TΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ 11.4.21 ΕΩΣ 16.5.21
Ε. 2088/28-04-2021 (Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.): Με την εν λόγω εγκύκλιο
κοινοποιείται το άρθρου 21 του ν. 4790/2021 (Α΄48) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για
την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την
επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα». Συγκεκριμένα, σύμφωνα με
την παρ. 1 του εν λόγω άρθρου του ν. 4790/2021, η ισχύς του άρθρου εικοστού
τρίτου της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83), ως προς τις προϋποθέσεις
εισαγωγής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, παρατείνεται από τη λήξη της έως
την 30η Ιουνίου του 2021. Επιπλέον, με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου, η ισχύς των
διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4690/2020 (A’ 104), ως προς τη δωρεάν διάθεση
αιθυλικής αλκοόλης προς το Υπουργείο Υγείας από νόμιμους κατόχους και από τα
αζήτητα αποθέματα της Α.Α.Δ.Ε. για χρήση από νοσοκομεία, θεραπευτήρια και
λοιπά ιδρύματα του Δημοσίου για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή
αντισηπτικών, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30η Ιουνίου του 2021.
Για περαιτέρω πληροφορίες πιέστε εδώ
ΓΔΟΥ 451/2021 (Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων): Με την εν λόγω απόφαση τροποποιείται η υπό στοιχεία ΓΔΟΥ
420/23.4.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή
επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της
εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες
Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021». Συγκεκριμένα, τροποποιείται η παρ. 2
του άρθρου 6 της ως άνω ΓΔΟΥ με την αλλαγή πως οι αιτήσεις μπορούν να
υποβάλλονται έως την 12η Μαΐου.
Για περαιτέρω πληροφορίες πιέστε εδώ
Ε. 2095/05-05-2021 (Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ): Με την παρούσα εγκύκλιο
κοινοποιείται η Απόφαση (ΕΕ) 2021/660 της Επιτροπής της 19ης Απριλίου 2021 για
την τροποποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2020/491 της Επιτροπής της 3ης Απριλίου 2021
σχετικά με την απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς και τον Φ.Π.Α. κατά την
εισαγωγή, η οποία χορηγείται για τα εμπορεύματα που είναι αναγκαία για την
καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19 κατά τη διάρκεια
του 2020. Συγκεκριμένα, παρατείνεται η περίοδος εφαρμογής της απαλλαγής από
τους εισαγωγικούς δασμούς και το Φ.Π.Α. εισαγωγής των εμπορευμάτων που είναι
αναγκαία για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID-19
ορίζεται από τις 30 Ιανουαρίου 2020 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.
Για περαιτέρω πληροφορίες πιέστε εδώ
Ε. 2097/2021 (Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ): Με την εν λόγω εγκύκλιο γίνεται
κοινοποίηση των διατάξεων του δέκατου και ενδέκατου άρθρου του ν. 4787/2021
και του εικοστού έβδομου άρθρου του ν. 4797/2021. Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις
του δέκατου άρθρου του ν. 4787/2021 αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου
πρώτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83) και παρατείνεται έως και την
31η.12.2021 η εφαρμογή του υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ έξι τοις εκατό (6%)
στα είδη της παραγράφου 50 του Κεφαλαίου Α. ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος ΙΙΙ του
Κώδικα ΦΠΑ (κυρ. ν. 2859/2000), ενώ με τις διατάξεις του ενδέκατου άρθρου του
ν. 4787/2021 αντικαθίσταται εκ νέου η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4690/2020 (Α'
104), όπως αυτή είχε αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 10 του
ν. 4728/2020 (Α' 186), και παρατείνεται έως και την 30ή.9.2021 η εφαρμογή των
μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες. Επιπλέον, με τις
διατάξεις του άρθρου είκοσι επτά του ν.4797/2021 τροποποιείται η παράγραφος 47
του Κεφαλαίου Α' του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (κυρ. ν. 2859/2000) και
υπάγονται σε υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% τα φίλτρα και οι γραμμές
αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης. Η εφαρμογή
του υπερμειωμένου συντελεστή του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται έως και
την 31η.12.2021 ενώ μετά την ημερομηνία αυτήν τα είδη αυτά υπάγονται στον
μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%.
Για περαιτέρω πληροφορίες πιέστε εδώ

