ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ 17.06.2020 ΕΩΣ 19.06.2020
Α.1148/2020
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ, όπως
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), τροποποιήθηκε και ισχύει
Παρατείνονται μέχρι και την 31.10.2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις
Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 01.06.2020 έως και την
30.06.2020 των κάτωθι προσώπων:
i. των μισθωτών στις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο ΚΑΔ στις
20.03.2020 τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά
την 20.03.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στον
συνημμένο πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος
φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν
στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή είτε
λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, είτε λόγω
της εφαρμογής του μέτρου της περ. α' της υποπαρ. 2Α του εντέκατου άρθρου της από
20/03/2020 Π.Ν.Π. (Α' 68).
ii. των φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν κύρια κατοικία τουλάχιστον σε έναν από
τους μισθωτούς στις επιχειρήσεις της περίπτωσης i της παρούσας,
iii. των φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητο για την κάλυψη στεγαστικών
αναγκών
τέκνων
εξαρτώ-μενων
μελών,
τα
οποία
φοιτούν
σε
ίδρυμα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, εφόσον ένας
τουλάχιστον γονέας υπάγεται στους μισθωτούς της προηγούμενης περίπτωσης.
Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες ως άνω οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και
οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής
βεβαιωμένων οφειλών.
2. Αναστέλλεται μέχρι και την 31.10.2020, η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων
κατά την 01.06.2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων.
3. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού
διαστήματος της αναστολής.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1148/2020 πιέστε εδώ
A.1149/2020
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ, όπως
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), τροποποιήθηκε και ισχύει
Παρατείνονται μέχρι και την 31.10.2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις
Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 01.06.2020 έως και
30.06.2020 των φυσικών προσώπων που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις, οι
οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20.03.2020 τους αναφερόμενους
στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των
οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.03.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας
δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν

από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από
τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020. Έως την ίδια
ημερομηνία και για τις ίδιες ως άνω οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες
καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων
οφειλών. Αναστέλλεται μέχρι και την 31.10.2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και
ληξιπρόθεσμων κατά την 01.06.2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων. Δεν υπολογίζονται
οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1149/2020 πιέστε εδώ
Ε.2087/2020
Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4690/2020 (Α' 104) σχετικά με τη δωρεάν
διάθεση αιθυλικής αλκοόλης προς το Υπουργείο Υγείας
Με την Ε.2087/2020 κοινοποιούνται για ενημέρωση και εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου
17 του ν. 4690/2020 (Α' 104) σύμφωνα με το οποίο επιτρέπεται η δωρεάν διάθεση προς το
Υπουργείο Υγείας, αιθυλικής αλκοόλης, η οποία απαλλάσσεται από τυχόν οφειλόμενες
φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις, από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο την κατέχει
νομίμως, με σκοπό την χρήση αυτής, ως έχει, από δημόσια νοσοκομεία, θεραπευτήρια,
κλινικές, νοσηλευτικά ιδρύματα για ιατρικούς σκοπούς ή με σκοπό τη χρήση της από
βιομηχανίες/βιοτεχνίες για την παρασκευή αντισηπτικών για λογαριασμό του Υπουργείου
Υγείας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Ε.2087/2020 πιέστε εδώ
Α.1137/2020
Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, κοινοποίησης των
πράξεων προσδιορισμού του φόρου και λήψης πιστοποιητικών των φορολογιών κεφαλαίου
Με την Α.1137/2020 καθορίζονται οι διαδικασίες υποβολής δηλώσεων φορολογίας
κεφαλαίου καθώς και λήψης πιστοποιητικών των φορολογιών κεφαλαίου.
Ειδικότερα:


Δηλώσεις φόρου χρηματικών δωρεών προς τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου
25 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και
κερδών από τυχερά παίγνια δύνανται να υποβάλλονται μόνο από τον υπόχρεο σε φόρο,
εφόσον αποδεικνύεται η σύσταση της δωρεάς αλλά δεν είναι γνωστά σε αυτόν τα πλήρη
στοιχεία του δωρητή ή αυτός είναι αλλοδαπός και δεν διαθέτει ΑΦΜ στην Ελλάδα, εφόσον
δεν συνυπολογίζονται στην ετήσια δαπάνη του δωρητή φορολογουμένου, σύμφωνα με τις
διατάξεις της περίπτωσης ε’ του άρθρου 32 ΚΦΕ, ως ισχύει.



