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ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηςη των διατάξεων του άρθρου πρώτου τησ από 30.03.2020
ΠΝΠ (ΦΕΚ 75Α΄) «Μζτρα αντιμετώπιςησ τησ πανδημίασ του κορωνοϊοφ COVID-19 και
άλλεσ κατεπείγουςεσ διατάξεισ» με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 2 τησ από
11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μζτρα
αντιμετώπιςησ των αρνητικών ςυνεπειών τησ εμφάνιςησ του κορωνοϊοφ και τησ
ανάγκησ περιοριςμοφ τησ διάδοςησ του και παροχή οδηγιών για την ενιαία
εφαρμογή του».
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Με τθν παροφςα εγκφκλιο κοινοποιοφνται οι διατάξεισ του άρκρου πρϊτου τθσ
από 30.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 75Αϋ) «Μζτρα αντιμετϊπιςθσ τθσ πανδθμίασ του
κορωνοϊοφ COVID-19 και άλλεσ κατεπείγουςεσ διατάξεισ», με το οποίο προςτίκενται
εδάφια ςτο άρκρο 2 τθσ από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Αϋ) με τθν οποία λαμβάνονται
κατεπείγοντα μζτρα αντιμετϊπιςθσ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ του
κορωνοϊοφ και τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διάδοςισ του και παρζχουμε οδθγίεσ για
ενθμζρωςθ και ενιαία εφαρμογι αυτϊν.
Αναλυτικότερα :
1. Με τισ Αποφάςεισ Τφυπουργοφ Οικονομικϊν (ΑΤΟ) Α.1053/21-3-2020, Α.1054/213-2020 (όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν με τισ Α.1062/24-3-2020 & Α.1063/24-32020), οι οποίεσ εκδόκθκαν κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 2 των άρκρων 2 και 1,
αντίςτοιχα, τθσ από 11/3/2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (Π.Ν.Π., Αϋ 55),
παρατάκθκαν μζχρι και τθν 31/08/2020 οι προκεςμίεσ καταβολισ των βεβαιωμζνων
ςτισ Δ.Ο.Τ./Ελεγκτικά Κζντρα οφειλϊν και των βεβαιωμζνων οφειλϊν από δθλϊςεισ
Φ.Π.Α. (χρεωςτικζσ), που λιγουν ι ζλθξαν από 11/3/2020 ζωσ 30/4/2020, κακϊσ και
οι προκεςμίεσ καταβολισ των δόςεων ρυκμίςεων / διευκολφνςεων τμθματικισ
καταβολισ των ωσ άνω οφειλϊν, για τισ επιχειριςεισ (κάκε νομικισ μορφισ,
ςυμπεριλαμβανομζνων και των ατομικϊν, των αςκοφντων ελεφκερο επάγγελμα και
των αυτοαπαςχολουμζνων) που:
α) ζχουν ενεργό, κφριο Κωδικό Αρικμό Δραςτθριότθτασ (ΚΑΔ) ςτισ 20/03/2020 ζναν
από τουσ αναφερόμενουσ ςτουσ ςχετικοφσ ςυνθμμζνουσ ςτισ αποφάςεισ, κατά
περίπτωςθ (ΦΠΑ / λοιπζσ οφειλζσ), πίνακεσ όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν ι
β) ζχουν ενεργό ςτισ 20/3/2020 ΚΑΔ δευτερεφουςασ δραςτθριότθτασ ζναν από τουσ
αναφερόμενουσ ςτουσ ωσ άνω Πίνακεσ, εφόςον τα ακακάριςτα ζςοδα αυτισ τθσ
δραςτθριότθτασ, όπωσ αυτά προκφπτουν από τθν αρχικι διλωςθ φόρου ειςοδιματοσ
φορολογικοφ ζτουσ 2018, είναι μεγαλφτερα από τα ακακάριςτα ζςοδα που
αντιςτοιχοφν ςτον κφριο ΚΑΔ ςτισ 20/3/2020.

