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ΠΡΟ:Ω Π.Γ.

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη έκηακηος εζόδος λόγω έκπηωζηρ ζε ποζοζηό
25% επί ηος ΦΠΑ και ηων πςθμιζμένων οθειλών, με βάζη ηιρ διαηάξειρ ηων άπθπων
1 και 2 ηηρ από 11.03.2020 Ππάξηρ Νομοθεηικού Πεπιεσομένος.

Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:
1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο απφ 11.3.2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ
Πεξηερνκέλνπ, πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 4682/2020 θαη νη νπνίεο
ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην άξζξν ηξίην ηεο απφ 13.4.2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ
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πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 4690/2020 νξίδεηαη φηη ζε επηρεηξήζεηο πνπ
επιήγεζαλ νηθνλνκηθά ιφγσ ηεο εκθάληζεο θαη δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, φπσο
πξνζδηνξίδνληαη κε ηηο απνθάζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο απφ 11.3.2020 Πξάμεο
Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ, εθφζνλ εμνθιήζνπλ νινζρεξψο κέρξη θαη ηηο 30 Απξηιίνπ
2020 ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο νθεηιήο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ απφδνζε ηνπ Φφξνπ
Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο δειψζεηο α' ηξηκήλνπ ηνπ 2020 γηα
ηνπο ππφρξενπο ζε ηήξεζε απινγξαθηθψλ βηβιίσλ θαη ηνπ ηξίηνπ κήλα ηνπ 2020 γηα ηνπο
ππφρξενπο

ζε

ηήξεζε

δηπινγξαθηθψλ

βηβιίσλ,

παξέρεηαη

ην

επεξγέηεκα

ηνπ

ζπκςεθηζκνχ πνζνχ ίζνπ κε ην είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) επί ηεο θαηαβιεζείζαο
νθεηιήο, κε άιιεο νθεηιέο ή δφζεηο ξπζκίζεσλ ή δηεπθνιχλζεσλ ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο
ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, νη νπνίεο έρνπλ θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο θαηαβνιήο κεηά θαη
ηελ 1ε Μαΐνπ 2020.
2. Σηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λ. 4690/2020 αλαθέξεηαη φηη κε ηηο σο άλσ δηαηάμεηο
επηδηψθεηαη ε αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ νηθνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε
εκθάληζε θαη δηάδνζε ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, κε ηελ παξνρή δηεπθφιπλζεο ζηηο
πιεγείζεο επηρεηξήζεηο θαη θηλήηξνπ γηα ηελ ηαρεία απνπιεξσκή ησλ νθεηιψλ Φ.Π.Α. απφ
ηηο δειψζεηο α΄ ηξηκήλνπ ηνπ 2020 γηα ηνπο ππφρξενπο ζε ηήξεζε απινγξαθηθψλ βηβιίσλ
θαη ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2020 γηα ηνπο ππφρξενπο ζε ηήξεζε δηπινγξαθηθψλ βηβιίσλ.
Δηδηθφηεξα, παξέρεηαη ζηηο αλσηέξσ επηρεηξήζεηο ην επεξγέηεκα ηνπ ζπκςεθηζκνχ πνζνχ
ίζνπ κε ην είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) επί ηεο θαηαβιεζείζαο νθεηιήο, κε άιιεο νθεηιέο
ή δφζεηο ξπζκίζεσλ ή δηεπθνιχλζεσλ ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, νη
νπνίεο έρνπλ θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο θαηαβνιήο κεηά θαη ηελ 1ε Μαΐνπ 2020, εθφζνλ
εμνθιήζνπλ νινζρεξψο κέρξη θαη ηηο 30 Απξηιίνπ 2020 ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο νθεηιήο πνπ
αληηζηνηρεί ζηελ απφδνζε ηνπ Φ.Π.Α.. Παξάιιεια, επηδηψθεηαη ε αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπ
Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ γηα ηνλ κήλα Απξίιην 2020 ιφγσ ηεο θαηαβνιήο ησλ νθεηιψλ
απφ δειψζεηο Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο.
3. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφ 11.3.2020 Πξάμεο
Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ, πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ.4682/2020 θαη νη νπνίεο
ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.4690/2020 θαη ην άξζξν 36 ηνπ
λ.4701/2020, νξίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, φηη ζε επηρεηξήζεηο πνπ επιήγεζαλ νηθνλνκηθά ιφγσ
ηεο εκθάληζεο θαη δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, θαζψο θαη ζε κηζζσηνχο ησλ
επηρεηξήζεσλ απηψλ,

