ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ 29.04.2020 ΕΩΣ 02.05.2020
οικ. 16604/ 3224/2020
Οικονομική Ενίσχυση - Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού
Καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση-αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 600 €, στους
δικαιούχους επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες, ως αυτοί εξειδικεύονται στο άρθρο 2
της παρούσας, που έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19. Οι εν λόγω οικονομικές ενισχύσεις είναι αφορολόγητες, ανεκχώρητες
και ακατάσχετες στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και
ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν
δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται 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 υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε
παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά
καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και
εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την οικ. 16604/3224/2020 πιέστε εδώ
Την 01.05.2020 δημοσιεύτηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ
Α΄90/01.05.2020) με τίτλο «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα», με την οποία, μεταξύ άλλων, προβλέπεται: α) η προστασία της
πρώτης κατοικίας (άρθρο 1), β) η συμπλήρωση ρύθμισης σχετικά με την έκπτωση 25% για
δόσεις βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων (άρθρο 2), γ) η
παροχή πίστωσης καταβολής φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων σε ενεργειακά
προϊόντα (άρθρο 4), δ) η στήριξη επιχειρήσεων με αντικείμενο νοσοκομειακές
δραστηριότητες (άρθρο 5), ε) η παράταση χρονικής περιόδου διάθεσης πετρελαίου
θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (άρθρο 7), στ) η
αναστολή είσπραξης οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων για τις
επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων (άρθρο 8), ζ) οι ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις για το
Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια
(άρθρο 33), η) ζητήματα οργάνωσης δικαστηρίων (άρθρο 34).
Άρθρο 1/ΠΝΠ 01.05.2020
Προστασία κύριας κατοικίας
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4605/2019 (Α’ 52) αντικαθίσταται ως
εξής: «1. Κάθε φυσικό πρόσωπο, στο οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας της
παρ. 1 του άρθρου 68, μπορεί έως την 31.07.2020 να υποβάλει αίτηση για ρύθμιση των
οφειλών των παρ. 2 και 3 του άρθρου 68, με σκοπό την προστασία της κύριας κατοικίας του
από την αναγκαστική ρευστοποίηση». Η ισχύς της ως άνω διάταξης αρχίζει από τις
30.04.2020.
Άρθρο 2/ΠΝΠ 01.05.2020
Συμπλήρωση ρύθμισης σχετικά με την έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών
επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2/11.3.2020 ΠΝΠ, που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4682/2020 (Α’76) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1/30.3.2020, που
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), προστίθεται εδάφιο βάσει του οποίου,

η έκπτωση ποσοστού 25% του τέταρτου εδαφίου ισχύει και για οφειλές που καταβλήθηκαν
από τις 11.03.2020 έως και τις 29.03.2020, και διενεργείται μέσω συμψηφισμού ποσού ίσου
με το ποσό της έκπτωσης με άλλες βεβαιωμένες οφειλές, ή δόσεις ρυθμίσεων ή
διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν
καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά από την 01.06.2020.
Άρθρο 4/ΠΝΠ 01.05.2020
Παροχή πίστωσης καταβολής φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων σε ενεργειακά
προϊόντα
Κατ’ εξαίρεση για το έτος 2020, παρέχεται πίστωση διάρκειας 10 ημερών στους
εγκεκριμένους αποθηκευτές, όπως ορίζονται στην περ. α’ του άρθρου 55 του
ν. 2960/2001 (Α’ 265), για την καταβολή στις τελωνειακές αρχές του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α.,
καθώς και κάθε άλλης σχετικής επιβάρυνσης, που αναλογούν στα ενεργειακά προϊόντα των
περ. α’ έως ιε’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, με την επιφύλαξη των
διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 109 του ιδίου νόμου, για τα προϊόντα που εξέρχονται του
καθεστώτος αναστολής από τις 04.05.2020 μέχρι και τις 19.05.2020, με ταυτόχρονη
βεβαίωση των αναλογουσών οφειλόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων. Αφετηρία της
ανωτέρω πίστωσης είναι το χρονικό σημείο κατά το οποίο ο φόρος καθίσταται απαιτητός,
σύμφωνα με το άρθρο 56 του ν. 2960/2001.
