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ΘΕΜΑ: Κοινοποίηςη των διατάξεων των άρθρων 23 (παρ. 1), 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 

και 44 του ν. 4797/2021 (Α’ 66) 

 

Αναφορικά με το πιο πάνω κζμα, ςασ κοινοποιοφμε ςυνθμμζνα τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 

23, του άρκρου 25, και των άρκρων 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 και 44 του ν. 4797/2021 

«Κρατικι αρωγι προσ επιχειριςεισ και μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα φορείσ για κεομθνίεσ, 

επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ ςτιριξθ τθσ οικονομίασ, ςυμπλθρωματικόσ κρατικόσ προχπολογιςμόσ 

και ςυνταξιοδοτικι ρφκμιςθ και λοιπζσ επείγουςεσ διατάξεισ» (Αϋ 66), ωσ ακολοφκωσ:  

1. Άρκρο 23 «Καταργοφμενεσ διατάξεισ» 

Με τθν παρ. 1 του άρκρου 23 καταργικθκε  το άρκρο 36 του ν. 2459/1997 (Αϋ 17), περί παροχισ 

επιχορθγιςεων για ηθμίεσ από πλθμμφρεσ και λοιπζσ κεομθνίεσ. 

2. Άρκρο 25 «Εξαίρεςθ από τθν υποχρζωςθ καταβολισ του τζλουσ επιτθδεφματοσ για αγρότεσ και 

αλιείσ παράκτιασ αλιείασ υπό όρουσ» 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 25 τροποποιικθκε το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 3 του άρκρου 31 του 

ν.3986/2011 (Αϋ152) ϊςτε οι αγρότεσ κανονικοφ κακεςτϊτοσ για τουσ οποίουσ ζχουν παρζλκει τα 

πρϊτα πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τιρθςθσ βιβλίων και ζνταξισ τουσ ςτο κανονικό κακεςτϊσ 

ΦΠΑ, κακϊσ και οι αλιείσ παράκτιασ αλιείασ, που εκμεταλλεφονται, είτε ατομικά είτε με τθ μορφι 

ςυμπλοιοκτθςίασ ι κοινωνίασ αςτικοφ δικαίου, αλιευτικά ςκάφθ μζχρι δϊδεκα (12) μζτρων, μεταξφ 
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κακζτων, να εξαιροφνται και για το φορολογικό ζτοσ 2020 από τθν υποχρζωςθ καταβολισ του 

τζλουσ επιτθδεφματοσ. 

3. Άρκρο 30 «Παράταςθ προκεςμίασ υποβολισ των δθλώςεων και ρυκμίςεισ καταβολισ του φόρου 

ειςοδιματοσ νομικών προςώπων και νομικών οντοτιτων φορολογικοφ ζτουσ 2020-Προςκικθ 

παρ. 64 ςτο άρκρο 72 του ν. 4172/2013» 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 30 προςτζκθκε  νζα παράγραφοσ 64 ςτο άρκρο 72 του ν. 4172/2013 με 

τθν οποία ορίηεται ότι οι δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ φορολογικοφ ζτουσ 2020, νομικϊν 

προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων του άρκρου 45, των οποίων το φορολογικό ζτοσ λιγει τθν 31θ 

Δεκεμβρίου 2020 υποβάλλονται εμπρόκεςμα μζχρι τθν 27θ Αυγοφςτου 2021. Θ καταβολι του φόρου 

για τισ δθλϊςεισ του προθγοφμενου εδαφίου πραγματοποιείται ςε οκτϊ (8) ιςόποςεσ μθνιαίεσ 

δόςεισ, από τισ οποίεσ οι δφο πρϊτεσ δόςεισ καταβάλλονται μζχρι τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα 

του μθνόσ Αυγοφςτου 2021 και θ κακεμία από τισ επόμενεσ μζχρι τθν τελευταία εργάςιμθ θμζρα 

των ζξι (6) επόμενων μθνϊν. 

4. Άρκρο 31 «Παράταςθ προκεςμίασ υποβολισ των δθλώςεων και ρυκμίςεισ καταβολισ του φόρου 

ειςοδιματοσ φυςικών προςώπων φορολογικοφ ζτουσ 2020-Προςκικθ παρ. 65 ςτο άρκρο 72 του 

ν. 4172/2013» 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 31 προςτζκθκε  νζα παράγραφοσ 65 ςτο άρκρο 72 του ν. 4172/2013 

που περιλαμβάνει ρυκμίςεισ για τισ δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων ειδικά 

για το φορολογικό ζτοσ 2020. υγκεκριμζνα, ορίηεται ότι οι δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ 

φυςικϊν προςϊπων φορολογικοφ ζτουσ 2020 υποβάλλονται εμπρόκεςμα μζχρι τθν 27θ Αυγοφςτου 

2021. Θ καταβολι του φόρου πραγματοποιείται ςε οκτϊ (8) ιςόποςεσ μθνιαίεσ δόςεισ εκ των 

οποίων οι δφο πρϊτεσ καταβάλλονται μζχρι τθν τελευταία εργάςιμθ μζρα του μθνόσ Αυγοφςτου 

2021, ενϊ κακεμία από τισ επόμενεσ μζχρι τθν τελευταία εργάςιμθ των ζξι (6) επόμενων μθνϊν. 

Ιδιαίτερα θ καταβολι φόρου που προκφπτει από δθλϊςεισ φορολογουμζνων, που ςυμμετζχουν ςε 

νομικά πρόςωπα και νομικζσ οντότθτεσ που τθροφν απλογραφικά βιβλία, πραγματοποιείται ςε ζξι 

(6) ιςόποςεσ μθνιαίεσ δόςεισ, εκ των οποίων θ πρϊτθ καταβάλλεται το αργότερο τθν τελευταία 

εργάςιμθ του μθνόσ επτεμβρίου 2021 και κάκε μία από τισ επόμενεσ μζχρι τθν τελευταία εργάςιμθ 

των επόμενων πζντε (5) μθνϊν. Σζλοσ, με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 65 του άρκρου 72 του ν. 

