ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
1. Επιχειρήσεις
1.1. Παρατάσεις – αναστολές βεβαιωμένων οφειλών ληξιπρόθεσμων και μη,
(Αποφάσεις Α.1053/2020 και Α.1054/2020 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις
αποφάσεις Α.1062/2020 και Α.1063/2020 αντίστοιχα)
Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20.3.2020
τους αναφερόμενους στους συνημμένους στις αποφάσεις πίνακες ή των οποίων τα
ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.3.2020 Κ.Α.Δ. δευτερεύουσας δραστηριότητας
από τους αναγραφόμενους στους συνημμένους στις αποφάσεις πίνακες, όπως αυτά
προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018
είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο Κ.Α.Δ.
Α'
Β’
Γ’
Δ’
Προθεσμίες
Προθεσμίες
καταβολής των
καταβολής των
βεβαιωμένων
Είσπραξη των
Είσπραξη των
βεβαιωμένων
οφειλών από
βεβαιωμένων και
βεβαιωμένων και
οφειλών στις Δ.Ο.Υ.
χρεωστικές
ληξιπρόθεσμων
ληξιπρόθεσμων
και τα Ελεγκτικά
δηλώσεις Φ.Π.Α.
οφειλών από
κατά τις 11.3.2020
Κέντρα
στις Δ.Ο.Υ. και τα
χρεωστικές
οφειλών
Ελεγκτικά Κέντρα
δηλώσεις Φ.Π.Α.
κατά τις 11.3.2020
Λήγουν ή έληξαν
Λήγουν ή έληξαν
από 11.3.2020 έως
από 11.3.2020 έως
και την 30.4.2020
και την 30.4.2020
(1)
(2)
Παράταση
Αναστολή
Παράταση
Αναστολή (2)
Μέχρι και την
Μέχρι και την
Μέχρι και την
Μέχρι και την
31.8.2020
31.8.2020
31.8.2020
31.8.2020
(1) 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) Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού
διαστήματος της αναστολής
Στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων (μέρος ή όλοι) τίθενται σε καθεστώς
αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή,
καθώς και την περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση του μέτρου, οι επιχειρήσεις δεν
διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση ή η αναστολή παύει
αυτοδικαίως και οι οφειλές βαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις, βάσει της αρχικής
ημερομηνίας βεβαίωσης
Εξαιρούνται
α) Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14
του Ν.4270/2014.
β) Τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.).
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γ) Τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ.
ή Ο.Τ.Α., κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού,
εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους, ή επιχορηγούνται
τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον
του ετήσιου προϋπολογισμού τους.
δ) Οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α' του
Ν.3429/2005, ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του.
ε) Οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β’ του αμέσως παραπάνω νόμου, (σ.σ.
εταιρείες εισηγμένες σε οργανωμένες αγορές στις οποίες συμμετέχει το Δημόσιο).
1.2. Παρατάσεις – αναστολές βεβαιωμένων οφειλών ληξιπρόθεσμων και μη,
(Αποφάσεις Α.1072/2020 και Α.1073/2020 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις
αποφάσεις Α.1083/2020 και Α.1084/2020 αντίστοιχα και εγκύκλιος Ε.2046/2020)
Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20.3.2020
τους αναφερόμενους στους συνημμένους στις αποφάσεις πίνακες ή των οποίων τα
ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.3.2020 Κ.Α.Δ. δευτερεύουσας δραστηριότητας
από τους αναγραφόμενους στους συνημμένους στις αποφάσεις πίνακες, όπως αυτά
προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018
είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο Κ.Α.Δ.
Α'
Β’
Γ’
Δ’
Προθεσμίες
Προθεσμίες
καταβολής των
καταβολής των
βεβαιωμένων
Είσπραξη των
Είσπραξη των
βεβαιωμένων
οφειλών από
βεβαιωμένων και
βεβαιωμένων και
οφειλών στις Δ.Ο.Υ.
χρεωστικές
ληξιπρόθεσμων
ληξιπρόθεσμων
και τα Ελεγκτικά
δηλώσεις Φ.Π.Α.
οφειλών από
κατά τις 1.4.2020
Κέντρα
στις Δ.Ο.Υ. και τα
χρεωστικές
οφειλών
Ελεγκτικά Κέντρα
δηλώσεις Φ.Π.Α.
κατά τις 1.4.2020
Λήγουν ή έληξαν
Λήγουν ή έληξαν
από 1.4.2020 έως
από 1.4.2020 έως
και την 30.4.2020
και την 30.4.2020
Παράταση (1)
Αναστολή (2)
Παράταση
Αναστολή (2)
Μέχρι και την
Μέχρι και την
Μέχρι και την
Μέχρι και την
31.8.2020
31.8.2020
31.8.2020
31.8.2020
(1) 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) Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού
διαστήματος της αναστολής
Στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων (μέρος ή όλοι) τίθενται σε καθεστώς
αναστολής της σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή,
καθώς και την περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση του μέτρου, οι επιχειρήσεις δεν
διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση ή η αναστολή παύει
αυτοδικαίως και οι οφειλές βαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις, βάσει της αρχικής
ημερομηνίας βεβαίωσης
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Εξαιρούνται
α) Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14
του Ν.4270/2014.
β) Τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.).
γ) Τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ.
ή Ο.Τ.Α., κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού,
εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους, ή επιχορηγούνται
τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον
του ετήσιου προϋπολογισμού τους.
δ) Οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α' του
Ν.3429/2005, ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του.
ε) Οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β’ του αμέσως παραπάνω νόμου, (σ.σ.
εταιρείες εισηγμένες σε οργανωμένες αγορές στις οποίες συμμετέχει το Δημόσιο).
Προσοχή : Οι αποφάσεις Α.1072/2020 και Α.1073/2020 δεν καταργούν τις αποφάσεις
Α.1053/2020 και 1054/2020, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις αποφάσεις Α.1062/2020
και Α.1063/2020.
1.3. Επιχειρήσεις που δικαιούνται το ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού 25% του
άρθρου πρώτου της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. (Απόφαση Α.1068/2020, όπως αυτή ισχύει
μετά την τροποποίησή της με την απόφαση Α.1079/2020 και εγκύκλιος Ε.2046/2020)
Προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στη
Φορολογική Διοίκηση οφειλών που λήγουν την
30.3.2020 και την 31.3.2020, των επιχειρήσεων
που δικαιούνται το ευεργέτημα της έκπτωσης
ποσοστού 25% του άρθρου πρώτου της από
30.3.2020 Π.Ν.Π.
Προθεσμίες καταβολής των οφειλών που τελούν σε
καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής
καταβολής, των οποίων οι δόσεις λήγουν την
31.3.2020, των επιχειρήσεων που δικαιούνται το
ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού 25% του
άρθρου πρώτου της από 30.3.2020 Π.Ν.Π.