2. Επιπλζον, με τθν υπ’ αρικ. Α.1061/24-3-2020 ΑΤΟ, θ οποία εκδόκθκε μετά τθν
τροποποίθςθ του άρκρου 2 τθσ από 11/3/2020 ΠΝΠ με τισ διατάξεισ του άρκρου
πζμπτου τθσ από 20/3/2020 ΠΝΠ (Αϋ 68), θ παράταςθ αυτι επεκτάκθκε και ςε φυςικά
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πρόςωπα εκμιςκωτζσ ακινιτων ςτισ ωσ άνω επιχειριςεισ και ςε μιςκωτοφσ των
επιχειριςεων αυτϊν που θ ςφμβαςθ εργαςίασ τουσ τελεί ςε αναςτολι:
α) λόγω απαγόρευςθσ τθσ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ με εντολι δθμόςιασ αρχισ ι
β) λόγω επιλογισ των επιχειριςεων-εργοδοτϊν τουσ του ιδιωτικοφ τομζα, που
πλιττονται ςθμαντικά από τθν πανδθμία του κορωνοϊοφ, προκειμζνου να
προςαρμοςτοφν οι λειτουργικζσ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςισ τουσ, ςτο δυςμενζσ
περιβάλλον που δθμιουργείται (κατ’ εφαρμογι του μζτρου τθσ περίπτωςθσ α' τθσ
υποπαραγράφου 2Α του εντζκατου άρκρου τθσ από 20.3.2020).
Από τθν παράταςθ εξαιροφνται:
α) οι μιςκωτοί που εργάηονται εξ αποςτάςεωσ ι ωσ προςωπικό αςφαλείασ, τελοφν ςε
πάςθσ φφςεωσ νόμιμθ άδεια κακϊσ και όςων θ ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ δεν
αναςτζλλεται λόγω τθσ απαγόρευςθσ λειτουργίασ των επιχειριςεων (τα πρόςωπα τθσ
παρ. 5 του άρκρου δζκατου τρίτου τθσ από 14/3/2020 ΠΝΠ) και
β) οι μιςκωτοί που εργάηονται και τα φυςικά πρόςωπα που εκμιςκϊνουν ακίνθτα ςτα
εξισ πρόςωπα: i) ςε φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, όπωσ ορίηονται ςτθν παράγραφο
1 του άρκρου 14 ν. 4270/2014, ii) τα εκτόσ αυτισ νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.), iii) ςε Νομικά Πρόςωπα Ιδιωτικοφ Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανικουν ςτο
κράτοσ, ι ςε Ν.Π.Δ.Δ. ι Ο.Σ.Α. -κατά τθν ζννοια τθσ επίτευξθσ κρατικοφ ι δθμοςίου ι
αυτοδιοικθτικοφ ςκοποφ, εποπτείασ, διοριςμοφ και ελζγχου τθσ πλειοψθφίασ τθσ
Διοίκθςισ τουσ- ι επιχορθγοφνται τακτικά, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, από
κρατικοφσ πόρουσ κατά πενιντα τοισ εκατό (50%) τουλάχιςτον του ετιςιου
προχπολογιςμοφ τουσ, iv) ςε εκτόσ αυτισ δθμόςιεσ επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ του
κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (Α'314), ανεξαρτιτωσ εάν ζχουν εξαιρεκεί από τθν
εφαρμογι του και v) ςε επιχειριςεισ που υπάγονται ςτο κεφάλαιο Β' του αμζςωσ
παραπάνω νόμου.