4172/2013 προβλζπεται ζκπτωςθ τρία τοισ εκατό (3%) για τισ περιπτϊςεισ εφάπαξ καταβολισ 

φόρου ειςοδιματοσ φυςικοφ προςϊπου ωσ τθν τελευταία εργάςιμθ μζρα του μθνόσ Ιουλίου 2021, 

εφόςον ο οφειλόμενοσ φόροσ και οι λοιπζσ ςυμβεβαιοφμενεσ με αυτόν οφειλζσ, προκφπτουν βάςει 

διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων που κα υποβλθκεί μζχρι τθν 28/7/2021. 
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5. Άρκρο 32 «Ρυκμίςεισ για τα ανείςπρακτα ειςοδιματα από τθν εκμίςκωςθ ακίνθτθσ περιουςίασ, 

φορολογικοφ ζτουσ 2020-Προςκικθ παρ. 66 ςτο άρκρο 72 του ν. 4172/2013» 

Με το άρκρο 32 προςτζκθκε νζα παράγραφοσ 66 ςτο άρκρο 72 του ν. 4172/2013, με τθν οποία 

κεςπίςτθκαν ειδικζσ ρυκμίςεισ για τα ανείςπρακτα ειςοδιματα από τθν εκμίςκωςθ ακίνθτθσ 

περιουςίασ για το φορολογικό ζτοσ 2020, λόγω των ιδιαίτερων ςυνκθκϊν που επικρατοφν από τθν 

εξάπλωςθ τθσ πανδθμίασ του COVID-19 που ςχετίηονται με τθν λειτουργία των δικαςτθρίων, τθν 

ανάγκθ περιοριςμοφ μετακινιςεων των πολιτϊν και τθν πικανι αδυναμία διενζργειασ και 

προςκόμιςθσ των προβλεπόμενων από το πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 4 του άρκρου 39 του ν. 

4172/2013 (διαταγισ πλθρωμισ, διαταγισ απόδοςθσ χριςθσ μιςκίου, δικαςτικισ απόφαςθσ περί 

αποβολισ από το μίςκιο ι επιδίκαςθσ μιςκωμάτων, πράξθ κατάκεςθσ αγωγισ αποβολισ ι 

επιδίκαςθσ μιςκωμάτων κατά του μιςκωτι).  

 υγκεκριμζνα,  προβλζπεται ότι ειδικά για το φορολογικό ζτοσ 2020 τα ειςοδιματα από εκμίςκωςθ 

ακίνθτθσ περιουςίασ που δεν ζχουν ειςπραχκεί, δεν ςυνυπολογίηονται ςτο ςυνολικό ειςόδθμα του 

δικαιοφχου -πζραν των αναφερόμενων ςτθ διάταξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 39 του ν. 4172/2013 

περιπτϊςεων- και ςτθν περίπτωςθ που ζχει κοινοποιθκεί ςτο μιςκωτι μζχρι τθ λιξθ τθσ 

προκεςμίασ υποβολισ τθσ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων, εξϊδικθ 

καταγγελία τθσ μίςκωςθσ, λόγω μθ καταβολισ των μιςκωμάτων ι εξϊδικθ όχλθςθ για τθν καταβολι 

των οφειλόμενων μιςκωμάτων. Επιςθμαίνεται ότι, με το δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 66 του αρ. 72 του 

ν. 4172/2013 (Α’ 167) ορίηεται ότι, εφόςον ζχει κοινοποιθκεί εξϊδικο ςτο μιςκωτι κατά τα 

ανωτζρω, ακολοφκωσ, ο φορολογοφμενοσ (εκμιςκωτισ) πρζπει να προςκομίςει μζχρι τθ λιξθ τθσ 

προκεςμίασ υποβολισ τθσ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ φορολογικοφ ζτουσ 2021, (δθλαδι 

εντόσ του ζτουσ 2022) διαταγι πλθρωμισ ι απόδοςθσ χριςθσ μιςκίου ι δικαςτικι απόφαςθ 

αποβολισ ι επιδίκαςθσ μιςκωμάτων ι αντίγραφο αγωγισ αποβολισ ι επιδίκαςθσ μιςκωμάτων. 

Επομζνωσ, βάςει των παραπάνω, εφόςον, ο φορολογοφμενοσ (εκμιςκωτισ) κοινοποιιςει εξϊδικο 

ςτον μιςκωτι μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ 

φυςικϊν προςϊπων φορολογικοφ ζτουσ 2020 και προςκομίςει τα κατά τα ανωτζρω απαιτοφμενα 

δικαιολογθτικά μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ διλωςθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ 

φορολογικοφ ζτουσ 2021, τα ειςοδιματα αυτά κα φορολογθκοφν ςφμφωνα με το τρίτο εδάφιο τθσ 

παρ. 66 του αρ. 72 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) ςτο ζτοσ και κατά το ποςό που αποδεδειγμζνα 

ειςπράχκθκαν κατά παρζκκλιςθ των διατάξεων του άρκρου 8 του ν.4172/2013. Αντίκετα, ςφμφωνα 

με το τζταρτο εδάφιο τθσ παρ. 66 του αρ. 72 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), προβλζπεται ότι, ςτθν 

περίπτωςθ που ο φορολογοφμενοσ δεν προςκομίςει τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, οφείλει να 

υποβάλλει τροποιθτικι διλωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ φορολογικοφ ζτουσ 2020 μζχρι τθν 31θ 

Δεκεμβρίου 2022, χωρίσ τθν επιβολι τόκων και προςτίμων, δθλϊνοντασ τα εν λόγω μιςκϊματα. 
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Σζλοσ, με το πζμπτο εδάφιο τθσ νζασ παραγράφου  66 του αρ. 72 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) 

προβλζπεται δυνατότθτα κακοριςμοφ κάκε αναγκαίασ λεπτομζρεια ςχετικά με τθν εφαρμογι των 

ανωτζρω διατάξεων με απόφαςθ Διοικθτι Α.Α.Δ.Ε..  