Παράταση
(Α.1068/2020)

Έως και την
21.4.2020

Παράταση
(Α.1068/2020)

Έως και την
21.4.2020

Παράταση
(Α.1051/2020)

Μέχρι και την
30.6.2020

Παράταση
(Α.1051/2020)

Μέχρι
31.7.2020

1.4. Λοιπές υποχρεώσεις
Προθεσμία υποβολής των καταστάσεων
φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση
πληροφοριών του ημερολογιακού έτους 2019
Προθεσμία διόρθωσης των αποκλίσεων στα
υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών
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Προθεσμία υποβολής των «Δηλώσεων
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης
Περιουσίας», αρχικών ή τροποποιητικών
μισθώσεων με ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης ή
ημερομηνία τροποποίησής της από 1.2.2020 έως
30.4.2020
Προθεσμία υποβολής των αρχικών «Δηλώσεων
Βραχυχρόνιας Διαμονής» με ημερομηνία
αναχώρησης του μισθωτή από 1.2.2020 έως
31.5.2020, ή αρχικών ακυρωτικών «Δηλώσεων
Βραχυχρόνιας Διαμονής» με ημερομηνία ακύρωσης
της διαμονής από 1.2.2020 έως 31.5.2020
Προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φόρου
συγκέντρωσης κεφαλαίου, με καταληκτική
ημερομηνία εντός Μαρτίου και Απριλίου 2020
Προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων τελών
χαρτοσήμου, με καταληκτική ημερομηνία εντός
Μαρτίου και Απριλίου 2020 (1)
Προθεσμία υποβολής δηλώσεων φόρου διαμονής,
με καταληκτική ημερομηνία την 31.3.2020, που
αφορούν τα ειδικά στοιχεία, τα οποία εκδόθηκαν
εντός Φεβρουαρίου 2020
Προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου
διαμονής, με καταληκτική ημερομηνία την
30.4.2020, που αφορούν τα ειδικά στοιχεία, που
εκδόθηκαν εντός Μαρτίου 2020
Προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου
κληρονομιών και κερδών από τυχερά παίγνια, που
λήγει εντός Μαρτίου και Απριλίου (2)
Προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου
δωρεών και γονικών παροχών, για τις οποίες δεν
συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο (2)
Υποβολή στοιχείων και πληροφοριών της
απόφασης ΠΟΛ.1033/2014, τα οποία διαβιβάζονται
στην Α.Α.Δ.Ε. από ιδιωτικά θεραπευτήρια
σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.4174/2013
Αρχικές δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου
φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του
άρθρου 43Α του Ν.4172/2013 στο εισόδημα από
μισθωτή εργασία που αποκτούν τα πληρώματα
εμπορικών πλοίων στον μήνα Ιανουάριο του 2020

Παράταση
(Α.1052/2020)

Μέχρι και την
30.6.2020

Παράταση
(Α.1052/2020)

Μέχρι και την
30.6.2020

Παράταση
(Α.1064/2020)
Παράταση
(Α.1064/2020)

Για δύο μήνες
από τη λήξη
τους
Για δύο μήνες
από τη λήξη
τους

Παράταση
(Α.1064/2020)

Μέχρι και την
29.5.2020

Παράταση
(Α.1064/2020)

Μέχρι και την
30.6.2020

Παράταση
(Α.1064/2020)

Μέχρι και την
29.5.2020

Παράταση
(Α.1064/2020)

Μέχρι και την
29.5.2020

Παράταση
(Α.1065/2020)

Μέχρι και την
31.8.2020

Παράταση
(Α.1069/2020)

Μέχρι και την
10.4.2020

(1)

Οι δηλώσεις τελών χαρτοσήμου, που αποδίδονται ηλεκτρονικά με τον παρακρατούμενο
φόρο εισοδήματος και αποτελούν παρακολούθημα του φόρου αυτού, αποδίδονται κατά
τον χρόνο απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου.

(2)

