόπιστα. Εάν υπάρχουν περιορισμοί που τίθενται από τον δωρητή, καταχωρίζεται 
υποχρέωση, η οποία μειώνεται, καθώς οι όροι εκπληρώνονται και πραγματοποιείται το κόστος 
εκπληρώσεως, οπότε κατ’ αναλογία, μέρος της υποχρεώσεως θα μεταφέρεται στα έσοδα. Με την πλήρη 
εκπλήρωση των όρων η υποχρέωση θα πρέπει να έχει μεταφερθεί στο σύνολό της στα έσοδα. Επιπλέον, 
κατά την αρχική καταχώριση οι δωρεές σε είδος πρέπει να αποτιμούνται στην εύλογη αξία. 
 
Σε κάθε περίπτωση, κατά την αρχική καταχώριση της ομάδας περιουσιακών στοιχείων δεν πρέπει να 
επηρεαστεί η καθαρή θέση του υφιστάμενου νομικού προσώπου καθώς τα κληροδοτήματα δεν αποτελούν 
συναλλαγές με τους ιδιοκτήτες. 
 
Σχετικά με την παρουσίαση της ομάδας περιουσιακών στοιχείων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του 
υφιστάμενου προσώπου, θα πρέπει οι ομάδες να εμφανίζονται διακριτά είτε στον ισολογισμό σε ιδιαίτερη 
γραμμή είτε να παρέχονται αναλυτικές γνωστοποιήσεις στο προσάρτημα σχετικά με τη φύση, το είδος και 
τους περιορισμούς που αφορούν αυτές τις ομάδες των περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζεται το νομικό 
πρόσωπο. 
 
Εναλλακτικά της αποτίμησης της ομάδας περιουσιακών στοιχείων και της υποχρέωσης στην εύλογη αξία, 
είναι δυνατή η αρχική αποτίμηση σε συμβολικό ποσό. 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ 

 
 
 
 

http://www.solae.gr/


 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 www.solcrowe.gr ///   361 

Θ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

Ε.2017/2021 
Διευκρινίσεις για εισαγωγές εμπορευμάτων και ταχυδρομικών αντικειμένων από το 
Ηνωμένο Βασίλειο 
 

Αθήνα, 22/01/2021 
 
Λαμβάνοντας αφορμή ερωτήματα πολιτών και οικονομικών φορέων, σχετικά με την τελωνειακή 
αντιμετώπιση εμπορευμάτων και ταχυδρομικών αντικειμένων που εισέρχονται στη χώρα μας μετά την 
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα: 
 
Το Ηνωμένο Βασίλειο από 1/1/2021 αποχώρησε από την ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση και 
αποτελεί πλέον «τρίτη χώρα», με αποτέλεσμα η διακίνηση των εμπορευμάτων από τη χώρα μας προς το 
Ηνωμένο Βασίλειο και το αντίθετο, να αντιμετωπίζεται διαδικαστικά με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο γίνεται η 
διακίνηση εμπορευμάτων από και προς τρίτες χώρες, γεγονός που συνεπάγεται την υποχρεωτική πλέον 
τήρηση τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων για εμπορεύματα με προορισμό ή προέλευση το 
Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα. 
 
Ειδικότερα: 
 
Α. Εισαγωγή εμπορευμάτων από ΗΒ 
 
1. Εμπορεύματα που εισέρχονται στη χώρα μας από το ΗΒ υπόκεινται σε τελωνειακή επιτήρηση και μπορεί 
να υποβάλλονται σε τελωνειακούς ελέγχους, σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα. Τούτο 
συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, ότι εφαρμόζονται τελωνειακές διατυπώσεις, και για τον σκοπό αυτό 
υποβάλλονται τελωνειακές διασαφήσεις, ανεξάρτητα από την επιβολή ή μη δασμοφορολογικών 
επιβαρύνσεων.  
Οι διασαφήσεις εισαγωγής υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στο Τελωνείο μέσω του 
Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος ICISnet. 
 
2. Σε κάθε εισαγωγή εμπορεύματος από τρίτη (εκτός ΕΕ) χώρα, όπως είναι πλέον το ΗΒ, επιβάλλονται 
κατά τον τελωνισμό οι συμβατικοί δασμοί του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. (Καν. 2658/87, όπως ισχύει). 
Το Κοινό Δασμολόγιο που ισχύει για το έτος 2021 (καν. 2020/1577 της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της 
Ε.Ε., τεύχος L 361/30-10-2020) μπορεί να αναζητηθεί στον ιστότοπο https://eur-lex.europa.eu/oj/direct- 
access.html?locale=el. 
 