6.      Άρκρο 33 «Παράταςθ τθσ προκεςμίασ επιλογισ τθσ υποβολισ χωριςτών δθλώςεων των 

ςυηφγων -Προςκικθ παρ. 67 ςτο άρκρο 72 του ν. 4172/2013» 

Με το άρκρο 33 προςτζκθκε  νζα παράγραφοσ 67 ςτο άρκρο 72 του ν. 4172/2013, που ορίηει  τθν 6θ 

Μαΐου 2021 ωσ νζα προκεςμία για τθν υποβολι τθσ ανζκκλθτθσ διλωςθσ τθσ περ. β’ τθσ 

παραγράφου 4 του άρκρου 67, για το φορολογικό ζτοσ 2020, με τθν οποία επιλζγεται από ζναν 

τουλάχιςτον εκ των ςυηφγων θ υποβολι χωριςτϊν δθλϊςεων φόρου ειςοδιματοσ . 

7.   Άρκρο 34 «Ειδικι ρφκμιςθ για το ζτοσ 2021 ωσ προσ τθν προκεςμία υποβολισ αίτθςθσ και τθν 

προκεςμία ζκδοςθσ απόφαςθσ για τθν εναλλακτικι φορολόγθςθ ειςοδιματοσ φυςικών 

προςώπων που μεταφζρουν τθ φορολογικι τουσ κατοικία ςτθν Ελλάδα κατά τα άρκρα 5Α και 5Β 

του Κώδικα Φορολογίασ Ειςοδιματοσ-Προςκικθ παρ. 68 ςτο άρκρο 72 του ν. 4172/2013» 

Με το άρκρο 34 προςτζκθκε  νζα παράγραφοσ 68 ςτο άρκρο 72 του ν. 4172/2013, που ρυκμίηει, 

ειδικά για το ζτοσ 2021, τθν προκεςμία υποβολισ αιτιςεων υπαγωγισ ςτον εναλλακτικό τρόπο 

φορολόγθςθσ ειςοδιματοσ αλλοδαπισ προζλευςθσ φυςικϊν προςϊπων που μεταφζρουν τθν 

φορολογικι τουσ κατοικία ςτθν Ελλάδα, ςφμφωνα με τα άρκρα 5Α και 5Β του ν. 4172/2013. 

υγκεκριμζνα, θ διάταξθ ορίηει, τθν 31θ Μαΐου 2021, ωσ καταλθκτικι θμερομθνία για τισ αιτιςεισ 

υπαγωγισ ςτον εναλλακτικό τρόπο φορολόγθςθσ ειςοδθμάτων αλλοδαπισ των άρκρων 5Α και 5Β 

του ν. 4172/2013, που κα υποβλθκοφν εντόσ του ζτουσ 2021. Θ Φορολογικι Διοίκθςθ αφοφ 

εξετάςει τισ εν λόγω αιτιςεισ, εκδίδει αποφάςεισ επ’ αυτϊν το αργότερο μζχρι τθν τελευταία 

εργάςιμθ θμζρα του μθνόσ Ιουνίου 2021. 

8.   Άρκρο 35 «Ειδικι ρφκμιςθ για το ζτοσ 2021 ωσ προσ τθν προκεςμία υποβολισ αίτθςθσ και τθν 

προκεςμία ζκδοςθσ απόφαςθσ για τον ειδικό τρόπο φορολόγθςθσ φυςικών προςώπων που 

μεταφζρουν τθ φορολογικι τουσ κατοικία ςτθν Ελλάδα κατά το άρκρο 5Γ του ν. 4172/2013-

Προςκικθ παρ. 69 ςτο άρκρο 72 του ν. 4172/2013» 

Με το άρκρο 35 προςτζκθκε νζα παράγραφοσ 69 ςτο άρκρο 72 του ν. 4172/2013 που  ορίηει τθν 30θ 

επτεμβρίου 2021 ωσ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ αιτιςεων υπαγωγισ ςτισ διατάξεισ του 

άρκρου 5Γ του ν. 4172/2013 (Α’ 167).  Θ διάταξθ αφορά ειδικά ςτισ αιτιςεισ που κα υποβλθκοφν 

εντόσ του ζτουσ 2021 για τθν υπαγωγι ςτον ειδικό τρόπο φορολόγθςθσ ειςοδιματοσ από μιςκωτι 

εργαςία και επιχειρθματικι δραςτθριότθτα φυςικϊν προςϊπων που μεταφζρουν τθν φορολογικι 

τουσ κατοικία ςτθν Ελλάδα και αφοροφν ςε ανάλθψθ υπθρεςίασ ι ζναρξθ εργαςιϊν 

επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ωσ τθν 31θ Ιουλίου 2021. Θ Φορολογικι Διοίκθςθ αφοφ εξετάςει 
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τισ αιτιςεισ που υποβάλλονται ςφμφωνα με τα ανωτζρω, εκδίδει αποφάςεισ επ’ αυτϊν το αργότερο 

ωσ τθν 30θ Νοεμβρίου 2021. 

9.  Άρκρο 36 «Ειδικι ρφκμιςθ για το φορολογικό ζτοσ 2020 ωσ προσ τον εναλλακτικό τρόπο 

υπολογιςμοφ τθσ ελάχιςτθσ φορολογίασ-Προςκικθ παρ. 70 ςτο άρκρο 72 του ν. 4172/2013» 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 36 προςτζκθκε παρ. 70 ςτο άρκρο 72 του ν.4172/2013, με τθν οποία 

ειςιχκθ ειδικι ρφκμιςθ για το φορολογικό ζτοσ 2020, ωσ προσ τον εναλλακτικό τρόπο υπολογιςμοφ 

τθσ ελάχιςτθσ φορολογίασ, για ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ φορολογουμζνων, οι οποίοι επλιγθςαν 

εντόσ του 2020 από τθν πανδθμία του COVID-19. 