θαζψο θαη ζε θπζηθά πξφζσπα πνπ εθκηζζψλνπλ αθίλεηα ζε

επηρεηξήζεηο πνπ επιήγεζαλ νηθνλνκηθά ιφγσ ηεο εκθάληζεο θαη δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ
COVID-19, εθπίπηεη πνζνζηφ είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ησλ δφζεσλ ησλ
βεβαησκέλσλ ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε νθεηιψλ ηνπο κε εκεξνκελία θαηαβνιήο απφ ηηο
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30 Μαξηίνπ 2020 έσο θαη ηηο 30 Απξηιίνπ 2020, εθφζνλ απηέο θαηαβάιινληαη
εκπξφζεζκα. Σε πεξίπησζε νθεηιψλ πνπ ηεινχλ ζε θαζεζηψο ξχζκηζεο/ δηεπθφιπλζεο
ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο, εθπίπηεη πνζνζηφ είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ηνπ πνζνχ ηεο
δφζεο ηεο ξχζκηζεο. Απφ ην επεξγέηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ εμαηξνχληαη νη
νθεηιέο απφ Φ.Π.Α. θαη παξαθξαηνχκελνπο θφξνπο πνπ δελ έρνπλ ππαρζεί ζε θαζεζηψο
ξχζκηζεο/δηεπθφιπλζεο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο, θαζψο θαη νθεηιέο πνπ πξνέξρνληαη απφ
αλάθηεζε θξαηηθψλ εληζρχζεσλ θαη ρξέε ππέξ αιινδαπνχ Γεκνζίνπ.
Ζ έθπησζε πνζνζηνχ είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) επεθηείλεηαη θαη ζε εκπξνζέζκσο
θαηαβαιιφκελεο δφζεηο βεβαησκέλσλ νθεηιψλ θαη δφζεηο ξπζκίζεσλ ή δηεπθνιχλζεσλ
ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο κε εκεξνκελία θαηαβνιήο εληφο ησλ κελψλ Μαΐνπ θαη Ηνπλίνπ 2020
γηα επηρεηξήζεηο θαη θπζηθά πξφζσπα, γηα ηα νπνία ε πξνζεζκία θαηαβνιήο ησλ ελ ιφγσ
νθεηιψλ ηνπο παξαηείλεηαη κε ηηο απνθάζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφ 11.3.2020
Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ εμαηξέζεσλ ηνπ πξνεγνπκέλνπ
εδαθίνπ.
Ζ έθπησζε πνζνζηνχ είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) ηνπ ηέηαξηνπ εδαθίνπ ηζρχεη θαη γηα
νθεηιέο πνπ θαηαβιήζεθαλ απφ ηηο 11 Μαξηίνπ 2020 έσο θαη ηηο 29 Μαξηίνπ 2020 θαη
δηελεξγείηαη κέζσ ζπκςεθηζκνχ πνζνχ ίζνπ κε ην πνζφ ηεο έθπησζεο κε άιιεο
βεβαησκέλεο νθεηιέο, ή δφζεηο ξπζκίζεσλ ή δηεπθνιχλζεσλ ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ζηε
Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, νη νπνίεο έρνπλ θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο θαηαβνιήο κεηά απφ ηελ
1ε Ηνπλίνπ 2020.
4. Σηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λ.4690/2020 αλαθέξεηαη φηη κε ηηο σο άλσ δηαηάμεηο
επηρεηξείηαη ε πεξαηηέξσ ζηήξημε ηφζν ησλ επηρεηξήζεσλ φζν θαη ησλ θπζηθψλ
πξνζψπσλ πνπ πιήηηνληαη απφ ηε δηαζπνξά ηνπ θνξσλντνχ COVID-19. Δηδηθφηεξα
επεθηείλεηαη ην επεξγέηεκα ηεο έθπησζεο πνζνζηνχ είθνζη πέληε ηνηο εθαηφ (25%) θαη ζε
εκπξνζέζκσο θαηαβαιιφκελεο δφζεηο βεβαησκέλσλ νθεηιψλ θαη δφζεηο ξπζκίζεσλ ή
δηεπθνιχλζεσλ ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο κε εκεξνκελία θαηαβνιήο εληφο ηνπ κελφο Μαΐνπ
2020 γηα επηρεηξήζεηο θαη θπζηθά πξφζσπα, γηα ηα νπνία νη πξνζεζκίεο θαηαβνιήο ησλ
βεβαησκέλσλ ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε νθεηιψλ πνπ ιήγνπλ ή έιεμαλ απφ 1ε Μαΐνπ
2020 έσο θαη 31 Μαΐνπ 2020 παξαηείλνληαη κε ηηο απνθάζεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο
