ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ.Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ.Κώδικας : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ.Λυμπέρη
Τηλέφωνο
: 210 3375247
FAX
: 210 3235135
e-mail
: m.lymperi@minfin.gr

04.12.2020 12:40:46
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ΜΑΡΙΑ
ΛΥΜΠΕΡΗ

ΥΠΟΙΚ 04/12/2020
Α. Π.: 138597 ΕΞ 2020

ΠΡΟΣ:

Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων και ΑΚΕ

ΚΟΙΝ:

Βουλευτές του Πίνακα Διανομής
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υπ΄ αριθμ. πρωτ.1490/345/5.11.2020 Ερώτηση και ΑΚΕ

Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ.1490/345/5.11.2020 Ερώτησης
Βουλευτές του Πίνακα Διανομής, σας γνωρίζουμε ότι τα εξής:

και ΑΚΕ που κατέθεσαν οι

1. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020 με θέμα

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄
76), θεσμοθετήθηκαν μέτρα στήριξης της οικονομίας της χώρας. Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 της εν
λόγω Π.Ν.Π. αναστέλλεται η καταβολή Φ.Π.Α. και η είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών και παρατείνεται η
προθεσμία καταβολής δόσεων στη Φορολογική Διοίκηση υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.
2. Στη συνέχεια με το άρθρο πρώτο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) ΦΕΚ Α’
68/20-3-2020 με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), μειώνεται σε έξι τοις εκατό (6%) ο συντελεστής Φ.Π.Α. για είδη
ατομικής υγιεινής και προστασίας. Επιπλέον, με το άρθρο τρίτο επιταχύνονται οι διαδικασίες επιστροφής
φόρου εισοδήματος και Φ.Π.Α. εφόσον το συνολικό ποσό ανέρχεται μέχρι του ύψους των τριάντα χιλιάδων
(30.000) ευρώ, ανά φορολογία και ανά δικαιούχο. Επιπροσθέτως, με το άρθρο πέμπτο επεκτείνεται η
αναστολή είσπραξης οφειλών σε μισθωτούς και φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα σε πληγείσες
επιχειρήσεις υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.
3. Περαιτέρω, με το άρθρο πρώτο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) ΦΕΚ Α’ 75/303-2020 με θέμα «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), δίνεται έκπτωση 25% για
εμπρόθεσμα καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών επιχειρήσεων και
φυσικών προσώπων υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις (άρθρο πρώτο), ενώ με το άρθρο έκτο
παρατείνονται ή αναστέλλονται οι προθεσμίες του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), όπως
οι προθεσμίες για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και κοινοποίησης πράξεων προσωρινού
διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου και οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού
φόρου ή προστίμου. Επιπροσθέτως, με το άρθρο τρίτο παρέχεται κρατική ενίσχυση με τη μορφή της
«επιστρεπτέας προκαταβολής» στις πληγείσες επιχειρήσεις.
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4. Με το άρθρο δεύτερο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) ΦΕΚ Α’ 84/13-4-2020
με θέμα «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α΄
104), δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης του κύριου ενεργού Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.)
των επιχειρήσεων υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Επιπλέον, με το άρθρο τρίτο παρέχεται το
ευεργέτημα του συμψηφισμού ποσού ίσου με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί της καταβληθείσας
οφειλής που αντιστοιχεί στην απόδοση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) με άλλες οφειλές ή
δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση υπό συγκεκριμένους
όρους και προϋποθέσεις.
5. Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) ΦΕΚ Α’ 90/1-5-2020 με θέμα «Περαιτέρω

μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.
4690/2020 (Α΄ 104), συμπληρώθηκε η ρύθμιση σχετικά με την έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωμένων
οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων (άρθρο δεύτερο), δίνεται πίστωση καταβολής φορολογικών
και λοιπών επιβαρύνσεων σε ενεργειακά προϊόντα (άρθρο τέταρτο), στηρίζονται οι επιχειρήσεις με
αντικείμενο νοσοκομειακές δραστηριότητες (άρθρο πέμπτο), παρατείνεται η χρονική περίοδος διάθεσης
πετρελαίου θέρμανσης με μειωμένο συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (άρθρο έβδομο) και δίνεται η
δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας καταβολής δόσεων, καθώς και αναστολής είσπραξης οφειλών για
τις επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων (άρθρο όγδοο).
6. Με το ν. 4690/2020 (Α΄ 104/30-5-2020), όπως ισχύει:
Ι) Επεκτείνεται το ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού 25% σε εμπρόθεσμα καταβαλλόμενες δόσεις
βεβαιωμένων οφειλών και για το μήνα Μάιο 2020 (άρθρο 3).
II) Επεκτείνεται η μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας,
μισθώσεων εξαρτημένων μελών - φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών (άρθρα 4 και 15).
III) Παρατείνεται η προθεσμία ληξιπροθέσμου για αναδρομικώς εισπραχθείσες αποδοχές (άρθρο 5).
Πρόσφατα εκδόθηκε η Απόφαση Α. 1182/2020 (Β΄ 3164) του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή
της ΑΑΔΕ με την οποία παρατείνεται η προθεσμία έως 30 Σεπτεμβρίου 2020.
ΙV) Δίνεται παράταση στις προθεσμίες καταβολής φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν σε προϊόντα
καφέ (άρθρο 6).
V) Μειώνονται οι συντελεστές Φ.Π.Α. από την 1η Ιουνίου 2020 έως και την 31η Οκτωβρίου 2020 για
συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες (άρθρο 11). Ειδικότερα, στα μη αλκοολούχα ποτά και στα αεριούχα
νερά, καθώς και στις υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων και των αποσκευών τους ο συντελεστής Φ.Π.Α.
ορίζεται σε δεκατρία τοις εκατό (13%) ενώ στα εισιτήρια κινηματογράφων, θεατρικών παραστάσεων και
συναυλιών ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%). Επίσης, διευρύνεται η εφαρμογή του
μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. που ισχύει για τις υπηρεσίες εστίασης και στις καταναλώσεις των μη
αλκοολούχων ποτών, χυμών και ροφημάτων.
VI) Καθορίζονται τα μέτρα στήριξης των εκμισθωτών στους οποίους καταβλήθηκε μειωμένο μίσθωμα σε
ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) βάσει νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του
κορωνοϊού COVID-19, παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών τους, καθώς και
δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής, αναστέλλεται η είσπραξη ληξιπρόθεσμων
οφειλών και συμψηφίζεται το 25% των εμπρόθεσμα καταβαλλόμενων οφειλών με άλλες βεβαιωμένες
οφειλές (άρθρα 13 και 14).
VII) Δίνεται η δυνατότητα δωρεάν διάθεσης 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 (άρθρο 17). Η δωρεάν
διάθεση απαλλάσσεται από τυχόν οφειλόμενες φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις. Επιπλέον, οι εργασίες
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(φασόν) παρασκευής αντισηπτικών ειδών από τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις για λογαριασμό
του Υπουργείου Υγείας απαλλάσσονται από τον Φ.Π.Α., με δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. των δαπανών
της επιχείρησης.