Ειδικότερα, με τθν περίπτωςθ αϋ τθσ παραγράφου αυτισ ορίηεται ότι για το φορολογικό ζτοσ 2020  για τα 

φυςικά πρόςωπα που ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία: 

i. αςκοφν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα θ οποία βάςει κανονιςτικϊν πράξεων τθσ 

διοίκθςθσ, εντόσ του 2020 χαρακτθρίςτθκε ωσ πλθττόμενθ, λόγω τθσ εμφάνιςθσ και 

διάδοςθσ του κορωνοϊοφ COV1D-19 ι ανεςτάλθ θ λειτουργία τθσ, ανεξαρτιτωσ 

χρονικοφ διαςτιματοσ αναςτολισ,  

ii. θ ςφμβαςθ εργαςίασ,  ανεςτάλθ για οποιοδιποτε χρονικό διάςτθμα εντόσ του ζτουσ 

2020 λόγω των μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ πανδθμίασ COVID -19,  

iii. θ ςφμβαςθ ναυτολόγθςθσ,  ανεςτάλθ κατά τθ διάρκεια οποιουδιποτε διαςτιματοσ 

εντόσ του 2020,  

iv. εντάχκθκαν ςτον μθχανιςμό ενίςχυςθσ «ΤΝ-ΕΡΓΑΙΑ» ανεξαρτιτωσ χρονικοφ 

διαςτιματοσ εντόσ του 2020,  

v. είναι ιδιοκτιτεσ ακινιτων, που ζλαβαν μειωμζνο μίςκωμα εντόσ του 2020, για το 

οποίο ζχει υποβλθκεί ζςτω και μία εγκεκριμζνθ διλωςθ COVID -19, κατόπιν ςχετικισ 

επεξεργαςίασ από τθν ΑΑΔΕ 

και προκφπτει διαφορά μεταξφ του τεκμαρτοφ και του ςυνολικοφ ειςοδιματοσ κατά 

τθν παρ. 1 του άρκρου 30, δεν εφαρμόηεται το άρκρο 31 (αντικειμενικζσ δαπάνεσ 

και υπθρεςίεσ), εφόςον ςωρευτικά: 

(αα) τουλάχιςτον ςε ζνα από τα δφο (2) προθγοφμενα φορολογικά ζτθ δεν ζτυχε 

εφαρμογισ ο εναλλακτικόσ τρόποσ υπολογιςμοφ τθσ ελάχιςτθσ φορολογίασ 

ςφμφωνα με τα άρκρα 30, 31, 32, 33, 34, 

(ββ) δεν υπιρξε αφξθςθ των αντικειμενικϊν δαπανϊν και υπθρεςιϊν του άρκρου 31 

του φορολογικοφ ζτουσ 2020 ςε ςχζςθ με το φορολογικό ζτοσ 2019 και, 

(γγ) ςε περίπτωςθ δαπάνθσ απόκτθςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων του άρκρου 32, θ εν 

λόγω δαπάνθ δικαιολογείται από τα αναγραφόμενα ςτθ διλωςθ χρθματικά ποςά, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 34 του ν. 4172/2013. 
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φμφωνα με τθν περ. βϋ τθσ νζασ παραγράφου 70 του άρκρου 72 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) χωρίσ να 

επθρεάηεται θ εφαρμογι του άρκρου 32 (δαπάνεσ απόκτθςθσ περιουςιακϊν ςτοιχείων), εάν το 

ειςόδθμα των φορολογουμζνων τθσ ανωτζρω περίπτωςθσ αϋ (i ζωσ v) και για τα δυο προθγοφμενα 

φορολογικά ζτθ, προςδιορίςτθκε κατόπιν εφαρμογισ του εναλλακτικοφ τρόπου υπολογιςμοφ τθσ 

ελάχιςτθσ φορολογίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 30, 31, 32, 33, 34 και για το φορολογικό ζτοσ 2020 

προκφπτει προςτικζμενθ διαφορά τεκμθρίων, τότε ωσ δαπάνθ του άρκρου 31 για το φορολογικό 

ζτοσ 2020, λαμβάνεται υπόψθ το μικρότερο ποςό αντικειμενικϊν δαπανϊν και υπθρεςιϊν του 

άρκρου 31 μεταξφ των φορολογικϊν ετϊν 2018, 2019 και 2020, υπό τον όρο ότι  δεν υπιρξε αφξθςθ 

των αντικειμενικϊν δαπανϊν και υπθρεςιϊν του άρκρου 31 του φορολογικοφ ζτουσ 2020 ςε ςχζςθ 

με το φορολογικό ζτοσ 2019. Θ διαφορά που προκφπτει ςτθν περίπτωςθ αυτι, κα φορολογθκεί κατά 

τα οριηόμενα ςτθν παρ.1 του άρκρου 34, λαμβανομζνων υπόψθ των κατθγοριϊν των επιμζρουσ 

ειςοδθμάτων του φορολογικοφ ζτουσ 2020. 

Σζλοσ, με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου αυτισ προβλζπεται θ ζκδοςθ κοινισ απόφαςθσ του 

Τπουργοφ Οικονομικϊν και του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων για τον 

κακοριςμό του χρόνου κατά τον οποίο λαμβάνονται υπόψθ οι εγκεκριμζνεσ δθλϊςεισ COVID - 19, 

κακϊσ και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ. 

10.  Άρκρο 37 «Απαιτοφμενο ποςό δαπανών με θλεκτρονικά μζςα πλθρωμισ-Τροποποίθςθ τθσ παρ. 

6 του άρκρου 15 και προςκικθ παρ.71 ςτο άρκρο 72 του ν. 4172/2013» 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 37 ρυκμίηονται ηθτιματα που αφοροφν ςτθν υποχρζωςθ 

πραγματοποίθςθσ δαπανϊν με θλεκτρονικά μζςα πλθρωμισ, ανερχόμενων ςε ποςοςτό τριάντα τοισ 

εκατό (30%) του πραγματικοφ ειςοδιματοσ που προζρχεται από μιςκωτι εργαςία -ςυντάξεισ και 

επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, που προβλζπονται ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 15 του ν. 

4172/2013.  

