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Ε.2057/2020
Τροποποίηση οδηγιών αναφορικά με την αποδοχή πιστοποιητικών κυκλοφορίας A.TR,
EUR.1 ή EUR-MED στο πλαίσιο των προτιμησιακών εμπορικών συναλλαγών με την
Τουρκία κατά τη διάρκεια της κρίσης Covid-19
Με την Ε.2057/2020 τροποποιείται η ανωτέρω σχετική διαταγή σε ότι αφορά στην αποδοχή
κατά την εισαγωγή των πιστοποιητικών κυκλοφορίας A.TR, EUR 1 και EUR-MED στο πλαίσιο
των προτιμησιακών συναλλαγών της ΕΕ με την Τουρκία και μόνο, κατά τη διάρκεια της
κρίσης Covid-19. Ειδικότερα, η αρμόδια υπηρεσία της E. Επιτροπής με νεότερο έγγραφό της
από 21/04/2020, ενημέρωσε ότι η Τουρκία προτίθεται να εφαρμόσει νέα διαδικασία για την
έκδοση των πιστοποιητικών κυκλοφορίας A.TR, EUR 1 και EUR-MED στις προτιμησιακές
συναλλαγές με την ΕΕ, με ημερομηνία έναρξης την 24η Απριλίου 2020.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Ε.2057/2020 πιέστε εδώ
ΔΔΘΕΚΑ Β 1046800 ΕΞ 2020
Έκδοση Αδειών Εγκεκριμένου Εξαγωγέα για την προτιμησιακή καταγωγή των
εμπορευμάτων κατά την περίοδο ισχύος των μέτρων πρόληψης της εμφάνισης και
αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοιού
Με την ανωτέρω σχετική απόφαση καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την έκδοση
της «Άδειας του Εγκεκριμένου Εξαγωγέα» για την απλοποιημένη διαδικασία απόδειξης της
Προτιμησιακής Καταγωγής ή της Ελεύθερης κυκλοφορίας των Εμπορευμάτων. Ωστόσο και με
δεδομένη την ισχύ των εκτάκτων μέτρων πρόληψης της εμφάνισης και αντιμετώπισης
διάδοσης του κορωνοϊού, οι οικονομικοί φορείς καλούνται, να αναβάλουν όσο είναι εφικτό,
την υποβολή της αίτησης για έκδοση άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα για μεταγενέστερη
χρονική στιγμή. Επειδή όμως υπάρχουν προτιμησιακές συμφωνίες οι οποίες δεν προβλέπουν
την έκδοση πιστοποιητικού EUR.1, παρά μόνο άδεια εγκεκριμένου εξαγωγέα(π.χ. Συμφωνία
Ελευθέρων Συναλλαγών Ε.Ε.-Δημοκρατίας της Κορέας), οι Τελωνειακές Περιφέρειες και οι
ΕΛ.Υ.Τ. ενθαρρύνονται να προχωρήσουν, κατά το δυνατό, στο κομμάτι των ελέγχων των
κριτηρίων που μπορούν να διενεργηθούν από απόσταση.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ΔΔΘΕΚΑ Β 1046800 ΕΞ 2020 πιέστε εδώ

39162 ΕΞ 2020
Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
Με την υπ’ αριθμόν 39162 ΕΞ 2020 ΚΥΑ αποφασίζεται η χορήγηση αποζημίωσης ειδικού
σκοπού που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών, από την 17η
Μαρτίου 2020 έως και την 30η Απριλίου 2020 στους δικαιούχους που ορίζονται στο άρθρο 2
της παρούσας, οι οποίοι έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διασποράς του
COVID-19. Η αποζημίωση της προηγούμενης παραγράφου 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, 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 και δεν υπολογίζεται
στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού
χαρακτήρα. Περαιτέρω, με την εν λόγω απόφαση ορίζονται οι προϋποθέσεις δικαιώματος
αποζημίωσης ειδικού σκοπού καθώς και η διαδικασία υποβολής και χορήγησης της
αποζημίωσης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την 39162 ΕΞ 2020 πιέστε εδώ
E.2052/2020
Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή της ΚΥΑ 39162 ΕΞ 2020
Με την Ε.2052/2020 παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή του μέτρου της
χορήγησης της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι για τις
επιχειρήσεις οι οποίες έκαναν έναρξη εργασιών εντός του έτους 2019, δεν εξετάζεται η
προϋπόθεση της υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018.