7. Με το ν. 4701/2020 (Α΄ 128/30-6-2020):
Ρυθμίζεται νομοθετικά το πρόβλημα με τις αποδοχές που εισπράχθηκαν αναδρομικά εντός του έτους 2013
(άρθρο 30) και επεκτείνεται: α) η μείωση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και για το έτος 2020 (άρθρο 35) και β) το
ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού 25% σε εμπρόθεσμα καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων οφειλών
μηνός Ιουνίου 2020 (άρθρο 36).
8. Mε το ν. 4706/2020 ( A’ 136/17.07.2020) παρέχεται η δυνατότητα καταβολής: α) του φόρου
εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2019 σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες
δόσεις, β) του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις και γ) προβλέπεται έκπτωση δύο τοις εκατό
(2%) στο συνολικό ποσό του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής
του.
9. Με το ν. 4714/2020 (Α΄148/31-7-2020) θεσμοθετείται: α) η αναστολή για το φορολογικό
έτος 2019 της υποχρέωσης καταβολής τέλους επιτηδεύματος για τους αγρότες κανονικού
καθεστώτος ΦΠΑ, καθώς και για τους αλιείς, β) η απαλλαγή της δωρεάν διάθεσης μετοχών και των
διατακτικών εσωτερικού τουρισμού, υπό όρους, από τη φορολογία εισοδήματος από μισθωτή εργασία και
συντάξεις και γ) η μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 ανάλογα με το
ποσοστό μείωσης του κύκλου εργασιών που δηλώνεται για σκοπούς Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
του πρώτου εξαμήνου του 2020 έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2019 ή ακόμα και ο μηδενισμός της σε
συγκεκριμένες περιπτώσεις και δ) η παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013 (Α΄167)
και των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ίδιου νόμου, των οποίων το
φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019, μέχρι την 28η Αυγούστου 2020 και η οποία παρατάθηκε,
με την Α 1196/2020 (ΦΕΚ Β΄3581) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών μέχρι την 31η Αυγούστου
2020 και ώρα 15:00.
10.
Με το ν. 4722/2020 (Α΄177/15-9-2020): α) επεκτείνεται εκ νέου η μείωση μισθώματος
επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων µελών - φοιτητών και
μισθώσεων ναυτικών (άρθρο 3), β) παρέχεται η δυνατότητα προαιρετικής μείωσης μισθώματος
επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων µελών – φοιτητών και
μισθώσεων ναυτικών από το μήνα Σεπτέμβριο 2020 και το αργότερο έως και το μήνα Δεκέμβριο 2020
(άρθρο 4) και γ) ρυθμίζεται το νομοθετικό πλαίσιο των μέτρων στήριξης των εκμισθωτών από τη µη
είσπραξη μισθωμάτων κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού
COVID-19, ώστε να καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις της προαιρετικής μείωσης του μισθώματος (άρθρο
5).
11.
Με το ν. 4728/2020 (Α΄ 186/29-9-2020): α) επεκτείνεται η χρονική διάρκεια της μείωσης
των συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας συγκεκριμένων αγαθών και υπηρεσιών μέχρι την 30η
Απριλίου 2021 (άρθρο 10). Η αρχική πρόβλεψη ήταν οι μειωμένοι συντελεστές να ισχύσουν μέχρι την 31η
Οκτωβρίου 2020 {σχ. παραπάνω σημείο 6 ν. 4690/2020 (Α΄ 104)}. β) Η διαφημιστική δαπάνη κατά τα
φορολογικά έτη 2020 και 2021 εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων προσαυξημένη κατά
ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) για το φορολογικό έτος 2020 και κατά εξήντα τοις εκατό (60%) για το
φορολογικό έτος 2021, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις (άρθρο 11).
12.