Η δασμολογητέα αξία, δηλαδή η βάση επάνω στην οποία επιβάλλονται οι δασμοί του Κοινού Δασμολογίου, 
είναι σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 1 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (καν. 952/2013) η 
συναλλακτική αξία των εμπορευμάτων, δηλαδή η πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή. Η συναλλακτική 
αξία συνήθως περιλαμβάνει την τιμολογιακή αξία συν τα έξοδα μεταφοράς συν τα τυχόν ασφάλιστρα (αξία 
CIF). Εάν η συναλλακτική αξία δεν μπορεί να υπολογιστεί (π.χ. λόγω έλλειψης τιμολογίου), τότε 
εφαρμόζονται ορισμένες εναλλακτικές μέθοδοι προσδιορισμού της δασμολογητέας αξίας που 
προβλέπονται στο άρθρο 74 παρ.2 του καν. 952/2013. 
 
3. Στο πλαίσιο της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ ΕΕ-Η.Β. που εφαρμόζεται από 
01.01.2021 τα εμπορεύματα που εισάγονται στην Ε.Ε. από το Η.Β. εφόσον είναι καταγωγής Η.Β. και 
πληρούνται οι προϋποθέσεις του κεφαλαίου της συμφωνίας για τους κανόνες καταγωγής, δικαιούνται 
μηδενικό προτιμησιακό δασμό. 
 
Για τη χορήγηση της προτιμησιακής μεταχείρισης υποβάλλεται αίτηση από τον εισαγωγέα, η οποία 
βασίζεται: α) σε βεβαίωση καταγωγής ή β) στην γνώση του ίδιου του εισαγωγέα. 
 
Η βεβαίωση καταγωγής συντάσσεται από τον εξαγωγέα του προϊόντος στο τιμολόγιο ή σε άλλο έγγραφο 
που περιγράφει επαρκώς τα καταγόμενα προϊόντα, σύμφωνα με το κείμενο του Παραρτήματος ORIG.4 της 
συμφωνίας. Ο εισαγωγέας που υποβάλλει αίτηση για προτιμησιακή μεταχείριση πρέπει να τηρεί για 



 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 

 
 
 

 
 
 362  ///www.solcrowe.gr 

τουλάχιστον τρία έτη, από την ημερομηνία εισαγωγής του προϊόντος αρχείο με τη βεβαίωση καταγωγής 
που συνέταξε ο εξαγωγέας. 
 
Στην περίπτωση που η αίτηση για προτιμησιακή μεταχείριση βασίζεται στη «γνώση του εισαγωγέα» ότι το 
προϊόν είναι καταγόμενο, θα πρέπει ο ίδιος να τηρεί για τρία τουλάχιστον έτη (από την ημερομηνία 
εισαγωγής), αρχείο με τα απαιτούμενα έγγραφα. Η χρήση της δυνατότητας αυτής προϋποθέτει ότι ο 
εισαγωγέας είναι σίγουρος ότι έχει τα στοιχεία για την απόδειξη της καταγωγής. 
 
Για τη χορήγηση της προτιμησιακής μεταχείρισης, εφόσον τα προϊόντα είναι καταγωγής Η.Β. θα πρέπει να 
συμπληρώνονται οι θέσεις 34, 36 και 44.1 της διασάφησης εισαγωγής ως εξής: 
 

Αποδεικτικό καταγωγής 
Κωδικός χώρας  

καταγωγής  
(θέση 34α) 

Κωδικός  
Προτίμησης 

(θέση 36) 

Αλφαριθμητικός 
κωδικός  

(θέση 44.1) 

Βεβαίωση καταγωγής GB 300 U116 

Γνώση Εισαγωγέα GB 300 U117 

 
Επισημαίνεται ότι η έννοια της καταγωγής διαφέρει από την έννοια της προέλευσης η οποία σημαίνει το 
μέρος απ' όπου αποστέλλονται τα εμπορεύματα και δεν έχει σχέση με τη χώρα που έχουν παραχθεί ή 
έχουν κατασκευαστεί (χώρα καταγωγής). 
 
4. Η εισαγωγή αγαθών από το ΗΒ βάσει των ενωσιακών και εθνικών διατάξεων περί ΦΠΑ επιβαρύνεται με 
ΦΠΑ εισαγωγής ο οποίος καταβάλλεται με τις προβλεπόμενες τελωνειακές διαδικασίες όπως άλλωστε 
εφαρμόζεται για τις εισαγωγές αγαθών από οποιασδήποτε τρίτη προς της Ε.Ε. χώρα, ανεξάρτητα από τις 
επιμέρους συμφωνίες με την Ε.Ε. που μπορεί να σχετίζονται με την καταβολή δασμού ή την επιβολή 
μειωμένου δασμού. 
 