3. Σζλοσ, με τισ υπ’ αρικ. Α. 1072/2-4-2020, Α. 1073/2-4-2020, Α. 1074/2-4-2020 και Α.
1075/2-4-2020 ΑΤΟ παρατείνεται μζχρι και 31/8/2020 θ καταβολι βεβαιωμζνων ςτισ
Δ.Ο.Τ. / ελεγκτικά κζντρα οφειλϊν και δόςεων ρυκμίςεων επιχειριςεων που λιγουν ι
ζλθξαν από 1/4/2020 ωσ και 30/4/2020, οφειλϊν από χρεωςτικζσ δθλϊςεισ ΦΠΑ
επιχειριςεων, οφειλϊν φυςικϊν προςϊπων εκμιςκωτϊν ακινιτων ςε επιχειριςεισ και
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οφειλϊν μιςκωτϊν των οποίων θ ςφμβαςθ εργαςίασ τελεί ςε αναςτολι. Ειδικότερα,
παρατείνονται κατά περίπτωςθ οι ωσ άνω οφειλζσ για τα ακόλουκα πρόςωπα:
α) επιχειριςεισ κάκε νομικισ μορφισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των ατομικϊν, των
αςκοφντων ελεφκερο επάγγελμα και των αυτοαπαςχολουμζνων, που:
i) ζχουν ενεργό, κφριο Κωδικό Αρικμό Δραςτθριότθτασ (ΚΑΔ) ςτισ 20/03/2020 ζναν
από τουσ αναφερόμενουσ ςτουσ ςχετικοφσ ςυνθμμζνουσ ςτισ αποφάςεισ, Α. 1073/2-42020 και Α. 1072/2-4-2020, πίνακεσ κατά περίπτωςθ οφειλϊν (ΦΠΑ / λοιπζσ
βεβαιωμζνεσ οφειλζσ και δόςεισ ρυκμίςεων), όπωσ εκάςτοτε τροποποιοφνται και
ιςχφουν ι
ii) ζχουν ενεργό ςτισ 20/3/2020 ΚΑΔ δευτερεφουςασ δραςτθριότθτασ ζναν από τουσ
αναφερόμενουσ ςτουσ ωσ άνω πίνακεσ, εφόςον τα ακακάριςτα ζςοδα αυτισ τθσ
δραςτθριότθτασ, όπωσ αυτά προκφπτουν από τθν αρχικι διλωςθ φόρου ειςοδιματοσ
φορολογικοφ ζτουσ 2018, είναι μεγαλφτερα από τα ακακάριςτα ζςοδα που
αντιςτοιχοφν ςτον κφριο ΚΑΔ ςτισ 20/3/2020
β) φυςικά πρόςωπα εκμιςκωτζσ ακινιτων ςε επιχειριςεισ που ζχουν ενεργό, κφριο ι
δευτερεφοντα ΚΑΔ, κατά τα οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ α), ζναν από
τουσ αναφερόμενουσ ςτον ςυνθμμζνο ςτθν υπ’ αρικ. Α. 1074/2-4-2020 ΑΤΟ πίνακα
(με τισ εξαιρζςεισ των προςϊπων που μιςκϊνουν ακίνθτα ςτουσ φορείσ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2 ανωτζρω).
γ) φυςικά πρόςωπα μιςκωτοφσ ςε επιχειριςεισ που ζχουν ενεργό, κφριο ι
δευτερεφοντα ΚΑΔ, κατά τα οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ α), ζναν από
τουσ αναφερόμενουσ ςτον ςυνθμμζνο ςτθν υπ’ αρικ. Α. 1075/2-4-2020 ΑΤΟ πίνακα
και που θ ςφμβαςθ εργαςίασ τουσ τελεί ςε αναςτολι,
i) λόγω απαγόρευςθσ τθσ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ με εντολι δθμόςιασ αρχισ ι
ii) λόγω επιλογισ των επιχειριςεων-εργοδοτϊν τουσ του ιδιωτικοφ τομζα, που
πλιττονται ςθμαντικά από τθν πανδθμία του κορωνοϊοφ, προκειμζνου να
προςαρμοςτοφν οι λειτουργικζσ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςισ τουσ, ςτο δυςμενζσ
περιβάλλον που δθμιουργείται (κατ’ εφαρμογι του μζτρου τθσ περίπτωςθσ α' τθσ
υποπαραγράφου 2Α του εντζκατου άρκρου τθσ από 20.3.2020 ΠΝΠ),
με τισ εξαιρζςεισ των μιςκωτϊν που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2 ανωτζρω.
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4. Με τθν από 30/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 75 Α’), θ οποία τροποποίθςε το άρκρο 2 τθσ από
11/3/2020 ΠΝΠ, ορίςτθκε ότι εκπίπτει ποςοςτό είκοςι πζντε τοισ εκατό (25%) των
δόςεων των βεβαιωμζνων (μθ λθξιπρόκεςμων) ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ οφειλϊν,
πλθν αυτϊν που προζρχονται από ΦΠΑ και παρακρατοφμενουσ φόρουσ, κακϊσ και
των δόςεων ρυκμίςεων /διευκολφνςεων τμθματικισ καταβολισ), των προςϊπων που
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 1 και 2 ανωτζρω, για οφειλζσ τουσ με θμερομθνία
καταβολισ:
α) 30 και 31 Μαρτίου 2020, εφόςον καταβάλλονται από 30/3/2020 (θμερομθνία
ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ από 30/3/2020 ΠΝΠ) ζωσ και 10.04.2020 ι μζχρι τθν θμερομθνία
που ορίηεται με όποια τυχόν απόφαςθ παράταςθσ (βλ. και ΑΤΟ Α. 1068/31-3-2020, με
τθν οποία ορίςτθκε ότι οι οφειλζσ με θμερομθνία καταβολισ 30 και 31-3-2020
κεωροφνται εμπρόκεςμεσ, εφόςον καταβάλλονται μζχρι 10/4/2020) και
β) από 1 ζωσ και 30 Απριλίου 2020, εφόςον αυτζσ καταβάλλονται εμπρόκεςμα.