Για δηλώσεις των φορολογιών κεφαλαίου που υποβάλλονται κατά το χρονικό αυτό
διάστημα δεν διενεργείται κατά την παραλαβή οποιοσδήποτε έλεγχος, ο οποίος θα
διενεργηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.
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2. Φυσικά πρόσωπα
2.1. Φυσικά πρόσωπα που συμπληρώνουν μέχρι 31.12.2020 το 70ο της ηλικίας τους ή
παρουσιάζουν βαριά αναπηρία σε ποσοστό 80% και άνω (Απόφαση Α.1066/2020 όπως
αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με την απόφαση Α.1078/2020)
Φυσικά πρόσωπα που συμπληρώνουν μέχρι 31.12.2020 το 70ο της ηλικίας τους ή
παρουσιάζουν βαριά αναπηρία σε ποσοστό 80% και άνω, όπως προκύπτει από την
τελευταία υποβληθείσα δήλωση φορολογικού έτους 2018 που έχει υποβληθεί ως την
έναρξη ισχύος της απόφασης Α.1066/2020 ή από άλλα στοιχεία που έχει στη διάθεση
της η Φορολογική Διοίκηση
Α’
Β’
Προθεσμία καταβολής των οφειλών που
Προθεσμία καταβολής των βεβαιωμένων
τελούν σε καθεστώς
στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών που
ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής
λήγουν 31.3.2020
καταβολής, των οποίων οι δόσεις
καταβάλλονται ως 31.3.2020
Παράταση καταβολής
Παράταση καταβολής
Έως και την 24.4.2020
Έως και την 24.4.2020
2.2. Εργαζόμενοι (Απόφαση Α.1061/2020)
Εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, των οποίων έχει ανασταλεί η σύμβαση
εργασίας τους, είτε επειδή έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης της
επιχειρηματικής δραστηριότητας της επιχείρησης στην οποία εργάζονται, κατόπιν
εντολής Δημόσιας Αρχής ή είτε λόγω χρήσης της ρύθμισης της περ. α) της υποπαρ.2Α,
του ενδέκατου άρθρου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., βάσει των οριζομένων από το
Υπουργείο Οικονομικών Κ.Α.Δ.
Α'
Β’
Γ’
Προθεσμίες καταβολής των Προθεσμίες καταβολής των
βεβαιωμένων οφειλών στις
δόσεων ρυθμίσεων /
Είσπραξη των βεβαιωμένων
Δ.Ο.Υ., που λήγουν ή
διευκολύνσεων τμηματικής
και ληξιπρόθεσμων κατά
έληξαν από 11.3.2020 έως
καταβολής βεβαιωμένων
τις 11.3.2020 οφειλών
και την 30.4.2020
οφειλών
Παράταση
Παράταση
Αναστολή (1)
Μέχρι και την 31.8.2020
Μέχρι και την 31.8.2020
Μέχρι και την 31.8.2020
(1) Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού
διαστήματος της αναστολής
Εξαιρούνται
α) Όσοι εργάζονται εξ αποστάσεως,
β) Όσοι διατελούν σε πάσης φύσεως νόμιμη άδεια,
γ) Όσοι εργάζονται ως προσωπικό ασφαλείας, και
δ) Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σχέση εξαρτημένης εργασίας δεν αναστέλλεται λόγω της
απαγόρευσης λειτουργίας των επιχειρήσεων,
Παρατάσεις – αναστολές φορολογικών υποχρεώσεων
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ε) Επίσης εξαιρούνται οι μισθωτοί που εργάζονται στα εξής πρόσωπα :
αα) Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου
14 του Ν.4270/2014.
ββ) Τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.).
γγ) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος ή σε
Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. - κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή
αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της
Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από
κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους.
δδ) Οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α' του
Ν.3429/2005, ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του.
εε) Οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β’ του αμέσως παραπάνω νόμου,
(σ.σ. εταιρείες εισηγμένες σε οργανωμένες αγορές στις οποίες συμμετέχει το
Δημόσιο).
