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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΗ
1)ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΕΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΣΜΗΜΑΣΑ: Α΄
Ταχ. Δ/νςθ
Ταχ. Κϊδ.
Τθλζφωνο
E-Mail

:
:
:
:

Καρ.Σερβίασ 10
10184 Ακινα
210-3375315-316
d12.a@yo.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟ: Ωσ Πίνακασ Διανομήσ

2) ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ
ΣΜΗΜΑΣΑ: Α΄,Β
Ταχ. Δ/νςθ
: Πανεπιςτθμίου 20
Ταχ. Κϊδικασ : 10672 Ακινα
Τθλζφωνο
: 2103605159, 2103636872
E-Mail
: deispraxeon@aade.gr
3) ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΜΜΕΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΣΜΗΜΑ: Α΄
Ταχ. Δ/νςθ
: Σίνα 2-4
Ταχ. Κϊδικασ : 10672 Ακινα
Τθλζφωνο
: 2132122400
E-Mail
: deef.a@aade.gr
Url

: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηςη των διατάξεων των άρθρων 47, 50, 56 και 65 του ν. 4811/2021 (ΦΕΚ Α’
108/26.06.2021)
Σασ κοινοποιοφμε ςυνθμμζνα τισ διατάξεισ των άρκρων 47, 50, 56 και 65 του ν. 4811/2021
«Απλοφςτευςθ του πλαιςίου άςκθςθσ οικονομικϊν δραςτθριοτιτων αρμοδιότθτασ Υπουργείων
Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, Υποδομϊν και Μεταφορϊν, Υγείασ και Τουριςμοφ, ρυκμίςεισ για τισ
παραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ και τθν ενίςχυςθ τθσ ανάπτυξθσ και άλλεσ επείγουςεσ ρυκμίςεισ.»
(Αϋ108), ωσ ακολοφκωσ:
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1. Άρθρο 47 «Χορήγηςη προθεςμίασ υλοποίηςησ επενδυτικών ςχεδίων »
Με τθ διάταξθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 47 προβλζπεται ότι ςε επιχειριςεισ, των οποίων τα
επενδυτικά ςχζδια ζχουν υπαχκεί ςε αναπτυξιακοφσ νόμουσ πριν από τθν ζναρξθ του ν. 3299/2004
(Αϋ 261), και ειδικότερα ςτουσ ν. 1262/1982 (Αϋ 70), ν. 1682/1987 (Αϋ 14) και ν. 1892/1990 (Αϋ 101) και
ζχουν καταςτεί υπόχρεεσ επιςτροφισ τθσ λθφκείςασ επιχοριγθςθσ, εξαιτίασ τθσ μθ ολοκλιρωςθσ τθσ
επζνδυςθσ εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ προκεςμίασ υλοποίθςισ τθσ, παρζχεται προκεςμία τριϊν (3)
ετϊν από τθν ζκδοςθ τθσ αναφερόμενθσ βεβαίωςθσ του ίδιου άρκρου ςτθν παρ. 2 για τθν υλοποίθςθ
τθσ επζνδυςθσ, εφόςον ςυντρζχουν ςωρευτικά οι αναφερόμενεσ ςτθν ωσ άνω παρ. 1 προχποκζςεισ.
Επίςθσ, με τθ διάταξθ τθσ παρ. 2 του ανωτζρω άρκρου ορίηεται ότι από τθν κοινοποίθςθ ςτθν
οικεία φορολογικι αρχι τθσ βεβαίωςθσ ςυνδρομισ των προχποκζςεων τθσ παρ. 1 από τον οικείο
φορζα υπαγωγισ αναςτζλλονται θ είςπραξθ του βεβαιωκζντοσ χρζουσ, θ λιψθ αναγκαςτικϊν μζτρων,
κακϊσ και θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ ςε βάροσ του νομικοφ προςϊπου και
των ευκυνομζνων αλλθλεγγφωσ με αυτό φυςικϊν προςϊπων, κακϊσ και κάκε αναγκαςτικό μζτρο
διοικθτικισ φφςεωσ μετά των προςαυξιςεων και επιβαρφνςεων τθσ αρχικισ επιχοριγθςθσ εισ βάροσ
τθσ επιχείρθςθσ και των φυςικϊν προςϊπων που ευκφνονται αλλθλεγγφωσ με τθν επιχείρθςθ ζναντι
του Δθμοςίου για τθν καταβολι του βεβαιωκζντοσ, ςυνεπεία τθσ λθφκείςασ επιχοριγθςθσ, ποςοφ. Η
αναςτολι δεν καταλαμβάνει τισ ιδθ επιβλθκείςεσ καταςχζςεισ ςτα χζρια τρίτων. Το Δθμόςιο διατθρεί
το δικαίωμα να εγγράφει υποκικεσ ςε περιουςιακά ςτοιχεία του νομικοφ προςϊπου, των
ςυνυπόχρεων προςϊπων ι των εγγυθτϊν, εφόςον θ οφειλι δεν είναι διαςφαλιςμζνθ. Η παρ. 4 του
άρκρου 12 του ν. 4174/2013 (Αϋ 170) δεν εφαρμόηεται και ςε καμία περίπτωςθ δεν δφναται να
εκδοκεί αποδεικτικό ενθμερότθτασ, οφτε περιοριςμζνθσ ιςχφοσ, διαρκοφςθσ τθσ αναςτολισ. Κατά το
χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ τθσ ανωτζρω αναςτολισ αναςτζλλεται ο χρόνοσ παραγραφισ τθσ απαίτθςθσ
του Δθμοςίου και δεν ςυμπλθρϊνεται πριν τθν παρζλευςθ ζτουσ από τθ λιξθ τθσ αναςτολισ. Ποςά
που αποδίδονται κατά τθ διάρκεια τθσ αναςτολισ με εκοφςια ι αναγκαςτικι είςπραξθ δεν
επιςτρζφονται. Η βεβαίωςθ ςυνδρομισ των προχποκζςεων τθσ παρ. 1 εκδίδεται από τον οικείο
φορζα υπαγωγισ και από τθν ζκδοςι τθσ άρχεται θ ανωτζρω τριετισ προκεςμία ολοκλιρωςθσ.
Με τθ διάταξθ του αϋ εδαφίου τθσ παρ. 4 του ανωτζρω άρκρου ορίηεται ότι