Πιο ςυγκεκριμζνα, με τθν παρ. 1  του άρκρου 37, προςτίκεται νζα περίπτωςθ γ1ϋ ςτθν παρ. 6 του 

άρκρου 15 του ν. 4172/2013, ϊςτε για ειςοδιματα που αποκτϊνται και δαπάνεσ που 

πραγματοποιοφνται από 1.1.2020 και μετά (παρ. 2 άρκρου 37), πζραν των αναφερόμενων ςτο 

δεφτερο εδάφιο τθσ περ. βϋ τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 15 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) ποςϊν, να 

μθν περιλαμβάνονται ςτον υπολογιςμό του πραγματικοφ ειςοδιματοσ από μιςκωτι εργαςία, 

ςυντάξεισ και επιχειρθματικι δραςτθριότθτα επί του οποίου υπολογίηονται οι απαιτοφμενεσ 

δαπάνεσ με θλεκτρονικά μζςα πλθρωμισ, ειςοδιματα με ζκτακτο χαρακτιρα, κακϊσ και ζκτακτεσ 

αποηθμιϊςεισ, αμοιβζσ, επιχορθγιςεισ και οικονομικζσ ενιςχφςεισ που δόκθκαν ςτα πλαίςια 

αντιμετϊπιςθσ των ςυνεπειϊν εξάπλωςθσ τθσ πανδθμίασ. Σα ειςοδιματα ζκτακτου χαρακτιρα που 

περιλαμβάνονται ςτθν νζα περ. γ1ϋτθσ παρ. 6 του άρκρου 15 είναι τα ακόλουκα:  
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i. Σα ειςοδιματα των παρ. 3 και 4 του άρκρου 15, δθλαδι οι εφάπαξ αποηθμιϊςεισ λόγω 

διακοπισ ςφμβαςθσ εργαςίασ ι άλλθσ ςφμβαςθσ (παρ. 3) και το καταβαλλόμενο αςφάλιςμα 

ςτα πλαίςια ομαδικϊν αςφαλιςτθρίων ςυνταξιοδοτικϊν ςυμβολαίων (παρ. 4). 

ii. Σο επίδομα εκπαίδευςθσ και επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ανζργων, κακϊσ και το επίδομα 

αναηιτθςθσ εργαςίασ ςτο πλαίςιο δράςεων ςυμβουλευτικισ (παρ. 5 του άρκρου 64 του ν. 

4756/2020 *Α'235+). 

iii. Θ αγροτικι επιδότθςθ πρόωρθσ ςυνταξιοδότθςθσ. 

iv. Θ είςπραξθ αςφαλιςτικισ αποηθμίωςθσ ι οικονομικισ ενίςχυςθσ, λόγω διάλυςθσ 

αλιευτικοφ ςκάφουσ. 

v. Ζκτακτεσ αποηθμιϊςεισ, αμοιβζσ, επιχορθγιςεισ και οικονομικζσ ενιςχφςεισ που 

χορθγικθκαν ςτο πλαίςιο αντιμετϊπιςθσ των ςυνεπειϊν του κινδφνου διαςποράσ του 

κορωνοϊοφ COVID-19 και αποτελοφν ειςόδθμα. 

Με τθν παρ. 3 του άρκρου 37 προςτίκεται νζα παράγραφοσ 71 ςτο άρκρο 72 του ν. 4172/2013 (Α’ 

167), με τθν οποία κεςπίηονται, ειδικά για το φορολογικό ζτοσ 2020, ρυκμίςεισ ςχετικζσ με τθν 

πραγματοποίθςθ δαπανϊν με θλεκτρονικά μζςα πλθρωμισ, κατά παρζκκλιςθ τθσ περ. βϋ τθσ παρ. 6 

του άρκρου 15 του ίδιου νόμου.  

Ειδικότερα, με τθν περ. αϋ τθσ νζασ παραγράφου 71 του άρκρου 72 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), 

αφενόσ επαναλαμβάνεται θ ρφκμιςθ των δφο πρϊτων εδαφίων τθσ περ. γϋ τθσ παρ. 6 του άρκρου 

15 του ίδιου νόμου, ωσ προσ το απαιτοφμενο ποςό δαπανϊν με θλεκτρονικά μζςα πλθρωμισ και 

τον μθ ςυνυπολογιςμό ςτο πραγματικό ειςόδθμα του ποςοφ τθσ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ του 

άρκρου 43Α και του ποςοφ τθσ διατροφισ που δίδεται ςτον/ςτθν διαηευγμζνο/-θ ςφηυγο ι ςε μζροσ 

ςυμφϊνου ςυμβίωςθσ ι εξαρτϊμενο τζκνο, εφόςον καταβάλλεται με θλεκτρονικά μζςα πλθρωμισ 

και αφετζρου, κεςπίηονται ειδικζσ ρυκμίςεισ για το φορολογικό ζτοσ 2020, για τισ περιπτϊςεισ που 

το δθλωκζν ποςό δαπανϊν με θλεκτρονικά μζςα πλθρωμισ υπολείπεται του απαιτοφμενου, ωσ 

εξισ: 

i. Για τισ περιπτϊςεισ που το δθλωκζν ποςό δαπανϊν που πραγματοποιικθκαν εντόσ του 

φορολογικοφ ζτουσ 2020 με θλεκτρονικά μζςα πλθρωμισ είναι μεν χαμθλότερο του 

απαιτοφμενου 30% του πραγματικοφ ειςοδιματοσ από μιςκωτι εργαςία, ςυντάξεισ και 

επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, όπωσ αυτό προςδιορίηεται με τθν περ. βϋ ςε ςυνδυαςμό με 

τθν περ. γ1ϋ τθσ παρ. 6 του άρκρου 15 του ν. 4172/2013, αλλά είναι υψθλότερο του 20% 

αυτοφ, ο φόροσ που προκφπτει κατά τθν εφαρμογι τθσ κλίμακασ τθσ παρ. 1 του άρκρου 15 

του ν. 4172/2013, προςαυξάνεται κατά ζντεκα τοισ εκατό (11%) επί τθσ διαφοράσ μεταξφ 

απαιτοφμενου και του δθλωκζντοσ ποςοφ δαπανϊν που πραγματοποιθκικαν με 

θλεκτρονικά μζςα πλθρωμισ.  
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Για παράδειγμα, φορολογοφμενοσ με πραγματικό ειςόδθμα από μιςκωτι εργαςία, 

ςυντάξεισ και επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ίςο με 15.000€, απαιτείται να δθλϊςει 

πραγματοποιθκείςεσ εντόσ του φορολογικοφ ζτουσ 2020 δαπάνεσ με θλεκτρονικά μζςα 

πλθρωμισ ποςοφ τουλάχιςτον 4.500€ (15.000*30%=4.500). Εάν αυτόσ δθλϊςει δαπάνεσ με 

θλεκτρονικά μζςα πλθρωμισ που ανζρχονται ςτο 25% (ανϊτερο του 20%, αλλά 

υπολειπόμενου του απαιτοφμενου 30%) του πραγματικοφ τουσ ειςοδιματοσ 

(15.000*25%=3.750€), τότε θ προςαφξθςθ του φόρου τθσ κλίμακασ τθσ παρ. 1 του άρκρου 