απφ 11.3.2020 Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ. Απφ ην επεξγέηεκα, εμαηξνχληαη νη
νθεηιέο απφ Φ.Π.Α. θαη παξαθξαηνχκελνπο θφξνπο πνπ δελ έρνπλ ππαρζεί ζε θαζεζηψο
ξχζκηζεο/ δηεπθφιπλζεο ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο, θαζψο θαη νθεηιέο πνπ πξνέξρνληαη απφ
αλάθηεζε θξαηηθψλ εληζρχζεσλ θαη ρξέε ππέξ αιινδαπνχ Γεκνζίνπ.
5. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ.4172/2013 νξίδεηαη φηη φια ηα έζνδα
πνπ απνθηνχλ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο
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πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 45 ζεσξνχληαη έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.
Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ ίδηνπ σο
άλσ λφκνπ νξίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε θεθαιαηνπνίεζεο ή δηαλνκήο θεξδψλ γηα ηα νπνία
δελ έρεη θαηαβιεζεί θφξνο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ ή λνκηθψλ νληνηήησλ, ην
πνζφ πνπ δηαλέκεηαη ή θεθαιαηνπνηείηαη θνξνινγείηαη ζε θάζε πεξίπησζε σο θέξδνο απφ
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε θνξνινγηθψλ δεκηψλ.
6. Τν Σπκβνχιην Λνγηζηηθήο Τππνπνίεζεο κε ηελ αξηζ.πξση.834/23.6.2020 γλσκνδφηεζή
ηνπ, αλαθνξηθά κε ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ηεο έθπησζεο ζε πνζνζηφ 25% ησλ
ξπζκηζκέλσλ νθεηιψλ, ζην πιαίζην ησλ θνξνινγηθψλ ειαθξχλζεσλ ιφγσ COVID-19,
γλσκνδφηεζε φηη ε ελ ιφγσ έθπησζε ζα πξέπεη λα θαηαρσξίδεηαη σο θξαηηθή ελίζρπζε
(επεξγέηεκα). Τν έζνδν απηφ ζα κπνξνχζε λα θαηαρσξηζζεί σο έθηαθην έζνδν ζηνλ
ινγαξηαζκφ 81.01 γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ αθνινπζνχλ ην ζρέδην ινγαξηαζκψλ ηνπ
Διιεληθνχ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ Σρεδίνπ ή ζηνλ ινγαξηαζκφ 79 «Αζπλήζε έζνδα θαη θέξδε»
ηνπ Σρεδίνπ Λνγαξηαζκψλ ηνπ λ. 4308/2014.
7. Απφ φια φζα αλαθέξζεθαλ πην πάλσ θαη δεδνκέλνπ φηη ε σο άλσ έθπησζε (έθηαθην
έζνδν) κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζηηο ζρεηηθέο αηηηνινγηθέο εθζέζεηο ρνξεγήζεθε κε ηε
κνξθή επεξγεηήκαηνο ζην πιαίζην αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ νηθνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ
πνπ ζπλεπάγεηαη ε εκθάληζε θαη δηάδνζε ηνπ θνξσλντνχ COVID-19, δελ έρεη ηα
ελλνηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εηζνδήκαηνο, ζπλάγεηαη φηη δελ απνηειεί θνξνινγεηέν
εηζφδεκα γηα ηηο επηρεηξήζεηο (λνκηθά πξφζσπα / λνκηθέο νληφηεηεο ή θπζηθά πξφζσπα
πνπ αζθνχλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα) πνπ επιήγεζαλ νηθνλνκηθά ιφγσ ηεο
εκθάληζεο θαη δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19. Πεξαηηέξσ, κε ηελ παξνχζα
δηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ην ππφςε έθηαθην έζνδν, ζε πεξίπησζε δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζήο
ηνπ, δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ λ.4172/2013,
δεδνκέλνπ φηη δελ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηνπ εηζνδήκαηνο απφ επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα.
Ωο πξνο ηα θπζηθά πξφζσπα