Άρθρο 5/ΠΝΠ 01.05.2020
Στήριξη επιχειρήσεων με αντικείμενο νοσοκομειακές δραστηριότητες
Στις πληγείσες επιχειρήσεις περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις οι οποίες
δραστηριοποιούνται με κύριο ΚΑΔ τις «Νοσοκομειακές δραστηριότητες». Ως εκ τούτου,
παρατείνεται έως την 30.08.2020 η προθεσμία καταβολής και η αναστολή είσπραξης
βεβαιωμένων οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α. που κατέστησαν ή καθίστανται ληξιπρόθεσμες
από την 01.04.2020 μέχρι και την 31.05.2020. Ομοίως, παρατείνεται έως την 31.08.2020 η
προθεσμία καταβολής και η αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών, καθώς και οι
προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής
βεβαιωμένων οφειλών που κατέστησαν ή καθίστανται ληξιπρόθεσμες από την 01.04.2020
μέχρι και την 31.05.2020. Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης των ανωτέρω προθεσμιών,
τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους η προσαυξήσεις. Περαιτέρω, στις ως άνω
επιχειρήσεις παρέχεται το ευεργέτημα του συμψηφισμού σε ποσοστό 25% επί του
καταβληθέντος ποσού Φ.Π.Α. με άλλες οφειλές που έχουν καταληκτική ημερομηνία
καταβολής μετά την 01.05.2020 σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης οφειλών Φ.Π.Α. έως
τις 11.05.2020, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 1/11.3.2020
ΠΝΠ (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’76), όπως
τροποποιήθηκε στη συνέχεια με το άρθρο 3/13.4.2020 ΠΝΠ (Α’ 84).
Στις επιχειρήσεις της παρ. 1, οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών, λόγω της
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ποσοστό 20% της διαφοράς του μηνιαίου κύκλου
εργασιών για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο έτους 2020, από τους αντίστοιχους μήνες
του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, αντισταθμίζεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσω
μείωσης του ποσού των καταβλητέων δόσεων που έχουν προκύψει ή πρόκειται να
προκύψουν μέσω της Εφαρμογής Μηχανισμού Αυτόματης Επιστροφής από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Η
μείωση του προηγούμενου εδαφίου δεν δύναται να υπερβεί το ποσοστό 50% των τριών
δωδεκατημορίων του εργατικού κόστους του πάσης φύσεως προσωπικού της επιχείρησης
για το έτος 2019, όπως αυτό προκύπτει από τις υποβληθείσες Αναλυτικές Περιοδικές
Δηλώσεις. Ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν ήδη ενταχθεί σε μέτρα στήριξης επιχειρήσεων
με βάση ΚΑΔ διαφορετικό από τον οριζόμενο στην παρ. 1 εξαιρούνται από την εφαρμογή
του παρόντος.
Άρθρο 7/ΠΝΠ 01.05.2020

Παράταση χρονικής περιόδου διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
Κατ’ εξαίρεση για το έτος 2020, ως ημερομηνία λήξης της χρονικής περιόδου που
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 2960/ 2001 (Α’
265), ορίζεται η 15.05.2020. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να παραταθεί
η ημερομηνία λήξης της χρονικής περιόδου του προηγούμενου εδαφίου, για χρονικό
διάστημα που πάντως δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2020. Η ισχύς της παρ.
1 αρχίζει από τις 30.04.2020.
Άρθρο 8/ΠΝΠ 01.05.2020
Αναστολή είσπραξης οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων για τις
επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων
Για τις επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί κατόπιν της
έκδοσης της σχετικής ΚΥΑ, δύναται να παρατείνεται η προθεσμία καταβολής των δόσεων
των οφειλών τους προς το Υπουργείο Οικονομικών, που έχουν ρυθμιστεί με τις υπ’ αρ.