15 κα είναι ίςθ με 82,5€ [(4.500-3.750)*11%=82,5]. 

ii. Για τισ περιπτϊςεισ, όπου το δθλωκζν ποςό δαπανϊν με θλεκτρονικά μζςα πλθρωμισ ζτουσ 

2020, υπολείπεται του 20% του πραγματικοφ ειςοδιματοσ από μιςκωτι εργαςία, ςυντάξεισ 

και επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, όπωσ αυτό προςδιορίηεται με τθν περ. βϋ, ςε 

ςυνδυαςμό με τθν περ. γ1ϋ τθσ παρ. 6 του άρκρου 15 του ν. 4172/2013, τότε θ προςαφξθςθ 

του φόρου που προκφπτει από τθν εφαρμογι τθσ κλίμακασ τθσ παρ. 1 του άρκρου 15 του ν. 

4172/2013, αποτελείται από το άκροιςμα δφο επί μζρουσ ποςϊν (α+β) και υπολογίηεται α) 

ωσ το ποςό που προκφπτει από τθ κετικι διαφορά μεταξφ του είκοςι τοισ εκατό (20%) του 

πραγματικοφ ειςοδιματοσ που προζρχεται από μιςκωτι εργαςία, ςυντάξεισ και 

επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και του δθλωκζντοσ ποςοφ δαπανϊν με θλεκτρονικά μζςα 

πλθρωμισ, πολλαπλαςιαηόμενθ με ςυντελεςτι είκοςι δφο τοισ εκατό (22%) και, 

επιπροςκζτωσ, β) από το ποςό που προκφπτει από τθ κετικι διαφορά μεταξφ του 

απαιτοφμενου ποςοφ δαπανϊν και του είκοςι τοισ εκατό (20%) του πραγματικοφ 

ειςοδιματοσ που προζρχεται από μιςκωτι εργαςία, ςυντάξεισ και επιχειρθματικι 

δραςτθριότθτα, πολλαπλαςιαηόμενθ με ςυντελεςτι ζντεκα τοισ εκατό (11%).  

Για παράδειγμα, φορολογοφμενοσ με πραγματικό ειςόδθμα ίςο με 19.000 ευρϊ και 

δθλωκείςεσ δαπάνεσ με θλεκτρονικά μζςα πλθρωμισ ζτουσ 2020 ίςεσ με 1.850 ευρϊ (οι 

απαιτοφμενεσ δαπάνεσ είναι 19.000*30% = 5.700€), κα επιβαρυνκεί με προςαφξθςθ του 

φόρου που προκφπτει από τθν εφαρμογι τθσ κλίμακασ τθσ παρ. 1 του άρκρου 15 του ν. 

4172/2013 ίςθ με 638€ (429€+209€). Σο πρϊτο μζροσ τθσ προςαφξθςθσ των 429€ 

αντιςτοιχεί ςτο 22% τθσ διαφοράσ που προκφπτει μεταξφ του 20% του πραγματικοφ 

ειςοδιματοσ και του δθλωκζντοσ ποςοφ δαπανϊν {[(20%*19.000)-1850]*22% = 429€}. Σο 

δεφτερο μζροσ τθσ προςαφξθςθσ των 209€ αντιςτοιχεί ςτο 11% τθσ διαφοράσ που 

προκφπτει μεταξφ του απαιτοφμενου ποςοφ δαπανϊν και του 20% του πραγματικοφ 

ειςοδιματοσ {[(30%*19.000)-(20%*19.000)]*11%=209€}.  

ε ςυνζχεια των παραπάνω , ορίηονται, ειδικά για το φορολογικό ζτοσ 2020, περιπτϊςεισ 

φορολογουμζνων που εξαιροφνται από τθν προςαφξθςθ του φόρου τθσ κλίμακασ τθσ παρ. 1 του 
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άρκρου 15 του ίδιου νόμου, ςε περίπτωςθ που δεν πραγματοποίθςαν εντόσ του ζτουσ 2020 το 

απαιτοφμενο ποςό δαπανϊν με θλεκτρονικά μζςα πλθρωμισ.   Ο φόροσ που προκφπτει κατά τθν 

εφαρμογι τθσ κλίμακασ τθσ παρ. του άρκρου 15 δεν προςαυξάνεται για τισ εξισ κατθγορίεσ 

φορολογουμζνων:  

i. Για τα φυςικά πρόςωπα που αςκοφν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, θ οποία, ςφμφωνα με 

τισ κανονιςτικζσ πράξεισ που εκδόκθκαν για τον προςδιοριςμό των πλθττόμενων 

επιχειριςεων από τθν εξάπλωςθ τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID - 19, κεωρικθκε ωσ 

πλθττόμενθ για οποιοδιποτε χρονικό διάςτθμα εντόσ του ζτουσ 2020. 

ii. Για τα φυςικά πρόςωπα των οποίων θ ςφμβαςθ εργαςίασ ανεςτάλθ για οποιοδιποτε 

χρονικό διάςτθμα εντόσ του ζτουσ 2020 λόγω των μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 

πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID - 19, ςφμφωνα με το άρκρο δζκατο τρίτο τθσ από 

14.3.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (Α' 64), θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 3 του 

ν. 4682/2020 (Α' 76), το άρκρο 11 τθσ από 20.3.3020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (Α' 

68), θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83) και το άρκρο 68 του ν. 

4756/2020 (Αϋ  235), 

iii. Για τα φυςικά πρόςωπα των οποίων θ ςφμβαςθ ναυτολόγθςθσ ανεςτάλθ κατά τθ διάρκεια 

οποιουδιποτε διαςτιματοσ εντόσ του 2020 με βάςθ το άρκρο εξθκοςτό τρίτο τθσ από 

30.3.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (Α' 75), θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του 

ν. 4684/2020 (Α' 86), όπωσ αυτό τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με τθν από 1.5.2020 

Πράξθ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (Α' 90), θ οποία κυρϊκθκε με τον ν. 4690/2020 (Α' 104), 

iv. Για τα φυςικά πρόςωπα τα οποία εντάχκθκαν ςτον μθχανιςμό ενίςχυςθσ «ΤΝ-ΕΡΓΑΙΑ» 

ανεξαρτιτωσ χρονικοφ διαςτιματοσ εντόσ του 2020, ςφμφωνα με το άρκρο 31 του ν. 