Η φορολογητέα αξία διαμορφώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του Κώδικα ΦΠΑ 
(ν.2859/2000) ήτοι με βάση τη δασμολογητέα αξία όπως αυτή διαμορφώνεται βάσει των ενωσιακών 
διατάξεων, στην οποία συμπεριλαμβάνονται δασμοί, φόροι, εισφορές, δικαιώματα, που οφείλονται κατά την 
εισαγωγή καθώς και τα παρεπόμενα της εισαγωγής έξοδα όπως έξοδα προμήθειας, μεσιτείας, φόρτωσης, 
εκφόρτωσης, μεταφοράς και ασφάλισης κλπ. 
 
Επισημαίνεται ότι η εισαγωγή αποτελεί μια πράξη που φορολογείται αντικειμενικά ανεξάρτητα από την 
ιδιότητα του προσώπου που πραγματοποιεί την εισαγωγή (πχ έμπορος , ιδιώτης ) και από την επαχθή ή μη 
αιτία βάσει της οποίας πραγματοποιείται ( πχ πώληση , δωρεά). 
 
Ο συντελεστής του φόρου δεν διαφοροποιείται από τον ισχύοντα στο εσωτερικό της χώρας και 
διαμορφώνεται με βάση τη Δασμολογική Κατάταξη του κάθε προϊόντος σε συνδυασμό με το άρθρο 21 και 
το παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ ( 6%, 13%, 24 %) 
 
Β. Εισαγωγή ταχυδρομικών αντικειμένων από ΗΒ 
 
Ταχυδρομικά αντικείμενα που αποστέλλονται στη χώρα μας από το Η.Β. (αγορές μέσω διαδικτύου-e-
commerce, αποστολές από ιδιώτη σε ιδιώτη) είτε μέσω του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΕΛ.ΤΑ. 
ΑΕ) είτε μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς, υπόκεινται σε τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής και 
επιβαρύνονται με τους αναλογούντες δασμούς και φόρους κατά περίπτωση και ειδικότερα: 
 
- Αποστολές εμπορευμάτων αξίας έως 22 ευρώ απαλλάσσονται από δασμό και ΦΠΑ, δεν απαιτούνται 
τελωνειακές διασαφήσεις, μετά τη διαλογή είναι ελεύθερα 
 
- Για αποστολές εμπορευμάτων αξίας άνω των 22 ευρώ και έως 150 ευρώ τηρούνται τελωνειακές 
διατυπώσεις, υποβάλλονται τελωνειακές διασαφήσεις, απαλλάσσονται από το δασμό και επιβάλλεται μόνο 
ΦΠΑ 
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- Αποστολές εμπορευμάτων μη εμπορικού χαρακτήρα από ιδιώτη σε ιδιώτη αξίας έως 45 ευρώ (έχουν 
ευκαιριακό χαρακτήρα, λόγω της φύσης ή της ποσότητάς τους δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για 
εμπορεύματα χωρίς εμπορικό χαρακτήρα, δώρα) δεν απαιτούνται τελωνειακές διασαφήσεις, 
απαλλάσσονται από δασμό και ΦΠΑ και μετά τη διαλογή είναι ελεύθερα. 
 
- Για αποστολές αξίας άνω των 150 ευρώ, επιβάλλεται δασμός και ΦΠΑ. Δεν επιβάλλεται δασμός εφόσον 
πρόκειται: 
 
α) για εμπορεύματα εμπορικού χαρακτήρα τα οποία δικαιούνται μηδενικό προτιμησιακό δασμό και οι θέσεις 
34, 36 και 44.1 της διασάφησης εισαγωγής συμπληρώνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο Α.3 της 
παρούσας. 
 
β) για μικρές αποστολές μη εμπορικού χαρακτήρα, κατά την εισαγωγή στην ΕΕ στο πλαίσιο της 
προτιμησιακής συμφωνίας, για προϊόντα που αποστέλλονται ως μικρά δέματα από ιδιώτες σε ιδιώτες, των 
οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα 500 ευρώ. Ο μηδενικός προτιμησιακός δασμός εφαρμόζεται 
εφόσον δηλώνονται ότι είναι καταγωγής Η.Β. και ότι ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κεφαλαίου για τους 
κανόνες καταγωγής και το Τελωνείο εισαγωγής δεν έχει αμφιβολία ως προς την ειλικρίνεια της δήλωσης 
αυτής και ως εκ τούτου εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής αποδεικτικού καταγωγής. 
 