2.3. Εργαζόμενοι (Απόφαση Α.1075/2020 όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της
με την απόφαση Α.1086/2020)
Εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, των οποίων έχει ανασταλεί η σύμβαση
εργασίας τους, είτε επειδή έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης της
επιχειρηματικής δραστηριότητας της επιχείρησης στην οποία εργάζονται, κατόπιν
εντολής Δημόσιας Αρχής ή είτε λόγω χρήσης της ρύθμισης της περ. α) της υποπαρ.2Α,
του ενδέκατου άρθρου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., βάσει των οριζομένων από το
Υπουργείο Οικονομικών Κ.Α.Δ.
Α'
Β’
Γ’
Προθεσμίες καταβολής των Προθεσμίες καταβολής των
βεβαιωμένων οφειλών στις
δόσεων ρυθμίσεων /
Είσπραξη των βεβαιωμένων
Δ.Ο.Υ. που λήγουν ή
διευκολύνσεων τμηματικής
και ληξιπρόθεσμων κατά
έληξαν από 1.4.2020 έως
καταβολής βεβαιωμένων
τις 1.4.2020 οφειλών
και την 30.4.2020
οφειλών
Παράταση
Παράταση
Αναστολή (1)
Μέχρι και την 31.8.2020
Μέχρι και την 31.8.2020
Μέχρι και την 31.8.2020
(1) Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού
διαστήματος της αναστολής
Εξαιρούνται
α) Όσοι εργάζονται εξ αποστάσεως,
β) Όσοι διατελούν σε πάσης φύσεως νόμιμη άδεια,
γ) Όσοι εργάζονται ως προσωπικό ασφαλείας, και
δ) Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σχέση εξαρτημένης εργασίας δεν αναστέλλεται λόγω της
απαγόρευσης λειτουργίας των επιχειρήσεων,
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ε) Επίσης εξαιρούνται οι μισθωτοί που εργάζονται στα εξής πρόσωπα :
αα) Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου
14 του Ν.4270/2014.
ββ) Τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.).
γγ) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος ή σε
Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α., κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή
αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της
Διοίκησής τους, ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από
κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους.
δδ) Οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α' του
Ν.3429/2005, ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του.
εε) Οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β’ του αμέσως παραπάνω νόμου,
(σ.σ. εταιρείες εισηγμένες σε οργανωμένες αγορές στις οποίες συμμετέχει το
Δημόσιο).
Προσοχή : Η απόφαση Α.1075/2020 δεν καταργεί την απόφαση Α.1061/2020.
2.4. Εκμισθωτές ακινήτων (Απόφαση Α.1061/2020 και εγκύκλιος Ε.2046/2020)
Φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ενεργό,
κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20.3.2020 τους αναφερόμενους στο συνημμένο στην
απόφαση πίνακα ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.3.2020
Κ.Α.Δ. δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο στην
απόφαση πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος
φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν
στον κύριο Κ.Α.Δ. στις 20.3.2020
Α'
Β’
Γ’
Προθεσμίες καταβολής των Προθεσμίες καταβολής των
βεβαιωμένων οφειλών στις
δόσεων ρυθμίσεων /
Είσπραξη των βεβαιωμένων
Δ.Ο.Υ., που λήγουν ή
διευκολύνσεων τμηματικής
και ληξιπρόθεσμων κατά
έληξαν από 11.3.2020 έως
καταβολής βεβαιωμένων
τις 11.3.2020 οφειλών
και την 30.4.2020
οφειλών
Παράταση
Παράταση
Αναστολή (1)
Μέχρι και την 31.8.2020
Μέχρι και την 31.8.2020
Μέχρι και την 31.8.2020
(1) Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού
διαστήματος της αναστολής
Εξαιρούνται
Εξαιρούνται τα φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στα εξής πρόσωπα :
α) Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του
Ν.4270/2014.
β) Τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.).
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γ) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή
Ο.Τ.Α. - κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού,
εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται
τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον
του ετήσιου προϋπολογισμού τους.
δ) Οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α' του
Ν.3429/2005, ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του.
ε) Οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β’ του αμέσως παραπάνω νόμου, (σ.σ.
εταιρείες εισηγμένες σε οργανωμένες αγορές στις οποίες συμμετέχει το Δημόσιο).
2.5. Εκμισθωτές ακινήτων (Απόφαση Α.1074/2020 όπως αυτή ισχύει μετά την
τροποποίησή της με την απόφαση Α.1085/2020)
Φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ενεργό,
κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20.3.2020 τους αναφερόμενους στο συνημμένο στην
απόφαση πίνακα ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.3.2020
Κ.Α.Δ. δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο στην
απόφαση πίνακα, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος
φορολογικού έτους 2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν
στον κύριο Κ.Α.Δ. στις 20.3.2020
Α'
Β’
Γ’
Προθεσμίες καταβολής των Προθεσμίες καταβολής των
βεβαιωμένων οφειλών στις
δόσεων ρυθμίσεων /
Είσπραξη των βεβαιωμένων
Δ.Ο.Υ., που λήγουν ή
διευκολύνσεων τμηματικής
και ληξιπρόθεσμων κατά
έληξαν από 1.4.2020 έως
καταβολής βεβαιωμένων
τις 1.4.2020 οφειλών
και την 30.4.2020
οφειλών
Παράταση
Παράταση
Αναστολή (1)
Μέχρι και την 31.8.2020
Μέχρι και την 31.8.2020
Μέχρι και την 31.8.2020
(1) Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού
διαστήματος της αναστολής
Εξαιρούνται τα φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στα εξής πρόσωπα :
α) Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του
Ν.4270/2014.
β) Τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.).
γ) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή
Ο.Τ.Α. - κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού,
εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται
τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον
του ετήσιου προϋπολογισμού τους.
δ) Οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α' του
Ν.3429/2005, ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του.
ε) Οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β’ του αμέσως παραπάνω νόμου, (σ.σ.
εταιρείες εισηγμένες σε οργανωμένες αγορές στις οποίες συμμετέχει το Δημόσιο).
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Προσοχή : Η απόφαση Α.1074/2020 δεν καταργεί την απόφαση Α.1061/2020.
2.6. Φυσικά πρόσωπα που δικαιούνται το ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού 25% του
άρθρου πρώτου της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. (Απόφαση Α.1068/2020 όπως αυτή ισχύει
μετά την τροποποίησή της με την απόφαση Α.1079/2020 και εγκύκλιος Ε.2046/2020)
Προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στη
Φορολογική Διοίκηση οφειλών που λήγουν την
30.3.2020 και την 31.3.2020, των φυσικών
προσώπων που δικαιούνται το ευεργέτημα της
έκπτωσης ποσοστού 25% του άρθρου πρώτου της
από 30.3.2020 Π.Ν.Π.
Προθεσμίες καταβολής των οφειλών που τελούν σε
καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής
καταβολής, των οποίων οι δόσεις λήγουν την
31.3.2020, των φυσικών προσώπων που
δικαιούνται το ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού
25% του άρθρου πρώτου της από 30.3.2020 Π.Ν.Π.