4690/2020 και το άρκρο 123 του ν. 4714/2020 (Α' 148), όπωσ τα πρόςωπα αυτά κα 

αποςταλοφν ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ από το Τπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν 

Τποκζςεων, 

v. Για τα φυςικά πρόςωπα τα οποία είναι ιδιοκτιτεσ ακινιτων, που ζλαβαν μειωμζνο μίςκωμα 

εντόσ του 2020, για το οποίο ζχει υποβλθκεί ζςτω και μία εγκεκριμζνθ διλωςθ COVID - 19, 

κατόπιν ςχετικισ επεξεργαςίασ από τθν ΑΑΔΕ, ςφμφωνα με το άρκρο δεφτερο τθσ από 

20.3.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου, θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 

4683/2020, όπωσ διαμορφϊκθκε με τθν παρ. 2 του άρκρου 33 του ν. 4753/2020 (Α’ 1227) 

και τθν παρ. 2 του άρκρου 13 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), όπωσ ιςχφουν μετά και τθν 

τροποποίθςι τουσ με το άρκρο 54 του ν. 4758/2020 (Αϋ 242), 

vi. Για τουσ  φορολογοφμενουσ που είχαν ςυμπλθρϊςει το εξθκοςτό (60ό) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ 

ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2019. 
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Σζλοσ, με τθν περ. βϋ. τθσ νζασ παραγράφου 71 του άρκρου 72 του ν. 4172/2013, ορίηεται πωσ, 

ειδικά για το φορολογικό ζτοσ 2020, οι διατάξεισ τθσ περ. αϋ, εφαρμόηονται αναλόγωσ για τα 

ειςοδιματα από ακίνθτθ περιουςία, που φορολογοφνται με τθν κλίμακα τθσ παραγράφου 4 του 

άρκρου 40 του ίδιου νόμου. 

11. Άρκρο 39 «Παράταςθ υποβολισ αίτθςθσ για τθν άρςθ τθσ ευκφνθσ και των μζτρων ςε βάροσ των 

αλλθλεγγφωσ ευκυνόμενων διοικοφντων νομικά πρόςωπα και νομικζσ οντότθτεσ για φορολογικζσ 

οφειλζσ-Τροποποίθςθ των παρ. 28 και 29 του άρκρου 66 του ν. 4646/2019» 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 39 τροποποιικθκαν θ παρ. 28  και θ παρ. 29 του άρκρου 66 του ν. 

4646/2019 ϊςτε να παρζχεται θ δυνατότθτα ςτουσ φορολογοφμενουσ που δικαιοφνται να υπαχκοφν 

ςε αυτζσ να υποβάλουν τθ ςχετικι αίτθςθ αντιςτοίχωσ, ζωσ τθν 30θ Ιουνίου 2021, κακϊσ θ 

προβλεπόμενθ προκεςμία ζλθξε τθν 31θ Δεκεμβρίου 2020. 

Συχόν αιτιςεισ που είχαν υποβλθκεί μετά τισ 31 Δεκεμβρίου 2020 και εκκρεμοφν ενϊπιον των Δ.Ο.Τ. 

ι εκκρεμεί κατά τθσ τυχόν ςιωπθρισ ι ρθτισ απόρριψισ τουσ ενδικοφανισ προςφυγι ενϊπιον τθσ 

Δ.Ε.Δ., κεωροφνται εμπρόκεςμα αςκθκείςεσ. 

Οι διατάξεισ των παρ. 28 και 29 του άρκρου 66 του ν. 4646/2019 διαμορφϊνονται μετά τθν 

τροποποίθςθ με το άρκρο 39 ωσ εξισ: 

«28. Οι διατάξεισ τθσ παρ. 6 του άρκρου 46 του ν. 4174/2013, όπωσ αντικακίςτανται με τισ διατάξεισ 

τθσ παρ. 1 του άρκρου 33 του παρόντοσ, ιςχφουν από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ νόμου και 

εφαρμόηονται για μζτρα τθσ παρ. 5 του άρκρου 46 του ν. 4174/2013, που κατά τθ κζςθ ςε ιςχφ του 

παρόντοσ νόμου, ζχουν λθφκεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 46 του ν. 

4174/2013, όπωσ οι παράγραφοι αυτζσ ίςχυαν πριν τθν τροποποίθςι τουσ, αίρονται ι 

περιορίηονται, ανά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 46 του ν. 

4174/2013, όπωσ ιςχφουν μετά τθν τροποποίθςι τουσ με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 33 του 

παρόντοσ. 

 Για τθν εφαρμογι του προθγοφμενου εδαφίου, υποβάλλεται αίτθςθ ςτθν αρχι που προζβθ ςτισ 

ςχετικζσ ενζργειεσ λιψθσ των μζτρων ζωσ τισ 30 Ιουνίου 2021. 

Ποςά που ζχουν χρθςιμοποιθκεί για τθν ικανοποίθςθ απαιτιςεων τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ κατά 

τθν παρ. 7 του άρκρου 46 του ν. 4174/2013 δεν επιςτρζφονται. Θ αίτθςθ μπορεί να υποβλθκεί και 

για εκκρεμείσ υποκζςεισ οφειλϊν κατά τθν ζννοια του άρκρου 72 παρ. 50 του ν. 4174/2013, όπωσ 

ιςχφει. 