Επομζνωσ, για τον μινα Μάρτιο δικαιοφνται τθν ωσ άνω ζκπτωςθ του είκοςι πζντε
τοισ εκατό (25%) οι οριηόμενεσ επιχειριςεισ ςτθν υπ’ αρικ. Α. 1053/2020 ΑΤΟ, όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν υπ’ αρικ. Α. 1062/2020 ΑΤΟ, και τα οριηόμενα ςτθν
υπ’ αρικ. Α. 1061/2020 ΑΤΟ φυςικά πρόςωπα εκμιςκωτζσ ακινιτων ςτισ επιχειριςεισ
αυτζσ και οι μιςκωτοί των επιχειριςεων αυτϊν των οποίων ζχει αναςταλεί θ ςφμβαςθ
εργαςίασ, εφόςον καταβάλλουν το υπόλοιπο εβδομιντα πζντε τοισ εκατό (75%) των
βεβαιωμζνων και μθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν τουσ (πλθν αυτϊν από ΦΠΑ και
παρακρατοφμενουσ φόρουσ) ι και των οφειλϊν τουσ από δόςεισ ρυκμίςεων /
διευκολφνςεων τμθματικισ καταβολισ που λιγουν ςτισ 30 και 31/3/2020, από τισ
30/3/2020 ζωσ 10/4/2020 ι μζχρι τθν θμερομθνία που ορίηεται με όποια τυχόν
απόφαςθ παράταςθσ.

Για το μινα Απρίλιο τθν ωσ άνω ζκπτωςθ του είκοςι πζντε τοισ εκατό (25%)
δικαιοφνται όςοι από τα πρόςωπα που αναφζρονται ςτθν ανωτζρω παράγραφο 3
καταβάλλουν εμπρόκεςμα το υπόλοιπο εβδομιντα πζντε τοισ εκατό (75%) των
βεβαιωμζνων και μθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν τουσ (πλθν αυτϊν από ΦΠΑ και
παρακρατοφμενουσ φόρουσ) ι και των οφειλϊν τουσ από δόςεισ ρυκμίςεων /
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διευκολφνςεων τμθματικισ καταβολισ που λιγουν από τθν 1/4/2020 ζωσ τισ
30/4/2020.
Ο οφειλζτθσ τυγχάνει του ευεργετιματοσ τθσ ζκπτωςθσ του είκοςι πζντε τοισ εκατό
(25%) μόνο κατόπιν εκοφςιασ καταβολισ ι ςυμψθφιςμοφ κατ’ άρκρο 83 του Κϊδικα
Ειςπράξεωσ Δθμοςίων Εςόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) μζςα ςτισ ανωτζρω τικζμενεσ προκεςμίεσ.
θμειϊνεται ότι οι ανωτζρω οφειλζτεσ τυγχάνουν του ευεργετιματοσ τθσ ζκπτωςθσ
του είκοςι πζντε τοισ εκατό (25%) ςε περίπτωςθ ςυμψθφιςμοφ κατά άρκρο 83 του
ΚΕΔΕ εφόςον θ θμερομθνία ςυνάντθςθσ των ανταπαιτιςεων είναι μεταγενζςτερθ τθσ
30.03.2020 και ζωσ 10.04.2020 ι μζχρι τθν θμερομθνία που ορίηεται με όποια τυχόν
απόφαςθ παράταςθσ για το μινα Μάρτιο 2020 και για το μινα Απρίλιο 2020
μεταγενζςτερθ τθσ 01.04.2020 και ζωσ 30.04.2020, κατά περίπτωςθ.
Επιςθμαίνεται ότι για τθ χοριγθςθ του ευεργετιματοσ ςε περίπτωςθ ρφκμιςθσ /
διευκόλυνςθσ τμθματικισ καταβολισ κα πρζπει να ζχουν εξοφλθκεί όλεσ οι
προθγοφμενεσ δόςεισ τθσ ρφκμιςθσ / διευκόλυνςθσ τμθματικισ καταβολισ. Σο
ευεργζτθμα δεν αφορά τθν καταβολι τθσ πρϊτθσ δόςθσ, διότι θ ρφκμιςθ κακίςταται
ενεργι μόνον μετά τθν καταβολι αυτισ.

