ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ 30.03.2020 ΕΩΣ
03.04.2020


Άρθρο 1/ΠΝΠ 30.03.2020
Έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων
Οι πληγείσες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα όπως έχουν προσδιοριστεί με τις σχετικές
αποφάσεις, εκπίπτουν ποσοστό 25% των δόσεων των βεβαιωμένων οφειλών τους με
ημερομηνία καταβολής από τις 30.03.2020 έως και τις 30.05.2020, εφόσον αυτές
καταβάλλονται εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση οφειλών που τελούν σε καθεστώς
ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, εκπίπτει ποσοστό 25% του ποσού της
δόσης της ρύθμισης. Από το ως άνω 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. Η έκπτωση αφορά οφειλές που θα
καταβληθούν μετά την 30.03.2020.



Άρθρο 6/ΠΝΠ 30.03.2020
Ρυθμίσεις για παράταση ή αναστολή προθεσμιών του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

 Η κοινοποίηση πράξεων προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου
καθώς και οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου
αναστέλλεται έως τις 30.04.2020.
 Η επιβολή των διασφαλιστικών μέτρων αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα
διατηρείται σε ισχύ το μέτρο της προσωρινής, μερικής ή ολικής, αναστολής της λειτουργίας
των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της χώρας.
 Η προθεσμία για τη διατύπωση από τον φορολογούμενο απόψεων ή αντιρρήσεων σχετικά
με τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ή προστίμου, καθώς και η προθεσμία
σχετικά με πληροφορίες, αντίγραφα βιβλίων και στοιχείων κλπ. που ζητούνται στο πλαίσιο
ελέγχου αναστέλλονται έως την 31.05.2020. Σημειώνεται δε ότι η ως άνω αναστολή
καταλαμβάνει και τις προθεσμίες που δεν είχαν εκπνεύσει κατά την 11.03.2020.
 Οι προθεσμίες για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής, που
έχουν λήξει ή λήγουν από την 11.03.2020 έως και την 31.05.2020 αναστέλλονται για εξήντα
(60) ημέρες. Ειδικά οι προθεσμίες έκδοσης απόφασης της ΔΕΔ επί του αιτήματος
αναστολής της καταβολής του 50% του αμφισβητούμενου ποσού, καθώς και επί της
ενδικοφανούς προσφυγής, οι οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί από τις 20.03.2020 έως και
την 31.05.2020, εφόσον έως τις 20.03.2020 δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση της ΔΕΔ,
παρατείνονται κατά εξήντα (60) ημέρες.
 Τέλος, οι προθεσμίες παραγραφής της αξίωσης της Φορολογικής Διοίκησης για την έκδοση
προσδιορισμού φόρου ή προστίμου που λήγουν από 30.03.2020 έως και την 31.05.2020
παρατείνονται έως την 31.07.2020.


Άρθρο 10/ΠΝΠ 30.03.2020
Διαδικασία αποδοχής δωρεών ειδών νοσοκομειακού εξοπλισμού



Για την αποδοχή δωρεών ειδών νοσοκομειακού εξοπλισμού, ενόψει της ενεστώσας
έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας, δεν απαιτείται έγκριση από τον Υπουργό Οικονομικών
παρά μόνο υποχρεωτική κοινοποίηση. Περαιτέρω, αναφορικά με τη διαδικασία αποδοχής
των εν λόγω δωρεών, ο υποκείμενος στον φόρο προμηθευτής έχει δικαίωμα έκπτωσης του
Φ.Π.Α. εισροών σχετικά με τις εν λόγω πράξεις, ενώ δεν χρεώνει φόρο στα εκδιδόμενα
φορολογικά στοιχεία και υποχρεούται να αναγράφει σε αυτά τη σχετική απαλλακτική
διάταξη, την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης δωρεάς και τα συμβαλλόμενα μέρη.
Άρθρο 11/ΠΝΠ 30.03.2020
Μερική καταβολή μισθωμάτων
Στο άρθρο 2/ΠΝΠ 20.3.2020 προστίθεται παρ. 3, ως εξής: «3. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων καθορίζονται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη
λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος».