29. Οι παρ. 1 και 2 του άρκρου 50 του ν. 4174/2013, όπωσ αντικακίςτανται με τισ διατάξεισ του 

άρκρου 34 του παρόντοσ, ιςχφουν από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ και εφαρμόηονται και για 

οφειλζσ, οι οποίεσ ζχουν βεβαιωκεί πριν από τθ κζςθ ςε ιςχφ του παρόντοσ ςε βάροσ νομικϊν 

προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων για τισ οποίεσ ευκφνονται αλλθλεγγφωσ και προςωπικά τα 
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φυςικά πρόςωπα κατ’ εφαρμογι του άρκρου 50 παρ. 1 και 2, όπωσ ίςχυε πριν τθν τροποποίθςι του 

με τισ διατάξεισ του άρκρου 34 του παρόντοσ, του άρκρου 115 του ν. 2238/1994 (Αϋ 151), τθσ παρ. 7 

του άρκρου 22 του ν. 2648/1998 (Αϋ 238), τθσ περ. βϋ του άρκρου 55 του ν. 2859/2000 (Αϋ 248), 

κακϊσ και κάκε άλλθσ διάταξθσ με τθν οποία κεςπίηεται αλλθλζγγυα ευκφνθ για οφειλζσ για τισ 

οποίεσ εφαρμόηεται ο Κϊδικασ. Οι οφειλζσ αυτζσ παφουν να βαραίνουν τα αλλθλεγγφωσ 

ευκυνόμενα πρόςωπα, εφόςον τα τελευταία δεν πλθροφςαν τισ προχποκζςεισ, που τίκενται με τισ 

παρ. 1 και 2 του άρκρου 50 του ν. 4174/2013, όπωσ αντικακίςτανται με τισ διατάξεισ του άρκρου 34 

του παρόντοσ για τθ κεμελίωςθ τθσ αλλθλζγγυασ ευκφνθσ και αίρονται τα ςε βάροσ τουσ λθφκζντα 

μζτρα. Για τθν εφαρμογι του προθγοφμενου εδαφίου, υποβάλλεται αίτθςθ ςτθν Τπθρεςία τθσ 

Φορολογικισ Διοίκθςθσ που είναι αρμόδια για τθν επιδίωξθ τθσ είςπραξθσ των οφειλϊν μζχρι τισ 30 

Ιουνίου 2021. Θ αίτθςθ μπορεί να υποβλθκεί και για εκκρεμείσ υποκζςεισ οφειλϊν κατά τθν ζννοια 

τθσ παρ. 50 του άρκρου 72 του ν. 4174/2013, όπωσ ιςχφει, κακϊσ και για εκκρεμείσ υποκζςεισ 

οφειλϊν ενϊπιον των αρμόδιων δικαςτθρίων μετά από άςκθςθ ανακοπισ.  

Θ Φορολογικι Διοίκθςθ εκδίδει αιτιολογθμζνθ πράξθ, με τθν οποία αποδζχεται ι απορρίπτει τθν 

αίτθςθ. Κατά τθσ τυχόν απορριπτικισ απόφαςθσ ι τθσ ςιωπθρισ απόρριψθσ τθσ αίτθςθσ μπορεί να 

αςκθκεί ενδικοφανισ προςφυγι κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 63 του ν. 4174/2013. Ποςά που 

ζχουν ειςπραχκεί από τα πρόςωπα τθσ παρ. 1 του άρκρου 50 του ν. 4174/2013 δεν επιςτρζφονται.» 

12. Άρκρο 44 «Επζκταςθ τθσ απαλλαγισ μιςκώματοσ επαγγελματικών μιςκώςεων - Τροποποίθςθ του 

άρκρου δεφτερου τθσ από 20.3.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου» 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 44  τροποποιικθκε  θ παρ. 10 του άρκρου δευτζρου  τθσ από 20.3.2020 

Π.Ν.Π. (Α’ 68), θ οποία κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν.4683/2020 (Αϋ 83), ζτςι ϊςτε, ο μιςκωτισ 

επαγγελματικισ μίςκωςθσ προσ εγκατάςταςθ επιχείρθςθσ, για τθν οποία ζχουν λθφκεί ειδικά και 

ζκτακτα μζτρα περί αναςτολισ ι προςωρινισ απαγόρευςθσ λειτουργίασ για προλθπτικοφσ ι 

καταςταλτικοφσ λόγουσ που ςχετίηονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ι θ οποία πλιττεται οικονομικά 

λόγω τθσ διάδοςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19 και ανικει ςε ςυγκεκριμζνουσ κλάδουσ επιχειριςεων, 

πζραν των αναφερόμενων ςτισ αποφάςεισ που εκδίδονται κατ` εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 8α, να 

απαλλάςςεται από τθν υποχρζωςθ καταβολισ του ςυνολικοφ μιςκϊματοσ και για τον μινα Απρίλιο 

2021. 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ Α.Α.Δ.Ε. 

 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΙΣΙΛΗ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. Πίνακασ Γ’ 

2. Γενικι Διεφκυνςθ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 

3. Επιχειρθςιακι Διεφκυνςθ ΔΟΕ Αττικισ 

4. Επιχειρθςιακι Διεφκυνςθ ΔΟΕ Μακεδονίασ 

5. Διεφκυνςθ τρατθγικισ Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ  

6. Αυτοτελζσ Σμιμα υντονιςμοφ Μεταρρυκμιςτικϊν Δράςεων και Επικοινωνίασ 

7. Θλεκτρονικι Βιβλιοκικθ τθσ Α.Α.Δ.Ε. 

 

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 

1. Γραφείο Τπουργοφ Οικονομικϊν 

2. Γραφείο Τφυπουργοφ Οικονομικϊν 

3. Γραφείο Γενικισ Γραμματζωσ Φορολογικισ Πολιτικισ και Δθμόςιασ Περιουςίασ 

4. Πίνακασ Α’ (εκτόσ των αποδεκτϊν προσ ενζργεια) 

5. Πίνακεσ Β’, Γ’, Δ, Ηϋ, ’Θ’, Θ’, Ι’, ΙΑ’, ΙΒ’, ΙΓ’, ΙΔ’, ΙΕ, ΙΗ, ΙΘ, ΙΘ’, Κ’, ΚΑ’, ΚΒ’ ΚΓ’ 

6. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΘ ΕΠΙΘΕΩΡΘΘ» 

 

ΙΙΙ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο Διοικθτι Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων  

2. Γενικι Διεφκυνςθ Φορολογικισ Διοίκθςθσ 

3. Δ/νςθ Εφαρμογισ Άμεςθσ Φορολογίασ - Σμιματα Αϋ - Βϋ - Γϋ 

4. Δ/νςθ Νομικισ Τποςτιριξθσ τθσ Α.Α.Δ.Ε. 

 

ΑΔΑ: Ω2ΖΧ46ΜΠ3Ζ-6Ξ2


		2021-05-24T08:20:30+0300
	Athens




