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Τροπολογία – προσθήκη υπ’ αρίθμ. 321/56
σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας

του Υπουργείου Οικονομικών επί του

Μείωση ΦΠΑ, επέκταση των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης, μέτρα στήριξης εκμισθωτών,
παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και άλλες διατάξεις οικονομικού
χαρακτήρα
Κατατέθηκε την 27.05.2020 η με αριθμό 321/56 τροπολογία- προσθήκη του Υπουργείου
Οικονομικών επί του σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας για την κύρωση της από
13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»(Α΄ 84) και της από
01.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική
κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις, μεταξύ άλλων, προβλέπονται τα κάτωθι μέτρα.
Ειδικότερα:


Στο άρθρο 3 προβλέπεται η τροποποίηση- συμπλήρωση του Παραρτήματος III του Κώδικα
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) (ν.2859/2000), αναφορικά με τον καθορισμό
μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, για
το χρονικό διάστημα από την 01.06.2020 έως την 31.10.2020 ορίζεται συντελεστής Φ.Π.Α.
ποσοστού 13% από 24% που ισχύει, για τα μη αλκοολούχα ποτά, χωρίς προσθήκη αλκοόλης
σε οποιαδήποτε αναλογία (ΔΕ ΕΧ 2202) και για τα εισιτήρια κινηματογράφων και ποσοστό
13% από 24% που ισχύει για τις υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων και των αποσκευών τους
καθώς και για τις υπηρεσίες διάθεσης μη αλκοολούχων ποτών, χυμών και ροφημάτων.



Στο άρθρο 4 προβλέπεται η λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης και για τις κοινωνίες,
αστικού ή κληρονομικού δικαίου, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες δεν απασχολούν
εργαζομένους ή απασχολούν μέχρι και είκοσι (20) εργαζομένους. Το ανωτέρω μέτρο ισχύει
αναδρομικά για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του 2020.



Στο άρθρο 5 προβλέπεται ότι δεν συνιστά εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος
και ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ΚΦΕ το ποσό του μισθώματος που δεν
εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, για όλους τους μήνες που ίσχυσε ή θα ισχύσει το
μέτρο μειωμένης καταβολής επί του μηνιαίου μισθώματος σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό
(40%). Τα οριζόμενα πρόσωπα, εφόσον εισέπραξαν μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον
40%, έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό 20% επί του 60% των μισθωμάτων
των μηνών αυτών λογιζομένων πριν την ως άνω μείωση, από οφειλές με καταληκτική
ημερομηνία καταβολής προς τη φορολογική αρχή από 31.07.2020 και μετά, πλην των
οφειλών από ρυθμίσεις/διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, οφειλών υπέρ αλλοδαπού
δημοσίου και από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.



Στο άρθρο 6 προβλέπεται η παράταση των προθεσμιών καταβολής των βεβαιωμένων
οφειλών και των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη φορολογική
διοίκηση και η αναστολή της είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών για τα φυσικά
πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα σε πρόσωπα, τα οποία στο πλαίσιο των μέτρων
αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 απαλλάσσονται από την καταβολή

ποσοστού σαράντα τοις εκατό (40%) του συμφωνηθέντος μισθώματος. Για το διάστημα της
αναστολής δεν υπολογίζονται οι τόκοι και οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Επιπλέον, προβλέπεται ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί των αναφερόμενων
οφειλών που τυχόν καταβλήθηκαν και εξοφλήθηκαν από 11.03.2020 μέχρι την έναρξη
ισχύος του υπό ψήφιση νόμου ή θα καταβληθούν εμπρόθεσμα, συμψηφίζεται με άλλες
βεβαιωμένες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη
Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής από την
31.07.2020 και μετά.
Σε περίπτωση οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής
καταβολής, εκπίπτει ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ποσού της δόσης της
ρύθμισης. Από το εν λόγω ευεργέτημα εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ και
παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης
τμηματικής καταβολής, καθώς και οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών
ενισχύσεων και χρέη υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου.


Στο άρθρο 8 προβλέπεται η εξαίρεση της μηνιαίας αποζημίωσης: ι) των κυβερνητών
αεροσκαφών αεροπορικών εταιρειών με έδρα την Ελλάδα που είναι φορολογικοί κάτοικοι
Ελλάδας και ii) των μελών των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 5 του ν.
4375/2016, από το γενικό κανόνα φορολόγησης του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και
συντάξεις, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν.
4172/2013 (βάσει κλίμακας ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος). Οι εν λόγω παροχές
φορολογούνται εφεξής με φορολογικό συντελεστή 15%.



Στο άρθρο 9 προβλέπεται η δυνατότητα έως τις 31.12.2020, και εφόσον εξακολουθεί να
υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού, δωρεάν
διάθεσης προς το Υπουργείο Υγείας, αιθυλικής αλκοόλης, προς τον σκοπό της χρήσης για
ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών. Η κατά τα ανωτέρω δωρεάν διάθεση
απαλλάσσεται από τυχόν οφειλόμενες φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις. Ομοίως
απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. οι εργασίες παρασκευής αντισηπτικών ειδών από τις
βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας κατά τα
ανωτέρω.



Στο άρθρο 11 προβλέπεται εκ νέου αναστολή έως 31.12.2022 από 31.12.2020 που ισχύει, η
εφαρμογή της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου 13 του άρθρου 85 του ν. 3842/2010
σχετικά με την απαλλαγή από την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) για
τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα, τα οποία διατίθενται από
καταστήματα αφορολογήτων ειδών που είναι εγκατεστημένα εκτός αερολιμένα ή λιμένα και
τα οποία μεταφέρονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών που μεταβαίνουν σε
τρίτο έδαφος ή σε τρίτη χώρα δια ξηράς.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την τροπολογία- προσθήκη πιέστε εδώ

