ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ 24.04.2020 ΕΩΣ 28.04.2020
N. 4684/2020
Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. και άλλες διατάξεις
Με το ν. 4684/2020 κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, η από 30.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»,
που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 75 ΦΕΚ Α΄. Περαιτέρω, με το άρθρο 4 του ν. 4684/2020,
προβλέπεται η επέκταση οικονομικών ενισχύσεων. Ειδικότερα, όπου στο άρθρο πρώτο της
από 13.4.2020 ΠΝΠ, το οποίο αντικατέστησε το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του όγδοου
άρθρου της από 20.3.2020 ΠΝΠ όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4683/2020 (Α΄83), αναφέρεται η φράση «μέχρι και πέντε (5) εργαζομένους», η φράση
αυτή αντικαθίσταται με τη φράση «μέχρι και είκοσι (20) εργαζομένους». Επιπλέον, με το
άρθρο 6 του ν. 4684/2020, παρατείνονται έως τις 25 Ιουνίου 2020 η είσπραξη από τις
τελωνειακές αρχές του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α και των λοιπών επιβαρύνσεων, που αναλογούν
σε έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά και άλλα αλκοολούχα προϊόντα, τα οποία
εξήλθαν από καθεστώς αναστολής τον μήνα Μάρτιο του 2020 και έως τις 25 Ιουλίου 2020 η
είσπραξη των ανωτέρω επιβαρύνσεων που αναλογούν στα εν λόγω προϊόντα, τα οποία
εξήλθαν από καθεστώς αναστολής τον μήνα Απρίλιο του 2020. Περαιτέρω, με το άρθρο 18
του ν.4684/2020, αποφασίζεται η παράταση του δικαστικού έτους ως ακολούθως: οι
δικαστικές διακοπές για το τρέχον δικαστικό έτος που λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου 2020,
αρχίζουν τη 16η Ιουλίου 2020 και λήγουν την 31η Αυγούστου 2020.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ν.4684/2020 πιέστε εδώ
ΓΔΟΥ88/24.4.2020
Τροποποίηση της ΚΥΑ 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 και παράταση έως και τις 28.4.2020
της προθεσμίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων
Η με αριθμ. 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 (Β' 1457) ΚΥΑ τροποποιείται ως εξής: 1. Η περίπτωση
α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «α) η επιχείρηση έχει υποβάλει
μέχρι και την 20ή Μαρτίου 2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους
2018, με ποσό ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 της δήλωσης Ε3) μεγαλύτερο του μηδενός.
Εξαιρετικά, για τις επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών μετά την 1-10-2018 δεν απαιτείται τα
ακαθάριστα έσοδά τους να είναι μεγαλύτερα του μηδενός.». 2. Στην παράγραφο 1 του
άρθρου 4 οι λέξεις «μέχρι και την 24η Απριλίου 2020» αντικαθίστανται από τις λέξεις «μέχρι
και την 28η Απριλίου 2020».
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ΓΔΟΥ88/24.4.2020 πιέστε εδώ
ΓΔΟΥ89/25.4.2020
Τροποποίηση της ΚΥΑ 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020
Η ΚΥΑ 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
ΓΔΟΥ88/24.4.2020, όμοια, τροποποιείται ως εξής: 1. Στο άρθρο 2 η φράση «καθώς και
επιχειρήσεων με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών
και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες
δεν απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και πέντε (5) εργαζόμενους»
αντικαθίσταται με τη φράση «καθώς και οι επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων,
ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών
(ΙΚΕ), εκτός των ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζόμενους ή

απασχολούν μέχρι και είκοσι (20) εργαζόμενους». 2. Η περίπτωση (α) της παρ. 2 του
άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «(α) ο δικαιούχος δεν απασχολεί εργαζόμενους ή
απασχολεί μέχρι και είκοσι (20) εργαζόμενους ή είναι αυτοαπασχολούμενος ή ελεύθερος
επαγγελματίας».