Με το ν. 4738/2020 (Α΄ 207/27-10-2020) θεσμοθετούνται μεταξύ άλλων τα παρακάτω:

Ι) Δύναται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως και
είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις με την επιφύλαξη του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης τριάντα (30)
ευρώ, οφειλές βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα, που
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δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης, για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση
καταβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις των από 11.03.2020, 30.03.2020 και 01.05.2020 Π.Ν.Π. και το
4690/20 (άρθρο 289).
ΙΙ) Ρυθμίζεται εκ νέου η καταβολή δόσεων ρυθμίσεων που έχουν θεσπιστεί για τους πληγέντες από την
πανδημία του κορωνοϊού COVID-19. Ειδικότερα, παρατείνεται και μετά το πέρας του προγράμματος
ρύθμισης, η προθεσμία καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων, για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση
καταβολής και αναστολή είσπραξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των από 11.03.2020, 30.3.2020 και
1.5.2020 Π.Ν.Π. και το ν.4690/20 (άρθρο 290).
ΙΙΙ) Παρέχεται η δυνατότητα σε οφειλέτες με οφειλές βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα, και
δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση
καταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις των από 11.03.2020, 30.03.2020 και 01.05.2020 ΠΝΠ και του
4690/2020 οι οποίοι απώλεσαν κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος Μαρτίου 2020 έως και
Οκτωβρίου 2020 ρύθμιση τμηματικής καταβολής, να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους
ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων της
ρύθμισης (άρθρο 291).
ΙV) Καταργείται υπό προϋποθέσεις η εξαίρεση από τη δυνατότητα υπαγωγής σε καθεστώς ρύθμισης των
οφειλών που έχουν ήδη υπαχθεί σε οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση, ισχύουσα κατά την 1η.11.2019
(άρθρο 292).
V) Επανακαθορίζεται/επεκτείνεται το θεσμικό πλαίσιο (άρ. 98-109, ν.4611/2019) για τη ρύθμιση
βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ. και στα Ελεγκτικά Κέντρα σύμφωνα με τον Κ.Ε.Δ.Ε. που προέρχονται
από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, με εκδοθείσες έως και το έτος 2012 υπουργικές
αποφάσεις παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου ή παροχής της εγγύησης της εταιρείας με την
επωνυμία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ», ή της εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας
Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), όπως ισχύουν, τα οποία είχαν καταστεί
ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 7.10.2019, δύνανται να ρυθμίζονται σε έως και εκατόν
είκοσι (120) μηνιαίες δόσεις, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 293.
VI) Παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της (31.10.2020) και μέχρι και τις 30.04.2021 η αναστολή
καταβολής ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα της χώρας και έχουν
πληγεί λόγω των συναλλαγών τους με την εταιρεία "Thomas Cook Group PLC" (άρθρο 295).
VIΙ) Απαλλάσσονται, για το φορολογικό έτος 2020, από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του
άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, τα εισοδήματα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, με εξαίρεση τα
εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Επίσης απαλλάσσονται, για το φορολογικό έτος 2021, από
την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, τα εισοδήματα που
αποκτώνται από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα (άρθρο 298).
VIΙ) Αναστέλλεται, για το χρονικό διάστημα από την ψήφιση των προτεινόμενων διατάξεων και μέχρι την
31.12.2021, η αυτοτελής φορολόγηση κτήσεων των νομικών προσώπων της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν.
2961/2001 (ν.π.δ.δ., δήμοι, ιεροί ναοί, κ.λπ.). Για το ως άνω χρονικό διάστημα τα εν λόγω νομικά
πρόσωπα απαλλάσσονται από το φόρο δωρεάς (άρθρο 300).
13.Με το Μέρος
Ζ΄ με θέμα « Διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών» του ν.4753/2020 (Α΄
227/18.11.2020). «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης
μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών
διαμεσολάβησης (L 186) ρυθμίσεις για την Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή
Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις» του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων:
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Α) Επεκτείνεται εκ νέου η μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων , μισθώσεων κύριας
κατοικίας , μισθώσεων εξαρτημένων μελών – φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών. (άρθρο 33)
Β) Προβλέπεται, αντί της έκπτωσης που ίσχυε , η καταβολή στους εκμισθωτές που είναι φυσικά
πρόσωπα και εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά 40% βάσει νόμου , ποσού ίσου με το ήμισυ της
μείωσης των μισθωμάτων. (άρθρο 34)
Γ) Ορίζεται ότι τα ποσά της αποζημίωσης που προέρχονται από τη μίσθωση τουριστικών
καταλυμάτων , που αφορούν αποκλειστικά την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο
πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19 είναι αφορολόγητα, ανεκχώρητα και
ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης ,
δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά , δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται
με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει , τους δήμους , τις
περιφέρειες , τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Τα παραπάνω ισχύουν υπό τις
προϋποθέσεις και εξαιρέσεις που αναφέρονται στην εν λόγω διάταξη. (άρθρο 36)
Δ) Παρέχονται εκ νέου διευκολύνσεις στις επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων για την καταβολή των
οφειλών τους προς το Υπουργείο Οικονομικών (άρθρο 37) και
Ε) Παρατείνεται η μείωση σε έξι τοις εκατό (6%) του συντελεστή Φ.Π.Α. σε είδη ατομικής υγιεινής και
προστασίας έως και την 30η Απριλίου 2021. (άρθρο 39)
14.Τέλος, σύμφωνα με τα από 31.10.2020 και 5.11.2020 Δελτία Τύπου του Υπουργείου
Οικονομικών:
α) Παρέχεται δυνατότητα αναστολής της καταβολής του ΦΠΑ πληρωτέου το μήνα Νοέμβριο, μέχρι τις
30.04.2021, για τις επιχειρήσεις που αναστέλλεται η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής.
β) Δίνεται η δυνατότητα αναστολής πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών και
ασφαλιστικών οφειλών, πληρωτέων τον μήνα Νοέμβριο, για τις επιχειρήσεις που αναστέλλεται η
λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής.
γ) Δίνεται η δυνατότητα αναστολής πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών οφειλών, που
είναι πληρωτέες τον μήνα Νοέμβριο, για τους εργαζόμενους που η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε
αναστολή ανά την επικράτεια.
δ) Χορηγείται Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 και Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5. Η Επιστρεπτέα
Προκαταβολή 4 θα χορηγηθεί, ενισχυμένη, τον μήνα Νοέμβριο. Επιπλέον, θα χορηγηθεί 5η Επιστρεπτέα
Προκαταβολή τον μήνα Δεκέμβριο.