5. Για τον υπολογιςμό του καταβαλλόμενου ποςοςτοφ εβδομιντα πζντε τοισ εκατό
(75%), ο δικαιοφχοσ πλθροφορείται το φψοσ τθσ οφειλισ/δόςθσ ρφκμιςθσ από τθν
«Προςωποποιθμζνθ Πλθροφόρθςθ» του Taxisnet. H καταβολι πραγματοποιείται με
τθ ςχετικι Σαυτότθτα Οφειλισ (Σ.Ο.) / Σαυτότθτα Ρυκμιςμζνθσ Οφειλισ (Σ.Ρ.Ο.), για
κάκε οφειλι / δόςθ ρφκμιςθσ χωριςτά. Για κάκε ταυτότθτα βεβαιωμζνθσ ι
ρυκμιςμζνθσ οφειλισ,

καταβάλλεται το εβδομιντα πζντε τοισ εκατό (75%) τθσ

εμφανιηόμενθσ οφειλισ ςτθν εικόνα του TAXISnet και μζχρι δφο δεκαδικά ψθφία.
Για παράδειγμα, επιχείρθςθ δικαιοφχοσ τθσ ζκπτωςθσ, καλείται να πλθρϊςει τθ δόςθ
Μαρτίου μιασ φορολογικισ οφειλισ ςε ρφκμιςθ. Για κάκε δόςθ, χρειάηεται να
καταβάλλει το ποςό των 3.000,79 x 75% = 2.250,59 € (=2.250,5925, ςτρογγυλοποίθςθ
ςτο δεφτερο δεκαδικό ψθφίο).
Θ ζκπτωςθ του είκοςι πζντε τοισ εκατό (25%) κα πραγματοποιθκεί ςτο αμζςωσ
επόμενο τθσ καταβολισ διάςτθμα, μετά από επαλικευςθ τθσ καταβολισ του
υπολοίπου εβδομιντα πζντε τοισ εκατό (75%) τθσ οφειλισ / δόςθσ ρφκμιςθσ. Για τισ
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περιπτϊςεισ φορολογουμζνων που πλιρωςαν εξ’ ολοκλιρου τισ αντίςτοιχεσ δόςεισ
κατά τισ 30 και 31 Μαρτίου 2020, το είκοςι πζντε τοισ εκατό (25%) τθσ ζκπτωςθσ κα
τουσ επιςτραφεί ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ (βλ. άρ. 42 ν.4174/2013 και αρ. 83
ν.δ. 356/1974). Σο ίδιο ιςχφει και για δικαιοφχουσ που πλιρωςαν από τισ 30 Μαρτίου
και μετά ι κα πλθρϊςουν εμπρόκεςμα περιςςότερο από το εβδομιντα πζντε τοισ
εκατό (75%) των οφειλϊν/δόςεων Μαρτίου και Απριλίου.

6. Από το ευεργζτθμα τθσ ζκπτωςθσ του 25% εξαιροφνται:
α. οι οφειλζσ από ΦΠΑ και παρακρατοφμενουσ φόρουσ που δεν τελοφν ςε κακεςτϊσ
ρφκμιςθσ/διευκόλυνςθσ τμθματικισ καταβολισ. Αντίκετα, χορθγείται το ευεργζτθμα
τθσ ζκπτωςθσ, ςε περίπτωςθ καταβολισ δόςεων ρυκμίςεων / διευκολφνςεων
τμθματικισ καταβολισ οφειλϊν από ΦΠΑ ι παρακρατοφμενουσ φόρουσ, ςφμφωνα με
τισ προχποκζςεισ που τίκενται ςτθν παροφςα.
β. οφειλζσ υπζρ αλλοδαποφ Δθμοςίου είτε είναι ρυκμιςμζνεσ είτε όχι, και
γ. οφειλζσ που προζρχονται από ανάκτθςθ κρατικϊν ενιςχφςεων.

