ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ 13.05.2020 ΕΩΣ 16.05.2020
Α.1114/2020
Ρύθμιση ειδικών θεμάτων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 της από
13.04.2020 ΠΝΠ
Με την Α.1114/2020 ορίζεται ότι για τους σκοπούς εφαρμογής των κάθε είδους
οικονομικών μέτρων αντιμετώπισης του COVID-19 που αφορούν στον μήνα Απρίλιο 2020 και
εφεξής, μεταβολές ως προς την κύρια δραστηριότητα επιχειρήσεων («κύριος ΚΑΔ»), με
ημερομηνία μεταβολής 20.3.2020 και προγενέστερα, που έχουν δηλωθεί στο φορολογικό
Μητρώο μεταξύ 23.3.2020 και 13.4.2020 γίνονται δεκτές, εφόσον από τη δηλωθείσα ως
κύρια δραστηριότητα προκύπτουν τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα στο φορολογικό έτος
2019. Μετά την υποβολή των δηλώσεων, εφόσον διαπιστωθεί ότι από την δραστηριότητα
(ΚΑΔ) που δηλώθηκε ως κύρια κατά τα ανωτέρω δεν προκύπτουν τα μεγαλύτερα
ακαθάριστα έσοδα κατά το φορολογικό έτος 2019, επιβάλλονται οι κυρώσεις που
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 της από 13.4.2020 ΠΝΠ. Οι κυρώσεις της
προηγούμενης παραγράφου δεν επιβάλλονται, εφόσον οι φορολογούμενοι επιστρέφουν
εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας τυχόν ευεργέτημα που τους
χορηγήθηκε χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1114/2020 πιέστε εδώ
Α.1109/2020
Παράταση της προθεσμίας υποβολής πληροφοριών και μηδενικών αναφορών (nil
reporting) σχετικά με το έτος 2019 από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά
Ιδρύματα
Προς διευκόλυνση των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, κατά τη
διάρκεια των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, προκειμένου
να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών
λογαριασμών μεταξύ των Αρμόδιων Αρχών της Ελληνικής Δημοκρατίας και των ΗΠΑ, όπως
ειδικότερα ορίζεται στη Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών (ΣΑΑ), με την Α.1109/2020
προβλέπεται παράταση της προθεσμίας υποβολής πληροφοριών και μηδενικών αναφορών
(nil reporting) σχετικά με το έτος 2019 από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά
Ιδρύματα προς την Α.Α.Δ.Ε., στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4493/2017 και της
αριθμ. ΠΟΛ.1094/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., έως την 30.09.2020.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1109/2020 πιέστε εδώ
Α.1110/2020
Παράταση χρονικής περιόδου διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή
ΕΦΚ
Με την Α.1110/2020 παρατείνεται έως και την 31.05.2020 η 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), η οποία σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου
έβδομου της από 01.05.2020 ΠΝΠ, ορίστηκε κατ’ εξαίρεση για το έτος 2020 στις 15.05.2020.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1110/2020 πιέστε εδώ
ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26804
Σύμφωνα με το Άρθρο 2 της ως άνω ΚΥΑ, προβλέπεται η προσωρινή αναστολή για το
χρονικό διάστημα από το Σάββατο, 16 Μαΐου 2020 έως και την Κυριακή, 31 Μαΐου 2020:
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.
Αναφορικά με το Συμβούλιο της Επικρατείας, κατ’ εξαίρεση της παρ. 1:
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. Oι λοιπές υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά από
το δικαστήριο σε επόμενη δικάσιμο, οι δε διάδικοι, εφόσον έχουν κλητευθεί νόμιμα, δεν
κλητεύονται εκ νέου.
β) Εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής.
γ) Εκδικάζονται επείγουσες αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας.
δ) Διενεργείται η επεξεργασία επειγόντων προεδρικών διαταγμάτων.
ε) Διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως με τη χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών
μέσων, καθώς και επείγουσες διασκέψεις με φυσική παρουσία και
στ) Δημοσιεύονται αποφάσεις και πρακτικά επεξεργασίας.
Αναφορικά με τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, κατ’ εξαίρεση της παρ. 1:
α) Για τις ακυρωτικές διαφορές: 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. Oι λοιπές υποθέσεις
αναβάλλονται υποχρεωτικά από το δικαστήριο σε επόμενη δικάσιμο, οι δε διάδικοι, εφόσον
έχουν κλητευθεί νόμιμα, δεν κλητεύονται εκ νέου.
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.

γ) Εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής.
δ) Εκδικάζονται οι αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας.
ε) Υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσεις κατά της απόφασης κράτησης αλλοδαπού και
αιτήσεις ανάκλησης κατά των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται επί των αντιρρήσεων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 3-6 του ν. 3386/2005 (Α’ 212).
στ) Υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου
πρώτου της από 25.2.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α’ 42), όπως κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
ζ) Διενεργούνται διασκέψεις εξ αποστάσεως με τη χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών
μέσων, καθώς και επείγουσες διασκέψεις με φυσική παρουσία.
η) Δημοσιεύονται αποφάσεις.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Δ1α/ΓΠ.οικ.26804 πιέστε εδώ