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ΓΔΟΥ89/25.4.2020 πιέστε εδώ
Δ1α/ΓΠ.οικ.26804
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και
Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών
Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020
Με την εν λόγω απόφαση αποφασίζεται, μεταξύ άλλων, ότι η ισχύς των διατάξεων του
άρθρου δεύτερου της Δ1α/ΓΠ.οικ.24403/10.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης (Β’ 1301) παρατείνεται έως και την Τρίτη, 5
Μαΐου 2020.
Για το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη, 6 Μαΐου 2020 έως και την Παρασκευή, 15
Μαΐου 2020 αποφασίζεται:
Α. Η προσωρινή αναστολή για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας:
α) των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του Συμβουλίου της Επικρατείας και των
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της χώρας και
β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και
άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της παραγραφής των
συναφών αξιώσεων.
Β. Αναφορικά με το Συμβούλιο της Επικρατείας, κατ’ εξαίρεση της υποπερίπτωσης (α) της
περίπτωσης (Α), μεταξύ άλλων, α) εκδικάζονται οι ώριμες προς συζήτηση υποθέσεις, κατά
τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 4 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8), για τις οποίες έχει υποβληθεί
από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο
ακροατήριο, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989, εφόσον
συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις για τη συζήτησή τους. Οι λοιπές υποθέσεις
αναβάλλονται υποχρεωτικά από το δικαστήριο σε επόμενη δικάσιμο, οι δε διάδικοι, εφόσον
έχουν κλητευθεί νόμιμα, δεν κλητεύονται εκ νέου.
Γ. Αναφορικά με τα διοικητικά δικαστήρια, κατ’ εξαίρεση της υποπερίπτωσης (α) της
περίπτωσης (Α), μεταξύ άλλων, β) για τις διαφορές ουσίας: εκδικάζονται οι υποθέσεις για
τις οποίες έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί
παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου
133 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α’ 97), εφόσον συντρέχουν και οι
λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις για τη συζήτησή τους. Οι λοιπές υποθέσεις αναβάλλονται
υποχρεωτικά από το δικαστήριο σε επόμενη δικάσιμο, οι δε διάδικοι, εφόσον έχουν
κλητευθεί νόμιμα, δεν κλητεύονται εκ νέου.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Δ1α/ΓΠ.οικ.26804 πιέστε εδώ

Ε.2058/2020
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 6 «Παράταση προθεσμιών είσπραξης του
ειδικού φόρου κατανάλωσης, φόρου προστιθέμενης αξίας και λοιπών επιβαρύνσεων»,
του ν.4684/2020, Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π.

Με την Ε.2058/2020 διευκρινίζεται ότι τα ποσά των εν λόγω φορολογικών και λοιπών
επιβαρύνσεων βεβαιώνονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 και την παρ.5 του
άρθρου 109 του ν. 2960/2001 (A’ 265). Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6
του ν.4684/2020, παρατείνεται η είσπραξη από τις τελωνειακές αρχές του ειδικού φόρου
κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α) και των λοιπών
επιβαρύνσεων μέχρι (α) 25 Ιουνίου 2020, για προϊόντα, τα οποία εξήλθαν από καθεστώς
αναστολής τον μήνα Μάρτιο του 2020, (β) 25 Ιουλίου 2020, για προϊόντα, τα οποία εξήλθαν
από καθεστώς αναστολής τον μήνα Απρίλιο 2020. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα
με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των
οφειλόμενων επιβαρύνσεων μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες εφαρμογή έχει
η παράγραφο 4 του άρθρου 110 του ν. 2960/2001 και η είσπραξη των οφειλών
πραγματοποιείται με ανάλογη κατάπτωση των σχετικών εγγυήσεων υπέρ του δημοσίου.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Ε.2058/2020 πιέστε εδώ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΑΔΕ
ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για την έκπτωση 25% στην πληρωμή οφειλών Απριλίου
Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου, για τη διευκόλυνση των πολιτών και των επιχειρήσεων που
δικαιούνται την έκπτωση 25% στην καταβολή των φορολογικών τους υποχρεώσεων Μαρτίου
και Απριλίου 2020, με βάση όσα προβλέφθηκαν στη σχετική νομοθεσία και τις υπουργικές
αποφάσεις, δίνονται οι κάτωθι διευκρινίσεις:
Κατόπιν παραλαβής των σχετικών αρχείων δικαιούχων από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, η ΑΑΔΕ
ολοκληρώνει την πίστωση των πληρωμών των φορολογουμένων που πραγματοποιήθηκαν
για τις φορολογικές υποχρεώσεις Μαρτίου 2020. Στις περιπτώσεις όπου, για τις
υποχρεώσεις Μαρτίου που υπόκεινται στην έκπτωση 25%, οι φορολογούμενοι κατέβαλαν,
από τις 30 Μαρτίου και μετά, εμπρόθεσμα, ποσό μεγαλύτερο του 75% της οφειλής, το
υπερβάλλον ποσό πιστώνεται αυτόματα στη δόση Απριλίου. Συνεπώς, οι φορολογούμενοι
αυτοί, για να επωφεληθούν της έκπτωσης 25% της δόσης Απριλίου, αρκεί να πληρώσουν
εμπρόθεσμα το ποσό που βλέπουν στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση στο myTAXISnet,
μειωμένο κατά το 25% της αρχικής οφειλής (δηλ. πριν την πίστωση του υπερβάλλοντος
ποσού που καταβλήθηκε για τη δόση Μαρτίου 2020).
Παράδειγμα: Φορολογούμενος με δόσεις ρυθμίσεων ποσού 1.000 € μηνών Μαρτίου και
Απριλίου 2020, πλήρωσε στις 31/03/2020, 1.000 € για τη δόση Μαρτίου. Με το ποσό αυτό,
εξοφλείται η δόση Μαρτίου και το υπερβάλλον ποσό των 250 € (=1.000 € Χ 0,25) πιστώνεται
στη δόση Απριλίου, δεδομένου ότι για την εξόφληση του Μαρτίου, αρκούσε η καταβολή του
75%, ποσού δηλαδή 750 € (1.000€ Χ 0,75). Ως προς τη δόση Απριλίου 2020, στην
Προσωποποιημένη Πληροφόρηση στο myTAXISnet εμφανίζεται ποσό 750€ (= 1.000€ – 250€),
καθότι το υπερβάλλον ποσό (250€) που καταβλήθηκε για τη δόση Μαρτίου, πιστώθηκε στη
δόση Απριλίου. Για την εξόφληση της δόσης Απριλίου πρέπει να καταβληθεί το ποσό 500 €,
δηλ. η διαφορά μεταξύ της αρχικής οφειλής Μαρτίου (1.000€) μείον το υπερβάλλον της
δόσης Μαρτίου (250€), μείον την έκπτωση του 25% στη δόση Απριλίου (=1.000€ Χ 0,25).
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Δελτίο Τύπου πιέστε εδώ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Παράταση της χρονικής περιόδου διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου, παρατείνεται η χρονική περίοδος διάθεσης πετρελαίου
θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ), η οποία λήγει την
30ή Απριλίου 2020, μέχρι και την 15η Μαΐου 2020. Η σχετική νομοθετική ρύθμιση θα
ενταχθεί σε νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία αναμένεται να εκδοθεί εντός της
εβδομάδας. Με τη ρύθμιση αυτή επιδιώκεται η στήριξη των νοικοκυριών, καθώς
διευκολύνονται να προχωρήσουν στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης σε χαμηλή τιμή.
Παράλληλα, τονώνεται η αγορά καυσίμων, η οποία έχει πληγεί λόγω του περιορισμού των
μετακινήσεων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Δελτίο Τύπου πιέστε εδώ