7. Επιπλζον, ςε ςυνζχεια ςχετικϊν ερωτθμάτων που ζχουν υποβλθκεί, με το παρόν
παρζχονται διευκρινίςεισ και οδθγίεσ για τον ορκό χειριςμό από τθ Φορολογικι
Διοίκθςθ κεμάτων που δφναται να ανακφψουν κατά τθν εφαρμογι: α) του άρκρου 2
τθσ από 11.3.2020 Π.Ν.Π. (Αϋ55), όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με το πρϊτο άρκρο τθσ από
30.3.2020 Π.Ν.Π. (Αϋ75) και β) τθσ υπ’ αρικ. Α. 1053/2020 (Βϋ 949/21-3-2020) ΑΤΟ,
όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρικ. Α. 1062/2020 (ΦΕΚ Βϋ1043/26-3-2020) ΑΤΟ και
τθσ υπ’ αρικ. Α. 1072/2020 (ΦΕΚ Βϋ1157/3-4-2020) ΑΤΟ, οι οποίεσ εκδόκθκαν κατ’
εξουςιοδότθςθ του άρκρου 2 τθσ από 11.3.2020 Π.Ν.Π. (Αϋ55), αναφορικά με
ςυμφωνίεσ εξυγίανςθσ που ζχουν επικυρωκεί δικαςτικά κατ’ άρκρα 99 και επ. του ν.
3588/2007 (Πτωχευτικοφ Κϊδικα) και ρυκμίηουν οφειλζσ επιχειριςεων με κωδικό
αρικμό δραςτθριότθτασ (Κ.Α.Δ.) εκ των αναφερομζνων ςτισ ανωτζρω αποφάςεισ.

Διευκρινίηεται ότι οι ανωτζρω ςυμφωνίεσ, οι οποίεσ ζχουν κατ’ αρχιν πολυμερι
χαρακτιρα (ρυκμίηουν δθλαδι οφειλζσ τθσ επιχείρθςθσ προσ πλείονεσ πιςτωτζσ,
δθμόςιουσ ι/και ιδιωτικοφσ) και δεςμεφουν το Δθμόςιο μόνο από τθν επικφρωςι τουσ
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με δικαςτικι απόφαςθ, δεν εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ παραγράφου 1 του
μόνου άρκρου τθσ υπ’ αρικ. Α. 1053/2020 ΑΤΟ, όπωσ ζχει τροποποιθκεί από τθν ΑΤΟ
Α.1062/2020, και τθσ παραγράφου 1 του μόνου άρκρου τθσ υπ’ αρικ. Α. 1072/2020
ΑΤΟ, όπωσ ιςχφουν, κακϊσ δεν πρόκειται οφτε για βεβαιωμζνεσ οφειλζσ με
θμερομθνία

καταβολισ

από

11/3/2020

ζωσ

30/4/2020,

οφτε

για

δόςεισ

ρυκμίςεων/διευκολφνςεων τμθματικισ καταβολισ κατά τθν ζννοια των ςχετικϊν
διατάξεων . Επομζνωσ, με τισ ανωτζρω υπουργικζσ αποφάςεισ δεν παρατείνονται οι
προκεςμίεσ καταβολισ δόςεων που ορίηονται ςτισ ςυμφωνίεσ εξυγίανςθσ, όπωσ ζχουν
επικυρωκεί δικαςτικά, οφτε επζρχεται καμία άλλθ τροποποίθςθ ςτουσ όρουσ αυτϊν.