Άρθρο 12/ΠΝΠ 30.03.2020
Αναστολή λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών
Δικαιούχων»
Αναστέλλεται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας η
λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων»
της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018. Η ως άνω αναστολή δύναται να παρατείνεται
για διάστημα ίσης διάρκειας με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης. Κατά το ανωτέρω διάστημα αναστέλλονται οι προθεσμίες υποβολής στο
Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.



Άρθρο 13/ΠΝΠ 30.03.2020
Ρύθμιση για την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.
Στο άρθρο 55 του ν. 4487/2017 (Α΄ 116), προστίθεται παρ. 3, ως εξής: «3. Με την επιφύλαξη
των ενωσιακών διατάξεων για τη βεβαίωση των δασμών, για τις περιπτώσεις των παρ. 1 και
2, για τις οποίες δεν έχει καταστεί δυνατή η εκκαθάριση των ως άνω ειδικών καθεστώτων,
η προθεσμία για τη βεβαίωση των οφειλόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων και των
προστίμων του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) ορίζεται πενταετής».
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ΠΝΠ 30.03.2020 πιέστε εδώ



Α. 1066/2020
Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών
Παρατείνονται έως και την 10.04.2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων
οφειλών, που λήγουν 31.03.2020 των φυσικών προσώπων: α) που συμπληρώνουν μέχρι
31.12.2020 το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους ή β) που παρουσιάζουν βαριά αναπηρία
σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, όπως προκύπτει από την τελευταία
υποβληθείσα δήλωση φορολογικού έτους 2018 ή από άλλα στοιχεία που έχει στη διάθεση
της η Φορολογική Διοίκηση. Έως την ίδια ημερομηνία και για τα ίδια ως άνω πρόσωπα
παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των οφειλών που τελούν σε καθεστώς

ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, των οποίων οι δόσεις καταβάλλονται ως
31.03.2020.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1066/2020 πιέστε εδώ


Α. 1068/2020
Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών
Παρατείνονται έως και την 10.04.2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στη
Φορολογική Διοίκηση οφειλών που λήγουν την 30.03.2020 και την 31.03.2020, των
επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων που δικαιούνται το ευεργέτημα της έκπτωσης 25%
του άρθρου 1/ΠΝΠ 30.03.2020. Έως την ίδια ημερομηνία και για τα ίδια ως άνω πρόσωπα
παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των οφειλών που τελούν σε καθεστώς
ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, των οποίων οι δόσεις λήγουν την
31.03.2020.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1068/2020 πιέστε εδώ



Α. 1076/2020 (ΝΕΟ)
Υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής
σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά
Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και ανεξαρτήτως κλάδου,
συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες απασχολούν από 1 έως 500 εργαζόμενους,
έχουν την έδρα τους ή τη μόνιμη εγκατάσταση τους στην Ελλάδα, έχουν πληγεί οικονομικά
λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του COVID-19 και περιλαμβάνονται σε μία από τις
κατηγορίες επιχειρήσεων που προβλέπει η εν λόγω απόφαση, έχουν τη δυνατότητα να
υποβάλλουν αίτημα χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής, η οποία είναι
επιστρεπτέα, εν όλω ή εν μέρει, στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο
«myBusinessSupport», η οποία έχει δημιουργηθεί στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ. Η
εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα απαραίτητα συνοδευτικά στοιχεία πρέπει να υποβληθούν
έως την 10.4.2020. Διευκρινίζεται δε ότι δεν αποτελεί προϋπόθεση η υπαγωγή της
επιχείρησης σε κάποιον από τους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που
περιλαμβάνονται στις εκάστοτε εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις για την αναστολή
φορολογικών υποχρεώσεων και τη χορήγηση κάθε είδους ενισχύσεων. Περαιτέρω,
παρέχονται οδηγίες σχετικά με τη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων. Τα ανωτέρω
στοιχεία επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος, στις αντίστοιχες
φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές υποβληθούν.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Α.1076/2020 πιέστε εδώ

