ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ 19.03.2021 ΕΩΣ 10.04.2021
Ν. 4790/2021 (ΦΕΚ Α’ 48/31.03.2021): Με τον παρόντα νόμο ορίζονται κατεπείγουσες
ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την
επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα. Ειδικότερα, προβλέπονται έκτακτα
μέτρα, ειδική συνεισφορά του Δημοσίου σε επιχειρήσεις για αποπληρωμή δανείων,
απαλλαγή συγκεκριμένων αγαθών και υπηρεσιών από τον Φ.Π.Α., ενώ ορίζονται ειδικές
δικονομικές ρυθμίσεις για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τα
τακτικά διοικητικά δικαστήρια.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
13800/304/30.3.2021 (Απόφαση Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων): Παράταση της προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων
ασφαλιστικών εισφορών, απαιτητών έως 31/3/2021 καθώς και της προθεσμίας όλων των
επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης κατά ένα (1) μήνα για εργοδότες και ή
επιχειρήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2. Κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης
καταβολής των δόσεων δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις
και επιβαρύνσεις.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
ΓΔΟΥ 366/2021 (Απόφαση Υπουργού Οικονομικών- Ανάπτυξης και επενδύσεων): Με την
εν λόγω απόφαση καθορίζεται η διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το
προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που
επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους
μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
Α. 1054/18-03-2021 (Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή της ΑΑΔΕ): Με την
παρούσα απόφαση τροποποιείται η υπό στοιχεία Α.1138/2020 απόφαση του του
Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης
εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)», (Β’2470), όπως
ισχύει. Συγκεκριμένα, αντικαθίστανται οι παρ. 2 και 3 του α. 6 ως προς τον χαρακτηρισμό
και τη διαδικασία διαβίβασης των εσόδων στην ΑΑΔΕ ενώ αντικαθίσταται και το α. 7 με
θέμα την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της πλατφόρμας υποδοχής των διαβιβαζόμενων
δεδομένων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
Α. 1076/26-03-2021 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΚΗ Α.Α.Δ.Ε.): Λαμβάνοντας υπόψιν, μεταξύ
άλλων, την προθεσμία της παρ. 1 του α. 3 της υπό στοιχεία Α. 1072/22-2-2019 (Β΄750)
απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων επιστροφής

Ε.Φ.Κ. από τους δικαιούχους για τη χρήση έτους 2020 για τη διευκόλυνση των δικαιούχων
επιχειρήσεων και οργανισμών λόγω της έκτακτης κατάστασης της χώρας εξαιτίας της
πανδημίας του COVID-19, αποφασίζεται η παράταση της ανωτέρω προθεσμίας μέχρι και
την 31η Μαΐου 2021.
Για περαιτέρω λεπτομέρειες πιέστε εδώ
Α. 1071/29-03-2021 (Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών): Με τη συγκεκριμένη απόφαση
καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του α.2 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμός της διάδοσης του»
(Α΄55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020
(Α΄76). Ειδικότερα, παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της δόσης Μαρτίου 2021
ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ/
Ελεγκτικά Κέντρα για τις επιχειρήσεις που έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις
20-03-2020 από τους περιεχόμενους στο ρυθμιζόμενο πίνακα, ή ακαθάριστα έσοδα
ενεργού κατά την 20-03-2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους
αναγραφόμενους στο ρυθμιζόμενα πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση
φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, τα οποία είναι μεγαλύτερα από τα
ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20-03-2020. Σημειώνεται πως η
ανωτέρω δόση Μαρτίου καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα
της τελευταίας δόσης του προγράμματος της υφιστάμενης ρύθμισης τμηματικής
καταβολής.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
39421 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ Β’1307/02-04-2021, Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού και Υπουργού
Οικονομικών): Παράταση των μέτρων του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της περ. α' της παρ.
2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α' 104), όπως ισχύει. Με την παρούσα απόφαση
παρατείνονται τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 μέτρα αναλόγως
για τα φυσικά πρόσωπα και για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες,
συμπεριλαμβανομένων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου της υποπαρ. 3 της
παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α' 32), καθώς και των Νομικών Προσώπων
Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία κατά τον μήνα Μάρτιο 2021 δεν
εισπράττουν μίσθωμα, σύμφωνα με την παρ. 10 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 στο
πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 154/οικ. 6020/5.4.2021 (38η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ TMΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ): Με την εν λόγω
εγκύκλιο δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με τη λειτουργία του Δημόσιου Τομέα, βάσει της
υπ. αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.20651/2.4.2021 (ΦΕΚ Β΄ 1308) ΚΥΑ. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής
μέτρα: υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο ποσοστό δυναμικού, εφόσον συνάδει με τα

καθήκοντα, εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν ραντεβού και
θέσπιση συγκεκριμένης διαδικασίας για τις συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων.
Για περαιτέρω λεπτομέρειες πιέστε εδώ
Ε. 2072/06-04-2021(ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Α.Α.Δ.Ε.): Με την εν λόγω απόφαση δίνονται
περαιτέρω διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 291 του ν.4738/2020 (Α’ 207)
αναφορικά με την υποβολή αίτησης για την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του
κορωνοϊού COVID-19 στις ρυθμίσεις οφειλών των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015 (Α’ 32) και
των άρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 (Α’ 73). Συγκεκριμένα, κρίθηκε πως οι
φορολογούμενοι οι οποίοι πληρούσαν τις προϋποθέσεις της διαδικασίας επανένταξης, δεν
είχαν όμως υποβάλει το σχετικό αίτημα στην ψηφιακή πλατφόρμα myBusinessSupport της
ΑΑΔΕ, είτε γ αίτηση επανένταξής του στην αρμόδια ΔΟΥ έγινε εκπρόθεσμα, δύνανται να
επανενταχθούυν στις διατάξεις των άρθρων 11-17 του ν. 4321/2015 (Α’ 32) και των άρθρων
98-109 του ν. 4611/2019 (Α’ 73).
Για περαιτέρω λεπτομέρειες πιέστε εδώ