Με τον ίδιο τρόπο υποβάλλονται οι αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού του άρθρου
54Α του ν. 4174/2013 και οι υπεύθυνες δηλώσεις που επέχουν θέση πιστοποιητικού, όπου
δεν προβλέπεται ηλεκτρονική έκδοση αυτού μέσω κεντρικά παρεχόμενης υπηρεσίας, και τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αποδοχή δήλωσης η οποία υπεβλήθη μέσω διαδικτύου
καθώς και οι αιτήσεις για τη χορήγηση του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Κώδικα
διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από
τυχερά παίγνια.



Η υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης για πλειστηριασμό υποβάλλεται αποκλειστικά
στην αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ με φυσικό φάκελο και διεκπεραιώνεται άμεσα.
Με βάση τις δηλώσεις ή αιτήσεις, που υποβάλλονται, οι αντίστοιχες πράξεις προσδιορισμού
του φόρου και τα πιστοποιητικά εκδίδονται αμελλητί και το αργότερο εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής παραλαβής της δήλωσης ή της
αίτησης ή από την ημερομηνία παραλαβής του φυσικού φακέλου, τηρώντας αυστηρά σειρά
χρονικής προτεραιότητας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1137/2020 πιέστε εδώ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Παρατείνονται μέχρι 31.12.2020 οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ στα 5 νησιά του Αιγαίου
Οι Υφυπουργοί Οικονομικών υπέγραψαν Κοινή Απόφαση, με την οποία παρατείνεται η
ισχύς των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο.
Με την απόφαση αυτή παρατείνεται έως και τις 31.12.2020 η μείωση κατά τριάντα τοις
εκατό (30%) των συντελεστών Φ.Π.Α. για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προβλέπονται στις
διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.). Η απόφαση
αυτή συνιστά έμπρακτη στήριξη της οικονομίας αυτών των νησιών, τα οποία, πέρα από τις
συνέπειες της πανδημίας, αντιμετωπίζουν και τις επιπτώσεις του μεταναστευτικού.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Δελτίο Τύπου πιέστε εδώ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Παράταση υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων
Το Υπουργείο Οικονομικών, προς διευκόλυνση των πολιτών, ανακοινώνει τη χρονική
παράταση της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά και νομικά
πρόσωπα έως και τις 29 Ιουλίου 2020. Επισημαίνεται ότι δεν αλλάζει η προθεσμία για την
καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος, η οποία είναι η 31η Ιουλίου 2020.
Η Κυβέρνηση έχει ανακοινώσει και θα προχωρήσει και σε άλλα μέτρα διευκόλυνσης των
φυσικών και νομικών προσώπων σε ό,τι αφορά στην εξόφληση των φορολογικών τους
υποχρεώσεων. Υπενθυμίζεται ότι:


Παρέχεται έκπτωση σε ποσοστό 2% για την εφάπαξ καταβολή του φόρου
εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα.



Η εξόφληση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων θα γίνει σε 8 μηνιαίες
δόσεις, αντί 3 διμηνιαίων δόσεων, που ίσχυε μέχρι σήμερα. Η εξόφληση του φόρου
εισοδήματος νομικών προσώπων θα γίνει σε 8 μηνιαίες δόσεις, αντί των 6 μηνιαίων
δόσεων, που ίσχυε μέχρι σήμερα.



Η εξόφληση του ΕΝΦΙΑ θα γίνει σε 6 μηνιαίες δόσεις, αντί για 5 μηνιαίες δόσεις, που
ίσχυε μέχρι σήμερα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Δελτίο Τύπου πιέστε εδώ
Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις ΑΑΔΕ
Δήλωση COVID - Μισθωτήρια ακινήτων

Προς διευκρίνιση τυχόν αποριών αναφορικά με τη Δήλωση COVID, αναρτήθηκαν στο site
της ΑΑΔΕ οι Ερωτήσεις - Απαντήσεις για την Δήλωση COVID και για την Δήλωση
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας. Οι ερωτήσεις αφορούν
ενδεικτικά, τους υπόχρεους υποβολής της εν λόγω δήλωσης, την προθεσμία υποβολής της
«Δήλωσης COVID», τι γίνεται αν η μείωση του μισθώματος ισχύσει και για τους επόμενους
μήνες κλπ.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παράταση Δήλωσης COVID
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής
των Δηλώσεων Covid (απόφαση Α.1139/2020) για τους εκμισθωτές ακινήτων έως την
Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020. Αντίστοιχα, η προθεσμία για τους μισθωτές ακινήτων παρατείνεται
έως τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