Ωστόσο, σε περιπτώσεις μη εμπορικών αποστολών από ιδιώτη σε ιδιώτη χωρίς πληρωμή, όταν δεν μπορεί 
να αποδειχθεί η καταγωγή των εμπορευμάτων από το ΗΒ, επιβάλλεται κατ' αποκοπή δασμός 2,5% εφόσον 
η αξία των εμπορευμάτων ανά αποστολή δεν υπερβαίνει τα 700 ευρώ. 
 
Δεν εντάσσονται στην προαναφερόμενη εξαίρεση: 
- προϊόντα των οποίων η εισαγωγή αποτελεί μέρος μιας σειράς εισαγωγών για τις οποίες μπορεί εύλογα να 
θεωρηθεί ότι έγιναν ξεχωριστά για να παρακαμφθούν οι απαιτήσεις για την αίτηση προτιμησιακής 
μεταχείρισης, 
- προϊόντα που εισάγονται στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών. 
 
Στην περίπτωση παραλαβής των ταχυδρομικών αντικειμένων μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς, η 
τελωνειακή διασάφηση υποβάλλεται είτε από τον ίδιο τον παραλήπτη είτε από οποιοδήποτε άλλο 
πρόσωπο ορίσει ως αντιπρόσωπό του (συνηθέστερα από την εταιρεία ταχυμεταφορών ή από 
επαγγελματία εκτελωνιστή), κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης. 
 
Στην περίπτωση παραλαβής μέσω ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., υποβάλλεται διασάφηση για λογαριασμό του παραλήπτη 
και ειδοποιείται ο παραλήπτης για το ποσόν της οφειλής. 
 
Γ. Είδη που περιέχονται στις αποσκευές ταξιδιωτών 
 
i) Για προϊόντα που αποτελούν μέρος των προσωπικών αποσκευών των ταξιδιωτών, των οποίων η 
συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα ΕΥΡΩ 1.200 εφαρμόζεται μηδενικός προτιμησιακός δασμός εφόσον 
δηλώνονται ότι είναι καταγωγής Η.Β. και ότι ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κεφαλαίου για τους κανόνες 
καταγωγής και το Τελωνείο εισαγωγής δεν έχει αμφιβολία ως προς την ειλικρίνεια της δήλωσης αυτής και 
ως εκ τούτου εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής αποδεικτικού καταγωγής. 
 
Ωστόσο, στις ως άνω περιπτώσεις, όταν δεν μπορεί να αποδειχθεί η καταγωγή των εμπορευμάτων από το 
ΗΒ, επιβάλλεται κατ' αποκοπή δασμός 2,5% εφόσον η αξία των εμπορευμάτων ανά ταξιδιώτη δεν 
υπερβαίνει τα 700 ευρώ. 
 
ii) Για προϊόντα που περιέχονται στις αποσκευές ταξιδιωτών προερχόμενων από το Η.Β. ανεξαρτήτως 
καταγωγής (δεν δηλώνονται ως καταγόμενα ΗΒ) υφίστανται χρηματικά και ποσοτικά όρια για την απαλλαγή 
τους από δασμό, Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, ΦΠΑ και Φόρο Κατανάλωσης, κατά περίπτωση, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι εισαγωγές αυτές δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα (είναι περιστασιακές, αφορούν 
προσωπική/οικογενειακή χρήση ή προορίζονται για δώρα και η φύση/ποσότητά τους δεν υποδηλώνει 
εμπορικό σκοπό) ως ακολούθως: 
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α) Το χρηματικό όριο απαλλαγής των ειδών στις αποσκευές των ταξιδιωτών για την απαλλαγή από το 
δασμό και τον ΦΠΑ είναι 430 ευρώ (επιβάτες αεροπλάνου). 
β) Για τα αλκοολούχα και καπνικά προϊόντα που εισάγονται με τις αποσκευές των ταξιδιωτών που 
ταξιδεύουν αεροπορικώς, για την απαλλαγή τους από δασμό, ΕΦΚ και ΦΠΑ υφίστανται τα κατωτέρω 
ποσοτικά όρια: 
 
1ο) Για τα καπνικά προϊόντα:  
--200 τεμ. τσιγάρα ή 10 πακέτα ή 100 τεμ. πουράκια (πούρα μέγιστου βάρους 3 γρ. το καθένα) ή 
--50 πούρα ή 
--250 γραμ. καπνού ή αναλογικός συνδυασμός αυτών των διαφορετικών προϊόντων.  
 