κατόπιν τθσ

παρζλευςθσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ ολοκλιρωςθσ θ επιχείρθςθ οφείλει να καταβάλει, ςφμφωνα με
το ν.δ. 356/1974 (Αϋ 90) περί Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων, ολόκλθρο το βεβαιωκζν κεφάλαιο
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τθσ επιςτρεπτζασ επιχοριγθςθσ μετά των τόκων, προςτίμων και προςαυξιςεων, που ζχουν
επιβλθκεί, υπολογιηόμενων μζχρι εξοφλιςεωσ.
Ακόμθ με τθ διάταξθ του γϋ εδαφίου τθσ παρ. 4 του ανωτζρω άρκρου ορίηεται ςε περίπτωςθ,
κατά τθν οποία διαπιςτωκεί θ μθ ολοκλιρωςθ τθσ εν λόγω επζνδυςθσ, το φυςικό πρόςωπο ι
πρόςωπα, που αςκοφςαν εν τοισ πράγμαςι τθ διαχείριςθ ι τθ διοίκθςθ τθσ επιχείρθςθσ κατά τον
χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ τθσ περ. α) τθσ παρ. 1, ευκφνονται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον με το
νομικό πρόςωπο – φορζα τθσ επζνδυςθσ για τθν πλθρωμι των τόκων, προςτίμων και προςαυξιςεων
τθσ χρονικισ περιόδου από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ τθσ παρ. 1, μζχρι τθν θμζρα λιξθσ τθσ τριετοφσ
αναςτολισ.
2. Άρθρο 50 «Εκτζλεςη υποχρεώςεων Οργανιςμοφ Απαςχόληςησ Εργατικοφ Δυναμικοφ προσ την
Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρησ»
Με το εϋ εδάφιο του άρκρου 50 προβλζπεται ότι τα ποςά που καταβάλλονται από τον Ο.Α.Ε.Δ. ςτον
τραπεηικό λογαριαςμό εκάςτου δικαιοφχου εργαηόμενου, όπωσ αυτόσ ζχει γνωςτοποιθκεί ςτθ
διαδικτυακι πφλθ «www.aade.gr» τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.) είναι
αφορολόγθτα, ανεκχϊρθτα και ακατάςχετα ςτα χζρια του Δθμοςίου ι τρίτων, κατά παρζκκλιςθ κάκε
γενικισ και ειδικισ διάταξθσ, δεν υπόκεινται ςε οποιαδιποτε κράτθςθ, τζλοσ ι ειςφορά
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ειδικισ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ του άρκρου 43 Α του ν. 4172/2013, δεν
δεςμεφονται και δεν ςυμψθφίηονται με βεβαιωμζνα χρζθ προσ τθ φορολογικι διοίκθςθ και το
δθμόςιο εν γζνει, τουσ διμουσ, τισ περιφζρειεσ, τα αςφαλιςτικά ταμεία ι τα πιςτωτικά ιδρφματα.
Επίςθσ, με το τελευταίο εδάφιο του άρκρου 50 προβλζπεται ότι με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν
Οικονομικϊν και Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων δφνανται να κακορίηονται οι προχποκζςεισ, οι
όροι, ο χρόνοσ υποβολισ των αιτιςεων, τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά κακϊσ και κάκε άλλο ςχετικό
κζμα για τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου.