Επίσης, στις περιπτώσεις που η έναρξη εργασιών πραγματοποιήθηκε μετά την 01.01.2020,
εάν η επιχείρηση τηρεί απλογραφικά βιβλία δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης
ΦΠΑ, για το διάστημα μέχρι και την 29.02.2020, ενώ εάν τηρεί διπλογραφικά βιβλία,
απαιτείται η υποβολή δήλωσης ΦΠΑ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2020. Περαιτέρω,
διευκρινίζεται ότι αν μια επιχείρηση είναι μόνο για κάποιο διάστημα σε αδράνεια αυτή
δικαιούται αποζημίωσης. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει κατά
την περίοδο αυτή έστω και μία χρεωστική δήλωση ή πιστωτική δήλωση ΦΠΑ με θετικές (άνω
του μηδενός) εκροές, δικαιούνται την αποζημίωση. Για τις επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη
μετά την 1.04.2019, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που αφορούν το διάστημα από την
δήλωση έναρξης και μετά, και έως την 29.02.2020, κατά τα προαναφερθέντα. Επιχειρήσεις
που έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών μετά την 20.03.2020, δεν δικαιούνται την
αποζημίωση ειδικού σκοπού, δεδομένου ότι αυτή αφορά διάστημα ως την 30η Απριλίου
2020.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την E.2052/2020 πιέστε εδώ
E.2053/2020
Οδηγίες για την υποβολή και την έκδοση πιστοποιητικών καταγωγής και ελεύθερης
κυκλοφορίας στο πλαίσιο προτιμησιακών εμπορικών συναλλαγών κατά τη διάρκεια της
κρίσης COVID-19
Κατά την εξαγωγή εμπορευμάτων σε προτιμησιακή χώρα η έκδοση του πιστοποιητικού θα
πραγματοποιείται κατά τη συνήθη διαδικασία από το τελωνείο με τις απαιτούμενες σφραγίδες
και υπογραφές. Ωστόσο, όταν δεν είναι εφικτό να παραδοθεί στον συναλλασσόμενο το
πρωτότυπο πιστοποιητικό, θα αποστέλλεται αντίγραφο αυτού, μέσω fax ή e-mail,
Επιπρόσθετα, δύναται και η εκ των υστέρων έκδοση του πιστοποιητικού λόγω της «ειδικής
περίστασης» που έχει διαμορφωθεί. Κατά τη διαδικασία εισαγωγής εμπορευμάτων για τα
οποία ο διασαφιστής αιτείται τη χορήγηση προτιμησιακής μεταχείρισης, ορίζονται τα εξής: α)
Στην περίπτωση που ο εισαγωγέας έχει στην κατοχή του αντίγραφο του πρωτοτύπου
πιστοποιητικού καταγωγής σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τις αρμόδιες αρχές, το
υποβάλει ηλεκτρονικά μαζί με τα υποστηρικτικά έγγραφα της διασάφησης. Εάν ο εισαγωγέας
έχει στην κατοχή του πιστοποιητικό καταγωγής ή αντίγραφό που δεν φέρει υπογραφές και
σφραγίδες, αλλά μόνο ψηφιακή υπογραφή από τις αρμόδιες αρχές, το υποβάλει ηλεκτρονικά
μαζί με τα υποστηρικτικά έγγραφα της διασάφησης. Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις θα
πρέπει ο εισαγωγέας, εντός 60 ημερών από την υποβολή της διασάφησης, να έχει στην

κατοχή του το πρωτότυπο πιστοποιητικό καταγωγής με τις κατάλληλες σφραγίδες και
υπογραφές, το οποίο θα πρέπει να το προσκομίσει στο τελωνείο άμεσα.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την E.2053/2020 πιέστε εδώ
Ε.2055/2020
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1, 6, 13, 14, 54, 62 από 13.04.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ
84 Α')
Με την ως άνω εγκύκλιο κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων πρώτου, έκτου, δέκατου
τρίτου, δέκατου τέταρτου, πεντηκοστού τετάρτου και εξηκοστού δευτέρου της από 13.4.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84 Α') «Μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις» προς ενημέρωση και ομοιόμορφη εφαρμογή.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την E.2055/2020 πιέστε εδώ
Ε.2056/2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 3 της από 13.04.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 84Α')
Με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου τρίτου «Ευεργέτημα
συμψηφισμού με άλλες οφειλές κατά 25% σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφληση οφειλών
ΦΠΑ» της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84Α') «Μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», παρέχονται οδηγίες για ενημέρωση και ενιαία εφαρμογή
αυτών, ενώ δίνονται μερικά παραδείγματα προς κατανόηση των ανωτέρω.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την E.2056/2020 πιέστε εδώ