2ο) Για την αλκοόλη και τα αλκοολούχα προϊόντα: 
-- 1 λίτρο αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών με αλκοολικό τίτλο μεγαλύτερο από 22% vol ή αιθυλική 
αλκοόλη μη μετουσιωμένη με αλκοολικό τίτλο 80% vol ή περισσότερο ή -- 2 λίτρα αλκοόλης και 
αλκοολούχων ποτών με αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 22% vol λίτρα ή αναλογικός συνδυασμός 
αυτών των διαφορετικών προϊόντων ή -- 4 λίτρα μη αφρώδους οίνου (κοινό κρασί) και 16 λίτρα μπύρας. 
 
γ) Για την απαλλαγή από το Φόρο Κατανάλωσης στα υγρά αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων, το 
μείγμα καπνού του ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού και τον καφέ, εφόσον τα προϊόντα αυτά 
προορίζονται για ίδια χρήση (εμπορική ιδιότητα κατόχου, λόγοι κατοχής των προϊόντων, τρόπος 
μεταφοράς, φύση προϊόντων) υφίστανται τα ακόλουθα ποσοτικά όρια: 
--Είκοσι (20) χιλιοστόλιτρα ml υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων, 
--Δεκατρία (13) γραμμάρια μείγματος καπνού ηλεκτρικά θερμαινόμενου προϊόντος καπνού και 
--Τρία (3) κιλά καφέ (καβουρδισμένος, εκχυλίσματα - αποστάγματα - συμπυκνώματα καφέ και 
παρασκευάσματα). 
 
Για διευκόλυνσή σας επισυνάπτουμε αναλυτικό πίνακα με την τελωνειακή διαχείριση των ταχυδρομικών 
αντικειμένων σε συνημμένο Παράρτημα. 
 
Δ. Τέλος με αφορμή δημοσιεύματα που επικαλούνται αυξημένα κόστη εκτελωνισμού και δασμούς για 
εισαγωγές εμπορευμάτων από το ΗΒ διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 
 
• η Τελωνειακή Υπηρεσία είναι αρμόδια σύμφωνα με τις ενωσιακές και εθνικές διατάξεις μόνο για την 
επιβολή και την είσπραξη των τελωνειακών δασμών και του Φ.Π.Α. εισαγωγής ή κάθε άλλου φόρου. 
• τυχόν τέλη εκτελωνισμού που επιβάλλουν οι εταιρίες ταχυμεταφοράς ή τα ΕΛ.ΤΑ για τις υπηρεσίες που 
παρέχουν προς τους πελάτες τους, ή αμοιβές και λοιπές επιβαρύνσεις όπως αποθήκευτρα, πρακτορειακά 
δικαιώματα, άλλες εισφορές, έκδοση διατακτικής, καθορίζονται συμβατικά μεταξύ των ταχυδρομικών 
εταιρειών και των πελατών τους και δεν αφορούν χρεώσεις που απορρέουν από την τελωνειακή νομοθεσία. 
 
Ως εκ τούτου, οι παραλήπτες πρέπει να απευθύνονται, στις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζονται για 
οποιαδήποτε πληροφορία. Αρμόδια αρχή για την εξέταση σχετικών παραπόνων/αναφορών είναι η Εθνική 
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι 15125, Τηλ.: 210-61.51.000, fax: 
210-61.05.049, info@eett.gr). 
 
Επιπλέον, πέραν των ανωτέρω παρέχεται σχετική ενημέρωση για το Brexit στην ιστοσελίδα της 
Τελωνειακής Υπηρεσίας https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/Icisnet home. 
 
Σχετικά ερωτήματα δύνανται να υποβάλλονται στις Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής, Θεσ/νίκης και Αχαΐας, 
ως ακολούθως: 
• Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής: 213 2112428, 210 4511389, 210 4525411, telp.attikis@aade.gr και 
telp.attikis-ddeka@aade.gr. 
• Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης: 2313- 334227, 2313- 334228, 2313-334238, 
telp.thessalonikis@aade.gr. 
• Τελωνειακή Περιφέρεια Αχαΐας : 2613-622167, 2613-622165, 2613-622175, telp.achaias@aade.gr. 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ 

http://www.solae.gr/


 

 

                  
 

 

                  

 

 

                  
 

 

                  
 

 

                  

 

 

                  
 

 

                  
 

 

                  

 

 

                  

 

 

                  
 

 

                  
 

 

                  

 

 

                  
 

 

                  
 

 

                  

 

 

                  
 

 

                  

 

Φωκίωνος Νέγρη 3 
112 57 Αθήνα 
 
Τ: 210 8691100 
F: 210 8617328 - 210 8618016 
E: solcrowe@solcrowe.gr 
 
www.solcrowe.gr  

 

http://www.solae.gr/