3. Άρθρο 56 «Αγροτική δραςτηριότητα και διαχείριςη ανανεώςιμων πηγών ενζργειασ –
Τροποποίηςη του άρθρου 2 του ν.3874/2010»
Με τισ διατάξεισ του άρκρου 56 τροποποιικθκαν οι περ. δ’ και ςτ’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του
ν.3874/2010 περί του οριςμοφ τθσ αγροτικισ εκμετάλλευςθσ και τθσ αγροτικισ δραςτθριότθτασ, ϊςτε
θ εγγραφι ςτο Μθτρϊο Αγροτϊν και Αγροτικϊν Εκμεταλλεφςεων να αφορά και τθ διαχείριςθ
ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ μικρότερθ από πεντακόςια (500) KW.
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4.

Άρθρο 65 «Μείωςη ςυντελεςτών Φ.Π.Α. ςτισ νήςουσ Λζρο, Λζςβο, Κω, Σάμο και Χίο»

Με τθν παρ. 1 τροποποιείται θ παρ. 4 του άρκρου 21 του Κϊδικα ΦΠΑ (κυρ. με ν. 2859/2000), και
προβλζπεται ότι με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, είναι δυνατι θ μείωςθ κατά 30% των
ςυντελεςτϊν Φ.Π.Α. ςτα αγακά και τισ υπθρεςίεσ που προβλζπονται ςτισ διατάξεισ των παρ. 4 και 5
του άρκρου 21 του Κϊδικα Φ.Π.Α. για τα νθςιά Λζρο, Λζςβο, Κω, Σάμο και Χίο, εφόςον ζχουν
ςυςτακεί και λειτουργοφν εντόσ τθσ περιφζρειάσ τουσ κζντρα και δομζσ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του
ν. 4375/2016. Προσ τον ςκοπό αυτό εκδόκθκε θ απόφαςθ Α.1150/2021.
Με τθν παρ. 2 καταργείται θ παρ. 4α του άρκρου 21 του Κϊδικα ΦΠΑ (κυρ. με ν. 2859/2000).
Με τθν παρ. 3 προβλζπεται ότι οι παρ. 1 και 2 του άρκρου αυτοφ ιςχφουν από 1.7.2021.

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΣΙΛΗ

Συνημμένο: ΦΕΚ Α΄108/26-06-2021
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Α. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Αποδζκτεσ Πίνακα Γ’
2. Διεφκυνςθ Στρατθγικισ Τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ
3. Αυτοτελζσ Τμιμα Συντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ
4. Ηλεκτρονικι Βιβλιοκικθ ΑΑΔΕ

Β. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Αποδζκτεσ Πίνακα Αϋ (πλθν των αποδεκτϊν προσ ενζργεια)
Γενικι Διεφκυνςθ Τελωνείων και Ειδικϊν Φόρων Κατανάλωςθσ
Αποδζκτεσ Πίνακα Δϋ
Κεντρικι Υπθρεςία του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ
Γραφείο Υφυπουργοφ Οικονομικϊν κ. Βεςυρόπουλου
Γραφείο Γενικισ Γραμματζωσ Φορολογικισ Πολιτικισ και Δθμόςιασ Περιουςίασ

Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.
2.
3.
4.
5.

Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων
Γραφείο Προϊςταμζνθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ
Διεφκυνςθ Νομικισ Υποςτιριξθσ
Διεφκυνςθ Ειςπράξεων – Τμιματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Γραμματεία
Διεφκυνςθ Εφαρμογισ Άμεςθσ Φορολογίασ
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