1918/19.3.2012 (Β΄1108), 3410/25.7.2014 (Β΄ 2043) και Δ.Ο.Δ. Γ 4000084 ΕΞ 2017 (Β΄ 11)
αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, καθώς και να αναστέλλεται η είσπραξη αυτών για
χρονικό διάστημα που καθορίζεται στην απόφαση της παρ. 3. Η ανωτέρω παράταση δεν
μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες. Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας
καταβολής και αναστολής της είσπραξης των δόσεων, τα οφειλόμενα ποσά δεν
επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για οφειλές που
επρόκειτο να καταβληθούν μετά από την έναρξη ισχύος της ως άνω ΚΥΑ.
Άρθρο 33/ΠΝΠ 01.05.2020
Ειδικές δικονομικές ρυθμίσεις για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο
και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια
1. Για το χρονικό διάστημα από τις 6.05.2020 έως και τις 15.07.2020 κατά την εκδίκαση των
υποθέσεων:
α) στο Συμβούλιο της Επικρατείας, οι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλιση των κείμενων
δικονομικών διατάξεων, προθεσμία 7 ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την
προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την
κατάθεση υπομνήματος,
β) στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια οι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλιση των κείμενων
δικονομικών διατάξεων: βα) στις ακυρωτικές διαφορές προθεσμία 7 ημερών, από την
ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή
γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος, ββ) στις διαφορές ουσίας, για τις
οποίες ως προς την κατάθεση υπομνήματος ισχύει το άρθρο 138 του Κώδικα Διοικητικής
Δικονομίας, προθεσμία 7 ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση
εγγράφων νομιμοποίησης και την υποβολή γραμματίου προείσπραξης,
γ) στο Ελεγκτικό Συνέδριο, οι διάδικοι έχουν, κατά παρέκκλιση των κείμενων δικονομικών
διατάξεων, προθεσμία 7 ημερών, από την ημερομηνία της συζήτησης, για την προσκόμιση
εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση
υπομνήματος.
2. Οι δηλώσεις των άρθρων 33 παρ. 6 του π.δ. 18/1989 (Α΄8) και του 133 παρ. 2 του
ν. 2717/1999 μπορούν να υποβάλλονται, για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα, και
ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 27/20.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4683/2020 (Α’ 83) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 38/13.4.2020 ΠΝΠ (Α’ 84). Οι ως άνω
υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
της Γραμματείας του αρμόδιου δικαστικού σχηματισμού, το αργότερο έως τις 14:00 της

παραμονής της δικασίμου, αντικαθιστούν την κατάθεση έντυπης δήλωσης στη Γραμματεία
και έχουν την ίδια νομική ισχύ με αυτήν. Στις εν λόγω δηλώσεις περιλαμβάνεται και η
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πληρεξούσιων ή των ίδιων των διαδίκων, στην
οποία αποστέλλεται από τη Γραμματεία η έκθεση του άρθρου 22 του π.δ. 18/1989 ή
του άρθρου 128Α του ν. 2717/1999, κατά περίπτωση.
Άρθρο 34/ΠΝΠ 01.05.2020
Ζητήματα οργάνωσης δικαστηρίων
Για τα χρονικά διαστήματα από την 1η έως και τις 15 Ιουλίου 2020 και από την 1η έως και
τις 15 Σεπτεμβρίου 2020, κατά παρέκκλιση από των οριζομένων στις παρ. 1, 5, 6 και 7 του
άρθρου 17 και των παρ. 1 και 7α του άρθρου 14 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 1756/1988, Α’35), τα τμήματα εκάστου δικαστηρίου
και ο τρόπος συγκρότησής τους, ο αριθμός των δικασίμων και των υποθέσεων κάθε μίας
δικασίμου, καθώς και η κατανομή των υποθέσεων στα τμήματα ορίζονται με πράξη του
οργάνου διοίκησης εκάστου δικαστηρίου, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των οριζομένων για τα
θέματα αυτά στον Κανονισμό του.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το 01.05.2020 ΠΝΠ πιέστε εδώ