Για τον ίδιο λόγο δεν εφαρμόηονται για τθν καταβολι των δόςεων που προβλζπονται
ςε δικαςτικά επικυρωμζνεσ ςυμφωνίεσ εξυγίανςθσ οι διατάξεισ των τελευταίων
εδαφίων τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 2 τθσ από 11.3.2020 Π.Ν.Π., που
προςτζκθκαν με το πρϊτο άρκρο τθσ από 30.3.2020 Π.Ν.Π. (Αϋ75) και προβλζπουν
ζκπτωςθ ποςοςτοφ 25% επί του ποςοφ των δόςεων.
Αντίκετα, οι γενικισ ιςχφοσ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του μόνου άρκρου τθσ υπ’
αρικ. Α. 1053/2020 ΑΤΟ και τθσ παραγράφου 2 του μόνου άρκρου τθσ υπ’ αρικ. Α.
1072/2020 ΑΤΟ, όπωσ ιςχφουν, που προβλζπουν τθν αναςτολι είςπραξθσ μζχρι και
τθν 31θ/8/2020 των βεβαιωμζνων και λθξιπρόκεςμων κατά τισ 11/3/2020 και τθν
1θ/4/2020, αντίςτοιχα, οφειλϊν των εν λόγω επιχειριςεων ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ,
εφαρμόηονται και ςε οφειλζσ που ζχουν υπαχκεί ςε δικαςτικά επικυρωμζνεσ
ςυμφωνίεσ εξυγίανςθσ.
Κατά ςυνζπεια, ςε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ καταβολισ δόςεων δικαςτικά
επικυρωμζνων ςυμφωνιϊν εξυγίανςθσ από τισ ανωτζρω επιχειριςεισ ςτθ Φορολογικι
Διοίκθςθ κατά το χρονικό διάςτθμα που ιςχφει αναςτολι είςπραξθσ βάςει των
ανωτζρω διατάξεων, οι αρμόδιεσ για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ Τπθρεςίεσ τθσ
Φορολογικισ Διοίκθςθσ δεν λαμβάνουν μζτρα για τθν αναγκαςτικι είςπραξθ των
λθξιπρόκεςμων δόςεων τθσ ςυμφωνίασ, οφτε προβαίνουν ςε καταγγελία αυτισ ι ςε
άλλθ ενζργεια για τθν ανατροπι τθσ ςυμφωνίασ κατά τα οριηόμενα ςτθ ςχετικι
εγκφκλιο ΠΟΛ. 1049/2018 του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. (κεφ. Β.7.ε. και Β. 8).
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Παρατθρείται ότι, λόγω του κατ’ αρχιν πολυμεροφσ χαρακτιρα των ςυμφωνιϊν
εξυγίανςθσ και του ότι θ εν λόγω αναςτολι είςπραξθσ καταλαμβάνει μόνο οφειλζσ
ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ, δεν αποκλείεται θ ανατροπι ςυμφωνιϊν εξυγίανςθσ με
πρωτοβουλία άλλων πιςτωτϊν (πλθν του Δθμοςίου) που δεςμεφονται από αυτζσ. τθν
περίπτωςθ αυτι, αν θ ανατροπι τθσ ςυμφωνίασ επζρχεται κατά νόμο ζναντι όλων των
πιςτωτϊν (π.χ. ςε περίπτωςθ δικαςτικισ ακφρωςθσ τθσ ςυμφωνίασ ι πτϊχευςθσ του
οφειλζτθ ι πλιρωςθσ διαλυτικισ αίρεςθσ λόγω μθ καταβολισ των οφειλομζνων βάςει
τθσ ςυμφωνίασ ςε τρίτουσ πιςτωτζσ, βλ. αναλυτικά κεφ. Β.8 τθσ ΠΟΛ. 1049/2018),
ιςχφει, όπωσ είναι ευνόθτο, και για το Δθμόςιο.

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΗ Α.Α.Δ.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Α. ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Αποδζκτεσ πίνακα Γ & Δ
2. Δ/νςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ
3. Δ/νςθ Τποςτιριξθσ Θλεκτρονικϊν Τπθρεςιϊν (με τθν παράκλθςθ να
αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Α.Α.Δ.Ε.)
4. Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και
Επικοινωνίασ
5. Θλεκτρονικι Βιβλιοκικθ ΑΑΔΕ
Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Γραφείο Τπουργοφ Οικονομικϊν
2. Γραφείο Αναπλθρωτι Τπουργοφ Οικονομικϊν
3. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικϊν
4.Αποδζκτεσ πίνακα Α, Β, Ε, Σ, Η, Θ, Θ, Ι, ΙΒ, ΙΔ, ΙΕ, ΙΣ.
5. Γραφείο Σφπου και Δθμοςίων χζςεων
Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
2. Γραφεία κ.κ. Γεν. Διευκυντϊν
3. Δ/νςθ Ειςπράξεων- Σμιματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Γραμματεία
4. Δ/νςθ Εφαρμογισ Άμεςθσ Φορολογίασ
5. Δ/νςθ Εφαρμογισ Ζμμεςθσ Φορολογίασ
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