Διευρύνεται η λίστα των επιχειρήσεων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή
4. Οι επιχειρήσεις που κλείνουν με κρατική εντολή, δικαιούνται να συμμετάσχουν στο χρηματοδοτικό
σχήμα, ανεξαρτήτως πτώσης τζίρου τους, ενώ λαμβάνουν κατ’ ελάχιστο 2.000 ευρώ.
Επισημαίνεται ότι κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω νομοθεσίας έχει εκδοθεί πληθώρα κανονιστικών
πράξεων, ήτοι Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων και Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ-ΥΑ), που ρυθμίζουν
με διεξοδικό τρόπο τα θέματα που ανακύπτουν κατά περίπτωση.
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Σε κάθε περίπτωση το Υπουργείο Οικονομικών παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις που σχετίζονται με
την διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 και τις επιπτώσεις στις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και την
οικονομία και θα προχωρήσει αν κριθεί σκόπιμο σε νέες πρωτοβουλίες στήριξης των πληγέντων στο
πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. Επίσης, μελετά τα αιτήματα φορέων και πολιτών
για βελτιώσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία.
Οι πρόσθετες παρεμβάσεις και τα μέτρα που σχεδιάζονται, ανακοινώνονται από το γραφείο τύπου του
Υπουργείου Οικονομικών στον ιστότοπο (www.minfin.gr) και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα:
https://www.minfin.gr/web/guest/grapheio-typou.

Επίσης, σας επισυνάπτουμε το με αριθμ.πρωτ.ΓΠ-431/13.11.2020 έγγραφο της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΣΥΝ/ΝΑ: Μία σελίδα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γεν.Γραμ.Φ.Π.&Δ.Π.
4. ΑΤΚΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Γιώργος Τσίπρας
Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος)
Αλεξιάδης Τρύφωνας
Βαρδάκης Σωκράτης
Γιαννούλης Χρήστος
Ηγουμενίδης Νίκος
Καλαματιανός Διονύσιος – Χαράλαμπος
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Μάλαμα Κυριακή
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Παπαχριστόπουλος Αθανάσιος
Παππάς Νίκος
Πολάκης Παύλος
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Ραγκούσης Γιάννης
Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φωτίου Θεανώ
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