Παράταση
(Α.1068/2020)

Έως και την
21.4.2020

Παράταση
(Α.1068/2020)

Έως και την
21.4.2020

3. Παράταση ή αναστολή προθεσμιών του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Κοινοποίηση πράξεων προσωρινού διορθωτικού
προσδιορισμού φόρου ή προστίμου που
εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4174/2013
Κοινοποίηση οριστικών πράξεων διορθωτικού
προσδιορισμού φόρου ή προστίμου που
εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4174/2013

Η επιβολή των διασφαλιστικών μέτρων των
παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 του
Ν.4174/2013

Προθεσμία διατύπωσης από τον φορολογούμενο
απόψεων ή αντιρρήσεων σχετικά με τον
προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ή
προστίμου (παρ.1 αρ.28, παρ.2 αρ.28Α και
παρ.4 αρ.62 Ν.4174/2013)

Αναστολή
(Άρθρο 6ο Π.Ν.Π.
30.3.2020)

Αναστολή
(Άρθρο 6ο Π.Ν.Π.
30.3.2020)

Αναστολή
(Άρθρο 6ο Π.Ν.Π.
30.3.2020)

Αναστολή
(Άρθρο 6ο Π.Ν.Π.
30.3.2020)

Έως 30.4.2020 (1)