πνπ δελ αζθνχλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα,

νπνηνδήπνηε φθεινο απνθνκίδνπλ απφ ηε κείσζε θνξνινγηθήο ηνπο ππνρξέσζεο πξνο ηε
Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, δελ ζπγθεληξψλεη ηα ελλνηνινγηθά ζηνηρεία ηνπ εηζνδήκαηνο απφ
θακία θαηεγνξία θαη ζπλεπψο δελ αλαγξάθεηαη ζηε θνξνινγηθή ηνπο δήισζε.
Τέινο, ζαο γλσξίδνπκε φηη εηδηθά γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 2019 γηα ηα λνκηθά πξφζσπα θαη
ηηο λνκηθέο νληφηεηεο ησλ νπνίσλ ην θνξνινγηθφ έηνο 2019 δελ ηαπηίδεηαη κε ην αληίζηνηρν
εκεξνινγηαθφ, ήηνη ιήγεη ζε εκεξνκελία κεηά ηελ 31/12/2019, ην πνζφ απηφ θαηαρσξείηαη,
θαη’ εμαίξεζε, ζηνλ θσδηθφ 458 «Υπεξαμία απφ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε αθηλήηνπ».
Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηα παξαπάλσ λνκηθά πξφζσπα θαη ηηο λνκηθέο νληφηεηεο ηα νπνία
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έρνπλ ήδε ππνβάιεη ηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
ππνβάινπλ ηξνπνπνηεηηθή δήισζε κέζσ TAXISnet ρσξίο ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ ηνπ
άξζξνπ 54 ηνπ λ. 4174/2013 έσο 26.02.2021.

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ Α.Α.Γ.Δ.

Γ. ΠΙΣΙΛΗ
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ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ:
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1. Απνδέθηεο πίλαθα Γ΄ (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ)
2. Γεληθή Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο
3. Γηεχζπλζε Σηξαηεγηθήο Τερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο (κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΓΔ θαη ζηελ Ζιεθηξνληθή Βηβιηνζήθε ηεο ΑΑΓΔ)
ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Γξαθείν θ. Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
2. Γξαθείν θ. Υθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
3. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο
4. Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΣΓΟΔ Αηηηθήο & Δπηρεηξεζηαθή Γ/λζε ΣΓΟΔ Μαθεδνλίαο
5. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α΄, Β΄ (εθηφο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνχ), Ε΄, Ζ΄, Θ΄, Η΄, ΗΒ΄, ΗΓ΄, ΗΓ΄,
ΗΔ΄, ΗΣΤ΄, ΗΕ΄, ΗΖ΄, ΗΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄, ΚΒ΄ θαη ΚΓ΄
6. ΓΤΓ – Δγθεθξηκέλνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο
7. Υπνπξγείν Αλάπηπμεο & Δπελδχζεσλ, Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο
Καηαλαισηή, Γεληθή Γ/λζε Αγνξάο, Γ/λζε Δηαηξεηψλ, Πι. Κάληγγνο - 101 81, Αζήλα
8. Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Τππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΤΔ)
Βνπιήο 7 - 105 62, Αζήλα
ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1. Γξαθείν θ. Γηνηθεηή Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ
2. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γ/ληξηαο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο
3. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ
4. Απηνηειέο Τκήκα Σπληνληζκνχ, Μεηαξξπζκηζηηθψλ Γξάζεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο
5. Γ/λζε Ννκηθήο Υπνζηήξημεο
6. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο – Τκήκαηα Α΄ , Β΄ , Γ΄
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