Έως 30.4.2020 (1)
Για όσο χρονικό
διάστημα
διατηρείται σε ισχύ
το μέτρο της
προσωρινής,
μερικής ή ολικής,
αναστολής της
λειτουργίας των
δικαστηρίων και
των εισαγγελιών
Έως την 31η Μαΐου
2020 (1)
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Προθεσμίες σχετικά με πληροφορίες, αντίγραφα
βιβλίων και στοιχείων ή άλλα έγγραφα που
Αναστολή
ζητούνται από τη Φορολογική Διοίκηση στο
(Άρθρο 6ο Π.Ν.Π.
30.3.2020)
πλαίσιο ελέγχου (παρ.1 και παρ.2 αρ.14
Ν.4174/2013)
Προθεσμίες για την άσκηση ενδικοφανούς
προσφυγής και αιτήματος αναστολής, κατά το
Αναστολή
άρθρο 63 του Ν.4174/2013 που έχουν λήξει ή
(Άρθρο 6ο Π.Ν.Π.
30.3.2020)
λήγουν από την 11η Μαρτίου 2020 έως και την
η
31 Μαΐου 2020
Προθεσμία 30 ημερών για την έκδοση απόφασης
επί του αιτήματος αναστολής καταβολής του 50%
του αμφισβητούμενου ποσού (παρ.4 αρ.63
Παράταση
Ν.4174/2013) που δεν έχει συμπληρωθεί από τις (Άρθρο 6ο Π.Ν.Π.
30.3.2020)
20 Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020,
εφόσον έως τις 20 Μαρτίου 2020 δεν έχει εκδοθεί
η σχετική απόφαση επί του αιτήματος αναστολής
Προθεσμία 120 ημερών για την έκδοση
απόφασης επί ενδικοφανούς προσφυγής (εδάφιο
α’ παρ.5 αρ.63 Ν.4174/2013) που δεν έχει
Παράταση
συμπληρωθεί από τις 20 Μαρτίου 2020 έως και
(Άρθρο 6ο Π.Ν.Π.
30.3.2020)
την 31η Μαΐου 2020, εφόσον έως τις 20 Μαρτίου
2020 δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση επί της
ενδικοφανούς προσφυγής
Προθεσμίες παραγραφής της αξίωσης της
Φορολογικής Διοίκησης για την έκδοση πράξης
Παράταση
προσδιορισμού φόρου ή προστίμου που λήγουν (Άρθρο 6ο Π.Ν.Π.
30.3.2020)
από την έναρξη ισχύος της Π.Ν.Π. της 30.3.2020
έως και την 31η Μαΐου 2020
Για υποθέσεις επιστροφής φόρων κατόπιν
ελέγχου, η κοινοποίηση προσωρινού
Αναστολή
διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και
οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού (Α.1081/2020))
φόρου που, εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.4174/2013
Για υποθέσεις επιστροφής φόρων κατόπιν
ελέγχου, η προθεσμία της παραγράφου 1 του
άρθρου 28, της παραγράφου 2 του άρθρου 28Α
και της παραγράφου 4 του άρθρου 62 του
Ν.4174/2013 για τη διατύπωση από τον
φορολογούμενο απόψεων ή αντιρρήσεων
Αναστολή
σχετικά με τον προσωρινό διορθωτικό
(Α.1081/2020))
προσδιορισμό φόρου ή προστίμου, καθώς και οι
προθεσμίες των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου 14 του Ν.4174/2013 σχετικά με
πληροφορίες, αντίγραφα βιβλίων και στοιχείων
ή άλλα έγγραφα που ζητούνται από τη
Φορολογική Διοίκηση στο πλαίσιο ελέγχου
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Έως την 31η Μαΐου
2020 (1) (2)

Για εξήντα (60)
ημέρες (1)

Κατά εξήντα (60)
ημέρες (1)

Κατά εξήντα (60)
ημέρες (1)

Έως την 31η
Ιουλίου 2020

Έως την 10η
Απριλίου 2020

Έως την 10η
Απριλίου 2020

Με την επιφύλαξη των διατάξεων που αναθέτουν σχετική αρμοδιότητα στον Υπουργό
Οικονομικών ή στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., οι οποίες δεν θίγονται, κάθε άλλη
προθεσμία υποβολής οποιασδήποτε δήλωσης ή έκδοσης ή κοινοποίησης οποιασδήποτε
πράξης που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις της φορολογικής, τελωνειακής ή
άλλης νομοθεσίας για την εφαρμογή της οποίας είναι αρμόδια η Α.Α.Δ.Ε., δύναται να
παρατείνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της
Α.Α.Δ.Ε.
(1)

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. δύναται
να τροποποιούνται οι ανωτέρω ημερομηνίες.
Η αναστολή καταλαμβάνει και τις προθεσμίες που δεν είχαν εκπνεύσει κατά την 11η
Μαρτίου 2020.

(2)
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